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Marcela Vávrová, vedoucí školní družiny                                                                                                                                                        
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MgA. Libor Doležal, ředitel školy                                                                                                                                
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Obsah výroční zprávy je v souladu s vyhláškou č. 15/2005 sb. §7, která stanovuje její náležitosti.  

 

1. Základní údaje o škole 

Název organizace: Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav                                         

Sídlo organizace: Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou                                                                        

Právní forma:  příspěvková organizace                                                                                                           

IČO:   709 94 994                                                                                                                          

IZO:   102 326 614                                                                                                                        

REDIZO:  600049051                                                                                                             

Zřizovatel školy: Město Bakov nad Jizerou                                                                                     

   Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou                                                                                                             

   IČ: 00237418 

Datová schránka: vrfmji5                                                                                                                          

Webové stránky: www.zsbakovnj.cz                                                                                                    

Telefonní číslo:  731 561 544                                                                                                                    

E-mail:   info@zsbakovnj.cz  

Vedení školy:                                                                                                                                                      

Ředitel školy od 1. 1. 2021    MgA. Libor Doležal, statutární orgán ZŠ                                                                             

Pověření řízením školy od 27. 8. 2020 do 31. 12. 2020  Mgr. Věra Bartošová, statutární orgán ZŠ 

Zástupce statutárního orgánu od 1. 1. 2021  Mgr. Věra Bartošová                                        

Zástupce ředitele pro ekonomiku od 1. 5. 2021  Veronika Grünwaldová 

Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol:   29. 3. 1996                                                     

Rozhodnutí o změně zařazení:    17. 10. 2002                                      

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.  

Charakteristika školy:                                                                                                                                     

Právnická osoba vykonává činnost základní školy a poskytuje úplné základní vzdělání dle zákona                

č. 561/2004 Sb. a jeho pozdějších předpisů. Dále vykonává činnost školní družiny a zařízení školního 

stravování (vývařovna, výdejna, jídelna).                                                                                                          

Základní škola   IZO 102 326 614 kapacita 500 žáků                                                                               

Školní družina  IZO 113 600 470 kapacita 140 žáků                                                                        

Školní stravování IZO 102 802 955 kapacita 500 žáků                                                             

Školská rada:                                                                                                                                                       

Funkční období od 4/2018 do 30. 8. 2021. Členové - Kateřina Adamová, Voláková Petra, Markéta 

Tesaříková, Mgr. Luděk Švejdar, Mgr. Petr Šulc, Mgr. Václav Čech, Mgr. Věra Bartošová.                                                   

Aktuální funkční období od 31. 8. 2021. Členové – Ing.  Alena Hašlová, Ing. Jana Mužáková, Mgr. Petr 

Šulc, Mgr. Luděk Švejdar, Mgr. Hana Kroupová, Mgr. Jindřiška Jonešová. Zpráva o činnosti je 

nahrazena zápisy z jednání, které jsou k dispozici na webu školy.                                                                                                                                                                                                                                                  

 

http://www.zsbakovnj.cz/
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2. Vzdělávací program školy 

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

pro základní vzdělávání Škola pro všechny děti, schváleného dne 30. 8. 2007 a pozdějších dodatků. 

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 v ročnících: Sportovní hry (7, 8)                                                                                                 

      Finanční gramotnost (7, 8)                                                                                     

      Mediální výchova (7, 8)                                                                                            

      Informatika (7, 8)                                                                                                     

      Seminář z českého jazyka (9)                                                                               

      Seminář z matematiky (9) 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků (k 31. 8. 2021) 

 

Celkový souhrn zaměstnanců školy dle pracovního zařazení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fyzický 

počet 

Přepočtený 

počet 

MD  

fyz. počet 

RD 

fyz. počet 

Pedagogové I. stupeň 14 14,00 0 0 

Pedagogové II. 

stupeň 16 15,59 0 2 

Asistent pedagoga 8 4,86 0 0 

Pedagogové       

Školní družina 4 3,60 0 0 

THP Školní stravování 7 6,36 0 0 

THP ZŠ 6 5,58 0 0 

Celkem  55 49,99 0 2 

Celkový souhrn všech zaměstnanců 

Pedagogové 42   38,05 0 2 

 THP 13       11,94 0 0 

Celkem 55 49,99 0 2 
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Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích 

