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1.    Základní údaje o škole 

 

 

1.1. Název, adresa, právní forma, IČO 

        

Název:              Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav 

 

Adresa:            Palackého 278  

                          294 01 Bakov nad Jizerou 

 

Telefon, fax:     326 781 178 

 

E.mail:              kremlova@zs.bakovnj.cz 

                           grunwaldova@zs.bakovnj.cz 

 

IZO:                  102 326 614 

 

Právní forma:   příspěvková organizace 

 

Identifikátor:    600 049 051 

 

IČO:                  709 94  994 

 

 

 

1.2. Název a adresa zřizovatele 

 
Název:                Město Bakov nad Jizerou 

 

Adresa:              Mírové náměstí 208 

                            294 01 Bakov nad Jizerou 

 

Telefon:              326 214 030 

 

 

1.3 Zaměření školy 

 

Škola poskytuje úplné základní vzdělání dle Zákona č. 561/2004 Sb. a jeho pozdějších 

předpisů. 

 

1.4.   Druhy a typy škol, které škola zahrnuje 

 
Základní škola                   kapacita 460 žáků                     IZO 102 326 614 

 

 

 

mailto:kremlova@zs.bakovnj.cz
mailto:grunwaldova@zs.bakovnj.cz
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1.5. Součásti školy 

 

Školní družina                    kapacita  118 žáků                   IZO 113 600 470 

Školní jídelna                     kapacita  500  strávníků           IZO 102 802 955 

 

 

 

1.6. Datum zařazení do sítě škol 
 

Rozhodnutím Školského úřadu Mladá Boleslav s účinností od 29. 3. 1996 čj. 1/96-00 byla 

škola zařazena podle § 13 a odst. 2 a § 13 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a 

samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, do sítě škol, předškolních zařízení a 

školských zařízení. 

Rozhodnutím zastupitelstva města Bakova nad Jizerou dne 17. 10. 2002 byla s účinností od 1. 

1. 2003 zřízena příspěvková organizace, jejíž součástí se stala školní jídelna, která byla ze sítě 

škol vyřazena (viz rozhodnutí). 

 

 

 

1.7.    Vedení školy 
 
Ředitelka školy:                              Ing. Bc. Petra Kremlová 

Statutární zástupce ředitelky:         Mgr. Václav Čech 

Zástupce ředitelky pro 1. stupeň:   Mgr. Věra Bartošová 

 

 

1.8.    Školská rada 

 

Školská rada byla na škole ustanovena usnesením zastupitelstva města čj. 20 ze dne 21. 9. 

2005 a svou činnost ve škole zahájila 1. 1. 2006. 

Školská rada má 6 členů, kteří byli zvoleni v 5. řádných volbách a od dubna 2018 pracuje ve 

složení: 

 

Zástupci rodičů            -  Kateřina Adamová (předseda)        

                                        Markéta Tesaříková 

Zástupci zřizovatele   -    Mgr. Věra Stránská 

                                         Mgr. Petr Šulc   

Zástupci pedagogů       -  Mgr. Václav Čech (místopředseda) 

                                         Mgr. Věra Bartošová 
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2. Charakteristika školy a její koncepční záměry 

 

 
2.1. Vzdělávací program školy 

 

 

Základní škola Bakov nad Jizerou ve všech ročnících vyučovala  podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání Škola pro všechny děti, schváleného 30.8. 2007.  

Základní skladba předmětů je doplněna o povinně volitelné a nepovinné předměty tak, aby se 

nabídkou systematicky rozvíjelo individuální uplatnění a schopnosti dětí. 

 

 

 

Povinně volitelné předměty: 

 

7. ročník 
Sportovní hry chlapci/dívky 

Dramatická výchova 

Mediální výchova 

Finanční gramotnost 

 

8. ročník 
Sportovní hry chlapci/dívky 

Informatika 

Mediální výchova  

Finanční gramotnost 

 

9. ročník 
Seminář z českého jazyka 

Seminář z matematiky 

Sportovní hry chlapci/dívky 

 

 

 

2.2. Součásti školy 

 
Škola sdružuje: 

 

1.   Základní škola                    počet žáků    k  30. 9. 17         430      ch.  215    d. 215 

                                                                       

 

2.   Školní družina                    počet žáků                               118 

 

3.   Školní jídelna                      počet dětských strávníků      17/18         400 + 30 ZŠ Kněžmost 

                                                  počet dospělých strávníků    17/18         100 
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Počet tříd ZŠ:                       21 

 

1. stupeň                               14 

2. stupeň                                 7 

 

 

Počet oddělení školní družiny:                      4 

 

1. oddělení                                                    30 žáků 

2. oddělení                                                    30 žáků 

3. oddělení                                                    30 žáků 

4. oddělení                                                    28 žáků 

 

 

2.3. Školní budovy 
 
Základní školu tvoří hlavní budova z r. 1907 a pavilonová budova z r. 1960, které jsou 

spojeny spojovací chodbou se šatnami z r. 1989.  

V roce 2000 byla ke škole přistavěna a od 1. 9. 2000 zahájila provoz nová školní jídelna.  

Školní družina je umístěna ve vile čp. 311 v Palackého ulici mimo školní budovy, vzdálené 

cca 200 m od školy. 

 

 

2.4. Koncepční záměry a dlouhodobé úkoly školy 
 
1.   Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro  

     další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. 

 

2.   Rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se  

      rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan. Vychovávat žáky k hrdosti na  

      své město, k vlastenectví a evropanství. 

 

3.   Posilovat zdravé sebevědomí dítěte, vzbuzovat jeho zvídavost, podněcovat jeho 

všestranné aktivity a vhodnou motivací vzbuzovat zájem o školní práci. 

 

4.   Dosáhnout otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských 

vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti. 

 

5.   Dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy. 

 

6.   Důsledně uplatňovat pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových 

látek ve školách. 

 

7.   Systematicky a důsledně působit proti šikaně, násilí, rasismu, xenofobii a vandalismu 

mezi žáky. 

 

8.   Zlepšovat estetický vzhled školy. Prostředí školy utvářet tak, aby odráželo život 

školy a žáků v ní, aby bylo příjemným místem pro pobyt dětí. 
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9.   Vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedagogickém sboru, podporovat další 

vzdělávání učitelů, iniciativu, oceňovat kvalitní práci, posilovat pocit zodpovědnosti 

za práci školy a hrdosti na školu, ve které pracuji. 

 

10.  Zdokonalovat řídící činnost a zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení a 

zlepšování práce školy. 

 

11.  V kontrolní činnosti usilovat o objektivní hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání, 

zjišťovat rozdíly v práci jednotlivých pracovníků a odstraňovat je. 

 

12.  Prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení, 

předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků. 

 

13.  Doplňovat vybavení školy tak, aby byla zajištěna názornost a efektivita výuky. 

       Vybavení školy postupně modernizovat. 

 

14.  Dbát na dobrý technický stav školních budov a ve spolupráci se zřizovatelem  

       provádět jejich opravy a rekonstrukci 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy  

 
Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2017/18 zabezpečovalo 26 

pedagogických pracovníků, z toho 15 na 1. stupni a 14 na 2. stupni.  

