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V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) podle § 10, odst. 3, je předložena výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy 

Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvkové organizace se stavem k 31. 8. 2017. 

 

Předkládá:      Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy 

Z podkladů zaměstnanců školy sestavil:   Mgr. Lukáš Krejčík 

 

Čj.: 6.ZŠ-MŠ/1217/2017 

 

V Mladé Boleslavi dne 27. října 2017 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 21. 11. 2017. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Na základě usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav, č. 2997, ze dne 29. 8. 2002, zřídilo Statutární 

město Mladá Boleslav dnem 1. 1. 2003 příspěvkovou organizaci, Základní školu Mladá Boleslav, 

Jilemnického 1152 s IČ: 75 034 034. Zřizovací listina byla vydána 30. 12. 2002. Dne 23. 12. 2008 byla vydána 

zřizovací listina na základě usnesení Zastupitelstva města Mladá Boleslav č. 3019, kterou se ruší předchozí 

se všemi dodatky. Dne 1. 7. 2009 byla na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Mladá Boleslav č. 3876 

vydána nová zřizovací listina, kterou se ruší předchozí. Doplněna byla o dodatky č. 1, 2 a 3. Rozhodnutím 

MŠMT Č.j. 19 073/03-21 je od 1. 1. 2003 škola zařazena do sítě škol s identifikátorem zařízení 600 049 230. 

 

Zřizovatel školy: Statutární město Mladá Boleslav 

   293 01 Mladá Boleslav, Komenského nám. 61 

Statutární orgán: ředitel školy Ing. Tomáš Suchý 

IČ:   75 034 034 

Web:   www.6zsmb.cz, facebook.com/6zsmb 

Telefon:  326 201 911 

Datová schránka: cpcsity 

 

Škola sdružuje ve školním roce 2016/2017: 

1) Základní školu s plánovanou kapacitou 650 žáků   IZO: 102 326 941 

2) Školní družinu s plánovanou kapacitou 220 žáků   IZO: 113 600 232 

3) Školní jídelnu s plánovanou kapacitou 770 jídel    IZO: 102 802 637 

4) Mateřskou školu s plánovanou kapacitou 110 žáků   IZO: 181 013 495 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace má dlouholetou 

tradici jako jedna z nejznámějších škol v regionu. Nachází se na menším mladoboleslavském sídlišti Slavoj 

v okrajové části města. Škola je úplnou základní školou s kompletním zabezpečením, včetně školní jídelny a 

školní družiny, které sídlí v jedné budově. Od 1. 9. 2010 je její součástí i mateřská škola STONOŽKA. 

K tomuto datu se změnil název školy ze Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková 

organizace na Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. 

S účinností od 1. 3. 2017 byl zvýšen nejvyšší povolený počet stravovaných na 900, od 26. 4. 2017 byla 

zvýšena kapacita základní školy na 700 žáků. 
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Na škole je zřízena školská rada. Za pedagogické zaměstnance byli zvoleni Mgr. Miloslava Milčinská a Mgr. 

Lukáš Krejčík, rodiče zastupují paní Kamila Hamáčková a Ing. Petr Hofman, zřizovatel jmenoval paní Helenu 

Kosinovou a pana Petra Krichebauera. 

Pro zajištění prostředků na aktivity ve vzdělávání na škole je zřízen Spolek přátel Základní školy a Mateřské 

školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152. 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Vzdělávací obor:  79-01-C/01 Základní škola 

Vzdělávací program:  309/2008 – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

ŠESTKA (pro 5. ročník) 

  701/2013 – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

ŠESTKA – 2. vydání (pro všechny ostatní ročníky) 
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Základní statistické údaje (bez žáků v zahraničí): 

 

 celkový počet tříd     25 

 na I. stupni      16 

 na II. stupni      9 

 průměrný počet žáků ve třídě    25,24 

 průměrný počet žáků I. stupně ve třídě   25,50 

 průměrný počet žáků II. stupně ve třídě   24,77 

 počet žáků na konci školního roku   631 

 počet žáků I. stupně     408 

 počet žáků II. stupně     223 

 

Statistika žáků podle státního občanství: 

 

Česko 601 

Brazílie 2 

Bulharsko 1 

Čína 1 

Polsko 5 

Slovensko 13 

Vietnam 3 

Ukrajina 5 

 

 

Statistika školních úrazů ZŠ ve školním roce 2016/2017: 

Počet úrazů zapsaných v Knize úrazů Počet odškodnění Odškodnění v Kč 

Celkem Z toho dívky Celkem Z toho dívky 
147 775,00 

120 49 18 4 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Kapacita družiny byla naplněna na 100%. Přihlášených žáků bylo 220. Školní družinu tvořilo sedm oddělení 

pod vedením vedoucí vychovatelky Alice Žákové. Provozní doba byla stanovena na 06:00 hod. – 07:40 hod. 

ráno, 11:40 hod. – 17:00 hod. odpoledne. 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 

Počet přihlášených strávníků ve školním roce - průměr  764 

z toho žáci ZŠ       591 

 žáci MŠ       105 

zaměstnanci      66 

cizí strávnici      2 

 

Cena stravného: I. kategorie 7 - 10 let  21,- Kč (od 1. 1. 2017 24,- Kč) 

II. kategorie 11- 14 let  23,- Kč (od 1. 1. 2017 26,- Kč) 

III. kategorie 15 a více let  25,- Kč (od 1. 1. 2017 28,- Kč) 

dospělí     25,- Kč (od 1. 1. 2017 28,- Kč) 

MŠ 3 – 6 let    29,- Kč (od 1. 1. 2017 35,- Kč) 

MŠ 6 – 7 let    33,- Kč (od 1. 1. 2017 39,- Kč) 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

Vzdělávací program:   63/2010 – Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

CO SE DĚJE PRÁVĚ PO CELÝ ROK V TRÁVĚ 

 

Počty dětí ve třídách 

 Zapsané děti Chlapci Dívky 

MOTÝLCI 28 10 18 

BERUŠKY 27 14 13 

VČELIČKY 28 14 14 

ČMELÁČCI 27 16 11 

Celkem 110 54 56 

 

Průměrná docházka dětí 

 Zapsané děti 
Průměr za 
1. pololetí 

Průměr za 
2. pololetí 

Průměr za 
školní rok 

MOTÝLCI 28 19 21 20 

BERUŠKY 27 19 22 20 

VČELIČKY 28 21 20 21 

ČMELÁČCI 27 18 20 19 

Celkem 110 19 21 20 

 

Děti přijaté ve školním roce 2016/2017 

Počet všech přijatých dětí 42 

Počet všech ukončených docházek 37 

Počet odložených školních docházek 8 
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2. POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

 

Správní zaměstnanci 

Celkem:    26 přepočtených 22,75 (stav k 30. 6. 2017) 

Zaměstnanci jídelny:   11 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 

Celkem:    52 přepočtených 51,06 (stav k 30. 6. 2017) 

Počet učitelů ZŠ:   35 z toho 34 úvazek 1,0 

      z toho 7 nekvalifikovaných (5 doplňující si vzdělání) 

