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Úvod: 
 
 
Školní rok 2018/2019 byl pro naši základní školu složitým obdobím plným změn, 
které zasáhly pedagogický sbor, žáky i rodiče. 
 
     Vzhledem k ukončení pracovního poměru několika kolegyň na konci školního 
roku 2017/2018 se s příchodem nových pedagogických pracovníků obměnil učitelský 
sbor II. stupně. 
     Následovalo období dlouhodobé nemoci (10/2018-3/2019) kolegyně vyučující 
matematiku, za kterou se podařilo sehnat adekvátní náhradu začátkem II. pololetí, 
takže probíhalo suplování zajištěné především ostatními vyučujícími M. 
Během školního roku došlo i k několika odchodům na mateřskou dovolenou, které 
bylo potřeba rovněž vyřešit. Obměna učitelského sboru proto pokračovala i během 
roku. 
     V lednu 2019 ve škole proběhla pravidelná inspekce, v reakci na její zprávu bylo 
zrušeno místo zástupce ředitele pro II. stupeň, jmenování nového statutárního 
zástupce, výchovná poradkyně se vzdala funkce a její kompetence byly rozděleny 
mezi tři pedagogy. 
     21. 3. 2019 byla radou města Bakov n. J. odvolána ředitelka školy a řízením školy 
byla pověřena statutární zástupkyně ředitelky, jeden pedagog podal výpověď. 
Nastalá situace nebyla jednoduchá, chod školy se však podařilo brzy stabilizovat a 
dovést ke konci školního roku bez větších problémů. 
     V měsíci květnu proběhl konkurs na ředitele základní školy, ze kterého vzešel 
nový ředitel Mgr. Jan Šilhán. Své funkce se ujal 1. 8. 2019. 
     V měsíci květnu rovněž započala plánovaná přestavba šaten a výstavba nových 
učeben. Vzhledem k této situaci byl školní rok 2018/2019 na základě souhlasu 
MŠMT ukončen ke dni 14. 6. 2019, kdy bylo žákům předáno vysvědčení. Následující 
2 týdny do konce června byl pro žáky zajištěn dohled a program, kterého se 
 mohli zúčastnit. 
     V posledním týdnu školního roku zavítala na školu inspekce, která reagovala na 
podanou stížnost rodičů a dvě stížnosti anonymní. Odůvodněné stížnosti byly řešeny 
vedením školy, návrh na jejich nápravu byl zaslán vedení města a následně ČŠI. 
Opatření byla shledána jako dostatečná. 
     Následovala rovněž kontrola z Inspektorátu práce, která proběhla bez zjištění 
závad. 
     Události tohoto školního roku prověřily charaktery a postoje především 
pedagogického sboru, kterému bych touto cestou chtěla poděkovat za vynaložené 
úsilí a práci, bez níž by zvládnutí celé situace bylo mnohem, mnohem těžší.  
Děkuji rovněž dětem a rodičům za trpělivost a toleranci, bez které bychom se 
neobešli. 
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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: info@zsbakovnj.cz 

grunwaldova@zsbakovnj.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: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 /do 21. 3. 2019/ 
 

    Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Václav Čech   
                                                    do 31. 1. 2019  
                                                    Mgr. Věra Bartošová 

    od 1. 2. 2019 
                                          
    

 
    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. Luděk Švejdar 

                                            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   
Finanční gramotnost 
Mediální výchova 
Informatika 

 
8. ročník 
Sportovní hry chlapci/dívky 
Informatika 
Mediální výchova 
Finanční gramotnost 

 
9. ročník 
Seminář z českého jazyka 
Seminář z matematiky 
Sportovní hry chlapci/dívky 
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2.2. Součásti školy 
 

Škola sdružuje: 
 
1. Základní škola počet žáků k 30. 9. 18 433 ch. 216 d. 217 

 
2. Školní družina 

 
počet žáků 

 
117 

 

3. Školní jídelna počet strávníků 18/19 413 + 55 ZŠ Kněžmost 
+ 25 DPS Bakov n. J. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Počet oddělení školní družiny: 4 
 

1. oddělení 30 žáků 
2. oddělení 30 žáků 
3. oddělení 30 žáků 
4. oddělení 28 žáků 

 
 
 
 
 

Počet tříd ZŠ: 21 

1. stupeň 13 

2. stupeň 8 

1. A 24      4.     A 23       6.     A   24  
1. B 23      4.     B 21       6.     B 24  

       2.     A 19      5.     A 21       7.     A 24  
       2.     B 19      5.     B 26       7.     B 22  
       2.     C 19      5.     C 19        8.    A  19  
       3.     A 19          8.    B 15  
       3.     B 21          9.    A 18  
       3.     C 15          9.    B 18  
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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. 
V měsíci květnu 2019 byla zahájena výstavba nových šaten a učeben. 
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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, mezi pedagogy a rodiči, na toleranci, vzájemné úctě a 
pocitu odpovědnosti. 

 
5.   Pracovat s dětmi v atmosféře respektující jejich osobnost, individuální potřeby, 
umožnit jejich osobnostní rozvoj. Podporovat vzájemnou spolupráci a respekt. 

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

 
7.   Systematicky a důsledně působit proti šikaně, násilí, rasismu, xenofobii a vandalismu 
mezi žáky. Zaměřit se především na prevenci těchto jevů, v tomto duchu pracovat jak 
s kolektivy, tak s jednotlivými žáky. Klást důraz na vzájemný respekt a toleranci. 
 

 
 8.    Zlepšovat estetický vzhled školy, aby se v ní žáci i pedagogický sbor cítili 
příjemně a bezpečně. V co nejvyšší míře zapojovat žáky, aby si prostředí školy 
vzali za své a neničili si ho.    
 
 9.    Zaměřit se na budování stálého, kvalifikovaného pedagogického kolektivu, 
na dobré vztahy mezi všemi pracovníky školy, jejich spolupráci a podporu.  
 
10.   Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, jejich spolupráci, 
vzájemné předávání zkušeností. Vyhledávat a podporovat spolupráci s dalšími 
školami. 
 
