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1. Základní údaje o škole 

 
1.1. Škola 

 
Naše škola je jednou ze dvou základních škol v Neratovicích. Oficiální název: Základní škola 

Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice. K přejmenování došlo k 1.9.2008 z původního názvu 

Základní škola Neratovice, Školní 900, okres Mělník.  

 Od 27. 2. 1996 je škola zařazena do sítě škol a školských zařízení pod identifikačním číslem  49 

516 256,   identifikátor  zařízení je  600 047 407.  

 Ředitelem školy je Mgr. Jaroslav Kuţel. Do funkce ředitele školy byl jmenován od 1.8.1997 

ředitelem školského úřadu Mělník Mgr. Petrem Kašákem.  

 Statutárním zástupcem ředitele je Mgr. František Štěrba – zástupce pro II.stupeň.   

 Zástupcem pro první stupeň je Mgr. Marcela Kudrnová. 

Škola je plně organizovaná a v letošním školním roce zahrnuje celkem 18 tříd 1. stupně a 11 

tříd 2.stupně.  Tyto byly k 30.9.2009 navštěvovány celkem 758 ţáky.   Průměrná naplněnost tříd je na 

1.stupni 26,8 ţáka a na stupni druhém 25 ţáků. 

 Škola má i své odloučené pracoviště – areál 1.tříd, na adrese Dr.E.Beneše 1034. 

  

Kontakt na školu – hlavní budova: 

Adresa:  ZŠ Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice, Školní 900, 277 11 

Telefon:  315 68 20 67 – 8 

Fax:   315 68 20 67 

e-mail: skola@zs-mpb.cz 

web:  www.zs-mpb.cz 

Pracovník pro poskytování informací: Markéta Dolečková – 315 68 20 68 

 

Areál prvních tříd: 

Adresa: Dr.E.Beneše 1034 

Telefon: 315 68 77 21  

 

 

1.2.  Zřizovatel 
  

Od 1.1.1994 získala škola statut školy s právní subjektivitou a začala hospodařit jako příspěvková 

organizace. Zřizovatelem školy je město Neratovice, IČ 00 237 108. Sídlo: Kojetická 1028, 277 11 

Neratovice.  

 

1.3.  Součásti školy 
 

Součástí školy je školní druţina a školní kuchyně. 

Od 1.9.2009 na základě naší ţádosti došlo k navýšení kapacity školní druţiny, a tak tuto v letošním 

školním roce v šesti odděleních navštěvuje 175 dětí 1. – 3.tříd.  

Školní kuchyně je na základě rozhodnutí zastupitelstva města od 1.1.2003 součástí školy. Vedoucí ŠJ 

je pí Jana Svobodová.  Kaţdý den se vaří pro cca 600 dětí a 70 zaměstnanců současných i bývalých. 

 

Školní jídelna: 

Telefon: 315 68 20 69 

 

 

http://www.zs-mpb.cz/
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1.4.  Materiálně-technické podmínky školy 
 

Naše škola je umístěna ve dvou budovách. V odloučeném pracovišti – tzv. školičce, se 

v letošním školním roce nacházejí 4 kmenové třídy, tělovýchovný sálek, jídelna, víceúčelový sálek. 

Současně se zde nacházejí 4 oddělení školní druţiny. 

Na hlavní budově je umístěno zbývajících 25 tříd prvního i druhého stupně a dvě oddělení 

školní druţiny. Kromě kmenových tříd najdeme na hlavní budově  i dvě tělocvičny, školní vývařovnu, 

školní jídelnu a odborné pracovny: přírodopisu, výpočetní techniky, hudební výchovy, cizích jazyků, 

chemie, fyziky, cvičnou kuchyňku, praktického vyučování - dílnu a pracovnu pěstitelských prací. 

Bohuţel některé z těchto pracoven jsou buď velmi zastaralé nebo se jedná o pracovnu pouze podle 

názvu a je tedy nutné je kompletně zrekonstruovat. Jedná se zejména o cvičnou kuchyňku a pracovnu 

pěstitelských prací. Současně se v návaznosti na RVP ZV ukazuje potřeba další tělocvičny, učebny 

výpočetní techniky a jazyků.   

V letošním školním roce byly zahájeny práce na přístavbě školy, která bude v sobě zahrnovat 

moderně zařízené a plně vybavené učebny cizích jazyků, cvičné kuchyňky a učebny výpočetní techniky 

včetně učitelských kabinetů a sociálních zařízení. Stavba byla zahájena díky dotaci z ESF. Součástí 

přístavby pak bude i venkovní výtah na hlavní budově školy.  Výuka v těchto prostorách by měla být 

zahájena v novém školním roce.  Na celkové částce se 25 milióny Kč podílí EU a 2 milióny přispívá 

město jako zřizovatel.  

Škola dále nabízí zájemcům i ţákovskou a učitelskou knihovnu. 

Nedílnou součástí školy jsou i dvě sportovní hřiště s umělým povrchem a školní pozemek.     

 

 

 

1.5.   Práce v průběhu školního roku 
 

Byl pořízen nový nábytek do tří kmenových tříd – 6.A,B, C.    

Byly vyměněny tabule ve třídách 6.A a 8.B. 

Proběhla výměna celkem devíti kusů počítačů v učebně výpočetní techniky.   

Započala komplexní výměna starého nábytku na Školičce. Jedná se o nábytek, který jsme 

zdědili po tehdy zrušené mateřské školce. Zatím byl vyměněn v jedné ze tříd na tomto odloučeném 

pracovišti. 

  

Nad rámec rozpočtu školy se podařilo získat dotaci od MŠMT ČR v rámci protidrogového 

projektu ve výši 67 000,- Kč a z rozpočtu Středočeského kraje  z fondu sportu, volného času a primární 

prevence ve výši 20 500,- Kč 

Taktéţ se podařilo v rámci grantové a dotační politiky města získat částku  40 000,- Kč  jako 

příspěvek na poznávací zájezd ţáků do Londýna, částku 10 000,- Kč jako příspěvek pro Klub mladých 

diváků  a částku 10 000,- Kč na adaptační kurz ţáků 6.tříd. 

  

 V měsíci červnu proběhly práce na odstranění havarijního stavu rozvodů vody a topení na 

sociálních zařízeních v chodbě k tělocvičnám. 

Taktéţ proběhla další etapa rekonstrukce nátěrů oken na  hlavní budově, malování tříd, opravy 

a výměny PVC ve třídách a opravy nátěru soklů.. 

Postupně probíhá výměna svítidel v hlavní budově školy. 

Proběhla inventarizace zeleně v okolí obou školních budov a následné práce na kácení a 

prořezávání zeleně – vše za cca 200 000,- Kč.   
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1.6.   Údaje o Školské radě, Sdruţení rodičů 

 
Od 1.9.2005 zahájila v souladu se zněním nového školského zákona svou činnost Školská rada. Je 

sloţena z celkem 12 členů – 4 volení zástupci učitelů, 4 volení zástupci rodičů a 4 zástupci obce. 

V průběhu školního roku se uskutečnily dvě pracovní schůzky. 

  

Na škole existuje Sdruţení rodičů, které je tvořeno ze zástupců rodičů ţáků. 