Ve školní družině pracovaly 4 paní vychovatelky a v 1. a, 1. b, 6. a a v 6. b asistentky 

pedagoga. 

O úklid se staralo 4 uklízečky, o teplo topič, o technický provoz školy pan školník a o 

administrativu administrativní pracovnice školy. 

Výborné obědy pro děti i dospělé připravovaly 2 kuchařky, 4 pracovnice provozu a 

vedoucí školní jídelny (viz jmenovitě dále). 
     

 
 3.1. Přehled pracovníků školy 

       

3.1.1.  Pedagogové – třídnictví 
 

1 .A I. Dvořáková  6. A L. Brodský 

1. B H. Kroupová  6. B J. Brodská 

1. C E. Ernestová  7. A J. Szkanderová 

2. A V. Bartošová  7. B J. Mařanová 

2. B J. Rudolfová  8. A D. Stehlíková 

2. C L.Švarcová Malcová  8. B V. Čech 

3. A M. Honcová  9. A H. Kozáková 

3. B D. Zelenková    

4. A S. Lucáková    

4. B J. Brychová    

4. C I. Kavanová   

5. A I. Lustyková-Dočekalová   

5. B B. Černá   

5. C H. Kaluhová   

 

ostatní učitelé V. Fialová 

M. Livorová 

M. Masopustová 

B. Matějů 

J. Navrátilová 

J. Rakušanová 

P. Stinková 

L. Šantínová 
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a) vedení školy 
   
  ředitelka                                                   Ing. Bc. Petra Kremlová                       

  statutární zástupce ředitelky školy           Mgr. Václav Čech        

  zástupce ředitelky pro 1. stupeň               Mgr. Věra Bartošová 

                            

 

 

 

b)  školní družina 

 

   vedoucí vychovatelka           Jiřina Horejšová     

   vychovatelky                         Lenka Drahoňovská 

                                                 Sylva Lepičová 

                                                 Marcela Vávrová 

 

 

c) Školní psycholog 
 

Mgr. Iva Paulusová                     

 

 

d) Asistentky pedagoga 
 

Eliška Dvořáková/Veronika Šimonová 

Zuzana Hýzlerová 

Lenka Novotná              

      Iveta Poštolková  

      Markéta Tesaříková                  

 

 

 

 

3.1.2.    Provozní zaměstnanci – jmenný seznam 

 

 

Administrativní pracovnice          Radoslava Bubáková/Veronika Grünwaldová                

Školník                                          Miroslav Činka                          

Topič                                             Miroslav Činka                          

      Uklízečky                                      Jarmila Černíková 

                                                             Jiřina Havrdová                                                              

                                                       Pavla Pelechová 

                                                       Marie Šedinová 
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Školní jídelna -   
vedoucí ŠJ                                     Radka Žďánská                          

vedoucí kuchařka                          Irena Hazdrová                           

kuchařka                                        Hana Kešnerová                          

pracovnice provozu                       Zdeňka Čermáková 

                                                       Andrea Holdová 

                                                             Miloslava Peštová 

                                                       Monika Kučerová                       

                                                    

                      3.1.3.   Funkce ve škole 

 
Ředitelka školy                                                                                      Ing. Bc. Petra Kremlová 

 

Statutární zástupce ředitelky školy                                                                Mgr. Václav Čech 

 

Zástupce ředitelky školy pro 1. stupeň                                                       Mgr. Věra Bartošová 

 

Výchovný poradce                                                                                          Mgr. Jana Brodská 

 

Vedoucí vychovatelka ŠD                                                                                  Jiřina Horejšová 

 

Vedoucí školní jídelny                                                                                         Radka Žďánská 

                                                                                                                        

 

Předseda komise přírodověd. předmětů  

                                                M, Inf                                                Ing. Dana Stehlíková  

                                                   Př, Z                                                          Mgr. Luboš Brodský 

                                                   Ch,F                                                                    Blanka Matějů  

 

Předseda komise humanit. předmětů                                                      Mgr. Václav Čech 

 

Předseda komise jazyků 

                                            Čj                                                                         Mgr. Jana Brodská 

                                            Cj                                                               Mgr.  Helena Kozáková  
 
Poradce pro SPU                                                                                         Mgr. Věra Bartošová 

 

Bezpečnostní technik                                                                           Jiřina Horejšová 
                                                                             PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. (exter.) 

 

Preventista PO                                                                                                    Jiřina Horejšová  

 

Zdravotník                                                    1. st.                                        Mgr. Jitka Brychová 

                                                             

                                                                      2. st.                                       Ing. Dana Stehlíková 
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3.2.   Žáci – počty žáků, tříd a oddělení školní družiny (dle výkonových 

výkazů) 

 

 

 
a)  počet žáků                                                                                                                          430 

                                                                                                   chlapci                                  215                                                                                                                                

                                                                                                   dívky                                     215 

 

b)  počet tříd                                                                                                                              21 

          z toho – 1. stupeň                                                                                                            14 

                        2. stupeň                                                                                                              7 

 

  

c) počet oddělení školní družiny                                                                                                 4 

      - počet žáků                                                                                                                       118 

 

 

d) průměrný počet žáků na třídu                                                                                          20,48 

 

 

 

 

 

4.  Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
Zápis do 1. tříd proběhl dle zákona č. 561/2004 Sb., § 37 dne 5. a 6. 4. 2018 od 15,30 a 16,00 

hodin. 
Rodiče budoucích žáků prvních tříd byli na zápis písemně pozváni a na třídních schůzkách 

seznámeni s postupem při zápise v souvislosti se zákonnými předpisy. 

 

Do 1. ročníků bylo na základě výsledků zápisu přijato 44 žáků, jejichž rodiče obdrželi 

písemné rozhodnutí o přijetí žáka do 1. třídy Základní školy Bakov nad Jizerou.  

 

Rodiče 7 žáků požádali o odklad povinné školní docházky o 1 rok.  Na základě předložené 

písemné žádosti rodičů, závěrů vyšetření odborného dětského lékaře a pedagogicko 

psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra jim ředitelka školy povolila 

odklad školní docházky a vydala rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.  
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5. Výsledky vzdělávání žáků 

 

5.1. Výsledky vzdělávací práce za školní rok  2017/18 
Počet žáků                                                                                           430 
       z toho  1. stupeň                                                                            287 

                   2. stupeň                                                                            143 

 

Celkový prospěch:         
 

Počet vyznamenání 
                    1. stupeň                                                                           235                           

                    2. stupeň                                                                             55 

 

Neprospěli 

                    1. stupeň                                                                               0 

                    2. stupeň                                                                               2 

 

 

Odklad klasifikace 
                    1. stupeň                                                                               0 

                    2. stupeň                                                                               0 

 

 

Prospěli 
                    1. stupeň                                                                              49 

                    2. stupeň                                                                              86 

 

 

Celkově prospěli po opravných zkouškách a přezkoušení 
                     1. stupeň                                                                             49 

                     2. stupeň                                                                             88                              

 

 

Postoupí do vyššího ročníku 
                     1. stupeň                                                                           284 

                     2. stupeň                                                                           143 

                                                    

 

Nepostoupí do vyššího ročníku 
                     1. stupeň                                                                              1 

                     2. stupeň                                                                              0  

 

 

Udělené pochvaly 
                     1. stupeň                                                                             29    

                     2. stupeň                                                                             34  
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5.2. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2017/18 

 
 

Počty vycházejících žáků: 

 
9. ročník 
 

27 žáků   

 

8. ročník   

   

        1 žák 

 

7. ročník 

 

1 žák               

    

 

5. ročník 

 

        11  žáků                     

 

 

Každý žák obdržel dvě přihlášky na střední školy a jeden zápisový lístek, který odevzdal ve 

škole, na kterou od 3. 9. 2018 nastoupí. 