Počet pedagogů MŠ:   8 

Počet vychovatelů ŠD:   7 z toho 3 úvazek 1,0 

Počet asistentů pedagoga:  6 (zkrácené úvazky, většinou zároveň jako vychovatelky) 
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Třídní učitelé ZŠ ve školním roce 2016/2017: 

1.A Miloslava Milčinská 4.A Martina Lochmanová 7.A Otakar Vorel 

1.B Alena Pospíšilová 4.B Marie Vaňková 7.B Ilona Fořtová 

1.C Jana Fléglová 4.C Kateřina Bauerová 7.C Lucie Svárovská 

2.A Ivana Hásová 4.D Lenka Králová 8.A Jiří Irain 

2.B Eva Čurdová 5.A Ivana Flodrmanová 8.B Miroslava Heroutová 

2.C Zuzana Horčičková 5.B Iveta Dubská 9.A Blanka Veselá 

3.A Zdeňka Kulasová 5.C Jana Miksánková 9.B Markéta Pluhařová 

3.B Monika Jeřábková 6.A Lukáš Krejčík  

3.C  Alena Kozáková 6.B  Daniela Kávová  
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3. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 7. a 8. dubna 2017. Celkem se k zápisu dostavilo 93 dětí, všichni 

byli přijati k povinné školní docházce, z toho 11 dětí však s jednoletým odkladem. 

 

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ŽÁKŮ KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

Počet žáků 9. ročníku 35  

Počet žáků 8. ročníku 2  

   

Žáci přijati v 1. kole 36 97% 

Žáci přijati po 2. kole 37 100% 

   

Žáci přijati do SŠ v mladoboleslavském regionu 34 92% 

Žáci přijati do SŠ v jiném regionu 3 8% 

   

Žáci přijati do státních SŠ 39 84% 

Žáci přijati do soukromých SŠ 6 16% 

   

Žáci přijati ke čtyřletému maturitnímu studiu 24 65% 

Žáci přijati na tříletý učební obor 13 35% 
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Okres Mladá Boleslav  

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, MB 7 

Gymnázium Mnichovo Hradiště 1 

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, MB 

6 

Střední průmyslová škola, MB 5 

SOŠ a SOU, MB 5 

Integrovaná SŠ Na Karmeli, MB 2 

Střední škola tradičních řemesel 1 

SOU strojírenské Škoda Auto, MB 5 

SOU Hubálov 1 

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 1 

Celkem 34 

Jiný region  

Obchodní akademie, Hotelová škola a SOŠ Turnov 2 

SOŠ a SOU Neratovice 1 

Celkem 3 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU KE STUDIU NA OSMILETÉM GYMNÁZIU 

 

Celkový počet přihlášených 18  Zapsaných 8 

 

 

Stav dle informací od jednotlivých žáků k 30. 6. 2017. 
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Ve školním roce 2016/2017 prospělo celkem 629 žáků (2 žáci neprospěli), dalších 9 žáků plnilo školní 

docházku podle § 38 školského zákona v zahraničí – konkrétně v Německu, VB, USA nebo Austrálii. Žáci byli 

ve školním roce rozděleni do 25 tříd (16 na prvním stupni a 9 na druhém stupni). Průměrný počet žáků ve 

třídě byl 25,24 (na prvním stupni 25,5, na druhém stupni 24,7). 

Celkem bylo zameškáno v prvním pololetí 26 960 omluvených hodin (v průměru 42,86 hodin na žáka) a 

v druhém pololetí 26 648 omluvených hodin (v průměru na žáka 42,23 hodin). Neomluvených hodin bylo 

v prvním pololetí 133, v druhém 182 hodin. Velký počet neomluvených hodin byl dán zpravidla opět 

nedisciplinovaností zákonných zástupců včas omlouvat absenci žáků dle pravidel školního řádu. 
 

PRVNÍ POLOLETÍ 

Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Chování (1) Chování (2) Chování (3) 

1.  81 81 - - 81 - - 

2. 81 79 2 - 81 - - 

3. 70 63 7 - 70 - - 

4. 100 80 19 1 100 - - 

5. 74 57 17 - 74 - - 

6. 56 26 29 1 56 - - 

7. 71 28 42 1 71 - - 

8. 60 30 30 - 60 - - 

9. 36 14 20 2 36 - - 

∑ 629 458 166 5 629 - - 
 

DRUHÉ POLOLETÍ 

Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Chování (1) Chování (2) Chování (3) 

1.  81 80 1 - 81 - - 

2. 83 79 3 1 83 - - 

3. 70 56 14 - 70 - - 

4. 100 77 23 - 100 - - 

5. 74 56 18 - 74 - - 

6. 56 29 27 - 56 - - 

7. 72 27 44 1 72 - - 

8. 60 21 39 - 59 1 - 

9. 35 12 23 - 35 - - 

∑ 631 437 192 2 630 1 - 
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Žáci devátých tříd se zúčastnili objektivních republikových testů Stonožka fy SCIO. Výsledky v českém jazyce 

byly lepší než 80% zúčastněných škol – studijní potenciál žáků je v českém jazyce využíván dobře, výsledky 

žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, v matematice pod 

průměrem, 60% zúčastněných škol mělo lepší výsledky, studijní potenciál byl využíván nedostatečně. Nutno 

podotknout, že mezi žáky byly, podobně jako v předchozích letech, vysoké rozdíly. Složení žáků (větší 

množství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) mohlo též ovlivnit dané výsledky. V květnu se žáci 

devátého ročníku zúčastnili šetření ČŠI – testování v předmětech český jazyk, matematika a přírodopis, 

které zjišťovalo, nakolik každý žák plní v testech zahrnuté požadavky minimálního standardu osvojených 

kompetencí. Průměrná úspěšnost žáků školy byla v předmětu český jazyk – 66%, matematika – 43%, 

přírodopis – 46%. 

 

 

 

Na škole působil také školní žákovský parlament. Žáci ve spolupráci se zástupcem ředitele – koordinátorem 

školního parlamentu, řešili, diskutovali a projednávali záležitosti v kompetenci stanov tohoto 

samosprávného školního orgánu. Zástupci třetího až devátého ročníku naplňovali tímto způsobem jedno 

z průřezových témat RVP zaneseného do ŠVP. Zástupci především debatovali o stavu školní jídelny, celou 

tematickou oblast si vzal na starost předseda parlamentu Šimon Dutý.  

Na základě tradičně vyhlášených kritérií Statutárního města Mladá Boleslav byla udělena „Žákovská cena“ 

žáku 5. ročníku Kryštofu Zouharovi a žáku 9. třídy Šimonu Dutému. 

Celkem bylo organizováno na škole cca 15 kroužků - kroužek anglického jazyka pro žáky prvního a druhého 

ročníku, hra na klávesy, kroužek atletiky, pěvecký kroužek, dětská jóga apod., a ve spolupráci s občanskými 

sdruženími dalších 10 kroužků - např. kroužek veselé vědy, sportovní kroužky florbalové akademie aj. 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Kapacita školní družiny 220 dětí byla naplněna během prvních zářijových dnů a činnost začala probíhat 

pouze v kmenových třídách prvního stupně ve Volejbalové a Hokejové ulici. 