 

 

 

2.  Obecné podmínky vzdělávacího procesu 

 
2.1.  Obor základního vzdělávání a vzdělávací program 

 
Škola poskytuje obor základního vzdělávání 79-01-C/001 Základní škola a obor základního vzdělávání 

79-01-C/01 Základní škola. 

 

V prvním, druhém, třetím a šestém, sedmém a osmém ročníku jsme v letošním školním roce 

pokračovali v realizaci vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ Škola pro 

ţivot – škola pro všechny“, č.j.: 557/ 07. 

Ostatní třídy pokračovaly v  učebním plánu vzdělávacího programu  Základní škola, 

č.j. 16 847/ 96 - 2.     

 

 

2.2. Sportovní třída 

 
V letošním školním roce byla opět  otevřena třída v šestém ročníku se sportovním zaměřením. 

Její učební plán je rozšířen o jednu hodinu tělesné výchovy týdně, která je začleněna do rozvrhu 

formou nepovinného předmětu. To znamená, ţe jsou kladeny zvýšené nároky na ţáky. Navíc se u 

těchto dětí předpokládá i zapojení do dalších sportovních soutěţí a aktivit. Proto je nutné při výběru 

takovýchto dětí zohlednit i jejich prospěchovou stránku – ţáci, kteří by mohli mít problémy se 

zvládnutím výuky, by se v této třídě neměli objevit.   

Pokračuje  dobrá spolupráce se sportovními oddíly, zejména s oddílem kopané.    

Jedna  třída se sportovním zaměřením absolvovala sportovně turistický kurz.   

 

 

2.3.   Další školní funkce 
 

 Na škole pracovaly následující předmětové komise a metodická sdruţení: 

MS  1.-  3.tříd     - K. Kořanová 

MS  4. - 5.tříd     - A. Palečková 

PK  Čj      - O. Kneprová 

PK  Cj      - M. Kuţelová  

PK  M - F – Inf.    - J. Sedláčková 

PK  Př - Ch     - R. Brunhoferová 

PK  předmětů spol. - vědních   - M. Formánková   

PK  předmětů vých. zaměření  - M. Černý 
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Na škole jsou s výjimkou řídících funkcí ustanoveny další stálé funkce: 

 výchovný poradce   - I. Javorská 

 bezpečnostní technik  - M. Černý 

 poţární preventista   - V. Diviš 

 správce školní knihovny  - L. Rykrová  

 správce učitelské knihovny - K.Chalupová 

 kronikář    - J. Přibyl 

 metodik prevence   - J.  Šnýdlová 

 dopisovatel    - F. Štěrba 

 správce ICT   - J. Přibyl 

 

 Na prvním stupni byly ustanoveny vedoucí učitelky jednotlivých ročníků z řad nejzkušenějších 

pedagogů.  

 

1.třídy  -      I. Kročáková 

            2.třídy  -      L. Rykrová 

 3.třídy  -      K. Kořanová 

4.třídy  -      J. Michnová 

5.třídy  -      A. Palečková 

 

 

 

2.4. Nabídka volitelných předmětů a krouţků 
  

 V rámci volitelných předmětů, které jsou zahrnuty v učebním plánu  7. - 9.ročníku, škola 

nabízela následující předměty: 

 

7.ročník: základy německého jazyka 

  sportovní hry – chlapci 

  biologická praktika  

sborový zpěv 

společenskovědní seminář 

  zeměpisná praktika 

  cvičení z českého jazyka 

   

8.ročník: základy německého jazyka 

základy administrativy  

biologická praktika 

sborový zpěv 

sportovní hry –  chlapci 

výpočetní technika 

                        

9.ročník: základy německého jazyka 

chemická praktika  

sborový zpěv 

svět práce 

literární seminář 
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V rámci předmětu  pracovní činnosti se vyučovalo následujícím předmětům: 

 

6.třídy          pěstitelské práce a chovatelství 

 

7.třídy  příprava pokrmů  

                        práce s technickými materiály 

 

8.třídy             svět práce 

                      provoz a údrţba domácnosti 

 

9.třídy             elektrotechnika kolem nás 

                       provoz a údrţba domácnosti   

 

 

Nad rámec učebních plánů na škole v letošním školním roce fungovaly následující krouţky: 

 

Anglický jazyk  - pí uč. A. Palečková                                                                 

    pí uč. K. Chalupová 

    pí uč. D. Šťastná 

Německý jazyk    - pí uč. R. Foglová 

Sborový zpěv   - pí uč. Foglová, pí uč.Šťastná     

Pohybové hry -  chlapci - pí uč. L. Tschöplová 

Pohybové hry  -  dívky - pí uč. L. Tschöplová 

Informatika   - pí uč. K. Kořanová 

Tvořivé činnosti  - pí uč. V. Šimáčková 

Sportovní gymnastika  - pí uč. M. Brdová 

Aerobic   - pí uč. K. Jindrová 

Tvořivé činnosti  - pí uč. K. Jindrová 

Pythagoras   - pí uč. A. Antonová 

Informatika   - pí uč. A. Antonová 

Matik 6   - pí uč. L. Čemusová 

Matik 6 +   - pí uč. L. Čemusová 

Ruský jazyk   - pí uč. L. Koppová 

Turistický krouţek  - pan uč. J. Přibyl 

Euklides   - pí uč. J. Sedláčková 

Pythagoras   - pí uč. I. Javorská 

Matik 7   - pí uč. L. Vítková 

Sborový zpěv   - pí uč. O. Kneprová 
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3.  Přehled pracovníků školy 
 

3.1. Základní údaje o pracovnících školy 

 
V tomto školním roce na škole pracuje celkem 69 zaměstnanců, z toho 18 na prvním stupni,   25 na 

stupni druhém, 6 ve školní druţině,  9 ve školní jídelně, 8 uklizeček, hospodářka - sekretářka,  

ekonomka - mzdová účetní a školník. Další čtyři  pracovnice jsou na mateřské dovolené. 
 

 

 

    Pedagogičtí pracovníci    Nepedagogičtí pracovníci               Celkem 

Fyzických          Přepočtených Fyzických          Přepočtených  Fyzických        Přepočtených 

       49        46,23         20         19,437          69        65,67 

 

 

3.2.  Údaje o pedagogických pracovnících 

  
Pedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  31.12.2009 

  

Dosaţené vzdělání  muţi ţeny celkem % 

Základní - - - - 

Vyučen - - - - 

Střední odborné - - - - 

Úplné střední - 9 9 18 

Vyšší odborné  - - - - 

Vysokoškolské nepedagog. - 1 1 2 

Vysokoškolské pedagog. 4 35 39 80 

Celkem 4 45 49 100 

 
Trvání pracovního poměru ve školství – k 31.12.2009 

 
Doba trvání Počet % 

Do 5 let 3 6 

Do 10 let 5 10 

Do 15 let 7 14 

Do 20 let 9 18 

Nad 20 let 25 52 

Celkem 49 100 

 

 

3.3.  Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 
Velikost  neaprobované výuky na škole činila v letošním školním roce na 1.stupni   

25 % a na 2.stupni  28 %.       

