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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 19 tříd 1. stupně a  

11 tříd 2.stupně.  Tyto byly k 30.9.2010 navštěvovány celkem 769 ţáky.   Průměrná naplněnost tříd je 

na 1.stupni 26,2 ţáka a na stupni druhém 24,7 ţáka. 

 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 došlo na základě naší ţádosti  k navýšení kapacity školní druţiny. V letošním školním 

roce, stejně jako v roce minulém,  ji v šesti odděleních navštěvuje 180 dětí z 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 prvního ročníku, tělovýchovný sálek, jídelna, 

víceúčelový sálek. Současně se zde nacházejí 4 oddělení školní druţiny. 

Na hlavní budově je umístěno zbývajících 26 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.   

V minulém školním roce byly zahájeny práce na přístavbě školy. Zde se nachází moderně 

zařízená a plně vybavená učebna cizích jazyků, cvičná kuchyňka a učebna výpočetní techniky. Rovněţ 

zde najdeme i učitelské kabinety a moderní sociální zařízení. Stavba byla zahájena díky dotaci z ESF. 

Součástí přístavby pak je i venkovní výtah na hlavní budově školy.  Výuka v těchto prostorách byla 

slavnostně  zahájena 3. září 2010.  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 
 

Pokračovala postupná  výměna starého nábytku na Školičce. Jedná se o starý a jiţ léta 

pouţívaný nábytek, který jsme zdědili po tehdy zrušené mateřské školce. V letních měsících došlo 

k výměně zatím ve druhé třídě na tomto odloučeném pracovišti. 

  Proběhla kompletní rekonstrukce počítačové sítě v obou budovách  školy, dále proběhla 

kompletní výměna všech počítačů ve staré učebně výpočetní techniky a v kancelářích. Dále byly 

novými počítači vybaveny i kabinety a sborovna. Jedná se o prostředky získané z projektu EU – peníze 

školám. V této první etapě bylo celkem vyuţito téměř 2 800 000,- Kč.   

 Na konci prázdnin byly nalakovány všechny dveře na hlavní budově. 

V rámci grantové a dotační politiky města se podařilo získat částku  29 000,- Kč  jako 

příspěvek  na adaptační kurz ţáků 6.tříd a částku 12 000,- Kč jako příspěvek na Klub mladého diváka 

(návštěvy praţských divadel ). 

Na základě výsledků výběrového řízení proběhla rekonstrukce osvětlení ţákovských šaten na 

hlavní budově. 

 Byla realizována výměna dveří do atria z chodby u přírodopisu i z učebny hudební výchovy, a 

stejně tak i vchodové dveře do přístavby školy.  Jedná se o zateplené kovové dveře. Snaţíme se tak 

zamezit tepelným únikům v zimním období. 

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 poničených desek u školních lavic a sedáků u ţákovských ţidlí. 

Stejně tak probíhá i  výměna svítidel v hlavní budově školy. 

Byla přikoupena další dřevěná skákadla jako rozšíření venkovního areálu ŠD v prostorách 

Školičky. 
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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. V tomto školním roce končí tříletý 

mandát všech členů. Škola poţádala o dosazení nových zástupců města a provedla volby ze členů 

učitelského sboru, obdobně jako i z řad rodičů. To znamená, ţe školská rada můţe po skončení 

hlavních prázdnin bez problémů pokračovat ve své činnosti.  

  

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, čtvrtém ročníku na 1.stupni a jiţ na celém druhém stupni 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. 

Uţ pouze páté 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. V průběhu roku 

se aktivně pracovalo na získání statutu sportovní třídy pod záštitou ČMFS. Bohuţel jsme se do 

vybraných 60 škol v republice pro letošní rok nevešli.    

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     - R.Foglová 

MS  4. - 5.tříd     - K. Kořanová 
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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 

 

 

Na škole jsou s výjimkou řídících funkcí ustanoveny další stálé funkce: 

 výchovný poradce   - I. Javorská 

 bezpečnostní technik  - M. Černý 

 poţární preventista   - Z. Kratochvíl  

 správce školní knihovny  - L. Stříţková  

 správce učitelské knihovny - K.Chalupová 

 kronikář    - M. Novotná 

 metodik prevence   - J.  Šnýdlová 

 dopisovatel    - F. Štěrba 

 správce ICT   - L.Čemusová 

 

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

pedagogů.  