 

 

 

Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost v přepočtených úvazcích 

Celkový počet úvazků 

(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

Z toho bez 

pedagogické či 

odborné kvalifikace 

29,59 3 

 

 

 

Odborná způsobilost pro specializační činnost v přepočtených úvazcích 

 

 

 

 < 30 let 31–40 let 41–50 let 
51 let – 

důchod. věk 

důchod. 

věk 
celkem 

celkem 3,00 3,00 10,59 12,00 1,00 29,59 

z toho 

ženy 
2,00 3,00 8,59 11,00 1,00 25,59 

Z toho: 
počet (přepočtení na 

plně zaměstnané) 

z toho bez 

kvalifikace 

výchovný poradce 1,00 1,00  

školní metodik prevence 1,00 1,00  

školní speciální pedagog 1,00 0,00 

školní psycholog 0,00 0,00 

koordinátor školního vzdělávacího 

programu a vzdělávacích programů  
2,00 2,00 

koordinátor informačních a 

komunikačních technologií 
1,00 0,00 

koordinátor environmentální výchovy 0,00 0,00 
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Aprobovanost odučených hodin 

 

Změny v pedagogickém sboru: 

31. 12. 2020  ukončila pracovní poměr Mgr. Barbora Petrušková (speciální pedagog)                                    
31. 3. 2021 ukončila pracovní poměr Ing. Hana Šetková 
1. 8. 2021 nastoupila Ing. Nikola Svatušková /návrat po RD/                                                                                                  
1. 8. 2021 nastoupila Bc. Veronika Šálková (speciální pedagog)                                                                              
23. 8. 2021 nastoupila Jana Šimáčková (asistent pedagoga) 
31. 8. 2021 ukončila pracovní poměr Mgr. Jindřiška Jonešová 
 
 

 
4. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 
  

Kód oboru 

vzdělávání 

Získání stupně         

základního vzdělání (9. třída) 

Splnění povinné školní 

docházky (9 let) 

 79-01-C/01 

celkový 

počet 

žáků 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet       

žáků,        

kteří 

neprospěli 

celkový                                                   

počet                                                           

žáků 

Celkem 44 44 0 1 

   

Kód oboru 

vzdělávání 

zkoušky v náhradním 

termínu I. st. 
opravné zkoušky I. st. 

  79-01-C/01 

počet 

žáků,  

kteří 

konali 

zkoušku 

počet    

žáků,    

kteří 

prospěli 

počet žáků, 

kteří 

neprospěli 

počet   

žáků,   

kteří  

konali 

zkoušku 

počet  

žáků,   

kteří 

prospěli 

počet    

žáků,      

kteří 

neprospěli 

Celkem 0 0 0 2 2 0 

Kód oboru 

vzdělávání 

zkoušky v náhradním 

termínu II. st. 
opravné zkoušky II. st. 

  79-01-C/01 

počet 

žáků,  

kteří 

konali 

zkoušku 

počet    

žáků,    

kteří 

prospěli 

počet žáků, 

kteří 

neprospěli 

počet   

žáků,   

kteří  

konali 

zkoušku 

počet  

žáků,   

kteří 

prospěli 

počet    

žáků,      

kteří 

neprospěli 

Celkem 0 0 0 0 0 0 

průměrný celkový počet hodin 

týdně 

z toho bez odučených 

aprobovaně 

z toho bez odučených 

neaprobovaně 

604 560,00 44,00  
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Výchovná opatření I. stupeň                                            Výchovná opatření II. stupeň 

 1. pol. 2. pol. 

Pochvala tř. učitele 0 0 

Pochvala ředitele školy 0 0 

Jiná ocenění 0 0 

Napomenutí tř. učitele 0 0 

Důtka třídního učitele 0 0 

Důtka ředitele školy 0 0 

Sníž. známka z chování 0 0 

Podmínečné vyloučení 0 0 

 

                           Prospěch žáků 

 

 

 

 

 

 

 

5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do školy 

Zápis do 1. tříd proběhl dle zákona č. 561/2004 Sb., § 37 v dubnu 2021 elektronickou formou. 