 

 

Přijetí žáků: 
 

     G – 0 žáků 

     SOŠ (čtyřleté obory s maturitou ) - 17 žáků 

     SOU (tříleté obory s VL ) – 10 žáků +1 žák z 8. ročníku 

     Praktická škola dvouletá – 1 žák ze 7. ročníku 

     8G - 11 žáků 
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 5.3.    Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
5.3.1. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (SPU) 

 

Vzdělávání těchto žáků vychází z Vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

Na naší škole bylo ke konci školního roku 2017/18  evidováno a integrováno se SPU 51 žáků  

(24 na 1. st. a 27 na 2. st.).  Žáci s SPU byli zařazeni na reedukaci a byl jim vypracován 

individuální vzdělávací program. Dále bylo integrováno 5 žáků s jinými zdravotními vadami. 

K těmto integrovaným žákům z 1. , 3. a 6.  ročníku máme k dispozici asistenty pedagoga. 

V případě, že má dítě diagnostikovánu specifickou poruchu učení, postupujeme tak, abychom 

mu pomohli využít jeho skutečné vědomosti a dovednosti v souladu s rozumovým 

potenciálem nezatíženým obtížemi vyplývajícími z jeho poruchy. 

Při práci s těmito dětmi je velmi důležité získat pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých nelze 

dosáhnout úspěchu. Postupně získáváme jejich důvěru, poskytujeme jim jasné a srozumitelné 

informace, podporujeme a povzbuzujeme je při nápravě poruchy jejich dítěte. 

Úzce spolupracujeme se školní psycholožkou Mgr. Ivou Paulusovou, která je ve škole na 

dohodu o provedení práce. 

Dále spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou Mladá Boleslav, Speciálně 

pedagogickým centrem Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště a s Mgr. Emmerlingovou 

z Turnova (odbornicí na výchovné poruchy žáků). 

Ambulantní náprava dětí ve školním roce 2017/18 probíhala každý týden v časové dotaci 

doporučené PPP, většinou 45 minut. Práce probíhala ve skupinách, které vedly p. učitelky  

Mgr. Věra Bartošová (1. st.) a Mgr. Jaroslava Mařanová (2. st.). Na nápravu docházely děti 

s dyslexií, dysortografií a poruchami pozornosti. Výsledky těchto žáků byly pravidelně 

konzultovány s třídními učiteli, učiteli jazyků a dalšími vyučujícími příslušného žáka. Se žáky 

bylo prováděno pravidelné zhodnocení dosažených výsledků, rodiče byli informováni na 

třídních schůzkách nebo při individuálních konzultacích. 

Při nápravě SPU používáme obecné i specifické metody práce, speciální počítačové programy 

a pomůcky – čtecí listy, čítanky pro dyslektiky, pracovní sešity a listy pro nápravu SPU. 

Kromě čtení a gramatiky žáci procvičují sluchovou analýzu a syntézu, sluchové a zrakové 

rozlišování, porozumění čtenému textu, zrakovou diferenciaci a prostorovou orientaci. 

 

 

5.3.2.  Péče o talentované žáky 

 

Na škole nejsou žáci, kteří by byli pedagogicko psychologickou poradnou nebo speciálním 

centrem diagnostikováni jako žáci talentovaní. Přesto se věnujeme žákům nadaným. Péče 

probíhá ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých vyučovacích předmětů. 

Žáci se účastní olympiád a soutěží (např. v dějepise, českém jazyce, přírodopise, chemii, 

konverzační soutěž v aj a nj, v matematice), podílejí se na kulturních akcích školy i města, 

reprezentují školu v rámci svých zájmových kroužků a oddílů (např. TK Rytmus, závodní 

lyžování, ZUŠ, fotbal, házená, karate,  aerobik aj.) . 
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6. Prevence sociálně patologických jevů        
 
V oblasti prevence se škola řídila Minimálním preventivním programem (MPP), který byl 

zpracován metodičkou prevence Mgr. I. Lustykovou. 

 

MPP vycházel z těchto zdrojů:  

 Aktivity realizované pedagogy v rámci běžné výuky.  

 Spolupráce s externími subjekty.  

 

Na aktivitách realizovaných pedagogy se podílel celý pedagogický sbor.  

Při těchto činnostech dobře fungovala spolupráce třídní učitel – metodik prevence – výchovný 

poradce – psycholog. 

Zvláštní pozornost patřila kolektivům prvních a šestých tříd. Aktivity zde směřovaly k 

poznávání ve skupině a formování pozitivních vztahů v kolektivu.   I zde probíhala spolupráce 

s metodikem prevence. 

Pedagogové důsledně dbali na dodržování školního řádu. Třídní učitelé se svou třídou 

spolupracovali na vytvoření třídních pravidel a společně také dbali na jejich dodržování.  

V několika případech byl porušen školní řád (vulgární vyjadřování k vyučujícím, ke 

spolužákům, agresivní chování, ignorace). Tyto negativní jevy v chování byly řešeny třídními 

učiteli a metodikem prevence. Na druhém stupni bylo odhaleno záškoláctví. Vše bylo 

oznámeno na OSPOD, byla svolána výchovná komise. V několika případech se projevil 

náznak rizikového chování – šikana žáků, zde pomohla svolaná výchovná komise (třídní 

učitel, metodik prevence, výchovný poradce). Vše se bude i nadále sledovat v následujícím 

školním roce. Při řešení daných situací bylo postupováno podle pokynu MŠMT a Vnitřního 

řádu ZŠ Bakov N/J. Zákonní zástupci byli informováni.  

Škola se v tomto roce zapojila do preventivních programů sdružení Slánka. Prevence byla 

zaměřena na problematiku vztahů, drog, komunikace, hodnotových žebříčků, stravovacích 

návyků, kybersvěta, sexuality apod.  

Škola se zapojila do projektu V ZP Vzpoura proti úrazům a programu Dny pro záchranu 

života. 

Prevence směrem k rodičům probíhala v rámci třídních schůzek a konzultací, popř. 

individuálních pohovorů. Rodiče byli dle potřeby informováni a zároveň byly navrženy 

postupy řešení. Na třídních schůzkách se pozornost věnovala absenci, včasnému omlouvání 

žáků, nevhodnému a rizikovému chování, spolupráci se školou. Důraz byl kladen také na 

prevenci v oblasti sociálních sítí. 

Metodik prevence v tomto školním roce absolvoval několik vzdělávacích kurzů a seminářů 

týkajících se včasné intervence, úlohy školního metodika prevence ve ŠPP, metodických 

postupů, bezpečného klimatu třídy atp. 

Spolupracující externí subjekty: 

- PPP Ml.Boleslav 

- Sociální odbor Ml.Boleslav 

- Městská policie Bakov N/J 

- Slánka o.s. 