11.    Zapojovat se do výzev a akcí prohlubujících spolupráci školy a obce. Aktivně 
se účastnit života ve městě. 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2018/19 zabezpečovalo 31 
pedagogických pracovníků, z toho 15 na 1. stupni a 16 na 2. stupni. 
Ve školní družině pracovaly 4 paní vychovatelky.  
Ve třídách 1. A, 2. A, IV.B, V. C, VI. A, VII. A a B pracovaly asistentky pedagoga. 
O úklid se staraly 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 H. Kaluhová  6. A M. Korbelová 
1. B B. Černá  6. B J. Rakušanová 
2. A I. Dvořáková  7. A L. Brodský 
2. B H. Kroupová  7. B J. Brodská 
2. C E. Ernestová  8. A J. Szkanderová 

    3. A   V. Bartošová  8. B J. Mařanová 
J. Navrátilová 

3. B J. Rudolfová  9. A D. Stehlíková 
J. Jonešová 

3. C L. Švarcová-Malcová       9. B    V. Čech 
4. A M. Honcová    
4. B D. Zelenková    
5. A I. Lustyková- 

Dočekalová 
  

5. B J. Brychová   
5. C I. Kavanová   

    
 

ostatní 
učitelé 

S. Lepičová 
M. Antonínová 
J. Holasová 
B. Matějů 
M. Kreml 

  E. Stébelská 
Y. Kratochvílová 
T. Podlipská 

 

 
 

 
 

 



10  

 

 

a) vedení školy 
 

ředitelka Ing. Bc. Petra Kremlová           
                                                                     do 21. 3. 2019 

            statutární zástupce ředitelky školy Mgr. Václav Čech  
                                                                              do 31. 1. 2019  
                                                                             Mgr. Věra Bartošová 
                                                                             od 1. 2. 2019                                     
 
 
 

b) školní družina 

vedoucí vychovatelka      Jiřina Horejšová 
vychovatelky                    Lenka Drahoňovská 

                                                      Marcela Vávrová 
                                                      Markéta Tesaříková 
 
 

c) Školní psycholog 
 

Mgr. Iva Paulusová 
 
 

d) Asistentky pedagoga 
 

Veronika Šimonová  
Lenka Novotná 
Iveta Poštolková 
Markéta Tesaříková 
Martina Cimmermanová 
Jana Šípová Tůmová 
Jana Marešová 
 
 

          e)   speciální pedagog 
 
                Mgr. Jana Tunysová 
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3.1.2. 
3.1.2. 
3.1.2. Provozní zaměstnanci – jmenný seznam 

 
Administrativní pracovnice Veronika Grünwaldová   
Topič a školník Miroslav Činka 
Uklízečky Jarmila Černíková 

Jiřina Havrdová 
Pavla Pelechová 
Marie Šedinová 

 
 
 
 
Školní jídelna - 
vedoucí ŠJ Radka Žďánská 
vedoucí kuchařka Irena Hazdrová 
kuchařka Hana Kešnerová 
pracovnice provozu Zdeňka Čermáková 

Miloslava Peštová 
Monika Kučerová 

                                                       Lucie Ketnerová              
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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. Jindřiška Jonešová 

 

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 433 
chlapci 216 
dívky 217 

b) počet tříd 21 
z toho – 1. stupeň 13 

2. stupeň 8 

c) počet oddělení školní družiny 4 
- počet žáků 117 

d) průměrný počet žáků na třídu       20, 6 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Zápis do 1. tříd proběhl dle zákona č. 561/2004 Sb., § 37 dne 11. a 12. 4. 2019 od 15, 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 52 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 statutární zástupkyně 
pověřená řízením 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 
 
 
Počet žáků:                                                                                 

2018/19 
 
 
 

 
 
 
 433   

z toho 1. stupeň                                                                             269 
2. stupeň    164 

 
 

Celkový prospěch: 
 

Počet vyznamenání 
1. stupeň                                                                           163      
2. stupeň                                                                             51 

 
Neprospěli 

 
1. stupeň 0 
2. stupeň 2 

 
 

Odklad klasifikace 
1. stupeň 0 
2. stupeň 2 

 
 

Prospěli 
1. stupeň                                                                             106  
2. stupeň                                                                             113 

Celkově prospěli po opravných zkouškách a přezkoušení         
1. stupeň 0 
2. stupeň 1 

Postoupí do vyššího ročníku 
1. stupeň 269 
2. stupeň 164 

 
 

Nepostoupí do vyššího ročníku 
1. stupeň 0 
2. stupeň 0 
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Udělené pochvaly 
1. stupeň    9  
2. stupeň  26  
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5.2. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2018/19 

 
 

Počty vycházejících žáků: 
 

9. ročník 
 

37  žáků 
 

8. ročník 
 
            0 žáků 
 

7. ročník 
 

0 žáků 
 
 

5. ročník 
 

3 žáci 
 
 

Každý žák obdržel dvě přihlášky na střední školy a jeden zápisový lístek, který odevzdal ve 
škole, na kterou od 2. 9. 2019 nastoupí. 

 
 

Přijetí žáků: 
 

G  –  3 žáci 
               SŠ a SOŠ (čtyřleté obory s maturitou ) – 19 žáků 

SOU (tříleté obory s VL ) –  14 žáků 
Konzervatoř – 1 žák 
8G – 3 žáci 
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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. 27/2016 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 2018/2019 evidováno a integrováno se SVP 51 
žáků (24 na 1. st. a 27 na 2. st.). Jedna žákyně byla integrována se sluchovým postižením, 
jeden žák s diagnózou PAS. Žáci se SVP byli zařazeni na reedukaci a byl jim vypracován 
individuální vzdělávací program.  
Žákům, u kterých se objevily vzdělávací obtíže, případně kteří čekali na vyšetření v PPP, byl 
vypracován PPP. 
Ambulantní náprava dětí se ve školním roce 2018/2019 konala 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.) do prosince 2018. Od ledna 
2019 se dětem s SVP věnovala speciální pedagožka Mgr. Jana Tunysová, která vedla hodiny 
PSPP i PI. Pravidelně probíhalo hodnocení plnění IVP.  
Na základě doporučení PPP nebo SPC ve škole pracovalo 7 asistentek pedagoga. Podílely se 
na plnění individuálních plánů, připravovaly pomůcky, spolupracovaly s pedagogy při práci 
s dětmi se SVP, s plněním ŠVP, a věnovaly se i dětem momentálně oslabeným z hlediska 
výchovně- vzdělávacího procesu.  
Škola spolupracuje s PPP a SPC Mladá Boleslav a s PPP Liberec, v případě žákyně se 
sluchovým postižením.  
Spolupráci lze hodnotit jako dobrou, jako slabinu, která nás trápí, musíme uvést dlouhé čekací 
lhůty na vyšetření. 
 