Tři naše kolegyně si doplňují předepsané vzdělání studiem na vysoké škole, jedna  si doplňuje 

pedagogické minimum. 
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3.4.  Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 
 Pedagogičtí pracovníci podle věku a pohlaví – k 31.12.2009 

  

  

 

muţi Ţeny celkem % 

Do 20 let - - - - 

21 aţ 30 let - 3 3 6 

31 aţ 40 let 2 13 15 31 

41 aţ 50 1 18 19 39 

51 aţ 60  1 8 9 18 

61 a více - 3 3 6 

Celkem 4 45 49 100 

% 8 92 100,0 X 

 

 

 

3.5.  Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Nepedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  k 31.12.2009 

  

Dosaţené vzdělání  muţi ţeny celkem % 

Základní -  4  4 20 

Vyučen 1 11 12 60 

Střední odborné - - - - 

Úplné střední - 4 4 20 

Vyšší odborné  - - - - 

Vysokoškolské nepedagog. -  - - - 

Vysokoškolské pedagog. - - -   

Celkem 1  19 20 100 

 

 

 

4.  Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 

 

 

4.1.  Zápis k povinné školní docházce 
 

Zápis do prvních tříd se konal 12. a 13. února.  V letošním roce se opět  konaly zápisy v obou 

neratovických školách ve stejném termínu.  K zápisu na naši školu se  dostavilo celkem 134 dětí.    

Postupně zaţádalo 23 dětí prostřednictvím svých rodičů o odklad. V září tak nastoupí  do pěti  

prvních tříd celkem 111 ţáků. 

 Všechny první třídy budou opět umístěny v odloučeném objektu na adrese Dr.E.Beneše 1034. 
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4.2.  Výsledky přijímacího řízení 
 

Přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia se konaly v řádném termínu se všemi ostatními 

středními školami od 24. dubna  do 7. května 2010. Z celkového počtu 89 dětí v pátých třídách se 

k přijímacím zkouškám přihlásilo 27 ţáků.  Přijato pak bylo 22 ţáků, tj. 24,7 %. Z tohoto počtu je 

všech 22 ţáků přijato na místní GFP Neratovice. Procento odcházejících ţáků z pátých tříd je stále 

velmi vysoké.  Práce ve zbylých třídách na druhém stupni  je pak velmi  obtíţná. V některých třídách 

jsou pak i výsledky ve vzdělávání a výchově adekvátní stávajícímu stavu.  

Z 9.tříd vychází v letošním školním roce celkem 52 ţáků.  Všichni ţáci  si podali v řádném 

termínu přihlášky ke studiu. Pouze dva  ţáci nebyli přijati v prvním kole.  K dnešnímu dni jiţ jsou 

všichni přijati na zvolené střední školy.  

 Z osmých tříd vychází 10 ţáků  a  dvěma ţákům bude umoţněno prodlouţení školní docházky.    

  Ze sedmých tříd vychází jeden ţák. 

 

Rozmístění vypadá následujícím způsobem  

Údaje o vycházejících ţácích, počty přijatých ţáků ke dni 30.6.2009. 
 

 Přijatí 

Gymnázia, lycea 6 

SOŠ a SPŠ 20 

Soukromé SŠ 13 

ISŠ   4leté 2 

UO 11 

Ţáci vycházející ze 7.a 8.třídy 11 

Víceletá gymnázia 8-letá 22 

Víceleté konzervatoře 0 

Víceletá gymnázia 7-letá  0 

 

 

 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 

 

5.1.  Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků 

 
Zjišťování vědomostí ţáků školy probíhá pomocí srovnávacích písemných prací, které jsou 

vypracovávány jednotlivými předmětovými komisemi a týkají se především českého jazyka, 

matematiky a cizích jazyků.  Na přípravě se podíleli vyučující I. i II. stupně, jednotlivé předmětové 

komise a metodická sdruţení. 

V letošním roce proběhlo SCIO testování ţáků 4.tříd SCIO - z  anglického jazyka  a ţáků 5. a 

6.tříd z českého jazyka – čtenářská gramotnost.   

  

Celkový přehled o prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2009/10 se nachází 

v tabulce č.1. 
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5.2.  Údaje o zameškaných hodinách 
 

Údaje o zameškaných hodinách se nacházejí v tabulce č.2. V posledních letech sledujeme 

pozvolný nárůst zameškaných omluvených hodin na ţáka. Důvodů je několik. Jednak moţnost 

omlouvat absenci dítěte rodičů bez lékařského potvrzení, rodinné rekreace v průběhu školního roku,  

ale i vlastní sportovní aktivity či soustředění dětí. Ruku v ruce s počtem zameškaných hodin jdou 

potom i problémy se zvládnutím učiva u některých ţáků.  

 

Počet neomluvených hodin je téměř konstantní. Drţí se na přijatelné úrovni. 

 Problémy se skrytým záškoláctvím se v jednom případě musely řešit aţ prostřednictvím odboru 

školství a sociálních věcí MÚ Neratovice. 

 

 

5.3.  Údaje o integrovaných ţácích 

 
Pro děti se specifickou poruchou učení byly v 1.pololetí roku zřízeny 3 oddělení dyslektického 

nácviku, v druhém pololetí byla zřízena čtyři oddělení na prvním stupni a jedno na stupni druhém. Do 

těchto oddělení bylo zařazeno celkem 45 dětí. 

 

 

 

6.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)   
 

Název vzdělávací aktivity Počet zúčastněných pracovníků 

Vyuţití ICT v hodinách zeměpisu 1 

Nebojme se učit jinak 3 

Moderní didaktika matematiky II. 3 

Kritické myšlení 1 

Kurz Aj pro pokročilé 1 

Kurz Aj pro středně pokročilé 1 

Studium pedagogiky B – vychovatel 1 

Bakaláři-rozvrh, suplování, úvazky, třídní kniha 1 

Metodický seminář pro učitele informatiky 3 

Nové pojetí výtvarné výchovy na I. stupni ZŠ 1 

Příběh Praţského hradu 1 

Finanční a ekonomická gramotnost v Občanské výchově 1 

Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických 1 

Právní a environmentální výchova občana 1 

Bakaláři-Co by měl znát správce 1 

Výuka prvouky nově 3 

Primární prevence proti šikanování 1 

Základy pedagogiky nadaných 1 

Jak vyučovat finanční gramotnost 1 

Tvořivá škola- činnostní učení 1 

Studium k výkonu pec. činností-koordinace v oblasti ICT 1 
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7.   Průběh školního roku, změny a dosaţené výsledky 
 

Nový školní rok byl zahájen v řádném termínu.  

Slavnostního zahájení školního roku předcházelo zahájení stavby přístavby školy, které proběhlo za 

účasti představitelů města a zástupců ROP Střední Čechy jiţ v měsíci srpnu.  

 

  Jako jedna z 12 škol Středočeského kraje zajišťujeme bezplatnou jazykovou přípravu  pro ţáky, 

kteří jsou státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. V letošním školním roce se této 

výuky účastnil  jeden ţák. 

Nově sestavené 6. třídy měly opět moţnost zaţít  seznamovací adaptační kurz, který se konal ve 

druhém zářijovém týdnu v areálu stadionu ve Mšeně. Celý kurz byl veden školním preventistou, 

výchovným poradcem a třídními učiteli. Během intenzivního programu byl kladen důraz na utvoření 

třídního kolektivu a vzájemné poznání dětí i učitelů.  