- OSPOD Ml. Boleslav 

- SPC Ml.Boleslav 

- OHS Mladá Boleslav 

- SDH Bakov N/J 
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O prevenci nežádoucího chování se velkou měrou postarali třídní učitelé jednotlivých tříd 

v rámci různých projektů, ať už celoplošných nebo individuálních jako je spaní ve škole, 

projekty směřující ke spolupráci a komunikaci napříč třídami a dále řadu projektů (teplákový 

den, barevný týden, Den učitelů atd.), díky kterým jsme získali titul Hrdá škola. 

 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

DVPP povoluje ředitelka školy dle směrnice. Ve školním roce 2017/18 se DVPP zaměřilo 

především na novou školskou legislativu (řídící pracovníci), metody výuky podle ŠVP a  

sociálně patologické jevy. 

Většina školení probíhala ve školicích střediscích akreditovaných MŠMT, např. na Středisku 

služeb školám Mladá Boleslav, Službě škole MB, v zařízeních v Praze  apod.(viz níže). 

Školení bezpečnosti ochrany a zdraví, požární ochrany a ochrany člověka za mimořádných 

událostí pro celý pedagogický sbor a provozní zaměstnance školy stejně seminář Komunikace 

s problémovým žákem a rodičem probíhal přímo na naší škole. 

 

 

 

1) Pedagogika, psychologie, sociálně patologické jevy, výchovné poradce  

Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti 

Trénink paměti a efektivní učení 

Inkluze na ZŠ – práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování – celý 

pedagogický sbor 

    

 Český jazyk a literatura 

Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ 

Nápadník do hodin českého jazyka 

Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků ZŠ – celý pedagogický sbor 

 

 Jazyky 

 

Konverzační kurz anglického jazyka 

                                                                                                                                                                                    

 Výchovy 
Hravá a zábavná výchova pohybem 

Jarní dekorace – rychle, levně, efektně 

   

 

 

 

 

 

 

         



  Stránka 
18 

 
  

8. Školní aktivity a prezentace školy na veřejnosti  
 

8.1. Akce školy    
      

           září 

         

4.9. Drhleny, IV.B (do 6.9.) 

7.9. Exkurze – Hrubá Skála 

8.9. Drhleny, V.B   

12.9. 1. plavání v MB, 2. ročník 

 Výstava cechovních praporů Muzeu Bakovska, žáci 2. stupně 

13.9. Rafty, Malá Skála – Dolánky u Turnova, 6. ročník, Br, Fi 

 Sférické kino, třídy 1. a 2. stupně, tělocvična, 55 Kč 

 

14.9.    Sférické kino, třídy 1. a 2. stupně, tělocvična, 55 Kč 

21. ročník „Přeboru ZŠ Bakov nad Jizerou v šachu“, zájemci z 1. - 9. ročníku, 13.00, 

učebny přírodopisu a literatury 

 Soutěž „Král a královna koloběžky“, školní družina, 12.30, školní hřiště 

15.9. Drhleny, III.A 

19.9. 2. plavání v MB, 2. ročník 

20.9. Charitativní běh, MB – park Štěpánka, vybraní žáci 2. stupně, Br 

 Mukařov – 2.A, 2.B (do 22.9.) 

21.9. Vystoupení kouzelníka ADONIS, školní družina, 13.00 a 14.00 

22.9. Atletický čtyřboj, 6. ZŠ Mladá Boleslav, vybraní žáci 8. a 9. ročníku, Br 

26.9. Projektový den „Evropský den jazyků“, žáci 1. – 9. ročníku 

 3. plavání v MB, 2. ročník 

      

 říjen         

 

2.10. Přespolní běh 

3.10. 4. plavání v MB, 2. ročník 

4.10. Sběr starého papíru 

 Kouzelník Adonis – vystoupení, školní družina 

10.10. 5. plavání v MB, 2. ročník     

 Beseda – Slánka z.s., téma: Extremismus, 9. ročník, 3. a 4. hodina 

            Vyhlášení soutěže „Král a královna koloběžky“, 13.00, tělocvična  

12.10. Beseda se starostou města R. Šimáně, 9. ročník, cvičný byt 

13.10. Planetárium Praha + exkurze do České televize, 6. ročník, Br, Bá 

17.10. 6. plavání v MB, 2. ročník 

1. plavání v MB, 3. ročník 

Beseda v knihovně – Karel May, 6.B – 1. hodina, 6.A – 2. hodina 

23.10. Dopravní hřiště, 4.C 

 Beseda – Slánka z.s., téma: Média, 7.B – 1. – 2. hodina, 7.A – 3. – 4. hodina 

24.10. Dopravní hřiště, 4.B 

 Beseda – Slánka z.s., téma: Drogy, 8.A – 1. – 2. hodina 

7. plavání v MB, 2. ročník 

2. plavání v MB, 3. ročník 

25.10. Dopravní hřiště, 4.A 
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31.10. 8. plavání v MB, 2. ročník 

 3. plavání v MB, 3. ročník  

      

        

          

 listopad         

 

 

1.11. Beseda se zdravotní sestrou – první pomoc, úrazy při sportu…, školní družina 

2.11. Restaurant Day, 14.15 – 16.00, budova 1. stupně 

3.11. Beseda – Slánka z.s., téma: Naše třída, 4.A – 1. – 2. hodina 

            Beseda – Slánka z.s., téma: Naše třída, 4.B – 3. – 4. hodina 

 Beseda – Slánka z.s., téma: Dorgy, 8.B – 5. – 6. hodina 

6.11. Dětská nota v MB, žáci 6. ročníku, Br, Ba, odjezd v 10.00 

7.11. 9. plavání v MB, 2. ročník 

 4. plavání v MB, 3. ročník 

 Praha – Planetárium, 4.B 

 Beseda s myslivcem – péče o zvířata v zimě, školní družina    

14.11. 10. plavání v MB, 2. ročník 

 5. plavání v MB, 3. ročník 

 Florbal – Benátky nad Jizerou, zájemci z 8. a 9. ročníku, Br 

21.11. Návštěva Divadla kozel Pavla Kožíška v Líbeznicích, školní družina  

27.11. Bazárek sportovních potřeb, školní jídelna 

28.11.  Návštěva Úřadu práce v Mladé Boleslavi a Škoda Auto, žáci 9. ročníku, St, Ko  

  

         

 prosinec         

 