Rodiče budoucích žáků prvních tříd byli na zápis pozváni písemně, vzhledem k epidemiologické situaci 

byl zápis proveden online. V červnu 2021 pak proběhly třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků a   

2 setkání, tzv. předškolička, kterých se účastnili i sami předškoláci. 

Do 1. ročníků bylo na základě výsledků zápisu přijato 55 žáků, jejichž rodiče obdrželi písemné  

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

Zákonní zástupci 15 dětí 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 ředitel školy povolil odklad školní docházky a 

vydala rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. 

 

 1. pol. 2. pol. 

Pochvala tř. učitele 2 11 

Pochvala ředitele školy 0 0 

Jiná ocenění 0 0 

Napomenutí tř. učitele 0 0 

Důtka třídního učitele 0 2 

Důtka ředitele školy 0 1 

Sníž. známka z chování 0 0 

Podmínečné vyloučení 0 0 

 
I. stupeň 

II. 

stupeň 

Prospěl s 

vyznamenáním 
189 96 

Prospěl 64 116 

Neprospěl 0 0 

Nehodnocen 0 0 
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6. Údaje o škole, školní družině a stravovacím zařízení                        

Celkový počet žáků V ZŠ:  465 chlapců 231 dívek 234                                                                                         

Počet žáků I. stupeň:   253                                                                                                        

Počet žáků II. stupeň   212                                                                                                

Celkový počet žáků v ŠD:  116                                                                                                                            

Celkový počet strávníků:  490 žáků 432 zaměstnanců 46 externích 12 

Stravovací zařízení současně poskytuje stravování zaměstnancům ZŠ, bývalým zaměstnancům ZŠ a 

externím zájemcům v rámci vedlejší hospodářské činnosti. 

Celkový počet tříd ZŠ:   22 13 I. st  9 II. st                                                                       

Průměrný počet žáků na třídu:  21,1                                                                                                                              

Celkový počet oddělení ŠD:  4                                                                                                       

V průběhu školního roku byla kombinována prezenční a distanční forma vzdělávání. Lze se důvodně 

domnívat, že v souvislosti s výše uvedeným vznikl „vzdělávací“ dluh, který bude postupně umořován 

v následujících letech.   

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021: 

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

kterou od 1. 9. 2021 nastoupí. 

Přijetí žáků ke studiu: Gymnázium    4 žáci                                                                           

Gymnázium se sportovní přípravou 1 žák                                                   

SŠ a SOŠ (čtyřleté s maturitou)  23 žáci                                                    

SOU (tříleté s výučním listem)  15 žáků                                          

Praktická škola (dvouletý obor)  1 žák 

 Gymnázium (osmileté)   3 žáci  

 

Koncepční záměry a dlouhodobé úkoly školy:                                                                                           

Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, 

komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Podporovat a vytvářet podmínky žákům pro orientaci v 

rychle se rozvíjející se společnosti a bezpečné používání nových technologií.                                   

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.                                                                                                                                                      

Posilovat zdravé sebevědomí dítěte, vzbuzovat jeho zvídavost, podněcovat jeho všestranné aktivity a 

vhodnou motivací vzbuzovat zájem o školní práci.                                                                                   

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.               

Pracovat s dětmi v atmosféře respektující jejich osobnost, individuální potřeby, umožnit jejich 

osobnostní rozvoj. Podporovat vzájemnou spolupráci a respekt.                                                        

Dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy.                                                  

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

Zlepšovat estetický vzhled školy, aby se v ní žáci i pedagogický sbor cítili příjemně a bezpečně.              
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V co nejvyšší míře zapojovat žáky, aby si prostředí školy vzali za své a neničili si ho.                                       

Zaměřit se na budování stálého, kvalifikovaného pedagogického kolektivu, na dobré vztahy mezi 

všemi pracovníky školy, jejich spolupráci a podporu.                                                                              

Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, jejich spolupráci, vzájemné předávání 

zkušeností. Vyhledávat a podporovat spolupráci s dalšími školami.                                                       

Zapojovat se do výzev a akcí prohlubujících spolupráci školy a obce. Aktivně se účastnit života ve 

městě. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 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 2020/2021 evidováno a integrováno se SVP 55 žáků. Dva 

žáci byli integrováni se sluchovým postižením, jeden žák s diagnózou PAS.                                                   

Žáci se SVP byli zařazeni na reedukaci a byl jim vypracován individuální vzdělávací plán. Žákům, u 

kterých se objevily vzdělávací obtíže, případně kteří čekali na vyšetření v PPP, byl vypracován PPP. 