V měsíci lednu se konal Den otevřených dveří na obou budovách pro rodiče ţáků i pro 

veřejnost. Pro všechny návštěvníky byl připraven ve všech odborných pracovnách bohatý program, 

vedení školy podávalo návštěvníkům informace o naší škole a pro kaţdého z návštěvníků bylo 

připraveno i malé pohoštění a občerstvení. Celá akce se shledala s velkou pozitivní odezvou. 

 V měsíci únoru navštívila naši školu ministryně školství PhDr. Miroslava Kopicová 

v doprovodu  PhDr. Waltera Bartoše – předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládeţ a 

tělovýchovu PS PČR. S ředitelem školy prodiskutovávali aktuální problémy základního školství.  
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V průběhu školního roku na škole konalo svou praxi několik studentů:  

Jedna studentka učitelství pro 2.stupeň – Bi,  dvě studentky učitelství pro 2.stupeň Čj – D, jeden 

student učitelství Tv,  tři studentky učitelství pro I.stupeň,  jedna studentka SPgŠ – obor vychovatelství 

ve školní druţině a dvě studentky střední školy veřejně správní. 

 

Jiţ třetím rokem probíhá odběr školního dotovaného mléka pomocí automatů od Mlékárny 

Kunín.  Všichni ţáci školy tak mají moţnost pomocí předplacených kreditních karet vybírat z celé 

škály nabízených mléčných výrobků. Navíc v letošním školním roce byla nabídka rozšířena o ovoce. 

 

Dne 20.4. se na naší škole konal projektový den Den Země. Do aktivit se zapojilo všechny 2. – 

5.třídy z prvního stupně, pro které ţáci z druhého stupně – ţáci biologických a chemických praktik    

nachystali a organizovali nejrůznější aktivity. Celý projekt byl připraven koordinátorkou EVVO.  

 

V dubnu proběhl nácvik evakuace spojený s praktickými cvičeními v přírodě. Tato cvičení 

formou her, praktických nácviků, cvičení a testů na jednotlivých stanovištích, byla zaměřena 

především na dopravní, zdravotní a environmentální výchovu. Vzhledem k poloze našeho města jsme 

nezapomněli ani na chování v případě vyhlášení mimořádné situace či v případě povodní.  Celé cvičení 

bylo zpestřeno i výdejem jídla z polní kuchyně.   

 

 
  

 Vzhledem k neustále se zvyšujícímu  zájmu ze strany rodičů o vyuţití školní druţiny se 

podařilo od letošního školního roku získat souhlas s navýšením kapacity, a to včetně finančních 

poţadavků. Proto jsme od 1.září otevřeli  pro zájemce 6 oddělení ŠD. 

 

Pro deset tříd prvního stupně byla realizována škola v přírodě. Zúčastnilo se celkem  247 dětí.   
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Druhé pololetí začalo nešťastnou událostí, kdy ţák 4.třídy naší školy vyskočil z okna bytu 

svých rodičů v šestém patře. V honbě za senzací byla škola bombardována reportéry zejména 

bulvárního tisku a na internetových stránkách provozovaných občankou Neratovic se objevovaly 

nejrůznější spekulace, které očerňovaly práci učitelů a situaci ve škole. Velkému tlaku byla vystavena 

zejména třídní učitelka a ředitel školy. V současné době se chlapec zotavuje a je předpoklad, ţe 

v příštím školním roce opět začne navštěvovat naši školu.     

 

Poslední čtvrtletí školního roku bylo zkomplikováno rozvázáním pracovního poměru se 

stávajícím školníkem k 30.4.  Do nástupu nového školníka  od 1.června jako částečná náhrada 

fungoval ředitel školy. 

 

Závěr roku byl narušen nátlakovými  aktivitami na vedení školy, které byly organizovány  

několika rodiči ţáků druhých tříd, kteří tak vyjadřovali svou nespokojenost s rozhodnutím ředitele 

školy ohledně personálního zabezpečení nového školního roku a tím i nutné výměny jejich třídních 

učitelek. Výsledkem bylo zhoršení atmosféry v pedagogickém sboru zejména na prvním stupni.  

 

V závěru školního roku byly  vyhlášeny  tři  ředitelské dny, které byly vyuţity na přípravu 

přechodu do nových prostor přístavby školy..   

 

 Ke konci školního roku odchází tři učitelé – všichni na vlastní ţádost. Do školy nastoupí od 

nového školního roku tři učitelky na první stupeň.  Všechny s předepsanou kvalifikací.   

 

 

 

 

8.     Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

8.1.  Údaje o významných mimoškolních a mimovýukových aktivitách 
 

Vedení školy v případě nutnosti svolává výchovnou komisi, která se pokouší řešit závaţnější 

výchovné problémy  a záškoláctví dětí formou důkladného rozboru a pohovoru s rodiči. Tato komise se 

schází ve sloţení ředitel školy, zástupce pro konkrétní stupeň, výchovný poradce, třídní učitel a 

přizvaní zákonní zástupci ţáka. V závaţnějších případech je zván i zástupce Policie ČR. V tomto 

školním roce  komise řešila problémy 2 ţáků. Další vzniklé problémy jiţ přesahovaly kompetence 

školy, a proto je  bylo nutno řešit s Policií ČR a se sociálním referátem MÚ Neratovice. 

 

Jiţ pátým rokem jsme zapojeni do  projektu  Adopce na dálku, který organizuje arcidiecézní 

charita v Praze. Jedná se o jednorázový roční příspěvek ve výši 4 900,-Kč, který je poukázán dítěti 

z některé z rozvojových částí světa k zabezpečení školní docházky. Z těchto peněz jsou školákovi 

hrazeny školní pomůcky, uniforma, strava ve školní a zdravotní péče. 

V našem případě se jedná o  indickou dívku jménem Anitha Alfonsa. Celou potřebnou částku jsme 

opět  získali ze sběrové akce.   
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Nezapomínáme ani na ţivotní prostředí. Škola je členem Klubu ekologické výchovy a účastníkem 

celorepublikové soutěţe Recyklohraní, ve které probíhá zpětný odběr baterií a elektrozařízení a mnoho 

dalších doprovodných soutěţí a testů.  

 

V rámci environmentální výchovy mimo jiné jiţ třetím rokem  sbíráme víčka od PET lahví.  Bylo 

sebráno 1 160 kg.    

 

Do malého kontejneru umístěného před ředitelnou školy shromaţďujeme i vybité baterie. 

V průběhu roku probíhala mezitřídní soutěţ o Ekotřídu – ve třídění odpadu.  

 

Velice aktivně na škole působí metodik prevence - pí uč. J. Šnýdlová. V letošním roce byl opět 

realizován Minimální preventivní program: 

   Obsah MPP byl realizován zejména  v hodinách občanské výchovy, rodinné výchovy,  ale i 

v hodinách přírodopisu, chemie a dalších. 