V týdenním zastoupení aktivit se objevila četba dětských knih, hry, rozhovory a diskuse s dětmi dle témat 

ŠVP, výtvarná činnost, pohybové a sportovní aktivity. Využívány byly nejen kmenové třídy, ale i tělocvičny, 

školní hřiště a dále pak hřiště u koupaliště a park Štěpánka. Ve školní družině proběhlo také tradiční 

Dýňování nebo Jarní karneval, při kterém žáci školní družiny zaplnili tělocvičnu v rozličných kostýmech. 

Školní družina zajistila divadelní představení o zdravé výživě, také pro své žáky připravila ukázku dravců na 

zahradě školy u příležitosti Dne dětí. Pořádala také vánoční dílny pro děti i rodiče. Podílela se na organizaci 

Hledání skřítka Šesťáčka. 

I. STUPEŇ 

 

Osnovy byly v jednotlivých předmětech splněny. Již tradičně proběhla pro žáky prvního stupně recitační 

soutěž, Mikulášská nadílka, interaktivní beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem, návštěva Knihovny města 

Mladé Boleslavi, Čarodějnický rej (opět vzorně zajistili žáci 5. ročníku), Předvečer i Noc s Andersenem nebo 

Podzimní putování se Šestkou v parku Štěpánka. Některé třídy organizovaly školu v přírodě. Na konci ledna 

se všichni žáci vydali do kina na filmové představení, které bylo odměnou za práci během prvního pololetí. 

Třídy prvního až čtvrtého ročníku absolvovaly plavecký výcvik v novém městském bazénu - součást hodin 

tělesné výchovy. 

Žáci se zúčastnili také sportovních soutěží s nemalými úspěchy. Výrazně zabodovali již tradičně při 

přespolním běhu, v atletickém trojboji v Benátkách nad Jizerou, zimním víceboji, štafetovém poháru nebo 

na florbalových turnajích. 

 

Další vybrané akce, které doplnily výuku: 

 

1. ročník 

 několik divadelních představení - Jak Uhlíř Skoumal Svěrák, Černé divadlo DDM aj. 

 Šlo semínko do světa - DDM 

 projektový den Velikonoce 

 pasování na čtenáře v městské knihovně 

 exkurze do Starých Hradů a do ZOO Chleby 
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 Šestajovice 

 Slavnost slabikáře 

 exkurze u HZS spojená s četbou pohádkové knížky (1.A) 

 Minizoo DDM 

 

2. ročník 

 bezpečností akce PČR a BESIP 

 Šťastná země Radvánovice 

 Minizoo DDM 

 

3. ročník 

 Pirátský a Ponožkový den (3.C) 

 Šestajovice 

 třídní den - Doksy (3.C), lyžování ve Struhách (3.A a 3.B) 

 divadelní představení - Jak Uhlíř Skoumal Svěrák 

 

4. ročník 

 adaptační pobyt s novou třídní učitelkou - Kosmonosy (4.B) 

 dopravní hřiště 

 Šestajovice (4.A, 4.D) 

 projektové vyučování Pravěk, Slované, Husité, Rudolfinský den 

 beseda s I. Peroutkovou 

 exkurze Botanicus 

 projektové vyučování „Ve městě“ (4.B) 

 divadlo Karel IV. 

 

5. ročník 

 preventivní program Kyber džungle a Jsem originál 

 divadelní představení Karel IV. 

 Šestajovice 

 Dušičkové spaní ve škole (5.C) 

 exkurze Kiss Delta (5.B) 

 partnerské aktivity se ZŠ Jána Kupeckého Pezinok (5.A a 5.B) 
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Během června proběhly ve všech ročnících na prvním stupni srovnávací testy z českého jazyka a 

matematiky, které měly za cíl prověřit znalosti a dovednosti žáků v souladu s výstupy učiva školního 

vzdělávacího programu. 

 

II. STUPEŇ 

 

Během školního roku byla do výuky na druhém stupni zařazena celá řada aktivit, které doplnily prakticky i 

teoreticky výuku podle školního vzdělávacího programu ŠESTKA. Jednalo se například o adaptační setkání 

nových kolektivů 6.A (Jizerka) a 6.B (Sobotka), výběrový adventní zájezd do Vídně, návštěva školního 

florbalového utkání týmu Technology Mladá Boleslav ve sportovní hale, účast na charitativním běhu 

Nadace Terezy Maxové Teribear a celá řada exkurzí. Žáci druhého stupně zajistili tradiční Mikulášskou 

nadílku nebo Tříkrálovou návštěvu. Vybraní žáci se také zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů. 

Žáci druhého stupně zažili v tomto školním roce již pátý ročník sportovní akce - Golden Spike Chlum. Na 

maketě zlaté tretry přibyla opět jména vítězů. Záštitu nad krosem převzali patron sportovních tříd, 

olympionik Lukáš Melich, a náměstek mladoboleslavského primátora Jiří Bouška, který se závodů osobně 

zúčastnil, stejně jako kamera ČT SPORT. V televizi jsme pak mohli vidět reportáž ze závodu.  

Na konci školního roku se konaly třídní školní výlety – do Prachovských skal, na Branžež, do Hamru na 

Jezeře nebo za adrenalinovými zážitky na Sázavu. 

Partnerské aktivity se ZŠ Jána Kupeckého byly realizovány prostřednictvím návštěvy žáků slovenské školy, 

během které společně s našimi deváťáky navštívili pezinští žáci Prahu nebo si zasportovali v Mladé Boleslavi. 

Součástí návštěvy byla i účast na slavnostním rozloučení s 9.A a 9.B v mladoboleslavském Domě kultury. 

 

ČESKÝ JAZYK 
 

I v letošním školním roce proběhla řada akcí k doplnění výuky českého jazyka. Škola také spolupracovala 

s nakladatelstvím Albatros, Fragment, Mladá Fronta nebo Grada. 

 

Akce doplňující výuku: 

 Národní testování SCIO (9. ročník) a testování ČŠI, 

 školní kolo Olympiády v českém jazyce a okresní kolo Olympiády v českém jazyce, 

 návštěva žáků šestého ročníku v knihovně, 

 tématické vyučování 6.A - Babiččino údolí. 

 



 

 

20 

ANGLICKÝ JAZYK 
 

Ve všech ročnících byly osnovy ŠVP splněny. Byla zařazena průřezová témata VEG – Evropa a svět nás 

zajímá. 

Kroužek anglického jazyka probíhal v prvním a druhém ročníku pod vedením p. uč. Veselé, Součkové a 

Hanušové. K výuce byly využívány učebnice Happy House 1, 2. Kroužek anglického jazyka probíhal také 

v mateřské škole. 

Pokračovala spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek zastoupeným jazykovou školou Edu4U 

z Mladé Boleslavi. Na škole probíhaly dva kurzy angličtiny pro naše žáky a žákyně z 6. a 7. ročníku. Lukáš 

Pantlík (6.B) a Gabriela Škorničková (7.B) úspěšně složili i jazykovou zkoušku Cambridge English. 