Ambulantní náprava dětí se ve školním roce 2020/2021 konala v souladu s doporučeními PPP, 

vzhledem k uzavření základních škol pak formou online a individuálních konzultací. Pravidelně 

probíhalo hodnocení plnění IVP. 

Na základě doporučení PPP nebo SPC ve škole pracovalo 9 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. Spolupracovaly při distanční výuce a individuálních konzultacích. 

Škola spolupracuje s PPP a SPC Mladá Boleslav a s PPP Liberec, v případě žáků se sluchovým 

postižením. 

Spolupráci lze hodnotit jako dobrou, jako slabinu, která nás trápí, musíme uvést dlouhé čekací lhůty 

na vyšetření. 

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. Vzhledem k distanční 

výuce a epidemiologické situaci v souvislosti s Covid-19 se žáci bohužel neúčastnili olympiád a 

soutěží. 

Prevence sociálně patologických jevů: V oblasti prevence se škola řídila Minimálním preventivním 

programem (MPP), který byl zpracován metodičkou prevence Mgr. Ivanou Lustykovou Dočekalovou.                             

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 – speciální pedagog. 

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 
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prevence. Bohužel se vzhledem k uzavření škol v souvislosti s COVIDem-19 většina plánovaných 

aktivit nemohla uskutečnit. 

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. Zachování a vedení těchto hodin se 

ukázalo jako významné a důležité především v období distanční výuky, kdy byl kontakt třídního 

učitele s žáky jedním z nejdůležitějších prvků podpory žáků. 

Ve škole se vyskytly případy ničení školního majetku. Vedení školy a pedagogický sbor se společně 

zaměřily na prošetření vzniklých případů, které se podařilo vyřešit.  

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 online 

třídních schůzkách se pozornost věnovala absenci při distanční výuce, její funkčnosti, problémům s ní 

spojených a vzájemné spolupráci zákonných zástupců se školou. Důraz byl kladen také na prevenci v 

oblasti sociálních sítí.  

Subjekty, se kterými škola spolupracuje v rámci prevence rizikového chování a jevů, jsou: 

PPP Mladá Boleslav, SPC Mladá Boleslav, Sociální odbor Mladá Boleslav, OHS Mladá Boleslav, 

Městská policie Bakov N/J, SDH Bakov n. J., Slánka o. s., OSPOD Ml. Boleslav 

Prevence sociálně patologických jevů – výroční zpráva:                                                                                       

V minulém školním roce se nám, i přes dlouhodobou distanční výuku, podařilo ve spolupráci s lektory 

ze spol. Slánka realizovat některé preventivní programy, které navázaly na předešlý školní rok. Jedná 

se především o oblast spolupráce třídních kolektivů, formování kolektivu pro šesté ročníky, prevence 

agrese a šikany, prevence návykových látek a oblasti zdravého životního stylu.  

Vzhledem k dlouhodobé distanční výuce, zejména na 2.st ZŠ jsme zařadili taktéž speciální program 

„Jak zdolávat těžkosti“, což se týkalo právě distanční výuky, dlouhodobého pobytu doma a s tím 

spojenými těžkostmi. Program byl propojen s životem J.A. Komenského.  

Třídní učitelé vždy dostávají zpětnou vazbu a nástin, jak navázat a pracovat s event. těžkostmi, které 

se během programu projevily a jak eliminovat vzniklé problémy. 

Velký význam mají také třídnické hodiny, které vedli třídní učitelé, a to i formou distanční. 