 
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, ve kterých dosáhli výborných výsledků – 
především v konverzaci v cizím jazyce), 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. 
Jako důležité se z hlediska dodržování školního řádu jevilo vypracování pravidel třídy, na 
kterých se podíleli sami žáci, a jejich hodnocení v rámci třídnických hodin. 
        V několika případech byl porušen školní řád (vulgární vyjadřování k vyučujícím, ke 
spolužákům, agresivní chování, ignorace). Tyto negativní jevy byly řešeny třídními učiteli a 
metodikem prevence. Na druhém stupni byla objevena šikana mladších spolužáků. Po 
prošetření tohoto případu ŠPP bylo přistoupeno k hodnocení chování u několika žáků 
sníženou známkou z chování, u dalších pak výchovným opatřením – ředitelskou důtkou.  
Na prevenci rizikového chování a především šikany se bude škola zaměřovat i nadále 
v dalším školním roce. 
 Při řešení daných situací bylo postupováno podle pokynu MŠMT a Vnitřního řádu ZŠ Bakov 
n./J. Zákonní zástupci byli informováni. 
Ve škole se ve větší míře vyskytly případy ničení školního majetku. I v tomto případě se 
vedení školy a pedagogický sbor zaměří na prevenci a důkladné prošetření možných případů. 
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. 
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. Nově byly uskutečněny i schůzky rodičů se speciálním 
pedagogem a metodikem prevence. 
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, šikany atp., především semináře etopedů M. Koláře a  
Maléře. 
. 

- PPP Ml.Boleslav   SPC Mladá Boleslav  
- Sociální odbor Ml.Boleslav  OHS Mladá Boleslav 
- Městská policie Bakov N/J  SDH Bakov n. J. 
- Slánka o.s. 
- OSPOD Ml. Boleslav 
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7.         Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
                  
                 Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo na základě plánů DVVP 
                 a zakládalo se na nabídce akreditovaných seminářů a programů. 
       
Název Termín konání Počet PP 

Čtenářská gramotnost Září 2018 Pedagogický sbor 

Komunikace v práci učitele, 
spolupráce učitele a asistenta 

Listopad 2018 2 

Nápadník do hodin matematiky Únor 2019 2 

Kurz AJ pro pedagogické 
pracovníky A1- A2 

Únor 2018 – duben 2019 1 

Školský zákon v praxi Duben 2019 2 

Strategie vyšetřování šikany Květen 2019 2 

Diagnostika a terapie poruch 
emocí a chování v kontextu 
klinické logopedie 

Červen 2019 1 

Základy krizové komunikace Červen 2019 Pedagogický sbor 

Reforma financování škol Červen 2019 1 

Kurz člověk a prostředí Srpen 2019 3 

 
 
Dále pedagogové využívali semináře a školení MAP Mnichovohradišťska. 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
  
8. 1.  Akce školy 

září 2018 
 
Po 3. 9. 
 Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 
 Školení – civilní obrana, zaměstnanci školy, 10.00, učebna ČJ 

 
Út 4. 9. 
 Třídnické práce 1. – 3. vyuč. hodina  
 Nábor do TK Rytmus, od 10.00, sál TK Rytmus 
 
St 5. 9. – Pá 7.9. 
 Exkurze – Mukařov, 3.A + 3.B 
 
 
So 8. 9. – Ne 9.9. 
 Kontinentální pohár Ostrava, zájemci ze školy 
 
 
Út 11. 9. 
 „Vodník“ – akce o rybách, 2. ročník, VČA, od 8.00 
 „Čas proměn“ – beseda pro dívky 7. ročníku, v rámci TV 

 
 
St 12. 9. 
 Charitativní běh, MB – park Štěpánka, vybraní žáci 2. stupně, Br 
 
St 12. 9. – Čt 13. 9. 
 Exkurze – Mukařov, 3.C + 4.B 
 
Čt 13. 9. 
 Třídní schůzky – 1.A a 1.B, 15.00 
 
Po 17. 9. – Út 18. 9. 
 Exkurze – Mukařov, 1.B 
 
 
Út 18. 9. 
 22. ročník „Přeboru ZŠ Bakov nad Jizerou v šachu“, zájemci z 1. -9. ročníku, 13.00, učebna přírodopisu 
 Třídní schůzky – 6.A a 6.B, 15.30 

 
 

Čt 20. 9. 
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 Schůzka aktivu rodičů – 16.00, cvičný byt, po skončení bude pokračovat zasedání školské rady 
 
 
Út 25. 9. 
 Školení pro pedagogické zaměstnance školy – „Čtenářská gramotnost“, 15.00, učebna cizích jazyků 
 Přespolní běh – zájemci, Br 
 
Pá 28. 9. 
 Státní svátek 
 

říjen 2018 
 
Út 2. 10. 
 „Bicisté“ České filharmonie, Škoda Auto muzeum, 3. – 5. ročník 
 3. plavání v MB – 2. ročník + 3.C 
 
St 3. 10. 
 Stmelovací den v iQLANDII, 6. ročník, Ko, Ra 
 Kouzelník Adonis - vystoupení, školní družina 

 
Po 8. 10. 
 Dopravní hřiště v MB, 4. ročník 
 
Út 9. 10. 
 4. plavání v MB, 2. ročník + 3.C 
 Dopravní hřiště v MB, 4. ročník 
 
Čt 11. 10. 
 Návštěva městského úřadu, 9. ročník, v hodinách OV, Kre 
 
Út 16. 10. 
 5. plavání v MB, 2. ročník + 3.C 
 
Po 22. 10. 
 Sběr starého papíru 
 
Út 23. 10. 
 6. plavání v MB, 2. ročník + 3.C 
 Projektový den – „100 let Československé republiky“, celá škola 
 
St 24. 10. 
 Planetárium Praha + exkurze do České televize, 6. ročník, Br, Kor, Ra 
 Sázení Stromu republiky, park před školou, 16.00 

 
Po 29. 10. – Út 30. 10. 
 Podzimní prázdniny 
 
St 31. 10. 
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 Hrdá škola – „Halloween v škole“ 
 
                                           listopad 2018 

 
Pá 2. 11. 
 Muzikál „Trhák“, Divadlo Broadway, zaměstnanci školy, odjezd od školy 15.30 

 
Út 6. 11. 
 Výstava studijních a učebních oborů, Dům kultury MB, zájemci z 9. ročníku 
 7. plavání v MB, 2. ročník + 3. C 

 
St 7. 11. 

  Vánoční fotografování, p. Vopat, 1. stupeň, od 8.00, zaměstnanci školy o velké     přestávce 
 
Čt 8. 11. 
 Dětská nota v MB, žáci 6. ročníku, Kor, Ra, odjezd v 9.50 
 „Život s bílou holí“, program v MB, 7.B, Bá, odjezd v 9.35 
 Zimní víceboj, sokolovna, Br, třída VII. A - rozhodčí 

 
Út 13. 11. 