3.12. První adventní neděle – vánoční zpívání na náměstí, žáci ZŠ v 17.00 hod. 

4.12. Vánoční dílna v muzeu v MH, 5.B 

5.12. Vánoční dílna v muzeu v MH, 2.B 

 Bruslení v MB, 4.B, 5.B 

 Vánoční Drážďany – 5.A, část 5.C 

 Beseda – Slánka z.s., téma: Puberta, 6.B – 1. – 2. hodina 

 Beseda – Slánka z.s., téma: Puberta, 6.A – 3. – 4. hodina    

6.12. Vánoční dílna v muzeu v MH, 2.A, 2.C 

 Bruslení v MB, 1.A 

8.12. Vánoční dílna v MH, 4.B 

Muzikál Muž se železnou maskou, Divadlo Broadway, zaměstnanci školy, odjezd ve 

14.00 hodin 

Konec vyučování – 1. stupeň 10.40, 2. stupeň 11.35 

12.12. Bruslení v MB, 5.C 

 Mnichovohradišťská laťka, vybraní žáci 9. ročníku, odjezd v 8.00 

13.12. Bruslení v MB, 5.A 

15.12.  Vánoční dílna v MH, 5.C 

 Vánoční koncert Janka Ledeckého + školního sboru Krákorky, sál Radnice, 18.00 

18.12.  Turnaj v ping – pongu, sál restaurace Rychta, zájemci z 2. stupně, 8.00 – 13.00, Br 

            Vánoční dílna v MH, 5.A 
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19.12. Školní jarmark, budova 1. stupně ZŠ, 15.00 – 16.30 

21.12. Kino v MH, film „Paddington 2“, žáci 1. stupně 

 Spaní ve škole, 3.B, 4.A 

22.12. Třídní besídky, diskotéka, promítání filmů   

        

           

 leden  

        

5.1. Divadelní představení v MB – Pygmalion, žáci 8. ročníku, St, Če, odjezd od školy 

v 9.15, 80 Kč 

8.1. Výukový program „Hasík“, 2. ročník 

9.1. Výukový program „Hasík“, 6.A – 4. vyuč. hodina, 6.B – 2. vyuč. hodina 

Výukový program VZP „Vzpoura úrazům“ - 2. ročník 

10.1. Výukový program VZP „Vzpoura úrazům“ – 3. ročník 

11.1. Výukový program VZP „Vzpoura úrazům“ – 4. ročník 

12.1. Výukový program VZP „Vzpoura úrazům“ – 5. ročník 

17.1. Okresní kolo dějepisné olympiády v MB, Če 

23.1. Planetárium Praha, 4.C 

26.1. Školní ples, sál Radnice, 18.00 

29.1. Výukový program „Hasík“, 2. ročník 

Výukový program „Banal Fatal“ – prevence úrazů páteřě a míchy, 10.00, sál TK 

Rytmus, žáci 2. stupně 

Okresní kolo olympiády z českého jazyka 

30.1. Výukový program „Hasík“, 6.A – 4. vyuč. hodina, 6.B – 2. vyuč. hodina  

    

          

 únor         

 

6.2. Zimní víceboj, vybraní žáci 1. stupně, Br, Ho 

8.2. Beseda „Kuba – dvě tváře svobody“, v rámci cyklu Svět kolem nás, cvičný byt, 50 Kč 

 Školní kolo konverzační soutěže v AJ, 7. a 8. vyučovací hodina 

 1. „Předškolička“, 15.00 

 Schůzka s rodiči vycházejících žáků, učebna HV, Bá    

9.2. Beseda – o.s. Slánka 

 1. – 2. hodina – 4.A, téma: Naše třída 

 3. – 4. hodina – 4.B, téma: Naše třída 

 5. – 6. hodina – 8.B, téma: Drogy    

12.2. Barevný týden v rámci projektu „Hrdá škola“ (do 16.2.) 

13.2. 1. plavání, 3. ročník 

15.2. Okresní kolo konverzační soutěže v AJ, MB, Ko 

 Divadelní představení „Pygmalion“ v MDMB, žáci 8. ročníku, odjezd v 9.15, St, Če 

 2. „Předškolička“, 15.00 

20.2. Zámek Moritzbug, Drážďany – 4. – 5. ročník 

 2. plavání, 3. ročník 

 Okresní kolo zeměpisné olympiády v MB, postupující žáci z 6. – 9. ročníku, Br 

21.2. Zámek Moritzbug, Drážďany – 4. – 5. ročník 

22.2. Zámek Moritzbug – 2. – 3. ročník 

 3. „Předškolička“, 15.00 
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27.2. Beseda „Jak vzniká film“ – 3. – 4. hodina, 6. ročník + 7.A, 50 Kč 

 Beseda „Jak vzniká film“ – 5. – 6. hodina, 8. ročník + 7.B, 50 Kč 

 3. plavání, 3. ročník 

28.2. Beseda „Animovaný film“ – 2. – 3. hodina, 3. ročník, 40 Kč 

 Beseda „Filmové žánry“ – 4. – 6. hodina, 9.A, 40 Kč  

        

          

 březen         

 

1.3. „Přijímačky nanečisto“, OA Mladá Boleslav, zájemci z 9. ročníku 

 4. „Předškolička“, 15.00 

13.3. 4. plavání, 3. ročník 

15.3.    Beseda v knihovně, téma: Ota Pavel, 9. ročník, 9.00, 10.00, Mn 

 5. „Předškolička“, 15.00 

19.3.    Beseda „Barma“, Dům kultury Mladá Boleslav, 7. ročník, 10.00, 70 Kč, Br 

20.3.    5. plavání – 3. ročník 

21.3. „Zkrocení elektrické energie“ – výukový program v iQLANDII Liberec, 8. ročník, Ra, 

Če  

22.3. Beseda v knihovně, téma: Josef Čapek, 8.A – 1. hodina, 8.B – 2. hodina 

 6. „Předškolička“, 15.00 

27.3.    Předzápisová schůzka, 16.00 

 6. plavání, 3. ročník 

28.3. Projekt „Hrdá škola“ – Den učitelů       

          

  

            duben         

 

3.4. 7. plavání, 3. ročník 

            Festival „Jeden svět“, MB, 4.B, 5.B    

4.4. Festival „Jeden svět“, MB, 4.C   

5.4. Knihovna – beseda, 6.A – 1. hodina, 6.B – 2. hodina 

Zápis budoucích žáků do 1. tříd, 15.30 a 16.00, školní jídelna 

6.4. Zápis budoucích žáků do 1. tříd, 15.30 a 16.00, školní jídelna 

 Festival „Jeden svět“, MB, 5.C 

10.4. 8. plavání v MB, 3. ročník 

 Odznak všestrannosti olympijských vítězů, zájemci z 4. – 9. ročníků, MB, Br 

11.4. Hudební jednohubky České filharmonie, MB, žáci 2. – 5. ročníku 

 Program „Zkrocení elektrické energie“ v liberecké Iqlandii, 8. ročník, Ra, Če  

 Zeměpisná soutěž „Eurorebus“, Praha, postupující žáci, Br     

13.4. 1. kolo přijímacího řízení na SŠ – 1. termín, žáci 5. ročníku 

16.4.    1. kolo přijímacího řízení na SŠ – 2. termín, žáci 9. ročníku 

17.4.    9. plavání v MB, 3. ročník 

 Volejbal – chlapci z 8. a 9. ročníku, Benátky nad Jizerou, Br 

 Dny pro záchranu života – 1.A, 1.B, 1.C, 5.B, 8.B, 5.C 

18.4. Dny pro záchranu života – 2.A, 2.B, 2.C, 6.A, 6.B 

19.4. Dny pro záchranu života – 4.A, 4.B, 4.C, 8.A, 7.A 

20.4. Dny pro záchranu života – 3.A, 3.B, 9.A, 5.A, 7.B 

 Den Země – Svatomartinská alej, vybrané třídy 1. stupně 
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21.4. Žákovský běh Bakovem, začátek v 7.30 na náměstí 