   Na 1. stupni ZŠ byl plněn v hodinách prvouky, vlastivědy, na školách v přírodě i při projektových 

dnech. Ve 3. a 5. třídách probíhal   Peer program, peer aktivisté z 8. a 9. třídy hráli s dětmi 

komunikační a sociální hry, děti plnily úkoly k prevenci kouření, alkoholu a šikany. Rozebírali také 

řešení krizových situací a co dělat, kdyţ mám trápení. 

   Na 2. stupni  jsme i  tomto školním  roce  navázali na dlouhodobou  spolupráci s městskou  policií 

v Neratovicích a s Policií ČR. Pokračovali jsme v projektech  Právo na kaţdý den aneb Právo pro 

kaţdého. Uskutečnilo se několik besed , 6. ročníky besedovaly na téma  Prevence ve městě a navštívily 

kamerový systém města, 7. třídy si vyzkoušely, jak se zachovat, stanou-li se svědky nějaké nehody 

nebo trestné události, navštívily muzeum Policie ČR v Praze a besedovaly s policií na téma 

kriminality, vyzkoušely si také prvky sebeobrany. 8 a. 9. ročníky  se zúčastnily vystoupení ţen 

z věznice Světlá nad Sázavou a  9. ročníky exkurze  v K- centru Nymburk. 
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   I v letošním školním roce  se nám podařilo získat finanční dotaci na Program  I. V září jsme proto 

uskutečnili seznamovací výlet pro ţáky  6. ročníku. Cílem tohoto výletu byla adaptace ţáků  na nový 

kolektiv, vzájemná spolupráce, posilování pozitivních mezilidských vztahů, zlepšení komunikace 

v kolektivu, sebepoznávání, rozvoj osobnosti, podpora zdravého ţivotního stylu a předcházení šikaně a 

násilí mezi ţáky. Výletu se zúčastnilo 74 ţáků, školní metodik prevence, výchovný poradce a  třídní 

učitel. 

 Součástí MPP je projekt  Škola bez drog a násilí,   na který jsme získali od MŠMT finanční dotaci  67 

tisíc. V rámci tohoto projektu jsme vyjeli s peer aktivisty na dvoudenní výcvikový kurz.  

   Dotaci města 10 tisíc  korun vyuţijeme v září k realizaci tradičního seznamovacího kurzu pro 

nastupující 6. třídy.  

  

  
  

 

Na škole funguje odloučené pracoviště Pedagogicko psychologické poradny v Mělníku. 

  

V letošním školním roce bylo podáno celkem 16 ţádostí o vyšetření v PPP. Z toho 15 na prvním stupni 

a  1 na stupni druhém. Dále bylo podáno 19 ţádostí o přešetření ţáků, kteří mají záznam k integraci. 

Všichni ţáci byli ke konci roku vyšetřeni či přešetřeni.   

Ke konci školního roku je na škole celkem 53 ţáků, kteří mají doporučení k integraci. 

  

Dobrá je i spolupráce se sociálním odborem MÚ Neratovice.  Zde se řeší nejzávaţnější problémy dětí a 

školy.  Rovněţ  je zapotřebí zdůraznit i spolupráci s Policií ČR a Městskou policií, která je na stejně 

dobré úrovni. 
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Mimovýukové aktivity 
 

 poznávací zájezd do Anglie  –  39 ţáků II.stupně, pět dnů 

 moţnost odběru dotovaného mléka, mléčných výrobků a ovoce pro ţáky 1.stupně školy   

 divadelní představení ve Společenském domě v Neratovicích , popřípadě v Praze: 

 O loupeţníku Hrombácovi   - 1.třídy   SD 

 Ferda  mravenec    - 1.třídy   Praha 

 Loutkové pohádky    - 1. – 3.třídy  Divadélko Lípa 

O krejčím Jírovi    - 2. třídy   SD 

Tři pohádky na dobrý den   - 3. třídy   SD  

 Kdyţ je v pekle neděle   - 3. třídy   Praha 

 Anglické divadlo    - 3. – 5. třídy  škola 

 Labutí jezero     - 4.třídy   Praha  

 Bylo nás pět     - 5.třídy   Praha 

 Sněhová královna    - 5.třídy   Praha 

       

 filmová představení: 

Doba ledová  3    - 1. – 5. třídy  SD 

Harry Poter a princ dvojí krve  - 6. – 9. třídy  SD 

  

 besedy: Kosí bratři – přírodovědná beseda  - 2.třídy    

  Zvířata v lese     - 3. třdy     

  Besip      - 4. třídy 

Beseda se spisovatelem – J.Ţáček  - 4. třídy  

Beseda o vesmíru    - 4. třídy 

Helpík      - 5.třídy   

Čas proměn  - sexuoloţka dr. Kalátová - 6. třídy – dívky 

Příroda Mělnicka – ing.Lumpe  - 7.ročník - výběr    

 

 výukové programy: 

Zeyferus – draví ptáci     - 2. – 8.třídy 

Anglické divadlo                -          6. třídy 

SHŠ Pernštejni: Řím, gladiátorské hry  - 6. – 7.třídy 

Vývoj divadla      - 6. – 8.třídy  

IPS Mělník – výukový program k volbě povolání - 8.třídy  

IPS Mělník – výukový program k volbě povolání - 9.třídy  

   
 

 koncerty: 

 Populární hudba – vých. koncert - 6. – 9. třídy  SD 

  

 projekty: Den CO       1. – 5. třídy 

                     Den Země       1. – 5. třídy  

Den zvířátek       1. – 2. třídy        

      Čertovská škola      1.třídy 

         Vánoce       1.třídy 

            Vítání jara       1.třídy 

                Ilustrátoři       1.třídy 

  Masopust       1 třídy 
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Andělská škola      2.třídy 

                  Vánoční potěšení      2.třídy        

                  Masopust       2.třídy         

                 Olympijské hry      2.třídy 

          Kamarád       3.třídy 

  Neratovice – město, kde ţiji     3.třídy     

                   Krajina kolem nás      3.třídy       

                Vlastnosti látek      3.třídy       

              Lidové adventní tradice     3.třídy   

  Bajky        3. třídy 

  Sebehodnocení      3. třídy 

  Velikonoce       3. třídy 

  Zdravá výţiva       3. třídy  

  Čarodějnice       3. třídy     

             Zdravé zuby       3. - 5.třídy        

                   Kniha        4. třídy        

                    BESIP        4. třídy 

  Vesmír             4. třídy 

                    Olympiáda       4. třídy     

                    Úspora energií      4. třídy     

                    Animals in word      5. třídy 

  Vánoce s rybou      5. třídy  

Král počtářů       5.třídy   

  Junior kvíz       5.třídy        

                      Vesmír - souhvězdí      5.třídy       

                   Stavba těla – zdravá výţiva     5.třídy       

                        Film a divadlo      5.třídy       

              Roční období - Aj      5.třídy   

  Nakupování - Aj      5.třídy    

         Blaničtí rytíři       5.třídy   

     

                                       

 Exkurze a výlety:     

 