 

1.třídy  -      V.Šimáčková 

            2.třídy  -      I. Kročáková  

 3.třídy  -      A. Palečková 

4.třídy  -      K. Kořanová 

5.třídy  -      J. Michnová 

 

 

 

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 

  zeměpisná praktika 

  cvičení z českého jazyka 

   

8. ročník: základy německého jazyka 

základy administrativy  

biologická praktika 

sborový zpěv 

sportovní hry –  chlapci 

výpočetní technika literární seminář 

literární seminář 
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9. ročník: základy německého jazyka 

chemická praktika  

sborový zpěv 

cvičení z českého jazyka 

technické kreslení 

finanční matematika 

  

  

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             design a konstruování 

                       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. Kořanová 

Německý jazyk    - pí uč. V.Pechová 

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

Pohybové hry -  chlapci - pí uč. L. Tschöplová 

Pohybové hry  -  dívky - pí uč. L. Tschöplová 

Aerobic   - pí uč. D. Šťastná 

Výtvarné činnosti  - pí uč. R. Foglová  

Sportovní gymnastika  - pí uč. M. Brdová 

Pythagoras 6   - pí uč. A. Antonová 

Pythagoras 7   - pí uč. L. Čemusová 

Pythagoras 8   - pí uč. L. Vítková 

Pythagoras 9   - pí uč. J. Sedláčková 

Informatika   - pí uč. K.Kořanová 

Sborový zpěv   - pí uč. O. Kneprová 

Hrátky s počítačem  - pí uč. L.Vítková 

Počítačová gramotnost - pí uč. A. Antonová 

Počítačová gramotnost - pí uč. L. Čemusová 

Logamat   - pí uč. J. Michnová 

Dramatický krouţek  - pí uč. P. Aronová 

     pí uč. M. Novotná 

Florbal    - pan uč. M. Černý 

Ruský  jazyk   - pí uč. L. Koppová 
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Zdravotní Tv   - pí uč. K. Jindrová 

Tvořivá dílna   - pí uč. I. Horká 

Cvičení z Čj   - pí uč. L. Kučerová 

  

 

 

 

3.  Přehled pracovníků školy 
 

3.1. Základní údaje o pracovnících školy 

 
V tomto školním roce na škole pracuje celkem 71 zaměstnanců, z toho 22 na prvním stupni,   23 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 

       51        47,546         20         19,437          71        66,983 

 

 

3.2.  Údaje o pedagogických pracovnících 

  
Pedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  31.12.2010 

  

Dosaţené vzdělání  muţi ţeny celkem % 

Základní - - - - 

Vyučen - - - - 

Střední odborné - 7 7 14 

Úplné střední - 1 1 2 

Vyšší odborné  - - - - 

Vysokoškolské nepedagog. - 2 2 4 

Vysokoškolské pedagog. 3 38 41 80 

Celkem 3 48 51 100 

 
Trvání pracovního poměru ve školství – k 31.12.2010 

 
Doba trvání Počet % 

Do 5 let 2 4 

Do 10 let 8 15 

Do 15 let 4 8 

Do 20 let 7 14 

Nad 20 let 30 59 

Celkem 51 100 
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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. 

 

 

 

3.4.  Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 
 Pedagogičtí pracovníci podle věku a pohlaví – k 31.12.2010 

  

  

 

muţi Ţeny celkem % 

Do 20 let - - - - 

21 aţ 30 let - 4 4 8 

31 aţ 40 let 1 15 16 31 

41 aţ 50 1 18 19 37 

51 aţ 60  1 7 8 16 

61 a více - 4 4 8 

Celkem 3 48 51 100 

% 8 92 100,0 X 

 

 

 

3.5.  Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Nepedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  k 31.12.2010 

  

Dosaţené vzdělání  muţi ţeny celkem % 

Základní -  4  4 20 

Vyučen 1 8 9 45 

Střední odborné - 3 3 15 

Úplné střední - 4 4 20 

Vyšší odborné  - - - - 

Vysokoškolské nepedagog. -  - - - 

Vysokoškolské pedagog. - - -   

Celkem 1  19 20 100 
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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 28. a 29. ledna.  V letošním roce se opět  konaly zápisy v obou 

neratovických školách ve stejném termínu.  K zápisu na naši školu se  dostavilo celkem 124 dětí.    

Postupně zaţádalo 17 dětí prostřednictvím svých rodičů o odklad. V září tak nastoupí  do čtyř  

prvních tříd celkem 107 ţáků. 

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

 

 

4.2.  Výsledky přijímacího řízení 
 

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

středními školami od 22. dubna  do 7. května 2011. Z celkového počtu 102 dětí v pátých třídách se 

k přijímacím zkouškám přihlásilo 30 ţáků.  Přijato pak bylo 26 ţáků, tj. 25,5 %. Z tohoto počtu je 

všech 24 ţáků přijato na místní GFP Neratovice, 2 ţáci na GJP Mělník. 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 55 ţáků.  Všichni ţáci  si podali v řádném 

termínu přihlášky ke studiu. Pouze jeden ţák nebyl přijat v prvním kole.  K dnešnímu dni jiţ jsou 

všichni přijati na zvolené střední školy.  