 8. plavání v MB, 2. ročník + 3. C 
 Beseda v knihovně – 9.A – 3. hod., 9.B – 2. hod. 
 Restaurant Day, od 15.00, budova 1. stupně a školní jídelny 

 
Čt 15. 11. 
 Pedagogická rada, 15.15, cvičný byt 

 
Út 20. 11. 
 Třídní schůzky  
 1. stupeň 15.00  
 2. stupeň 16.00 

 9. plavání v MB, 2. ročník + 3. C 
 

St 21. 11. 
 Návštěva Úřadu práce v Mladé Boleslavi a Škoda Auto, žáci 9. ročníku, Jo, Če 

 
 
Út 27. 11. 

 10. plavání v MB, 2. ročník + 3. C 
 

prosinec 2018 
 
 
So 1. 12. 
 Vánoční Norimberk, zaměstnanci školy 

 
Ne 2. 12. 
 První adventní neděle - vánoční zpívání na náměstí, žáci ZŠ v 17.00 hod. 
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Po  3. 12. 
 Vánoční dílna v muzeu  v MH, 4.B 
 Program Hasík, 2.A, 3. a 4. vyučovací hodina 
 Program Hasík, 6.A, 5. a 6. vyučovací hodina 

 
Út  4. 12. 
 Vánoční dílna v muzeu  v MH, 4. A 
 MS ve Florbale, Praha, 5.B + 7.A, Bry, Br 
 Neviditelné muzeum v Praze, 5.B, Bry 
 Program Hasík, 2.B, 1. a 2. vyučovací hodina 
 Program Hasík, 2.C, 3. a 4. vyučovací hodina 

 
St  5. 12. 
 Program Hasík, 6.B, 5. a 6. vyučovací hodina 

 
Po  10. 12. 
 Návštěva ve firmě EMERGE Bezděčín, žáci 9. ročníku, odjezd v 9.00, Če, Jo 
 

Út  11. 12. 
 Mnichovohradišťská laťka, vybraní žáci 6. -9. ročníku, Br 
 Vánoční dílna v muzeu  v MH, 1. B 
 Vánoční besídka ve školní družině, 2. oddělení, 15.30 

 
St  12. 12. 
 Vánoční dílna v muzeum v MH, 3.B, 3.C 
 Vánoční vystoupení v DPS, škola + školní družina 

 
Čt  13. 12. 
 Vánoční besídka ve školní družině, 1. oddělení - 15.30, 2. oddělení – 16.00 

 
Po 17. 12. 

 Vánoční dílna v MH, 3.A 
 Sférické kino, třídy 1. a 2. stupně, 55 Kč 

 
 

 
Út 18. 12. 

 Sférické kino, třídy 1. a 2. stupně, 55 Kč 
 Školní jarmark, budova 1. stupně ZŠ, 14.30 – 16.00 

 
St  19. 12. 
 Vánoční dílna v MH, 1.A, 2.A 
 Bruslení v MB, vybrané třídy 1 stupně 
 Vánoční večírek v Galaxii, 17.00, zaměstnanci školy 
 

Pá  21. 12. 
 Třídní besídky, diskotéka, promítání filmů  
 Konec vyučování – 1. stupeň 10.40, 2. stupeň 11.35 
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So 22. 12. – St 2. 1.  
 Vánoční prázdniny 

leden 2019 
 

 
Po 7. 1. 
 Dentální hygiena, SZŠ Nymburk 

 7.A – 2. hodina 
 7.B – 2. hodina 
 8.A – 1. hodina 
 8.B –  1. hodina 

 Prezentace SOŠ a SOU Jičínská MB, 9.A – 5. hodina, 9.B – 6. hodina 
 

Pá 11. 1. 
 Besedy - Slánka z. s. 

 Jsem originál – 5. B, 1. - 2. hod. 
 Jsem originál – 5. C, 3. - 4. hod. 
 Moje sexualita – 8. B, 5. - 6. hod. 

 
Po 14. 1. 
 Besedy - Slánka z. s. 

 (Ne)respekt – 3. A, 1. - 2. hod. 
 (Ne)respekt – 3. B, 3. - 4. hod. 
 Rizika sexu – 9. B, 5. - 6. hod. 

 
Út 15. 1. 
 Besedy - Slánka z .s. 

 Naše třída – 4. A, 1. - 2. hod. 
 Naše třída – 4. B, 3. - 4. hod. 
 Mediální chaos – 7. B, 5. - 6. hod. 
 Rizika sexu – 9. A, 7. – 8. hod. 

 Beseda s musherem Alešem Píclem, ŠD, od 13.00 
 
 
St 16. 1. 
 Teplákový den 
 Okresní kolo dějepisné olympiády v MB, Če 
 Besedy - Slánka z. s. 

 (Ne)respekt – 3. C, 1. - 2. hod. 
 Mediální chaos – 7. A, 3. - 4. hod. 
 Moje sexualita – 8. A, 5. - 6. hod. 

 
Čt 17. 1. 
 Beseda s musherem Alešem Píclem, ŠD, od 13.00 

 
 

Čt 24. 1. 
 Pedagogická rada, 15.15, cvičný byt 

 
Po 28. 1. 
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 Besedy - Slánka z. s. 
 Jsem originál – 5. A, 1. - 2. hod. 
 Puberťáci – 6. B, 3. - 4. hod. 
 Puberťáci – 6. A, 5. - 6. hod. 

 
 
St 30. 1. 
 Okresní kolo olympiády z českého jazyka 

 
Čt 31. 1. 
 Rozdání pololetního vysvědčení – poslední dopolední vyučovací hodina, (pololetní prázdniny 

připadnou na pátek 1. 2. 2019) 
 
 

únor 2019 
 
 
Pá  1. 2. 
 Pololetní prázdniny 

 
Út  5. 2. 
 Schůzka s rodiči vycházejících žáků, učebna HV 

 15.30 – 5. ročník 
 16.30 – 9. ročník 

 Předzápisová schůzka, 15.30, školní jídelna 
 

Po 11. 2. – Pá 15. 2. 
 Barevný týden v rámci projektu „Hrdá škola“ 

 
Út  12. 2. 
 1. „Předškolička“, 15.00 – 16.00 
 Konverzační soutěž v AJ, MB, vítězky školního kola, Na 

 
St  13. 2. 
 Okresní kolo konverzační soutěže v NJ, Mladá Boleslav, Po 

 
Čt  14. 2. 
 Beseda -,,Írán – zahalená krása“, v rámci cyklu Svět kolem nás, malý sál Radnice, 

 50 Kč 
 8.15 – 6., 7. ročník 
 10.00 – 8., 9. ročník 

 
Po  18. 2.  
 „Přijímačky nanečisto“, žáci 9. ročníku, OA Mladá Boleslav 
 

Út  19. 2. 
 2. „Předškolička“, 15.00 – 16.00 
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St  20. 2. 
 Okresní kolo zeměpisné olympiády v MB, postupující žáci z 6. -9. ročníku, Br 

 
Út  26. 2. 
 3. „Předškolička“, 15.00 
 Zasedání školské rady – 15.30, cvičný byt 
 
           

                             Březen 2019 
 
Pá 1. 3. 