 

Účast žáků na soutěžích: 

 školního kola olympiády z anglického jazyka se zúčastnilo 12 žáků z 9. třídy a 4 žáci ze 7. třídy,  

 do okresního kola postoupili Michal Melich (9.B) a Pavla Sajdlová (8.A), v kategorii IA postoupili 

Amálie Poklembová a Matys Duy (7.B). 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
 

Zájezd do německy mluvící země se tento školní rok konal 1. prosince 2016, kdy jsme navštívili Vídeň. 

Tradiční program zahrnoval prohlídku města a návštěvu vánočního trhu. 

 

Všeobecné výsledky výuky německého jazyka 7. – 9. ročník: 

 vzhledem k rozsahu učiva v ŠVP byly osnovy splněny ve všech třídách, s výjimkou osmého ročníku 

(nebylo probráno stupňování přídavných jmen, zájmeno man a vazba es gibt), a sedmého ročníku 

(nebylo probráno množné číslo podstatných jmen a číslovky 21 - 100), 

 pracovalo se s učebnicemi Pingpong Neu a Beste Freunde. 

 

RUSKÝ JAZYK 
 

Ruský jazyk se v školním roce 2016/2017 vyučoval v sedmém až devátém ročníku. V devátém ročníku byly k 

výuce použity učebnice„Pojechali 3“, sedmý ročník pracoval s novou učebnicí „Novyje klassnyje druzja 1“, 

osmý ročník s učebnicí „Klassnyje druzja 2“. 
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Ve všech ročnících byly splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem. Obsah učiva jednotlivých 

témat byl beze zbytku probrán. V letošním školním roce probíhala výuka ruského jazyka v učebně D-72 

Annapurna – zde byla možnost využití PC, slovníků, jazykových příruček, CD přehrávače.  

Výuka ruského jazyka byla obohacena využitím dataprojektoru v jiných učebnách a možností připojení k 

internetu: ruské reálie, testy (procvičování slovní zásoby, gramatiky apod.), písničky (texty v azbuce), ukázky 

ruských filmů v původním znění.  Tato výuka splnila záměr – žáci dobře rozumí obsahu a smyslu 

jednoduchého sdělení, jsou schopni přirozeně reagovat na běžné situace, poskytnout požadované 

informace se svojí slovní zásobou (dle učebnice). 

 

MATEMATIKA 
 

Přehled matematických soutěží: 

 Matematická olympiáda - v okresním kole naši školu reprezentovali 4 žáci, z nich se Šimon Dutý 

(9.A) umístil na druhém místě a postoupil do krajského kola, 

 Pythagoriáda - okresního kola se zúčastnili 4 žáci, Michal Svárovský (8.B) se stal vítězem, 

 Matematický klokan - celorepubliková soutěž - základní kolo, Josef Vinš (3.B) byl první v rámci 

našeho okresu, 

 Logická olympiáda - organizovaná Mensou – školní kolo. 

 

Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali také projektové vyučování k tématům finanční gramotnosti (úrokování, 

jednotlivé měny, člověk, stát a hospodářství). 

 

INFORMATIKA 
 

V 5. - 6. ročníku byl ŠVP splněn. V rámci výuky byl kladen důraz zejména na osvojení praktických 

dovedností. V 5. ročníku bylo průřezové téma MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení zařazeno do 

výuky v rámci tématu Internet, v 6. ročníku bylo průřezové téma MV – práce v realizačním týmu zařazeno v 

rámci tématu PowerPoint a MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení proběhlo v rámci výuky 

tématu Internet. 

 

FYZIKA 
 

Učivo 7. až 9. ročníku bylo probráno v plném rozsahu. V 6. ročníku, z důvodu většího počtu neproběhlých 

hodin, nebylo probráno téma Elektrický obvod. To bude probráno na začátku 7. ročníku. Své znalosti žáci 
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uplatňovali při tvorbě projektů, kde se učili spolupracovat, komunikovat, vyhledávat potřebné informace. 

Žáci 9.B navštívili libereckou IQlandii. 

 

PŘÍRODOPIS 
 

Učivo 6. až 9. ročníku bylo probráno zcela až na drobné výjimky, 6.B probere učivo o ostnokožcích v 7. 

ročníku, 7.A – některé skupiny dvouděložných rostlin v rámci opakování a práce s klíčem ještě probere, 7.B 

a 7.C – se důkladně neseznámila s prací s klíčem, 8.B – kapitola Nakažlivé nemoci probrána v rámci 

orgánových soustav, kapitola Etologie probrána v rámci ontogeneze a humorální soustavy. Pět žáků naší 

školy se zúčastnilo školního kola biologické olympiády, jedna žákyně se zúčastnila okresního kola. Ve čtvrtek 

20. 10. 2016 se dvě tříčlenná družstva 7.B úspěšně zúčastnila přírodovědné soutěže „Za našimi stromy“. Na 

školáky čekalo celkem sedm úkolů, na šesti stanovištích poznávací úlohy a nakonec sportovní soutěž. Každé 

družstvo pak zasadilo podél pěší cesty z Debře do Mladé Boleslavi jeden hloh. Třídy 9.A a 9.B absolvovaly 

exkurzi do Muzea Českého ráje v Turnově v rámci mineralogického učiva. 

 

ZEMĚPIS 
 

Osnovy v jednotlivých ročnících byly splněny včetně průřezových témat. Téma „Terénní výuka“ v 6. ročníku 

bylo realizováno v průběhu školního roku během adaptačního pobytu a školního výletu. V každém ročníku 

se žáci formou referátů, či prezentací zapojili do výuky, zpracovali zadané, či vybrané téma dle osnov 

jednotlivých ročníků. Během hodin byl velmi často využíván dataprojektor k procvičování učiva i během 

výkladu.  

Všichni žáci 2. stupně se zúčastnili 12. října 2016 vzdělávacího programu Svět kolem nás. Pořad nesl název 

„Peru - čtyři strany světa“ a byl velmi zdařilý a přínosný. 

Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo 2. 2. 2017 a zúčastnilo se ho celkem 16 žáků ve třech 

kategoriích. Okresní kolo se uskutečnilo 21. 2. 2017 na Gymnáziu Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi. 

 

Okresní kolo zeměpisné olympiády: 

 6. ročník – Ondřej Hůlka a Beáta Filipi, 

 7. ročník – Matěj Leibl a Jan Lunga, 

 8. a 9. ročník – Michal Svárovský a Zbyněk Pavlík. 

Ondřej Hůlka ve své kategorii obsadil 1. místo a postoupil do krajského kola, které se konalo 22. 3. 2017 

v Benešově. 
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CHEMIE 
 

Osnovy předmětu byly splněny téměř v obou ročnících. Pokusy byly do výuky zařazeny jako demonstrační 

(prováděny byly vyučujícím a žáky), ale byly realizovány také jednoduché laboratorní práce (v rámci celé 

třídy) jako doplnění výuky. Součástí projektu VODA byla realizována exkurze osmého ročníku do čistírny 

odpadních vod v Mladé Boleslavi. Pro devátý ročník byla zajištěna exkurze do Cukrovaru TTD Dobrovice. 