I.stupeň: 1.ročník  Planetárium Praha – Skřítek v planetáriu 

     Jičín – město pohádek 

     ZOO Plzeň – Zvířátka z pohádek 

     Praha – pohádkové království 

  2.ročník  Planetárium Praha –  O sluníčku, měsíčku a hvězdách 

  3.ročník  Národní muzeum Praha 

     Jurský park – Německo 

        4.ročník            Planetárium Praha –  Raketou do vesmíru 

     Templ - Pravěk   

     Kost 

     Výstava dětské knihy - Praha 

                    5.ročník                       Planetárium Praha –  Pohyby Země 

     Příběh Praţského hradu 
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II.stupeň:          ZOO Praha       -   6. AC 

   Sportovně turistický kurz – Přední Labská -   6.A 

   Výlet Sázava     -   6.B, 7.A, 6.C   

ZOO a botanická zahrada Liberec  -   7.ročník - výběr 

   Mělník  - muzeum ( Keltové ) a město -   7.A, B 

Mělník – podzemí a vyhlídková věţ  -   7.ročník - výběr  

Muzeum Policie ČR  – Praha   -   7.ročník – výběr 

Aneţský klášter Praha   -   7.ročník - výběr 

Národní muzeum Praha   -   7.ročník – výběr 

Výlet Doksy     -   8.C 

Brno – tělesné artefakty   -   8.- 9.ročník – výběr 

K-centrum Nymburk    -   9. ročník – výběr 

Palác knih Praha    -   9. ročník - výběr  

Česká televize     -   9.AB 

Městský soud Praha    -   9.B 

Výlet Josefův Dvůr    -   9.B 

Výlet Máchovo jezero   -   9.A 

Terezín     -   9. ročník - výběr  

Sklárny Nábor     -   9. ročník – výběr 

Národní muzeum Praha – Planeta Země -   9.AB 
    

                             

     K volbě povolání:  Návštěva IPS Mělník – 8. a 9.třídy 

Návštěva Spolany Neratovice – 9.třídy 

Návštěva TIÚ Neratovice – 9. třídy 

    Beseda  pro děvčata 9.ročníku – ředitel SZŠ Mělník 

    Exkurze na úřad práce v Neratovicích – 9.třídy 

      

      

 sběr starého papíru  -   září,  prosinec, duben, červen – sebráno 13 880 kg, 11 860 kg, 11 880 kg a       

                                            11 760 kg  

   Klub mladého diváka –  4  návštěvy praţských divadel   -     40 ţáků  z druhého stupně 

   realizace dvou běhů lyţařského výcvikového kurzu pro ţáky 7. tříd 

  moţnost sportovního vyţití o přestávkách – na kaţdém patře stůl na stolní tenis – třídy  hrají podle 

rozpisu, třídy z přístavby mají moţnost trávit přestávky mimo třídu na školní zahradě  

  Den plný her -  4.6. – k Mezinárodnímu  dni dětí -  ve spolupráci s městskou policií, AVZEM,     

klubem modelářů, atd.   -   1.stupeň  
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   Rozloučení se školou   -  závěr školního roku, rozloučení s ţáky 9.tříd, vyhodnocení                         

nejlepších ţáků, kulturní program připravený učiteli a ţáky školy,  Společenský dům v        

Neratovicích, účast rodičů a  veřejnosti – tentokrát ve dvou dnech 
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Zvláštní oblastí v činnosti naší školy je provoz školní druţiny, která pro děti připravuje velmi širokou 

nabídku činností a akcí v průběhu celého školního roku. Letošní školní rok byl ve znamení celoroční 

hry – Letem celým světem 

Některé z akcí: 

exkurze Harasov  - zahájení celoroční hry 

návštěva svíčkárny v Šestajovicích 

Muzeum letectví Kbely 

Ve spolupráci s DDM:  Vánoce s květinou 

      Velikonoční zvyky 

      Den dětí v DDM 

      Terárium v DDM 

 

Zimní olympijské druţinové hry    

 

 
 

 

Výčet akcí není samozřejmě úplný. Vţdy ještě zbývá  plno akcí, které se nám z nejrůznějších důvodů 

nepodaří uskutečnit.   
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8.2. Účast ţáků školy v soutěţích 
 

Tradičně jsme  se zúčastnili  soutěţe Matematický klokan. Stejně jako v minulém roce to byly opět děti 

ze 2. aţ 9.tříd. Celkem se zapojilo 478 ţáků naší školy.   

 

Matematická olympiáda  - v okresním kole kategorie 9.tříd se na celkovém 14. – 15. místě  umístil  ţák 

Martin Skála ze třídy 9.BC.   

  

V okresním kole Pythagoriády se na celkovém 9. – 11.místě ( mezi ZŠ na 2.místě ) umístil ţák David 

Pekarovič  ze třídy 6.A. 

 

V okresním kole olympiády Čj se na celkovém 12. – 16.místě (mezi ZŠ na místě 5. – 9.) umístila  K. 

Milčínská ze třídy 9.B .  

 

V dějepisné olympiádě se v okresním kole na  celkovém 4.místě a mezi základními školami na místě 2. 

umístil  ţák  Pham Tien Tuan ze třídy 9.B a na místě 6. (mezi ZŠ na místě 3.) ţák Miroslav Kejř ze 

třídy 9.B. 
  

V biologické olympiádě v kategorii D se v okresním kole na 8.místě, mezi základními školami pak na 

místě 6., umístil Štěpán Nešpor ze třídy 7.B.   

 

Tradičně velmi dobrých výsledků dosahuje naše škola kaţdoročně v jazykových soutěţích.   

V okresním kole konverzační soutěţe v anglickém jazyce se v I.kategorii na 2.místě umístil 

ţák Libor Petruk ze třídy 6.A a na místě 3. David Pekarovič z téţe třídy. Ve II.kategorii  se na 5.místě 

umístil Ladislav Běla ze třídy 8.B a na místě 6. ţák Karel Špaček ze třídy 8.A  

  

V zeměpisné olympiádě se v kategorii A umístil na 7.místě, mezi ZŠ na místě 6., ţák Vojtěch Görög  

ze třídy 6.B. 

V kategorii B  na 5.místě, mezi  ZŠ na místě 3., ţák Jakub Vejvoda ze třídy 7.A.  

  

V Matematické korespondenční soutěţi,  kterou organizovala UJEP Ústí n. L., se v kategorii Junior na   

druhém místě umístila  Michaela Ţďánská ze třídy 9.A. 

 

V Historické soutěţi, kterou pořádá ZŠ 28.října v Neratovicích, se naši ţáci umístili následovně: 

V kategorii 6.tříd  Oldřich Eder a Josef. Cvach  (6.C) - 1.místo, 

V kategorii 7.tříd Luboš Beránek a  Štěpán Nešpor (7.B) - 1.místo 

V kategorii 8.tříd Roman Hlaváček a  Aleš Hlaváček (8.A) - 2.místo 

V kategorii 9.tříd  Kristýna Soumarová a  Phan Tien Tuan (9.B) - 2.místo 

 

 

Pěvecký sbor RADOST  pod vedením pí uč. Foglové a Šťastné v letošním školním roce absolvoval 

několik veřejných vystoupení . Zúčastnil se i festivalu sborového zpěvu v Praze. Pravidelně téţ zpívá 

pro seniory v Domě kněţny Emmy.   

Rockový pěvecký soubor pod vedením pí uč. O. Kneprové absolvoval dvě veřejná vystoupení ve SD 

Neratovice.  