Preventivní témata jsou také součástí výuky jednotlivých předmětů jako je např. prvouka, TV, 

výchova ke zdraví, občanská výuka… (zdravý životní styl, kouření, návykové látky, řešení agresivity, 

šikana, poruchy příjmu potravy aj.) 

Dlouhodobě zapojujeme do našich aktivit Policii ČR, Městskou policii Bakov nad Jizerou a pracovníky 

Městského muzea Bakov nad Jizerou. Podle konkrétní potřeby jsou oslovováni odborníci z různých 

oblastí, spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Mladá Boleslav. V letošním školním 

roce byla spolupráce bohužel ovlivněna koronavirovou pandemií. 

Aktuální témata z oblasti prevence jsou také předkládána formou nástěnek na 1. a 2.st. ZŠ. 

Dále spolupracujeme se fa. Mirage Self-Defence Academy. Žáci si osvojují základy sebeobrany na 

konkrétních situacích, učí se bránit případné šikaně či jiným neobvyklým situacím, taktéž se učí 

zvládnout zdravovědu a moc to baví děti i učitele. 

Nespecifická primární prevence je vedena také prostřednictvím projektů, které jsou na škole 

pravidelně organizovány, např. Barevný týden, ponožkový či pyžamový den, sněhuláci pro Afriku, 
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sběr plodů pro zvířátka, divadelní představení žáků z 1. stupně ostatním třídám aj. Bohužel i tyto 

projekty byly narušeny pandemií.                 

Žákovský sněm:                                                                                                                            
Na naší škole dlouhodobě funguje žákovský sněm, který je složený ze zástupců všech tříd na druhém 

stupni ZŠ. Schází se minimálně jednou za měsíc, dle potřeby častěji. Ve školním roce 2020/2021 byla 

nestandartní situace, kdy po většinu času probíhala distanční výuka. Žáci v čele se styčnou paní 

učitelkou Mgr. Michaelou Korbelovou se scházeli přes aplikaci Teams pravidelně. Fungovali jako 

poradci a především podpora pro své třídy. Díky žákům jsme měli zpětnou vazbu týkající se distanční 

výuky. Na setkání s žáky se pravidelně připojovala i zastupující paní ředitelka Mgr. Věra Bartošová a 

také se sněmu zúčastnil nový pan ředitel MgA. Libor Doležal. I v této době se projevilo, jak je 

fungování žákovského sněmu pro školu důležité. 

Činnost školní družiny:                                                                                                                                           

Školní družinu navštěvovalo 116 žáků, kteří byli rozděleni do čtyř oddělení (1. oddělení 30 žáků, 2. 

oddělení 28 žáků, 3. oddělení 30 žáků, 4. oddělení 28 žáků).                                                                           

Provoz ŠD se přizpůsoboval pandemické situaci. V tomto školním roce probíhal především na budově 

ZŠ.                                                                                                                                                                       

Ranní provoz družiny probíhal od 6.00 hod. do 7.30 hod. Odpolední provoz začínal v 11.30 hod. a byl 

ukončen v 16:00 hod. Při prezenční výuce pouze 1. a 2. ročníků byl odpolední provoz zkrácen na 

15:00 hod. 

Hlavní činnosti ŠD 
Relaxační činnost - je organizována kolektivně i individuálně s přihlédnutím k věkovému složení dětí. 
Školní družina v tomto směru slouží hlavně k odbourávání únavy a stresu po vyučování. 
Děti se mohou zabavit stavebnicemi, stolními společenskými hrami, námětovými hrami, skládáním 
kostek atd. Vše je směřováno k odpočinku jak po mentální, tak i fyzické stránce.  
 
Zájmová činnost - část pobytu ve školní družině trávíme na zahradě, ve volnočasovém areálu, na 
městských hřištích při sportovních hrách a dalších činnostech. Oblíbené jsou míčové hry a honičky, 
koloběžky, speedball, fotbal, pískoviště. U menších dětí jsou populární hry vytvořené vlastní 
představivostí.  
Při vycházkách se zaměřujeme na pozorování změn v přírodě, sběr přírodnin a dopravní výchovu. Při 
výtvarných a pracovních aktivitách rozvíjíme tvořivost, představivost, manuální zručnost, nápaditost. 
 