• Ples školy 
 

Út 5. 3. 
• 4. „Předškolička“, 15.00 – 16.00 hod 
• 2. Plavání – tř. 3.A + 3.B 

 
Pá 8. 3. 

• Košíková MB – II. stupeň p. Brodský 
 

Po 11. 3. – Pá 15. 3. 
• Jarní prázdniny 

 
Po 18. 3. 

• Koncert Škoda Muzeum - I. stupeň, 10.00 – 11.00 hod 
• Program Kolumbie, DK Ml. Boleslav – 7.třídy, 10.00 – 11.00 hod 

 
Út 19. 3. 

• 3. Plavání – tř. 3.A + 3.B 
• MŠ – návštěva předškoláčků ve škole 
• 5. „Předškolička“, 15.00 – 16.00 hod 

 
St 20. 3. 

• MŠ – návštěva předškoláčků ve škole 
 
Út 26. 3. 

• 4. Plavání – tř. 3.A + 3.B 
• 6. „Předškolička“, 15.00 – 16.00 hod 
• Noc s Andersenem – spaní ve škole tř. 1.A + 1.B 

 
Čt 28. 3.  

• KRAV MAGA - sebeobrana – 3.třídy 
• Noc s Andersenem – spaní ve škole tř. 3.A + 3.B + 3.C 
• Den Učitelů – projekt HRDÁ ŠKOLA 

 
Pá 29. 3. – St 3. 4. 

• Lyžařský výcvik Rakousko II. stupeň 
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Duben 2019 
 
 
Út 2. 4. 

• Interaktivní program Moje tělo, Bondy MB – 3.C, 4.B  
• 5. Plavání – 3.A, 3.B 
 

St 3. 4. 
• Interaktivní program Moje tělo, Bondy MB – 1.B 

 
Čt 4. 4. 

• Návštěva zubní ordinace MUDr. Bobkové – 2.A 
• Interaktivní program Moje tělo, Bondy MB – 1.A 
• Exkurze Praha – 5.A 

 
Pá 5. 4. 

• Interaktivní program Moje tělo, Bondy MB – 5.A, 5.C 
• Program Jeden svět na školách – 5.A, 5.C 
• Světový den zdraví – projekt HRDÁ ŠKOLA 

 
So 6. 4. 

• Svatomartinská alej 
 

Po 8. 4. 
• Program Jeden Svět na školách – 3.A, 3.B 
• Pedagogická rada – 14.00 hod 

 
Út 9.4. 

• Odznak všestrannosti olympijských vítězů 
• 6. Plaváni – 3.A, 3.B 

 
St 10. 4. 

• Program Jeden Svět na školách – 6. A, 6.B 
 
Čt 11. 4. 

• Škoda Muzeum – výlet ŠD třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2. B, 2.C 
• KRAV MAGA - sebeobrana – 3.třídy 
• Zápis do ZŠ - 15.00 hod, 15.30 hod, 16.00 hod 

 
Pá 12. 4. 

• Zápis do ZŠ – 15.00 hod, 15.30 hod, 16.00 hod 
• Přijímací zkoušky na střední školy – 9.tř. 

 
Ne 14. 4. 
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• Velikonoční jarmark – Krákorky 
 
 
 
 

Po 15. 4.  
• Divadlo v MB – 7.A, 7.B 
• Bezpečné chování – prevence p. Kubala – I. stupeň 
• Přijímací zkoušky na střední školy – 9.tř. 

 
  

Út 16. 4. 
• Divadlo v MB – 8.A, 8.B 
• 7. Plavání – 3.A, 3.B 
• Cukrárna Za Rohem – zdobení perníčků – 3.C Mnichovo Hradiště 
• Třídní schůzky I. stupeň - 15.00 hod, II. stupeň – 16.00 hod 

 
Čt 18. 4. 

• Velikonoční prázdniny 
 
So 20. 4. 

• Žákovský běh Bakovem – nám. Míru Bakov nad Jizerou 
 
St 24. 4. 

• Sběr papíru 
 
Čt 25. 4. 

• KRAV MAGA – sebeobrana – 3.třídy 
• Exkurze Praha – 3.C, 4.B 
• Historiáda Lomnice nad Popelkou – II. stupeň, p. Čech 
• Pohár Mc Donalds Bakov 

 
Po 29. 4. 

• Exkurze Osvětim – 8. a 9. třídy 
• Čarodějnické spaní ve škole – 1.B 
• Bezpečné chování – prevence p. Kubala – I. stupeň 
 

Út 30. 4. 
• Čarodějnické rejdění ve škole 
• 8. Plavání – 3.A, 3.B 
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Květen 2019 
 
 
Čt 2. 5. 

• Drogy ze sámošky, přednáška p. Babka – 6.A, 6.B 
• Extremismus v praxi, přednáška p. Babka – 9.A 
 

Pá 3. 5. 
• Návštěva knihovny, Starověk + Středověk – 4.A, 5.B 
• Škola v přírodě, Kytlice Lužické hory (3.5. – 7.5.) – 5.A, 5.C 
• Nelegální drogy, přednáška p. Babka – 8.A, 8.B 
• Extremismus v praxi, přednáška p. Babka – 9.B 
• Mac Donalds Cup – okresní kolo v MB 

 
Po 6. 5.  

• Školní výlet Mukařov – 3.A, 3.B (6.5.-7.5.) 
 

Út 7. 5. 
• Plavání – 4.A, 4.B 

 
Čt 9. 5. – Pá 10. 5. 

• Ředitelské volno 
 

Út 14. 5. 
• Plavání – 4.A, 4.B 
• Muzeum MH – 3.C 

 
St 15. 5. 

• Focení tříd – p. Vopat MH 
 
Čt 16. 5. 