Oba sbory téţ vystoupily na závěrečné ţákovské akademii. 
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Obzvlášť povedené ţákovské literární a slohové práce byly pravidelně zasílány do místního i 

regionálního tisku. 

 

Účast v dalších soutěţích: 

Twister       -   Vv 

  

 

 

 

8.3.  Účast ţáků ve sportovních soutěţích 
 

Sportovní soutěţe: 

  

přespolní běh  -   krajské kolo - ml.chlapci - 5. místo                    

                                  

malá kopaná  - oblastní kolo - chlapci  - 3. místo 

 

stolní tenis  - okresní kolo - st.chlapci - 2. místo 

         st.dívky - 2.místo 

 

florbal   - oblastní kolo - st.chlapci - 3. místo 

                

odbíjená  - okresní kolo - st.dívky - 2. místo  

 

 

    

Pohár rozhlasu           - okresní kolo - ml. dívky - 3. místo 

ml. chlapci - 2. místo  

                                                            

st.chlapci - 6. místo 

                                                                                  st.dívky - 2. místo                                     

                              

Mc Donald´s Cup - minikopaná - okresní kolo - 2. - 3.třída - 1. místo 

       4. - 5.třída - 1. místo 

    krajské kolo - 2. – 3.třída - 2. místo 

       4. – 5.třída - 6. místo 

 

Atletický čtyřboj -  okresní kolo - st.dívky - 1. místo 

    krajské kolo - st.dívky - 5.místo     

      

Atletická všestrannost  - okresní kolo   - 1.stupeň - 3.místo  

  

In-line brusle  - okresní kolo - 3 x 1.místo 

       3 x 2.místo 

       3 x 3.místo 

    krajské kolo - 4 x 2.místo 

       1 x 3.místo 
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Plavecko- běţecký pohár okresní kolo  1 x 1.místo 

       1 x 2.místo 

    krajské kolo  1 x7.místo 

 

Plavání   krajské kolo  ml.chlapci - 1.místo 

       ml.dívky - 3.místo 

 

 

 

 

9. Kontroly a inspekce 

 

 

9.1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
V tomto školním roce se nekonala ţádná kontrola  ČŠI.   

 

 

9.2. Další kontroly  
  

V březnu  2010 proběhla veřejnoprávní kontrola zaměřená na kontrolu hospodaření s veřejnými 

prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole. Předmětem kontroly byl 

rok 2009. 

Kontrola neshledala ţádné závady.  

 

 

 

10.     Spolupráce s odborovou organizací 

 
 Odborová organizace ukončila na škole své fungování  k 31.5.2008. 
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 11.  Základní údaje o hospodaření školy 

       

A. Prostředky přidělené odborem školství KÚ Středočeského kraje 

               

    1)  Příjmy : 

 

a) provozní dotace      23 869 989,00 

program protidrogové politiky          31 000,00 

zvýšení nenárok.sloţek platu pedagog.pracovníků   1 335 000,00 

posílení úrovně odměňování nepedagog.pracovníků     199 000,00 

hustota a specifika            44 739,00 

školní potřeby pro ţáky 1.ročníku           80 000,00    

 

b) ostatní výnosy             84 214,00 

(poškozené učebnice, na plavání) 

c e l k e m       25 643 942,00  

 

 

 

2) Neinvestiční náklady: 

 

celkem       25 643 942,00 

z toho : 

 

a) mzdy       17 028 689,00 

b) mzdy-závodní stravování            82 451,00 

c) odvody (včetně tvorby FKSP)       5 986 158,00 

d) odvody (včetně tvorby FKSP) - závodní stravování        29 672,00 

e) OON              67 280,00 

f) zákonné pojištění (Kooperativa)           75 454,00 

g) učebnice            276 636,00 

h) školní potřeby (1. třídy, plavání, uč. pom.)       280 393,00 

i)  školní potřeby pro ţáky 1.ročníku ZŠ          80 000,00      

j)  posílení úrovně odměňování nepedagog.pracovníků      199 000,00  

k) účelové nenárokové sloţky platu pedagogů    1 379 739,00 

l)  škola bez drog a násilí                                  31 000,00 

m) cestovné - ostatní               3 027,00 

n)  náhrada nemoci             36 242,00   

o) ochranné pomůcky             27 702,00 

p) školení                                              18 500,00 

q) DVPP              41 999,00 

       - z toho    - knihy a časopisy                                                           0,00 

                       - kurzy a školení                                                    38 559,00 

                       - cestovné                                    3 440,00 

  

Zisk             0,00  
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B.     Prostředky  přidělené  MÚ Neratovice 

 

1) Příjmy : 

 

a) provozní dotace     5 052 400,00 

b) úroky            58 374,41 

c) ostatní výnosy (energie, apod.)        24 014,10 

d) stravné       2 026 714,57 

e) školné – druţina        170 300,00 

f) zúčtování fondů        400 000,00 

 

c e l k e m        7 731 603,08  

 

 

 

2) Neinvestiční náklady: 

 

Celkem       7 702 844,23 

z toho : 

 

a) učební pomůcky a tisk        151 075,06 

b) nákup nábytku         400 721,00  

c) nákup elektro přístrojů          79 569,00 

d) nákup materiálu         312 557,02 

e) energie       2 579 120,86 

f) sluţby (včetně telefonů, popl.bance)      706 499,22 

g) opravy          905 929,50 

h) cestovné            22 838,00 

i) náklady na reprezentaci            2 556,00 

j) pojištění majetku           40 292,00 

k) mzdy           270 000,00 

l) odvody (vč. tvorby FKSP)          97 201,00 

m) OON - na ŠvP           40 400,00 

n) OON            25 000,00 

o) odpisy            34 518,00 

p) ceniny              6 710,00 

q) suroviny – potraviny     2 026 714,57 

r) ostatní náklady - Kooperativa           1 143,00 

 

Zisk             28 958,85  
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C. Vedlejší  hospodářská  činnost 

 

Škola v roce 2009 provozovala vedlejší hospodářskou činnost v tomto rozsahu : 

 

     - zájmové krouţky 

     - pronájmy prostor školy včetně tělocvičen 

     - zajištění pitného reţimu - pronájmy automatů Coca Cola 

     - reklamní tabule fa Reblok 

     - pronájem automatu na cukrovinky 

     - pronájem automatu na bagety a pití 

     - dotované mléko 

     - stravné 

 

 

    1)  Příjmy : 

 

Trţby a výnosy     c e l k e m       618 822,56 

 

 

     2)   Neinvestiční náklady: 

 

celkem         524 291,57 

z toho : 

 

a) mzdy           70 512,00  

b) OON         225 710,00 

c) odvody (včetně tvorby FKSP)        25 663,00 

d) energie           48 327,00 

e) materiál                        4 051,00 

f) opravy a udrţování            6 387,00 

g) dotované mléko          36 554,51 

h) suroviny – potraviny                  107 087,06 

 

Zisk            94 530,99 

 

 

3) Neinvestiční výdaje : 

 

a)  Tvorba a pouţití FKSP 

 

převod r. 2008               79 350,54 

tvorba  r. 2009             369 124,00 

 