 

DĚJEPIS 
 

Téměř všechna témata školního vzdělávacího programu byla splněna. Pouze v sedmém ročníku se nestihla 

anglická revoluce a Francie Ludvíka XIV. a baroko z důvodu odpadlých hodin. Těmito tématy se začne v 

osmém ročníku. Všechna průřezová témata byla splněna. V hodinách se hojně používají audiovizuální 

pomůcky včetně projektů Slavné dny a Dějiny udatného českého národa. Výuka je zaměřena na propojování 

a chápání souvislostí a přemýšlení v historickém kontextu. Důraz není kladem na biflování letopočtů a 

nepodstatných detailů. V hodinách se využívají různé pracovní listy, skupinové práce, miniprojekty a další 

aktivity. V devátém ročníku byla zahrnuta zážitková pedagogika zaměřená na téma holocaust. 

Někteří žáci osmého ročníku se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Škola byla také zapojena do 

dějepisné olympiády, do okresního kola postoupili Zuzana Matějková a Michal Svárovský. 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 
 

Témata dle učebních osnov byla prostřednictvím nejrůznějších didaktických metod splněna ve všech 

ročnících. Rovněž tak byla naplněna i průřezová témata. V rámci dílčích témat výukového plánu byly 

vybrány přednášky preventivního programu pořádané organizací OS Slánka, které byly uskutečněny 

zejména napříč třídami druhého stupně. 

Při hodinách byl kladen důraz zejména na rozvoj komunikačních schopností, kompetencí k řešení problémů, 

dále k rozvoji kompetencí sociálních, personálních i občanských. Ve výuce byly často používány kopírovací 

listy k jednotlivým tématům či audiovizuální pomůcky vzdělávacího programu Jeden svět na školách. 

Využité byly zejména různé dokumentární filmy, sociální spoty či metodické materiály podtrhující danou 

problematiku. Do hodin v jednotlivých třídách byly zařazovány i různé didaktické hry. Využíváno bylo i 

interaktivní tabule. 

Žáci v průběhu roku tvořili různé referáty, účastnili se nejrůznějších projektů. Mezi ty významnější patří 

zejména projekt 6.A, která se zapojila do projektu Adopce na dálku. Finančně tak podpořila studium 



 

 

24 

šestileté indické holčičky Menezes Krishel. Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha bychom si přáli 

holčičku ve studiu podporovat i v dalších letech.  

K příkladné prezentaci školy přispěla i 8.A, která se zapojila do projektu Naši blízcí a na Vánoce a Velikonoce 

vytvářela a rozesílala přání jménem naší školy do místních dětských domovů či domovů pro seniory. 

Vyrobené dárky pro seniory osobně předaly náhodně vybranému místnímu domovu důchodců dívky Lenka 

a Pavla Sajdlovy. Tento projekt bychom rádi do budoucna ukotvili jako tradici.  

Do dalšího významného projektu - Kola pro Afriku - se zapsaly dívky rovněž z 8.A, kdy se za pomoci 

výtvarného zpracování svého nápadu a sbírky pedagogů naší školy snažily pomoci ke vzdělání dětem v 

Africe. Děvčata vyhrála v dílčí soutěži tohoto projektu 2. místo za nejoriginálnějšího sněhuláka. Vybojovaly 

tak pro svou třídu vstup zdarma do ZOO v Liberci. Největší odměnou všem byl však pohled od dívky z 

Gambie, která naší škole děkovala za získaný bicykl.  

Osmý ročník se zúčastnil také projektu Pomoz naší planetě, která vyústila Dnem Země.  

Do dobrovolnických aktivit se zapojily dívky ze sedmého ročníku. Jako dobrovolnice se snažily vykouzlit 

úsměv a zpříjemnit nelehké životní chvíle mnoha pacientům z nejrůznějších oddělení Klaudiánovy 

nemocnice v Mladé Boleslavi.  

Uskutečněnými projekty se žáci následně podíleli na výzdobě školních prostor. 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

Učební osnovy ŠVP byly splněny v každém ročníku. Žáci zpracovávali referáty či prezentace na vybrané nebo 

zadané téma dle osnov jednotlivých ročníků, vedli diskuse o vlastních hudebních prožitcích. 

Ve školním roce se průběžně zapojilo 18 žáků z 1. až 7. ročníku do kroužku hry na klávesy pod vedením Jitky 

Smutné. 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA a PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 

Při výuce v 6., 7., 8. a 9. ročníku plněna témata podle učebních osnov prostřednictvím nejrůznějších 

výtvarných technik. Důraz byl kladen na uplatnění vlastních tvůrčích záměrů dětí a pestrost a přitažlivost 

námětů. Děti se výsledky své práce podílely na výzdobě školních prostor. Výsledky výtvarných činností 

přispěly také k zajištění organizace vánoční akademie školy. Škola se zúčastnila výtvarných soutěží - např. 

Hurá do školy s Marií Terezií a Kupeckého svet. Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili besedy s ilustrátorem 

Adolfem Dudkem. 

Součástí předmětu PRČ byl projekt Škoda Auto spojený s návštěvou žáků osmých tříd ve výrobních 

prostorách s praktickými činnostmi technického charakteru. 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Žáci 6. - 9. ročníku ve všech blocích (sportovní hry, gymnastika, atletika) splnili všechny vzdělávací cíle. Byly 

také provedeny všechny plánované kontrolní testy. Část gymnastického bloku byla věnována kondiční 

přípravě v posilovně. V zimním období bylo využíváno i školní sauny, některé třídy bruslily na zimním 

stadionu.  

Tělesná výchova žáků 6., 7. a 8. ročníku „sportovních tříd“, probíhala 4 hodiny týdně v nové městské hale, 

kde byly na hry a některá cvičení daleko lepší podmínky. Pouze na gymnastiku není stále hala materiálně 

vybavena. Gymnastický blok musel být proto realizován ve školní tělocvičně. Žáci, kteří navštěvují 

rozšířenou výuku tělesné výchovy, splnili ve všech ročnících vzdělávací cíle v plánovaném rozsahu. První 

pololetí bylo zakončeno testy pohybových dovedností a motorických schopností v tělocvičně, druhé pololetí 

testy v rozsahu atletického víceboje a testy sportovních her. 

V zimě proběhly tři lyžařské výcvikové kurzy, kdy jeden byl pro žáky sedmých tříd nesportovních a výběr z 

ostatních nesportovních tříd, druhý pro osmý a devátý ročník sportovních tříd a třetí pro šestý a sedmý 

ročník sportovních tříd. 