23.4. Hrdá škola – Den Země 

 Exkurze – Vyšehrad, 4.B 

 Vystoupení ZUŠ na sále Radnice – 8.30 – 1. stupeň, 11.00 – 6. a 7. ročník, 10 Kč 

24.4. 10. plavání v MB, 3. ročník 

 Exkurze – Vyšehrad, 4.A, 4.C 

 McDonald’s Cup, žáci 1. stupně, Br, Ho 

25.4. Sběr starého papíru 

26.4. Exkurze – Petřín, 3.A    

    

             

 květen 

         

    

2.5.     Exkurze – Poslův Mlýn (do 4.5.) 

3.5. Historiáda – Železný Brod, tým z žáků 6. – 9. ročníku, Če (do 4.5.) 

9.5. Ukázka zásahové techniky hasičů – 8.00 – 2.A + část 2.C, 10.00 – 2.B + část 2.C 

 Dílničky – Jarní tvoření – žáci 4. a 5. ročníku 

 Exkurze – Mukařov, žáci 2.A a 2.B, odjezd odpoledne (do 11.5.) 

 Krajské kolo OVOV v Čáslavi, postupující z okresního kola, Br 

10.5. Vystoupení žáků ZUŠ na Radnici – „Lotrando a Zubejda“, 20 Kč 

11.5. Pohár rozhlasu v atletice, Mladá Boleslav, zájemci z 8. a 9. ročníku 

14.5. Beseda se seniory, 9.00, cvičný byt, vybraní žáci 9. ročníku 

17.5.    Dopravní hřiště - 4.A 

24.5.    Školní akademie, velký sál Radnice, 18.00   

25.5.    Školní výlet – 9.A, Ko, Mař 

28.5. Školní výlet – 8.A, Praha, Český ráj, St, Če (do 29.5.)   

 Vystoupení Vladimíra Hrona, sál Radnice, 10.00 – 1. st., 11.00 – 2. st., 50 Kč  

29.5. Exkurze – Legoland, žáci 5. ročníku 

 Ukázka zásahové techniky hasičů – 2. a 3. hodina – 6.B, 4. a 5. hodina – 6.A 

30.5. Den integrovaných branných sil, 2. – 5. ročník, Bělá pod Bedězem 

 Beseda se zaměstnanci věznice Jiřice, žáci 9. ročníku, 9.00 – 11.00 

 Exkurze – Labe. Žáci 5. ročníku (do 5.6.)      

    

  

 

            červen         

     

1.6. Dětský den, volnočasový areál, celé dopoledne 

            Školní výlet 5.A – jízda po Labi       

4.6. Memoriál Josefa Odložila v Praze, vybraní žáci z 2. stupně, Br 

 Školní výlet 7.A – Malá Skála, Sz, Ko 

5.6. Schůzka s budoucími prvňáčky, 15.00, školní jídelna 

7.6. Exkurze – „Linec a Muzeum budoucnosti AEC“, zájemci z 8. a 9. ročníku, Ko, St 

            Schůzka rodičů žáků budoucích prvňáčků, 15.00 

 Školní výlet 6.A – Český Krumlov, Br, Bry (do 8.6.) 

 Muzeum Mnichovo Hradiště – 5.C 

8.6. Školní výlet – 7.B, Nový Bor, Mn, Sz 
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            Muzeum Mnichovo Hradiště – 2.A  

9.6.      Školní výlet – 2.A, 4.B, Mukařov  

11.6. Turistický den, 5.C, Bílý potok (do 15.6.)    

12.6. Výlet školní družiny – Ostrá, 1. a 2. ročník 

 Školní výlet 4.A a 4.C – Kutná hora 

 Školní výlet 8.B – Příchovice, Če, Sz (do 13.6.) 

13.6.    Hrdá škola „Den hudby“ 

14.6.    Školní výlet 3.A – Drhleny (do 15.6.) 

 Exkurze 5.B – Poslův Mlýn (do 15.6.) 

 Školní výlet 6.B – Nový Bor, Bá, Mn (do 15.6.) 

            Pasování čtenářů – 8.00 – 1.A, 9.15 – 1.B, 10.30 – 1.C 

18.6. Historické památky Praha, 9.A, Ko, Če 

 Muzeum Mnichovo Hradiště – 3.A 

 Škola v přírodě – 5.A (do 22.6.) 

19.6.    Exkurze 2.A, 2.B – Saurierpark Kleinwelka 

 Exkurze 9.B – Úpravna vody Rečkov, Ma, Li 

20.6.    Olympijský běh, 16.00 – 19.00, VČA 

 Exkurze – 3.A, 3.B  Saurierpark Kleinwelka 

 Exkurze – 4.B – Drhleny (do 22.6.) 

 Muzeum Mnichovo Hradiště – 5.B    

25.6. Exkurze 8.A a 8.B – Úpravna vody Rečkov, Ma 

            Školní výlet – 5.B, Kost    

26.6. Muzeum Mnichovo Hradiště – 4.C 

 Dětský den, VČA  

27.6. Sportovní den  

28.6. Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku na MÚ     

 

 

            

 

8.2. Školní družina 
 

 

Školní družinu navštěvovalo 118 žáků: z toho z 1. tříd: 50 žáků 

                                                                             2. tříd: 40 žáků 

                                                                             3. tříd: 23 žáků 

                                                                             4. tříd:  5 žáků 

                                                                             

Děti byly rozděleny do 4 oddělení. 

      Školní družina pracovala podle ŠVP a podle celoročního plánu akcí, která byla 

rozpracována podle jednotlivých ročníků a ročních období. 

     Do plánu akcí byl zařazeny jednodenní projekty: př. vánoční besídky, besedy – p.Jetelová- 

zdravověda, p.Konývka – dopravní výchova, myslivost, olympijské družinové hry, čistá 

planeta – ukliďme Česko apod.. Při projektech jsme spolupracovali s veřejností a s rodiči. 

Pravidelně se p.vychovatelky setkávaly s rodiči dětí a to na schůzkách ve školní družině. 
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Hlavní úkoly: - byly po celý rok plněny 

vést děti k aktivnímu odpočinku 

rozvoj dětské tvořivosti a fantazie 

rozvoj vhodných návyků a dovedností 

pomoc mladším a slabším dětem 

vést děti ke kamarádství, toleranci a ohledupolnosti 

 

Akce byly plněny podle plánu a potřeb dětí. Děti se zapojovaly ochotně, odezvy rodičů na 

akce pořádané ŠD byly kladné.  

 

V letošním roce jsme uspořádali  vystoupení pro rodiče – a to na Vánoce. Plánované 

vystoupení na   Velikonoce jsme z důvodů velké absenci dětí museli zrušit. Zároveň jsme 

vystoupili s krátkým programem básniček pro seniory z DPS v Bakově nad Jizerou. Na 

Vánoce jsme si ustrojili stromek a povídali si o zvycích a tradicích.  

Také jsme uskutečnili několik besed : 

- se zdravotní sestrou p.Jetelovou – první pomoc při hrách, soutěžích 

- s velitelem hasičů jsme si prohlédli hasičskou techniku a povídali si o práci hasičů 

- s myslivcem p.Lepičovou jsme si povídali o ochraně přírody a zvířat v našich lesích 

      -    s ředitelem měst.policie p. Konývkou – chování na silnicích, jízda na kole ... 