C e l k e m     příjmy         448 474,54 
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přísp. rekreace, zájezdy        142 372,50 

jubilea ( odchod do důchodu)               30 000,00 

vitamínové přípravky           34 500,00 

pohoštění - Den učitelů, vánoce         22 000,00 

příspěvek na stravování        150 825,00 

kulturní akce               0,00 

 

C e l k e m     výdaje         379 697,00 

 

Stav fondu k 31. 12. 2009          68 777,54 

 

 

    4)  Stav fondů organizace 

 

Fond   odměn 

počáteční stav             264 513,00 

čerpání                        0,00 

konečný stav          264 513,00 

 

Fond reprodukce  

 

počáteční stav                     15 460,90 

čerpání             0,00 

konečný stav            15 460,90 

 

 

Rezervní fond 

 

počáteční stav               607 586,09 

čerpání           400 000,00 

konečný stav          207 586,09 

 

 

 

     5)  Hospodářský výsledek 

 

Příjmy celkem       35 933 297,04 

Výdaje celkem      35 809 807,20 

Hospodářský výsledek – zisk                     123 489,84 

 

Zisk je tvořen výsledkem z hospodářské činnosti, vyššími úroky a školným ŠD 

 

Celkový zisk organizace  ve výši        123 489,84 
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Návrh na rozdělení hospodářského výsledku : 

 

fond odměn            47 000,00 

  

rezervní fond            76 489,84 

   

c e l k e m          123 489,84 

 

 

Neratovice dne 29.1.2010 

  

 

 

Zpracovala: 

 

 

 

 

 

Miloslava Vaňková          Mgr. Jaroslav Kuţel 

ekonomka školy            ředitel školy 
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12.   Výroční zpráva o poskytování informací ve smyslu zákona   

č. 106/1999 Sb. v platném znění 
  

 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve smyslu §18 

odst. 1 podávám tuto zprávu o počtu vydaných informací pracovníky ZŠ 

Ing.M.Plesingera-Boţinova Neratovice za rok 2009. 

 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeţe a tělovýchova 

k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ze dne 8. 11. 1999. v platném znění 

 

A/ Celkový počet písemných ţádostí o informace 

 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 

 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 

 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodrţování zákona: 

 

E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy. 

 

 

V Neratovicích dne 3.1.2010  

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne 16. září 2010.   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Jaroslav Kuţel 

              ředitel školy  
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Příloha č.1     -   Přehled o prospěchu a chování za 2. pololetí 

    šk.r.2009/10 
  

1. stupeň: 
 

 

Třída 

  

Počet 

ţáků ve 

třídě  

 

S vyznamenáním     

     

Neprospělo       

         

Chování  

 

  Ţáků celkem tj.% ţáků celkem       tj.% 2.stupeň 3.stupeň 

1.A 27  26 96,3 0 0 0 0 

1.B 25 23 92 1 4 0 0 

1.C 26 24 92,3 1 3,8 0 0 

1.D 20 19 95 0 0 0 0 

2.A 27 23 85,2 0 0 0 0 

2.B 24 21 87,5 0 0 0 0 

2.C 26 24 92,3 0 0 0 0 

2.D  26 22   84,6 1   3,8 0  0 

3.A 28 23 82,1 0 0 0 0 

3.B 29 22 75,9 0 0 0 0 

3.C 27 17 63 1 3,7 0 1 

4.A 24 10 47 0 0 0 0 

4.B 26 15 57,7 0 0 0 0 

4.C 28 14 50 0 0 0 0 

4.D 24 12 50 3 12,5 1 0 

5.A 28 15 53,6 0 0 0 0 

5.B 29   17 58,6  1   3,4 0 0 

5.C 27 12 44,4 2 7,4 0 0 

1.-5.celkem 471 339 72 10 2,12 1 1 

 

2. stupeň 

  

 

Třída 

  

Počet 

ţáků ve 

třídě  

 

S vyznamenáním     

     

Neprospělo       

         

Chování  

 

  Ţáků celkem tj.% ţáků celkem       tj.% 2.stupeň 3.stupeň 

6.A 26  8 30,8 5 19,2 0 0 

6.B 30 0 0 9 30 3 0 

6.C 22 7 32 2 9 2 0 

7.A 27 4 14,8 0 0 0 0 

7.B 28 1 3,6 10 35,7 4 0 

7.C 23 3 13 8 34,8 3 0 

8.A 25 0 0 2 8 0 0 

8.B 22 4 18,2 5 22,7 1 0 

8.C 21 1 4,8 3 14,3 1 0 

9.A 28 2 7,1 3 10,7 1 0 

9.B 24 3 12,5 7 29,2 1 0 

6.-9.celkem  276 33 12 54 19,6 16 0 

1.-9.celkem 747 372 49,8 64 8,6 17 1 
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Opravné zkoušky: 

  

          Prospělo        Neprospělo        Celkem 

1. ročník - - - 

2. ročník - - - 

3. ročník - - - 

4. ročník - - - 

5. ročník - - - 

6. ročník 6  3 9 

7. ročník 7 1 8 

8. ročník 1 2 3 

9. ročník 4 2 6 

Celkem  18 8 26 

 

 

 

 

 Do zvláštní školy odchází od nového školního roku 1 ţák z 2.stupně.  
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Příloha č.2 
 

 

Zameškané hodiny 
  

 

 

 

Třída 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

1. pololetí 2. pololetí prům.ţák/2.pol

. 

1. pololetí 2. pololetí prům.ţák/2.pol

. 

1.A  1194 917  33,96  0  0   0 

1.B 739   983  39,32  0  0  0 

1.C  712  958  36,84  0  0  0 

1.D  735  1099  54,95  0  0  0 

2.A  860  1144  42,37  0  0  0 

2.B  845  1048  43,66  0   0  0 

2.C  753  1160  44,61  0  0  0 

2.D  1064  1047  40,26  0  0  0 

3.A  1459  1276  45,57  20  0  0 

3.B  1724  1697  58,51  0  0  0 

3.C  1281  1555  57,59  0  210  7,78 

4.A  1104  933  38,87  0  0  0 

4.B  1150  1660  63,84  0  0  0 

4.C  867  1250  44,64  0  0  0 

4.D 1332 2220 92,50 20 15 0,63 

5.A  1439  1661  59,32  0  0  0 

5.B  1203  1429  49,27  0  0  0 

5.C  1727  2351  88,07  0  0  0 

Celkem 

1.st. 

20088   24388 51,78  40   225 0,48  

6.A 1088  877  33,73  7   3  0,12 

6.B  1452  1123  37,43  14  7  0,23 

6.C  1005   979  44,50  0  8   0,36 

7.A  1232  1550  57,40  0  0  0 

7.B  1718  2437  87,03  12  32  1,14 

7.C  1762  2049  89,08  72  22  0,96 

8.A  1702  1950  76,60  3  11  0,44 

8.B  1445  1676  76,18  0  8  0,36 

8.C  1519  2323  110,61  1  0  0 

9.A  2183  2106  75,21  7  19  0,68 

9.B  1548  2668  111,16  4  42  0,75 

Celkem 

2.stupeň 

16654   19703 71,40   120  152 55,07  

Celkem  36742  44091 59,02  160  377  0,50  
 

 

  

 
  
 