Žáci se účastnili sportovních soutěží v rozsahu svých věkových kategorií (fotbal, florbal atd.) a atletických 

soutěží pořádaných AŠSK a ČAS. Většina žáků, kteří měli více hodin tělesné výchovy, vykazovala oproti 

ostatním, větší tělesnou zdatnost a technickou vyspělost a podařilo se u nich zvládnout větší množství 

pohybových aktivit. S úspěchem reprezentovali školu i město na sportovních soutěžích oblastní i 

republikové úrovně. Pro přihlášené žáky druhého stupně byl uspořádán 5. ročník Golden Spike Chlum - běh 

do vrchu na Chlum, opět i za účasti žáků družební školy z Pezinku. Žáci se také podíleli na uspořádání 

okresních kol v přespolním běhu a Poháru rozhlasu pod hlavičkou AŠSK jako pomocníci i rozhodčí. 

Ve florbalové soutěži základních škol, pořádané AŠSK, družstvo starších dívek zvítězilo a stalo se nejlepším 

družstvem z celé ČR. 

V soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů se našemu družstvu (Chaloupková, sestry Sajdlovy, 

Andělová, Křováček, Brožek, Tomšík, Hofman) podařilo v krajském kole zvítězit a postoupit do finálového 

republikového kola, které se uskutečnilo v září 2017 v Brně, kam také postoupil mezi jednotlivci Tomáš 

Vorel. 

V atletice se všechna naše čtyři družstva probojovala do krajského kola Poháru rozhlasu. Přestože starší 

chlapci krajské kolo vyhráli, oboje dívky byly druhé a mladší chlapci třetí, do finále díky přísnému bodování 

nepostoupil nikdo. 

V soutěžích pořádaných ČAS družstva pod hlavičkou AC Mladá Boleslav obsadila v kategorii nejmladšího 

žactva družstva dívek i chlapců 4. místo v Libereckém kraji. Mladší žáci svoji soutěž s přehledem vyhráli, 
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žákyně skončily na 2. místě. V kategorii starších žáků se dívky umístily na 4. místě, chlapci obsadili 1. místo a 

postoupili do semifinále Mistrovství Čech, kde skončili na 5. místě. 

V závěru školního roku byl uspořádán Olympijský běh za účasti celé školy a sportovní den pro druhý stupeň 

ve sportovních hrách. 

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 
 

Hodiny přírodovědných praktik byly zaměřeny na praktické procvičování znalostí z přírodovědných 

předmětů. V předmětu praktika z informatiky v 6. – 9. ročníku byly osnovy ŠVP splněny, v 9. ročníku si žáci v 

rámci tématu Software vyzkoušeli programování prostřednictvím Hodiny kódu (Hour of code). 

 

V oblasti environmentální výchovy škola pokračovala ve sběru papíru (organizovaného Spolkem přátel ZŠ a 

MŠ), třídění odpadu, sběru starého ošacení a obuvi, sběru hliníku nebo sběru pomerančové kůry a bylin. 
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Teambuilding zaměstnanců ve Vysokých Tatrách 

 

 

Podzimní putování se Šestkou se neslo ve znamení rozličných soutěží 
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Vánoční akademie v Domě kultury a společné vystoupení žáků třetího ročníku  

 

 

Dýňování - tradiční akce školní družiny 
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Do školy zavítal ilustrátor dětských knih Adolf Dudek 

 

 

Osmáci se zapojili do dějepisného projektu Příběhy našich sousedů 
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Hudební výchova aneb Učitelé bez hranic 

 

 

Mikuláš ve škole 
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Lyžařský výcvik na Boudě Hadovka v Krkonoších 

 

 

Školní závod Golden Spike Chlum v náročných zimních podmínkách 
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Florbalový úspěch žáků a žákyň prvního stupně v soutěži O pohár hejtmana 

 

 

Nejlepší školní florbalový tým děvčat v ČR - Sportovní liga ZŠ 
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Drtivý úspěch v okresním kole Poháru rozhlasu 

 

 

Krajské kolo Poháru rozhlasu v Kolíně 
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Tematické vyučování v Babiččině údolí 

 

 

Návštěva žáků partnerské ZŠ Jána Kupeckého z Pezinku a balonky štěstí 
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Sportovní den a školní T-mobile olympijský běh 

 

 

Slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku v Domě kultury 



 

 

36 

6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Školní poradenské pracoviště je tvořeno výchovnou poradkyní Ing. Kateřinou Krejčíkovou, novou 

metodičkou prevence Mgr. Michaelou Egertovou a školní psycholožkou Mgr. Helenou Slachovou. 

 

ZPRÁVA METODIKA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Snahou všech pedagogických pracovníků školy je, aby se prevence dostávala do všech vyučovacích 

předmětů. Nejvíce preventivních témat je zahrnuto v předmětu výchova k občanství, ale také v tělesné 

výchově, přírodopisu. Prevence se uskutečňuje kromě toho i prostřednictvím besed, exkurzí, výletů, 

sportovních soutěží, kroužků apod. V šestém ročníku je již tradičně zahrnut adaptační kurz, který má za cíl 

stmelovat nově vzniklé kolektivy a utvářet přátelské klima třídy. Škola si je vědoma nezastupitelného 

významu nespecifické prevence. Výbornou preventivní akcí bylo divadelní představení „Jsi nula“, které 

ukazuje žákům, jak předcházet kyberšikaně. Rovněž bylo využito preventivních přednášek organizace 

Slánka. V letošním roce se řešily prohřešky spojené s návykovými látkami, neomluvenou či pozdě 

omlouvanou absencí, nevhodným chováním žáků vůči sobě, projevy šikany a kyberšikany a další. Součástí 

prevence sociálně patologických jevů je preventivní program včetně krizového plánu. 

ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE 

 

Účast na akcích pro výchovné poradce: 

 

Informativní schůzka pro VP na Úřadu práce s představiteli SŠ 

Kontrola IVP – PPP 

 

Akce pořádané pro žáky v rámci poradenské činnosti: 

 

Prezentace OA MB     9. ročník 

Prezentace Střední školy gastronomie a hotelnictví 9. ročník 
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Vybraní žáci pátého a devátého ročníku využili také nabídku tzv. profesního testování před rozhodováním o 

vhodné střední škole. 

 

Ambulantní náprava a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Ambulantní nápravu a pedagogickou intervenci zabezpečují učitelky – Mgr. Monika Jeřábková, Mgr. Zdeňka 

Kulasová, Jana Fléglová, Mgr. Alena Kozáková, Mgr. Alena Pospíšilová. Mgr. Miroslava Heroutová, Mgr. 

Lenka Vorlová, Mgr. Jana Dušková a Mgr. Marie Vaňková. Všichni žáci, kteří obdrželi doporučení k integraci, 

jsou začleněni do běžné výuky a jsou hodnoceni a klasifikováni podle pokynu MŠMT k zajištění péče o děti 

se specifickými poruchami učení v ZŠ. Jsou pro ně vypracovány individuální vzdělávací plány – IVP, které 

zabezpečují individuální přístup k dětem s SPU a ADHD. Na škole také působili asistenti pedagoga, kteří se 

věnovali ve své činnosti žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracovali s ostatními 

pedagogickými pracovníky. 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Celkem: 72 Z toho dívek: 21 

Žáci podle převažujícího stupně podpůrných opatření: 

Celkem: 35 Z toho dívek: 11 

Individuální vzdělávací plány: 

Celkem: 42 Z toho dívek: 12 

Údaje dle výkazu o ZŠ podle stavu k 31. 3. 2017 

 

Logopedie 

 

Ve školním roce 2016/2017 poskytovala na základní škole logopedickou péči pro vybrané žáky Lenka 

Králová, v mateřské škole Petra Husáková a Marie Šindlerová. 