 Z osmých tříd vychází 12 ţáků.    

  Ze sedmých tříd vycházejí dva ţáci. 

 

Rozmístění vypadá následujícím způsobem  

Údaje o vycházejících ţácích, počty přijatých ţáků ke dni 30.6.2011. 
 

 

 Přijatí 

Gymnázia, lycea 4 

SOŠ a SPŠ 25 

Soukromé SŠ 5 

ISŠ   4leté 2 

UO 19 

Ţáci vycházející ze 7.a 8.třídy 14 

Víceletá gymnázia 8-letá 26 

Víceleté konzervatoře 0 

Víceletá gymnázia 7-letá  0 
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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. 

Škola se účastnila od podzimu 2009 do jara 2011 testování projektu Eskalátor v anglickém 

jazyce a ve čtenářské gramotnosti, které realizovala společnost SCIO v rámci projektu 

spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.  

  

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

v tabulce č.1. 

 

 

5.2.  Údaje o zameškaných hodinách 
 

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

vcelku setrvalý stav v počtu zameškaných omluvených hodin na ţáka. Tento počet se pohybuje kolem 

60 hodin za pololetí. I tak se však jedná o vcelku vysokou hodnotu. 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 – do půl hodiny na 

ţáka za jedno pololetí. 

 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 byla zřízena 4 oddělení dyslektického nácviku, tři oddělení na 

prvním stupni a jedno na stupni druhém. Do těchto oddělení bylo zařazeno celkem 37 dětí. 
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6.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)   
 

 

Název vzdělávací aktivity Počet zúčastněných pracovníků 

Letní škola matematiky: Příprava učitele na hodinu 

                                        s interaktivní tabulí, Nové pojetí  

                                        matematiky  na I.stupni ZŠ,    

                                        Přemýšlení a matematika 1                      

2  

Počítačový kurz-tvorba www. stránek  1 

Finanční gramotnost v kostce 1 

Studium k výkonu specializovaných činností-koordinace 

v oblasti ICT 

1 

Počítačový kurz 1  

Výjezdní seminář pro ředitele škol 2 

Rozvoj komunikativní kompetence ţáků ZŠ – Aj aktivně 2 

Nové pojetí Vv na 1.stupni 1 

Romské děti ohroţené sociální inkluzí 2 

Prevence kriminality 2 

Počítačová kriminalita 2 

Kázeň a klima školy 2 

Politický extremismus 2 

Školní poradenství 2 

Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 1 

Percepční a motorická oslabení ve školní praxi 1 

Začínáme s matematikou s nakladatelstvím Fraus 1 

Aj pro učitele 5 

Experimenty s přístroji ve školní chemické laboratoři 1 

Matematika v běţném ţivotě 1 

 

 

 

7.   Průběh školního roku, změny a dosaţené výsledky 
 

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 účastnili  dva ţáci. 

 

Nový školní rok byl zahájen v řádném termínu.  

Dne 2.9. byla slavnostně otevřena nová přístavba školy. Slavnostní akt proběhl za účasti představitelů 

města a zástupců ROP Střední Čechy.  
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Nově sestavené 6. třídy měly opět moţnost  zaţít  seznamovací adaptační kurz, který se konal 

jiţ tradičně 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.  
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V podzimních měsících proběhl audit na výpočetní techniku, který měl poslouţit  jako jeden 

z podkladů pro vyuţití dotace Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách - Peníze do 

škol. Na přípravě ţádosti se jiţ v této době začalo intenzivně pracovat. Pedagogičtí pracovníci 

absolvovali několik pracovních schůzek a školení. Pracovní skupina ve sloţení J. Kuţel, L. Čemusová, 

J. Michnová, K. Kořanová postupně ukončila tvorbu ţádosti na MŠMT ČR a tato ţádost byla dne 

17.12. odeslána. S nástupem nového roku přišlo i kladné rozhodnutí ministerstva a dne 6.1. byla škole 

přidělena na základě ţádosti částka 3 605 787,-Kč. Vzhledem k tomu, ţe tato částka je podmíněna 

tvorbou DUMů (digitálních učebních materiálů), čeká nás v následujícím školním roce ještě mnoho 

práce. 

 Tak jak bylo předem dohodnuto, převáţná část této částky bude určena pro vybavení školy a její 

modernizaci.  

V měsíci prosinci 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. 