Hlavní úkoly: 

1. vést děti k aktivnímu odpočinku 
2. rozvoj dětské tvořivosti a fantazie 
3. rozvoj vhodných návyků a dovedností 
4. pomoc mladším dětem 
5. vést děti ke kamarádství, toleranci a ohleduplnosti 

   

Školní družina pracovala podle ŠVP. Pro tento školní rok jsme zvolili celoroční projekt „Svět zvířat“. 

Každý měsíc jsme se měli věnovat jednomu zvířeti, které si děti samy vylosují. Cílem tohoto projektu 

bylo přiblížit dětem konkrétní zvíře v jeho přirozeném prostředí. Tento projekt nebyl zrealizován celý, 

díky pandemické situaci, proto část projektu bude realizována i v následujícím školním roce 

2021/2022. 

Další projekty konané v ŠD:                                                                                                                                

Světový námořní den – 28. 9. 2020                                                                                                                                 
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Masopust – rej masek                                                                                                                                                  

1. 6. 2021 Dětský den ve volnočasovém areálu                                                                                                     

17. 6. 2021 vystoupení kouzelnice Adonis 

Vzhledem ke koronavirové pandemii s následnými opatřeními jsme museli zrušit několik plánovaných 

akcí. 

Divadlo „Doktorská pohádka“ a „Na červenou stát“                                                                                          

Matýskovo divadlo                                                                                                                                                        

Den s červeným křížem                                                                                                                                            

Družinový ples                                                                                                                                               

Čarodějnické rejdění                                                                                                                                              

Besedu s městskou policií                                                                                                                                      

Návštěvu zbrojnice                                                                                                                                                 

Opékání buřtů 

ŠD se prezentuje na webových stránkách školy, v místním časopise Bakovsko. Výtvarné a pracovní 

práce dětí byly vystavovány v budově školní družiny a na budově ZŠ. Připravujeme dárky pro budoucí 

prvňáčky. Při některých projektech jsme úzce spolupracovali s třídními učitelkami.                                    

Paní vychovatelky jsou v každodenním kontaktu s rodiči.                                                                                   

V tomto školním roce jsme opět odebírali časopis Informatorium, kde byly různé náměty pro práci, 

spousta různých otázek a odpovědí pro činnost ŠD. Dále časopis Speciál pro školní družiny, který nám 

pomáhá orientovat se i v otázkách legislativy.  

Vychovatelky ŠD při distanční výuce byly nápomocné při individuálních návštěvách vybraných dětí v 

ZŠ, které potřebovaly technické zázemí a pomoc při vyučování. 

Budova ŠD prošla běžnými opravami. Byl dokoupen molitanový nábytek do dvou tříd ŠD a zakoupena 

látková magnetická stavebnice. Dále bylo nutné dovybavit třídy na budově ZŠ ve kterých probíhala 

odpolední družina, stavebnicemi a různými hrami. Během školního roku vznikla další samostatná 

třída ŠD v nové přístavbě ZŠ. 

Školní budovy:                                                                                                                                                     

Základní školu tvoří hlavní budova z r. 1907 a pavilonová budova z r. 1960, které jsou spojeny 

spojovací chodbou se šatnami. Tyto šatny byly nově zrekonstruovány v roce 2019. V témže roce byly 

přistaveny 4 nové učebny v 1. patře, z nichž 3 slouží I. a 1 II. stupni. Nově se v tomto patře rovněž 

nacházejí také šatny pro Tv a sociální zařízení. 

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

je umístěna v budově čp. 311 v Palackého ulici mimo školní budovy, vzdálené cca 200 m od školy. 

 

 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo na základě plánů DVVP. 

Název         Počet PP 

Kvalifikační studium- výchovný poradce   roční   1                                             

Kvalifikační studium – metodik ICT   roční   1                                            

Kvalifikační studium  –  metodik prevence  roční  1 
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Koordinátor ŠVP     roční  2                                            

Zástupce ředitele         1                                                  

Učíme se venku        2 měs.  3                                          

Formativní hodnocení       7                                                           

Šablony II        1                                                 

Šablony III        1                                                    

Spolu ven      1 měs.  2                                                  

Klima třídy v době distanční výuky     1                                          

Komunikace v náročných situacích     1 

Dále pedagogové využívali semináře a školení MAP Mnichovohradišťska, online webináře, školení v 

rámci Teams. 