 

Oblast výchovy a společenského chování 

 

V průběhu celého školního roku se důsledně sledovaly náznaky šikanování a hrubého chování žáků. 

Postupovalo se podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení a podle preventivního programu školy. 
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Většina výchovných problémů se řešila okamžitě přímo s třídními učiteli. Společně s rodiči se sešli zástupci 

školního poradenského zařízení (vedení školy, výchovná poradkyně aj.) a řešili případy některých žáků 

z důvodu problematického chování při vyučování a neplnění si školních povinností, dále ve spojitosti 

s agresivním chováním žáka, projevy šikany a kyberšikany nebo projevy sociálně odlišného chování, 

v některých případech i s Oddělením sociálně právní ochrany dětí. Vzhledem k závažnosti na základě 

školního řádu bylo přistoupeno k udělení snížené známky z chování u jednoho žáka za projevy zesměšnění 

pedagoga nedovoleným natáčením. Větší podíl výchovných opatření byl udělen ve třídě 6.B. 

Na konci školního roku obdrželi vybraní žáci za své úspěchy a školní aktivity originální pochvalný list. 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem práce. Někteří pedagogové si 

doplňovali své vzdělání, včetně metodika prevence, který si doplňoval kvalifikační předpoklady pro výkon 

funkce. 

 

Výběr vzdělávacích akcí jednotlivých pedagogických zaměstnanců: 

 

Místo konání Účastníci Název akce Pořadatel 

Mladá Boleslav 

Jeřábková, 
Králová, 

Lochmanová, 
Vaňková 

Netradiční pomůcky v hodinách 
M a ČJ 

Služba škole MB 

Praha Krejčíková Konference zástupců ředitelů Wolters Kluwer 

Praha Egertová Komiks pod lavicí 
Ústav pro studium totalitních 

režimů 

Mladá Boleslav Egertová 
Využití fotografie v hodinách 

dějepisu 
 

Mladá Boleslav 
Fořtová, 

Součková, 
Hanušová, Veselá 

AJ pro 2. stupeň ZŠ - Read and 
have fun 

OUP Praha 
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Společné vzdělávací akce týkající se většiny pedagogických zaměstnanců: 

 školení BOZP, 

 profesní řidičské oprávnění – Autoškola Pelikán (vybraní zaměstnanci), 

 v rámci tzv. šablon - OP VVV - v oblasti inkluze a jazykové vybavenosti. 

Jako součást společného vzdělávání a teambuildingu byl realizován na začátku května 2017 zájezd 

zaměstnanců školy do Vysokých Tater. 

 

8. PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI A DALŠÍ AKCE ŠKOLY 

Druhý stupeň fungoval ve školním roce 2016/2017 pouze s elektronickou žákovskou knížkou, problémy byly 

zaznamenány pouze v souvislosti s pozdním omlouváním absence u některých zákonných zástupců. Na 

základě tohoto případu byly předělány a zjednodušeny vybrané body školního řádu, který začal platit od 

nového školního roku. Zároveň se na druhém stupni vedla třídní kniha výhradně jen v elektronické podobě. 

Žáci i rodiče měli detailní informace o dění ve škole prostřednictvím této formy žákovské knížky propojenou 

s absencí a učivem zapsaným v třídní knize. Pro rodiče byly nově přichystány také konzultační schůzky na 

začátku ledna 2017. 

Pro žáky devátého ročníku byla na začátku školního roku připravena schůzka se zástupci Městského 

parlamentu dětí a mládeže. Díky ní se někteří žáci během školního roku podíleli na činnosti tohoto 

samosprávního a poradního orgánu. Během lednové návštěvy partnerů města Mladé Boleslavi zavítala 

delegace finského města Vantaa do naší školy, aby s našimi žáky diskutovala o Finsku a tamním životě. Žáci 

tak měli dobrou možnost procvičit si svoji angličtinu v praxi. 

Škola se prezentovala sportovními výsledky na úrovni regionu a republiky. Úspěchem bylo medailové 

umístění žáků v krajském kole atletického Poháru rozhlasu nebo medailové umístění v krajském kole OVOV 

a postup do republikového finále. Žáci prvního stupně získali bronzové medaile v okresním kole zimního 

víceboje. Obrovským úspěchem bylo vítězství starších žákyň v republikovém finále Sportovní ligy ZŠ O pohár 

ministryně školství mládeže a tělovýchovy florbalového turnaje v Plzni v přímém přenosu České televize. 

Velký podíl má na tom také spolupracující Florbalová akademie. 

Součástí sportovních aktivit byl opět netradiční běžecký závod Golden Spike Chlum s účastí pozvaných 

slovenských kamarádů, tentokrát v náročných zimních podmínkách. Po skončení závodu bylo pro žáky a 

slovenské hosty připraveno rozdání výpisu pololetního vysvědčení, návštěva nového plaveckého bazénu 

nebo herní aktivity v nové sportovní hale. 



 

 

40 

Zájem rodičů byl zpravidla o pestrou nabídku doplňujících aktivit školy – společné akce v přírodě a ve škole 

pro rodiče a žáky – Podzimní putování se Šestkou v parku Štěpánka, Hledání skřítka ŠESŤÁČKA nebo 

Rozsvěcení vánočního stromu před budovou školy. Nejvýznamnější akcí pro rodiče bylo slavnostní 

vystoupení žáků na Vánoční akademii v Domě kultury. 

Nezapomínáme ani na budoucí prvňáčky – děti v mateřských školách. Pro ně byly připraveny během 

školního roku návštěvy prvních tříd nebo atletické závody. Pro zapsané žáky jsme připravili opět 

seznamovací akci Otrkánek. 

Nezapomněli jsme ani na celoškolní aktivity s partnerskou školou z Pezinku. Tradiční výměna učitelů - 

projekt Učitelé bez hranic se konal 28. března 2017. V tuto dobu předstoupili před naše žáky učitelé z 

partnerské ZŠ Jána Kupeckého ze slovenského Pezinku. Společný projekt měl za cíl oživení výuky a 

seznámení se s naším blízkým sousedem a jeho jazykem. Děti prožily například zážitkovou hodinu hudební 

výchovy, výtvarné dílny nebo výuku cizích jazyků. Ve stejný den strávili společné chvíle žáci pezinské školy s 

našimi pedagogy. Společné setkání prožili také žáci 9.B během návštěvy slovenských kamarádů v Mladé 

Boleslavi, nebo žáci 5.A a 5.B při společných akcích v Mladé Boleslavi nebo Liberci. 

Naše škola se stejně jako minulý školní rok zapojila do výtvarné soutěže Kupeckého svet organizovanou naší 

partnerskou ZŠ Jána Kupeckého Pezinok ve spolupráci s městem Pezinok a tamním Malokarpatským 

muzeem. Na výsledkové listině se dočteme, že druhé místo v kategorii 1. – 2. ročník ZŠ získává za své 

výtvarné dílo Jan Pulec (1.B). Cenu muzea ve stejné kategorii obdržel Jakub Paradýs (1.B). 