• Dopravní hřiště MB – 4.A 
• Školní výlet Praha – 7.B 
• Pohár rozhlasu v atletice, MB – mladší žáci 2005-2007 
• Muzeum MH – 1.B 

 
Pá 17. 5. 

• Dopravní hřiště MB – 4.B 
• Pohár rozhlasu v atletice, MB – starší žáci 2003-2005 
• Muzeum MH – 5.A 

 
Po 20. 5. 

• Muzeum MH – 3.B 
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Út 21. 5. 
• Plavání – 3.A, 3.B 
• Exkurze Pražský Hrad – 4.A 
• Muzeum MH – 4.B 

 
 
St 22. 5. 

• Turnaj v kopané na hřišti u školy – organizace žáci 9. tříd 
 
Čt 23. 5. 

• KRAV MAGA – sebeobrana – 3.třídy 
• Školní výlet Kleinwelka SRN – 1.A, 1.B 
• Muzeum MH – 3.A 

 
Čt 24. 5. 

• Muzeum MH – 2.A 
 
St 29. 5.  

• Den bezpečnostních složek – Vazačka, Bělá p. Bezdězem – I. stupeň 
• Školní výlet kemp Kristýna – 8.B (29.5.-30.5.) 
• Školní výlet Máchovo jezero – 9.B (29.5.-31.5.)  
• Školní výlet Mukařov – 2.B (29.5.-30.5.) 

 
Pá 30. 5.  

• Školní výlet Český Krumlov – 7.A (30.5.-31.5.) 
• Muzeum MH – 1.A 

 
Červen  2019 

 
 

Út 4. 6. 
• Školní výlet Legoland – 5.A 
• Plavání – 4.A, 4.B 
• Základy krizové komunikace školení – pedagogové I. a II. stupeň 

 
 Čt 6. 6.  

• KRAV MAGA – sebeobrana – 3.třídy 
• Školní výlet Staré Hrady – 2.třídy 
• Program v MB – anglické divadlo – 8.třídy 
• Pedagogická rada 

 
Pá 7. 6. 

• Školní výlet Mirákulum Milovice – 3.C, 4.B 
• Myslivecký den – 2.třídy 

 
Po 10. 6.  

• Dopravní hřiště – 4.B 
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•  
 

Út 11. 6. 
• Plavání – 4.A, 4.B 
• Školní výlet Mirákulum Milovice – 5.C 

St 12. 6. 
• Sportovní den – 5.A 
• Volnočas – 5.C  
• Rozloučení se školním rokem v 17.00 hod 

 
Čt 13. 6. 

• Knihovna - pasování na čtenáře – 1.třídy 
• Sportovní den  
• Vyřazení 9.tříd – MÚ 

 
Pá 14. 6. 

• Vysvědčení 
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8. 2 Projekty a projektové dny ve školním roce 2018/2019 
 

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, dále reagují na významná výročí, svátky, 
roční období atd. 
Každý rok přibývají nové projekty, kterých se účastní buď jednotlivé třídy, stupně nebo celá 
škola. Projekty vedou ke spolupráci nejen mezi dětmi, často mezi oběma stupni, ale i mezi 
vyučujícími. Na některých projektech spolupracujeme např. s Policií ČR, zubní lékařkou, 
Ekocentrem Mladá Boleslav a dalšími subjekty. 
Ve školním roce 2018/2019 to byly tyto akce: 

 
 

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 jsme započali v uplynulém školním roce 
výsadbou ovocných stromů v nově založené svatomartinské aleji, pokračujeme i nadále.  

 
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 a 1. B  
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. 
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Strašidelný týden- říjen 
Aktivity zejména v Čj, Ma a Pč, Vv, metody kritického myšlení a volného psaní. 
Strašidelný týden vrcholí spaním ve škole, dlabáním dýní a stezkou odvahy. 

 
Slavnost padajícího listí – říjen 

    Týká se podzimu, změn v přírodě, aktivity především v Prv, ČJ, Vv, Pč. 
 
    Projekt 100 let vzniku Československa 
    Celoškolní projekt věnovaný stému výročí vzniku Československa, který byl zakončený ve  
    spolupráci ve zástupci města Bakov n. J. vysazením památeční lípy před školou. 
 

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, příprava 
jarmarku, Ježíškova vnoučata. 

 
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. 

 
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 V. B, který probíhal celoročně ve spolupráci s Mgr. E. Stebelskou, zaměřený na 
poznávání přírody a praktické zkoumání v terénu. 

 
 

Vesmír – 5. A, 5. B, 5. C 
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  
Je součástí 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, dozvídají se o lidových zvycích v jiných evropských zemích, o 
křesťanských základech Velikonoc. 

 
 
 

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, získat návyky spojené s každodenním tříděním 
odpadů a vést je k uvědomění si, jak je důležité chránit životní prostředí a co pro jeho ochranu 
mohou sami udělat. 

 
 

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, jak ochránit sebe i ostatní spolužáky, jak 
na tyto situace reagovat. 

 
Škola v přírodě-červen 

    Chřibská – V. A, C 
 

Hrdá škola 
Součástí projektu jsou tématicky zaměřené dny a týdny, jako je např. Barevný týden, Teplákový 
den, Den hudby atd. 
 
Učíme se v Muzeu MH 
Ve spolupráci s Muzeem Mnichovohradišťska, projekt probíhá 1x-2x ročně v muzeu Mnichovo 
Hradiště. V tomto školním roce to byl např. projekt zaměřený na vánoční svátky v minulosti a 
v současnosti. 
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Předškolička 
Na naší škole již tradičně probíhá příprava dětí na 1. třídu, tzv. Předškolička. 
Do ní docházejí děti, které budou v září nastupovat do 1. tříd. Pod vedením učitelek budoucích 1. 
tříd se seznamují se školou a věnují se aktivitám, které jim vstup do vzdělávacího procesu usnadní. 
Spolupracujeme s kolegyněmi MŠ Bakov n. J., naše vzájemná spolupráce funguje velmi dobře už 
řadu let. 
 
 
Ve škole rovněž existuje sportovní klub, kde se žáci pod vedením Mgr. Luboše Brodského účastní 
řady sportovních soutěžích, ve kterých si vedou velmi dobře. 
Dalšími sportovními aktivitami jsou účast v Mc Donald cupu, Žákovský běh Bakovem, Olympijský 
běh a rovněž v Poháru českého rozhlasu. 
 
 
V měsíci květnu uspořádali žáci 9. ročníků turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnily týmy ze 
základních škol Mladoboleslavska.  
 