- vystoupení kouzelný cirkus – kouzelník ADONIS 

Ve sportovní činnosti jsme uspořádali soutěž o Krále koloběžky, trojboj, zimní družinovou 

olympiádu, netradiční pětiboj a k MDD sportovní dopoledne. 

    V listopadu jsme uskutečnili výlet do Líbeznic na představení „ Nejsem Ježíšek, ale 

Kožíšek.“ 

V červnu jsme pro děti uspořádali družinový výlet do Ostré u Lysé nad Labem do Centra 

starých řemesel. 

 Pro naše budoucí prvňáčky jsme vyrobili 90 dárků k zápisu. 

 

     Na pomoc nemocnému Honzíkovi Hanušovi z Mnichova Hradiště jsme rodině předali 4 

pytle víček.  

     Na podzim jsme se zúčastnili sběru žaludů a kaštanů a sběru starého papíru, nejlepší 

sběrači byli odměněni. 

Výtvarné a pracovní práce dětí byly vystavovány v budově školní družiny. 

 

Počet akcí v jednotlivých měsících: 

 

Září           :    4 akcí        účast   407 dětí 

Říjen         :    5 akcí          „        444 dětí 

Listopad   :     6 akcí          „       495 dětí 

Prosinec   :     4 akce          „       393 dětí 

Leden       :     4 akce          „       351 dětí 

Únor         :     9 akcí          „       651 dětí 

Březen      :     7 akcí          „       478 dětí 

Duben      :      5 akcí          „       420 dětí 

Květen     :      4 akce          „       375 dětí 

Červen     :      5 akcí                   427 dětí 

 

Celkem počet akcí :      53        účast    4 441   dětí. 
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  8. 3.   Projekty a projektové dny ve školním roce 2017/2018 

 
Projekty či projektové dny se na naší škole staly již tradicí. 

Jedná se o projekty krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. Ty se postupem doby stávají 

běžnou součástí života naší školy nejen jako jedna z organizačních forem výuky, ale i jako 

jedna z komplexních vyučovacích metod. Projekty vycházejí z potřeb a zájmů dětí a umožňují 

uspokojit jejich potřebu získávat nové zkušenosti.  

Každý rok přibývají nové projekty, kterých se účastní buď jednotlivé třídy, nebo celý 1. 

stupeň. Projekty vedou ke spolupráci nejen mezi dětmi, ale i mezi vyučujícími. Na některých 

projektech spolupracujeme např. s Policií ČR, zubní lékařkou, Ekocentrem Mladá Boleslav. 

Ve  školním roce 2017/2018 to byly tyto akce: 

 

Cestovní kancelář –  květen, červen 5. A a 5. B 

Ve vlastivědě žáci zjišťují informace o významných místech, historických památkách a 

zajímavostech jednotlivých krajů ČR. 

 

Bramborový a jablečný týden – září 

Aktivity zejména v Čj, Prv, Vv, Pč. Děti zkouší i vaření a učí se stolování. Probíhá soutěž o 

nejkrásnější jablko či největší bramboru. 

Starší žáci procvičují vážení, jednotky hmotnosti – převody, píší recepty a zkouší krajové 

speciality. 

 

Projekt sv. Martin 

Zaměřen na české lidové tradice a zvyky. Projekt byl zakončen výsadbou ovocných stromů 

v nově založené svatomartinské aleji. 

 

Zdravé zuby – Veselý úsměv  
Tento projekt  je prvním komplexním preventivním výukovým programem zubního zdraví, 

který je určen k výuce na 1. stupni ZŠ. Program je navržen pro 1. až 3. třídu do hodin prvouky 

a je schválen a podporován MŠMT České republiky.  

 MUDr. Vlasta Bobková společně s dentální hygienistkou pracovaly s dětmi 1., 2. a 3. 

ročníku, učily je správně čistit zuby a starat se o ně a seznámily je se zdravou stravou. Děti 

pracovaly s pracovním sešitem a s pracovními listy, které interaktivním způsobem a poutavě 

přiblížily dětem problematiku zubního zdraví. 

Dále se děti seznámily s tématy: Z čeho se skládá zub, jak zuby rostou, proč se kazí, jak se 

bránit kazu, čištění zubů, správná výživa, fluoridy, žvýkačky, úrazy zubů, pravidelné 

prohlídky. 

 
Pasování na čtenáře – červen 1. A, 1. B a 1.C 

Městská knihovna pro žáky 1. tříd uspořádala pasování na čtenáře. Z rukou rytíře děti dostaly 

diplom a průkazku do knihovny, kam budou docházet v hodinách čtení. Akce zaměřena na 

podporu dětského čtenářství. 

Ostatní ročníky I. stupně docházejí do knihovny jednou měsíčně vypůjčit si knihy a navštěvují 

besedy a program, které pro ně knihovna připravuje. 

 

 

 



  Stránka 
26 

 
  

Strašidelný týden- říjen  

Aktivity zejména v Čj, Ma a Vv, metody kritického myšlení a volného psaní. Strašidelný 

týden vrcholí spaním ve škole, dlabáním dýní a stezkou odvahy.   

 

Slavnost padajícího listí – říjen 

Žáci se seznámili s podzimem, s jeho hlavními znaky, kreslili barevné listy, vyráběli z 

přírodnin. Také zjišťovali, proč listí musí opadat a co bude se stromem v zimě.  

 

Andělský /čertovský týden – prosinec 

Děti i učitelé oblečeni v maskách. Vyučování jako v andělské či čertovské škole. Učivo 

přizpůsobeno tomuto tématu. 

 

Vánoční týden - prosinec  

Týdenní projekt Zvyky a tradice u nás i v Evropě. Cílem projektu je rozvíjet u žáků poznání 

kultury našeho národa, lidové slovesnosti a zvyků. Naučit se hledat společné znaky a 

odlišnosti kultury v evropských a globálních souvislostech. Hlavním cílem je přiblížit dětem 

lidové zvyky a křesťanské tradice Vánoc. Zpívání u stromu, vánoční besídky 

 

Sněhuláci pro Afriku 

Africké děti si ve své zemi nikdy sněhuláka nepostaví. Některé z nich se ale ani nedostanou 

do školy. Na první informaci nic nezměníme, tu druhou však můžeme společně ovlivnit. To 

jsme si řekli i na naší škole a zapojili se do projektu SNĚHULÁCI PRO AFRIKU. 

Naším úkolem bylo postavit sněhuláka ze sněhu nebo ho vyrobit z jakéhokoliv materiálu. 

Startovné za každého sněhuláka bylo 50 korun.  Děti stavěly a vyráběly po celých třídách, po  

skupinách i jednotlivě.  

 

Pohádkový týden – únor 

Týdenní projekt zaměřený na klasické pohádky děti zakončily výletem do Moritzburgu, kde si 

prohlédly expozice z natáčení filmu Tři oříšky pro Popelku. 