Fantastického úspěchu dosáhli naši žáci v soutěži firmy Škoda Auto - Mladí designéři 2016. Čtvrtý ročník 

této soutěže probíhal od konce jara 2016 do slavnostního vyhlášení, které se konalo v úterý 29. 11. 2016 ve 

firemním muzeu Škoda Auto. Na společném projektu pracovali minulý školní rok žáci prvního stupně. Ten 

byl vystaven během léta a podzimu na různých místech České republiky. Díky obdržené hlavní ceně 

veřejnosti se podařilo žákům získat pro školu příspěvek ve výši 30 000,- Kč. 

Projekt Příběhy našich sousedů, na kterém se podíleli naši žáci z osmého ročníku, vyvrcholil závěrečnou 

prezentací ve středu 15. 3. 2017. I když se naše týmy neumístily na předních místech, žáci si za práci na 

projektu zaslouží pochvalu. Do databáze pamětníků budou díky nim vloženy rozhlasové reportáže o Marii 

Rypáčkové a Václavu Bečvárovském. 

Slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku jsme nově pojali v duchu formálního vystoupení v Domě 

kultury. 

Největší spolupráce ve volnočasových aktivitách probíhala s PC Florbalovou akademií. Florbalová akademie 

je hlavním organizátorem tohoto sportu ve volném čase díky pořádání amatérských lig téměř všech 

kategorií, kterých se v této sezóně již tradičně zúčastnilo přes 70 družstev z regionu s celkovou účastí přes 

800 hráčů. 
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Na konci školního roku se na základní škole rozeběhla velká stavební akce – nástavba pavilonu A – stavba 

nových odborných učeben financovaná zřizovatelem a vlastníkem budovy školy za přispění evropských 

dotačních programů. Cílem je vytvoření tří nových odborných učeben s příslušným zázemím (kabinety a 

sociální zařízení vzniklé z původní laboratoře na pavilonu D) a vybavením. Dílčí úpravy se dotknou také 

prostor mateřské školy, která v červnu musela omezit svůj běžný provoz a přestěhovat se do náhradních 

školních prostor. Součástí stavby je i bezbariérový přístup, který byl během měsíce července a srpna 

zajištěn stavbou výtahu v prostoru tzv. malého schodiště z vestibulu školy. Ukončení stavby odborných 

učeben se předpokládá do konce roku 2017. 

 

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI 

 

V průběhu ŠR 2016/2017 nebyla provedena kontrolní inspekce ČSI. Žáci devátého ročníku byli zapojeni do 

šetření ČŠI – testování v předmětech český jazyk, matematika a přírodopis, které zjišťovalo, nakolik každý 

žák plní v testech zahrnuté požadavky minimálního standardu osvojených kompetencí. Průměrná úspěšnost 

žáků školy byla v předmětu český jazyk – 66%, matematika – 43%, přírodopis – 46%. 

 

10. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

 

Škola nebyla ve školním roce 2016/2017 zapojena do výše uvedených programů. 

 

11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Škola nebyla ve školním roce 2016/2017 zapojena do výše uvedeného vzdělávání. 
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12. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Škola je již tradičně zapojena do projektu „Intenzifikace činnosti sportovních tříd“, který umožňuje úplnou 

realizaci rozšířené výuky tělesné výchovy. 

Škola je stále zapojena do projektů „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským 

krajem“. Cílem projektu je zvýšení zájmu žáků ZŠ o technické obory v návaznosti na automobilový průmysl. 

V rámci praktického vyučování a volnočasových aktivit si žáci základních škol vyzkouší práci s moderními 

modelovými či standardními technologiemi v oborech automechanik, lakýrník, kovář, CNC programátor, 

autoelektrikář atd. Do tohoto projektu je škola zapojena prostřednictvím ŠKODA AUTO a.s., Střední 

odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod a týká se žáků osmých tříd. 

Škola byla zapojena do „Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 

Šablony pro MŠ a ZŠ I.“, prostřednictvím které byla realizována tandemová výuka, školní psycholog, 

příprava logopedického asistenta, setkávání rodičů MŠ nebo další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Projekt pokračuje i v následujícím školním roce a je vyčíslen na 1 720 696,- Kč. 

Škola je také zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a využívá i dotační program na mléčné výrobky. 

 

13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI 

 

Na Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvkové organizaci není zřízená 

odborová organizace. 
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14. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O 

SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 

Počet podaných žádostí o informaci: 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

Počet stížností podaných podle § 16a: 0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 

Další informace vztahující se k naplnění tohoto zákona: viz text 

 
 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je škola subjektem, který je 

povinen poskytovat veřejnosti informace vztahující se k její působnosti. Zveřejňování informací bylo 

prováděno prostřednictvím webových stránek školy, úřední desky (informační vitrína), elektronické 

žákovské knížky, informačních letáků apod. 

Škola přijala a zodpověděla ústní, telefonické a e-mailové dotazy, jejichž obsah se týkal upřesnění dnů 

otevřených dveří, zápisů do 1. tříd, třídních schůzek, výchovných problémů, akcí pořádaných školou, 

mimoškolních aktivit a dalších činností školy, které nebyly podle zákona č. 106/1999, a tedy v souladu se 

zákonem nejsou evidovány. 
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15. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

 Přehled za rok 2016       Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady           

Spotřeba materiálu     4 150 792,88 63 890,71 

Spotřeba energie     1 920 630,06 4 681,02 

Opravy a udržování     309 902,05   

Cestovné       67 567,00   

Ostatní služby     1 786 304,03 17 562,28 

Mzdové náklady celkem   21 704 928,00 163 135,00 

z toho: platy zaměstnanců   21 322 878,00 
 

  OON     382 050,00 163 135,00 

Zákonné sociální pojištění   7 280 136,00 
 

Jiné sociální pojištění     83 869,00 
 

Zákonné sociální náklady   319 843,33 
 

Jiné sociální náklady     21 615,00   

Jiné pokuty a penále     0,00   

Manka a škody     0,00   

Ostatní náklady z činnosti   138 896,75   

Odpisy       298 316,00   

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 277 865,85   

Ostatní finanční náklady     0,00   

Náklady celkem     38 360 665,95 249 269,01 

Výnosy           

Výnosy z prodeje     3 442 022,00 276 872,19 

Výnosy z pronájmu     188 797,00   

Čerpání fondů     263 966,00   

Úroky       1 543,41   

Ostatní výnosy z činnosti   77 580,00   

Příspěvky a dotace na provoz   34 163 936,00   

z toho:      příspěvek od zřizovatele 4 635 000,00   

  dotace z KÚ   29 514 860,00   

Další dary       14 076,00   

Výnosy celkem     38 137 844,41 276 872,19 

Výsledek hospodaření za činnosti -222 821,54 27 603,18 

Výsledek hospodaření za celou PO -195 218,36   
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