 

8. Základní údaje o hospodaření školy 

      

      

2020 Výnosy Náklady Hosp. výsledek   

Mzdové prostředky 23 099 060,00 Kč 23 099 060,00 Kč 0,00 Kč   

ONIV 9 363 694,00 Kč 9 363 694,00 Kč 0,00 Kč   

Provoz od zřizovatele 5 748 970,00 Kč 5 564 316,73 Kč 184 653,27 Kč   

VHČ 237 540,00 Kč 206 314,79 Kč 31 225,21 Kč   

Dotace "šablony" 723 066,39 Kč 723 066,39 Kč 0,00 Kč   

Vlastní činnosti 1 147 412,86 Kč 1 119 515,99 Kč 27 896,87 Kč   

Celkem 40 319 743,25 Kč 40 075 967,90 Kč 243 775,35 Kč   
 

       

       

Rozdělení hosp. výsledku       

Do fondu odměn 170 642,75 Kč     

Do rezervního fondu 73 132,60 Kč     

        

kontrolní součet 243 775,35 Kč     

      

      

K 30.6.2021 Výnosy Náklady Hosp. výsledek   

Mzdové prostředky 12 321 415,00 Kč 12 321 415,00 Kč 0,00 Kč   

ONIV 4 723 802,88 Kč 4 723 802,88 Kč 0,00 Kč   

Provoz od zřizovatele 2 600 000,00 Kč 2 046 390,73 Kč 553 609,27 Kč   

VHČ 96 552,00 Kč 54 752,00 Kč 41 800,00 Kč   

Dotace "šablony" 29 130,00 Kč 29 130,00 Kč 0,00 Kč   

Vlastní činnosti 733 569,10 Kč 719 326,79 Kč 14 242,31 Kč   

Celkem 20 504 468,98 Kč 19 894 817,40 Kč 609 651,58 Kč   
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI                                
V termínu od 9. 3. 2021 do 11. 3. 2021 proběhla ve všech třídách tematická inspekční činnost ČŠI 

zaměřená na distanční způsob vzdělávání. Výstupem z této činnosti ČŠI nebyla inspekční zpráva ani 

protokol o kontrole. 

10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů                                                                         
Škola získala v rámci projektu EU, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_18_063 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Celková dotace 

činila 1.384.338,- Kč.                                                                                                                        
Z nabízených „šablon“ jsme zvolili:                                                                                         
 Školní speciální pedagog                                                                                   
 Vzdělávání pedagogických pracovníků –  čtenářská a matematická gramotnost, inkluze           
 Tandemová výuka                                                                                                    
 Čtenářský klub                                                                                                   
 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů           
Škola, prostřednictvím svého zřizovatele, čerpá podporu z IROP v rámci projektu „Přístavba a 

stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou“.  Realizace projektu 05/2021-03/2022. 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Ve školním roce 2020/2021 škola neorganizovala žádné vzdělávací akce v rámci celoživotního učení. 

13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery                                                                         

Ve školním roce 2020/2021 ve škole nebyla zřízena odborová organizace. Spolupráci s organizací 
zaměstnavatelů jsme nenavázali. 

Spolupráce s ostatními partnery:                                                                                                                            

Při plnění úkolů vzdělávání škola pravidelně spolupracovala zejména s těmito partnery:                                            

 Zákonní zástupci žáků                                                                                                                                           

 Školská radou                                                                                                                                               

 Zřizovatel školy                                                                                                                                           

 Mateřská škola                                                                                                                                               

 Úřadem práce                                                                                                                                                                   

 Sociálním odbor magistrátu Mladá Boleslav                                                                                           

 Pedagogicko-psychologická poradna                                                                                                        

 Speciálním pedagogické centrum v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti                                       

 Městská policie a Policie ČR                                                                                                                                      

 Základní umělecká škola v Mnichově Hradišti                                                                                                                                          
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