V měsíci březnu proběhl lyžařský výcvik v Rakousku, kterého se zúčastnili žáci II. stupně. 
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8. 2       Akce školní družiny 
 
   Činnost školní družiny při ZŠ v Bakově nad Jizerou za školní rok 2018 - 2019.  
 
 
  Školní družinu navštěvovalo 118 žáků: z toho z 1. tříd: 36 žáků 
                                                                               2. tříd: 44 žáků 
                                                                               3. tříd: 29 žáků 
                                                                               4. tříd:   8 žáků 
                                                                               5. tříd:   1 žák 
Žáci byli rozděleni do 4 oddělení. 
      Školní družina pracovala podle platného ŠVP a podle celoročního plánu akcí, který byl 
rozpracován podle jednotlivých ročníků a ročních období. 
     U příležitosti 100. výročí založení republiky jsme připravili celoroční projekt „Poznáváme náš 
kraj“, kde jsme se seznamovali s významnými městy našeho kraje a to formou besedy, návštěvou 
muzea nebo uspořádáním výstavy fotografií či pohledů z daného města. Některá města jsme v rámci 
výletů navštívili, např. Mnichovo Hradiště, Mladou Boleslav, Prahu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Při projektech jsme spolupracovali s třídními učiteli, s veřejností a s rodiči. 
Pravidelně probíhaly schůzky vychovatelek s rodiči. 
 
Hlavní úkoly: - průběžně během školního roku: 

1. vést děti k aktivnímu odpočinku, důraz na pohyb venku 
2. rozvoj dětské tvořivosti a fantazie 
3. rozvoj vhodných návyků a dovedností 
4. pomoc mladším a slabším žákům 
5. vést žáky ke kamarádství, toleranci a ohleduplnosti 

 
Akce probíhaly podle plánu a potřeb žáků. Žáci se zapojovali ochotně, odezvy rodičů na akce 
pořádané ŠD byly kladné.  
 
V letošním roce jsme uspořádali vystoupení pro rodiče – a to na Vánoce. 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 zdravotnicí p. Vávrovou – první pomoc při zimních sportech, omrzlinách, obvazování 
- s velitelem hasičů jsme si prohlédli hasičskou techniku a povídali si o práci hasičů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- vystoupení kouzelný cirkus – kouzelník ADONIS 

      -     výlet do Muzea Auto Škoda v Mladé Boleslavi – 11.4.2019 
 
Sportovní činnost: soutěž o Krále koloběžky, trojboj, družinová olympiáda a sportovní odpoledne. 
      
Pro naše budoucí prvňáčky jsme vyrobili dárky k zápisu. 
 
     Na pomoc nemocnému Honzíkovi Hanušovi z Mnichova Hradiště jsme rodině předali 5 pytlů 
víček.  
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     Na podzim jsme se zúčastnili sběru žaludů a kaštanů a sběru starého papíru, nejlepší sběrači byli 
odměněni. 
 
Výtvarné a pracovní práce žáků byly vystavovány v budově školní družiny. 
 
 
 
 
Počet akcí v jednotlivých měsících: 
 
Září               7 akcí        účast   685 žáků 
Říjen             8 akcí                   668 žáků 
Listopad       7 akcí                    606 žáků 
Prosinec      10 akcí                   650 žáků 
Leden          11 akcí                   784 žáků 
Únor             7 akcí                    624 žáků 
Březen          4 akce                   261 žáků 
Duben           6 akcí                   470 žáků 
Květen          4 akce                   362 žáků 
Červen          2 akce                   130 žáků 
Celkem počet akcí : 66        účast    4 590 žáků. 
 
 
   Hodnocení metodického sdružení ŠD za školní rok 2018/19 
 
    Schůzka metodického sdružení se konala v měsíci srpnu. Každý týden proběhla provozní porada, 
kde vedoucí vychovatelka informovala o úkolech z porady vedení školy. 
     Pravidelně byli informováni i rodiče žáků o měsíčních akcích a to na nástěnkách v ŠD.  
Rovněž byli informováni o výsledcích jednotlivých soutěží. 
     Činnost ŠD byla prezentována v časopise Bakovsko. 
Úkoly přijaté ze schůzek MS a vedení ZŠ vychovatelky plnily průběžně a zodpovědně. 
 
 
 
 
 
 
9. Výsledky inspekční činnosti 
 
9. 1    Pravidelná inspekční činnost  
         Proběhla ve škole v termínu 9. – 11. 1. 2019.     
                                                                                                 
            Inspekční zpráva je přiložena. 
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 1. 2019. 
 
 Inspekční zpráva: 
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Na základě inspekční zprávy vypracovala ředitelka školy soubor opatření, která povedou k nápravě 
pochybení uvedených ve zprávě.  
Dále zrušila místo zástupce ředitelky pro II. stupeň, jmenovala nového statutárního zástupce a 
upravila jeho úvazek v souladu se školským zákonem. 
Výchovná poradkyně v souvislosti s inspekční zprávou rezignovala a její úvazek ředitelka školy 
rozdělila na tři části: kariérní poradkyni, speciální pedagožku – poradce pro žáky se SVP a 
výchovnou poradkyni. 
Vznikla komise pro CJ napříč oběma stupni školy. 
 
 
 8. 2      Inspekční činnost na základě řešení stížností 
             Proběhla ve škole ve dnech 11. – 13. 6. 2019 
 
Inspekční činnost se týkala: 
 
 
-stížnosti podané zákonnými zástupci žáka, kteří nesouhlasili s postupem při vyšetřování ztráty věci, 
řešení konfliktu mezi žáky a s následným výchovným opatřením, nezajištěním bezpečnosti žáků v 
šatnách, nesprávné informovanosti rodičů a chováním učitelky k žákům 
-anonymní stížnosti na předčasné ukončení školního roku, dozoru na výletě, špatného zajištění 
výuky. Dále pak evidence úrazů, suplování asistentek pedagoga, neprobírání učiva, rušení výuky a 
informovanosti rodičů 
 
Stížnost podaná zákonnými zástupci byla shledána opodstatněnou. Vedení školy vypracovalo návrh 
opatření, která byla shledána jako vyhovující. 
 
Z ostatních anonymních stížností byla shledána jako odůvodněná stížnost na nedostačující dozor na 
školním výletě, na drobné chyby v evidenci úrazů (chybějící datum narození žáka). Chyběly dva 
zápisy o probraném učivu. 
 
Vysvětlení a návrh opatření vypracovaných vedením školy byly shledány jako dostačující. 
              