 

Týden s pejskem a kočičkou 
Projekt II. ročníků věnovaný knížce J. Čapka a zaměřený na čtenářskou gramotnost. Děti 

s pejskem a kočičkou počítaly, učily se o nich v prvouce, psaly pro ně dopisy a vymýšlely 

nové příběhy. Na projekt navázala Noc s Andersenem, které se každoročně účastníme. 

 

Přírodovědný projekt  
Projekt IV. B, který probíhal celoročně ve spolupráci s Mgr. E. Stebelskou, zaměřený na 

poznávání přírody a praktické zkoumání v terénu. 

 

 

Vesmír –  5. A a 5. B 

Projekt pro přírodovědu, matematiku a výtvarnou výchovu, kdy se žáci učí o planetách 

sluneční soustavy, počítají vzdálenosti, zjišťují informace o dobývání kosmu, vyrábějí 

sluneční soustavu. 
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Pyžamový den 
Netradiční jednodenní projekt, kdy vyučující i žáci jsou celý den v pyžamech. Děti měly 

pyžamovou češtinu nebo příklady v noční košilce, zdobily pyžama různými vzory, vyráběly 

noční košilky na ramínkách a zdobily tím třídy. Při čtení nesměla chybět pohádka O pyšné 

noční košilce. 

 

Ponožkový den 

Den na podporu lidí s Downovým syndromem.  

 

Velikonoční týden – duben 

Je to součást projektu Zvyky a tradice u nás i v Evropě. Cílem projektu je přiblížit lidové 

zvyky v období Velikonoc. Žáci si vyhledávají informace o názvech dnů v pašijovém týdnu a 

o činnosti lidí v těchto dnech. 

 

Lidské tělo – 5. A 

Projekt v přírodovědě, kdy žáci vytvářejí infotabule o jednotlivých soustavách a orgánech 

lidského těla, učí se pracovat ve skupinách a také jak chránit své zdraví. 

 

Den Země – duben 

Zaměřeno hlavně na planetu Zemi a ochranu životního prostředí. Projekt třídění odpadů – 

poučení žáků o tom, že třídění je nejen ekologické, ale i ekonomické. Cílem bylo naučit žáky 

rozlišovat mezi jednotlivými druhy odpadů a získat návyky spojené s každodenním tříděním 

odpadů.  

 

 

První pomoc a mimořádné životní situace  -   5. ročník 

Žáci se učí zásady první pomoci, obvazování a ošetřování raněných a jejich transport.  

Zjišťují, jak se chovat v mimořádných situacích. 

 

VZP Vzpoura úrazům 
Ve spolupráci s vozíčkáři se děti seznámily s nejčastějšími úrazy a jejich následky. Zaměřeno 

na prevenci a předcházení úrazům. 

 

Škola v přírodě  - 5. ročník 

Chřibská - červen 

 

Hrdá škola – Den Země, Den hudby, Teplákový den, Barevný týden,… 

 

Den jazyků 

 

Restaurant Day 
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9.     Výsledky inspekční činnosti 
 

Ve školním roce 2017/18 nebyla ve škole provedena komplexní kontrola ČŠI. 

 

 

 

 

10.    Přehled hospodaření  
 

     

  Přehled hospodaření 

   

    2017 Výnosy Náklady Hosp. výsledek 

Mzdové prostředky 18 854 604,00 Kč 18 854 604,00 Kč 0,00 Kč 

ONIV 416 961,00 Kč 416 961,00 Kč 0,00 Kč 

Provoz od zřizovatele 6 101 000,00 Kč 5 860 014,76 Kč 240 985,24 Kč 

VHČ 581 546,00 Kč 395 643,32 Kč 185 902,68 Kč 

Dotace "šablony" 169 846,00 Kč 169 846,00 Kč 0,00 Kč 

Vlastní činnosti 2 086 481,22 Kč 1 986 588,91 Kč 99 892,31 Kč 

Celkem 28 210 438,22 Kč 27 683 657,99 Kč 526 780,23 Kč 

    

    Rozdělení hosp. výsledku   

  
Do fondu odměn 263 390,11 Kč 

  Do rezervního fondu 263 390,12 Kč 

      

  
kontrolní součet 526 780,23 Kč 

   

 

   

    K 30.6.2018 Výnosy Náklady Hosp. výsledek 

Mzdové prostředky 10 319 104,00 Kč 10 319 104,00 Kč 0,00 Kč 

ONIV 200 532,40 Kč 200 532,40 Kč 0,00 Kč 

Provoz od zřizovatele 3 400 000,00 Kč 2 061 019,20 Kč 1 338 980,80 Kč 

Dotace "Šablony" 296 200,00 Kč 296 200,00 Kč 0,00 Kč 

VHČ 382 178,00 Kč 250 760,30 Kč 131 417,70 Kč 

Vlastní činnosti 1 330 801,20 Kč 1 214 465,35 Kč 116 335,85 Kč 
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11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů a zapojení školy do rozvojových a 

mezinárodních programů 

 
 

11.1. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
 

1) Dne 5. 4. 2017 jsme podali žádost o dotaci v rámci projektu EU, operační program 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Celková dotace činí 1.137.200 

,- Kč. Z nabízených „šablon“ jsme zvolili: 

a) Školní speciální pedagog 

b) Školní psycholog 

c) Vzdělávání pedagogických pracovníků – čtenářská gramotnost, inkluze, 

matematická gramotnost 

d) Tandemová výuka 

e) Čtenářský klub 

f) Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

 

17. 8. 2017 jsme obdrželi vyrozumění o schválení žádosti o podporu. 

Ve školním roce 2017/18 byla většina šablon zrealizována. Ukončení projektu je stanoveno na 

březen 2019. 

 
 

11.2. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

 

             Ve školním roce 2017/2018 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového a 

mezinárodního programu. 
 

 

11.3. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
           Ve školním roce 2017/2018 škola neorganizovala žádné vzdělávací akce v rámci 

celoživotního učení. 

 

 

 

12.   Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery 
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12.1.   Spolupráce s odborovými organizacemi a organizacemi 

zaměstnavatelů 
            

 Ve školním roce 2017/2018 ve škole nebyla zřízena odborová organizace. S odborovou 

organizací jsme tudíž nespolupracovali. Spolupráci jsme nenavázali ani s organizací 

zaměstnavatelů. 
 

 
12.2.   Spolupráce s ostatními partnery 
   
Při plnění úkolů vzdělávání škola pravidelně spolupracovala s těmito partnery:  

s rodiči, se školskou radou, zřizovatelem, úřadem práce, sociálním odborem magistrátu Mladá 

Boleslav, pedagogicko - psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem 

v Mladé Boleslavi a v Mnichově Hradišti, městskou policií a Policií ČR, s mateřskou školou, 

základní uměleckou školou z Mnichova Hradiště (výtvarný, divadelní, hudební obor), 

středními školami, SDH Bakov n.J. 

(besedy, jízdy na člunech, ukázka techniky), HZS Mnichovo Hradiště (projekt Hasík), domem 

s pečovatelskou službou (programy pro seniory, výzdoba), domem dětí a mládeže (projekt 

česko - německé spolupráce) Českou školní inspekcí (NIQES, modul celoplošného testování), 

kulturními institucemi (divadla, muzea, kulturní střediska apod.) a sportovními organizacemi 

(sportovní oddíly ve městě, plavecký bazén, apod.). 

  