 
Vyjádření k výsledkům šetření stížností ČŠI 
 
Nesouhlas stěžovatelů s postupem školy při řešení konfliktu mezi žáky: 
 
Školní metodička prevence byla seznámena s výsledky šetření. Bylo jí uloženo vést všechny 
záznamy činnosti, šetření konfliktů mezi žáky a navržená a realizovaná opatření písemně. Dále se 
bude vzdělávat ve způsobech řešení konfliktů a šikany, aby důsledně využívala vhodné postupy. V 
současné době absolvovala seminář M. Koláře o problému šikanování. 
 
Stížnost na nezajištění bezpečnosti žáků v budově 
 
V současné době probíhá výstavba nových šaten a vstupu do školní budovy, který bude vybaven 
docházkových systémem. Škola i zákonní zástupci budou mít přehled o příchodu a odchodu žáků a 
zamezí se vstupu cizích osob do budovy. Nově se také vyřeší dohled v šatnách, který byl, vzhledem 
k dispozičnímu řešení starých šaten, komplikovaný. 
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Stížnost na nesprávné informování zákonných zástupců…. 
 
Vzhledem k situaci, kdy nebyla předána bývalou ředitelkou statutární zástupkyni pověřené řízením 
školy žádná dokumentace, nebyl k dispozici vnitřní dokument ok šetření stížností, což situaci 
zkomplikovalo.  
Tento dokument bude novým vedením školy zformulován, pedagogický sbor o něm bude poučen a 
povinen se jím řídit. 
Stejně tak bude poučen o konkretizování přestupků proti školnímu řádu při zápisech do ŽK. 
 
Stížnost na nepedagogické jednání učitelky vůči žákům 
 
Třídní učitelka byla seznámena s výsledky šetření ČŠI a zapracuje na zlepšení vzájemných vztahů 
s dopomocí ŠPP a vedení školy, které budou třídu pravidelně sledovat a svá pozorování 
vyhodnocovat. 
 
Mgr. Věra Bartošová 
 
 
 
Vyjádření k šetření stížnosti ČŠI 
 
Stížnost na nezajištění dohledu pedagogů nad žáky během vícedenních akcí 
 
Pedagogický sbor bude seznámen s vnitřní směrnicí o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, 
s postupem plánování akcí a zpracováním plánu činnosti a rozvrhu dohledu nad žáky. 
 

Stížnost na nesprávnou evidenci úrazů žáků 

Pedagogové byli upozorněni, aby po zápisu úrazu doplnili údaje tak, aby byl zápis kompletní. Knihy 

úrazů budou pravidelně kontrolovány zdravotníkem. 

 

Stížnost na časté rušení výuky a neprobírání učiva 

Vzhledem k tomu, že inspekce přišla na školu poslední týden školního roku, nepodařilo se včas 

zajistit poznámky žáků 9. ročníku, kterých se učivo týkalo. 

Učitel uvedl, že toto učivo bylo odučeno v suplovaných hodinách na konci školního roku. 

Pedagogové byli upozorněni na to, aby přesně zapisovali do třídních knih i učivo, které suplují. 

 

Mgr. Věra Bartošová 
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10. údaje o hospodaření školy 
 
 
Přehled hospodaření       
       

2018 Výnosy Náklady Hosp. výsledek    
Mzdové prostředky 21 849 192,00 Kč 21 849 192,00 Kč 0,00 Kč    
ONIV 441 780,00 Kč 441 780,00 Kč 0,00 Kč    
Provoz od zřizovatele 8 205 000,30 Kč 8 204 602,78 Kč 397,52 Kč    
VHČ 650 178,00 Kč 426 688,23 Kč 223 489,77 Kč    
Dotace "šablony" 293 600,00 Kč 293 600,00 Kč 0,00 Kč    
Vlastní činnosti 2 472 964,12 Kč 2 472 525,01 Kč 439,11 Kč    
Celkem 33 912 714,42 Kč 33 688 388,02 Kč 224 326,40 Kč    
       
       
Rozdělení hosp. výsledku        
Do fondu odměn 112 163,20 Kč      
Do rezervního fondu 112 163,20 Kč      
         
kontrolní součet 224 326,40 Kč      
       
       

K 30.6.2019 Výnosy Náklady Hosp. výsledek    
Mzdové prostředky 11 468 696,07 Kč 11 468 696,07 Kč 0,00 Kč    
ONIV 179 622,35 Kč 179 622,35 Kč 0,00 Kč    
Provoz od zřizovatele 3 400 000,00 Kč 2 043 276,24 Kč 1 356 723,76 Kč    
VHČ 450 274,00 Kč 320 184,45 Kč 130 089,55 Kč    
Vlastní činnosti 1 542 193,60 Kč 1 449 404,57 Kč 92 789,03 Kč    
Celkem 17 040 786,02 Kč 15 461 183,68 Kč 1 579 602,34 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 

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 činila 
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 

 
 

Vzhledem k nerealizování dvou personálních šablon, tj. Školní speciální pedagog a Školní 
psycholog, které tvořily více než 50% rozpočtu Šablon, škola nesplnila podmínky čerpání dotace a ta 
se bude následně vracet, přestože ostatní šablony byly realizovány. 
 
V červnu 2019 škola podala žádost o dotaci v rámci projektu EU, operační program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, výzva č.  02_18_063 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro 
MŠ a ZŠ II. Tato dotace je v současné době v podpořených projektech a škol ji bude realizovat od 
měsíce září 2019. 
 
 
  11.2 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového a 
mezinárodního programu. 

 
 

            11.3 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Ve školním roce 2018/2019 škola neorganizovala žádné vzdělávací akce v rámci 
celoživotního učení. 
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12.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery 

 
 

             12.1 Spolupráce s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatele 

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 v Mnichově Hradišti (výtvarný, divadelní, hudební obor), 
středními školami, místními organizacemi rybářů, myslivců, SDH Bakov n. J.., které pořádají 
tématicky zaměřené dny, kde děti získají nové poznatky o přírodě, ověří si svoje znalosti 
v praxi (besedy, jízdy na člunech, ukázka techniky, péče o životní prostředí atd.)                                
Dále jsme spolupracovali s HZS Mnichovo Hradiště (projekt Hasík), domem s pečovatelskou 
službou (programy pro seniory, výzdoba, Ježíškova vnoučata), Českou školní inspekcí 
(NIQES, modul celoplošného testování), kulturními institucemi (knihovny, divadla, muzea, 
kulturní střediska apod.) a sportovními organizacemi (sportovní oddíly ve městě, plavecký 
bazén, apod.). 
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