Ţáci  se téţ účastnili  na pietním pokládání „kamenů zmizelého“ – mezinárodního projektu, kdy 

jsou takto označena místa, kde před II. světovou válkou bydleli naši ţidovští spoluobčané, kteří pak 

svůj ţivot skončili v koncentračních táborech. 
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V měsíci dubnu se v prostorách školy konala krajská konference SMART Klubu pod záštitou firmy 

AV Media. Této celodenní akce se zúčastnilo téměř 80 učitelů z našeho regionu. Naše škola při této 

příleţitosti získal titul - SMART vzorová škola. Velmi potěšitelné bylo, ţe několik učitelů naší školy 

během tohoto setkání působilo i jako školitelé a vedoucí jednotlivých workshopů na práci s interaktivní 

tabulí. Celá akce byla velmi kladně hodnocena a ze strany firmy AV Media je uţ zájem pořádat další 

pokračování v následujícím roce. 

  

 V průběhu roku jsme se stali partnerskou školou vydavatelství FRAUS. Ve škole byla 

instalována mobilní knihovna, která poskytuje k nahlédnutí téměř všechny tituly ( převáţně učebnice ) 

tohoto vydavatelství. 

 

Pro jedenáct tříd prvního stupně byla realizována škola v přírodě. Zúčastnilo se celkem  258 

dětí.   

 

Dne 22.4. se na naší škole jiţ tradičně konal projektový den Den Země. Do aktivit se zapojily 

všechny 2. – 5.třídy z prvního stupně, pro které ţáci z druhého stupně – zejména ţáci biologických a 

chemických praktik  nachystali a organizovali nejrůznější aktivity.  

 

 
 

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.    

 

V průběhu školního roku na škole konalo svou praxi několik studentů:  

Jedna studentka učitelství pro 2.stupeň – Hv,  dvě studentky učitelství pro I.stupeň, a tři studentky 

střední školy veřejně správní. 
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Jiţ čtvrtým 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 od minulého školního roku byla nabídka rozšířena o ovoce. 

 

V průběhu školního roku byl  vyhlášen  jeden ředitelský den, který byl vyuţit na proškolení 

pedagogického sboru – téma Šikana.   

 

 Ke konci školního roku odchází tři učitelé – konec smlouvy na dobu určitou, všichni jiţ 

v důchodovém věku, a jedna vychovatelka ŠD – taktéţ smlouva na dobu určitou.. Do školy nastoupí od 

nového školního roku dvě nové učitelky na první stupeň a jedna na druhý stupeň – všechny 

s předepsanou kvalifikací.  

 

 

8.     Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

8.1.  Údaje o významných mimoškolních a mimovýukových aktivitách 
 

Jiţ šestým 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  1 520  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 bohuţel nemohli v tomto školním  roce  navázat na dlouhodobou  spolupráci 

s městskou  policií v Neratovicích, neboť došlo k personální obměně.  

I tak se 6. třídy zúčastnily festivalu Jeden svět, který byl věnován lidským právům. 

7. třídy navštívily Muzeum Policie ČR v Praze a besedovaly s policií na téma kriminality. 

9. ročníky  se zúčastnily exkurze a následné besedy v Drop In v Praze, pro děvčata byl na konec 

školního roku zařazen kurz sebeobrany. 

V květnu proběhlo proškolení Peer aktivistů a vyškolení nových. 

 

   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 všichni ţáci 6.tříd, školní metodik prevence, výchovný poradce a  

třídní učitel. 

V říjnu se konalo školení pedagogického sboru na téma Strategie vyšetřování šikany, které vedl Mgr. 

Maléř. 

 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.  

   V měsíci červnu na základě ţádosti škola obdrţela 41 000,- Kč na další adaptační kurz pro ţáky 

6.tříd, který se opět uskuteční v září nového školního roku. Bohuţel dalším ţádostem, které škola 

zastupitelstvu města předloţila, nebylo vyhověno. 

  

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 3 ţáků. Další vzniklé problémy jiţ přesahovaly kompetence 

školy, a proto je  bylo nutno řešit s Policií ČR a se sociálním referátem MÚ Neratovice. 
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Na škole funguje odloučené pracoviště Pedagogicko psychologické poradny v Mělníku. 

  

V letošním školním roce byly podány celkem 4 nové ţádosti o vyšetření v PPP.  Všechny  se týkaly 

ţáků na 1.stupni. Dále bylo podáno 17 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 49 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. 

 

 

Mimovýukové aktivity 
 

 poznávací zájezd do Francie – Paříţ  –  40 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: 

 Příhody Ferdy  mravence               1.třídy   Praha 

            Zlatovláska                                                                 2- 3.tř.  Praha 

Kdyţ je v pekle neděle                                               2.-3.tř.   Praha 

            Cesta kolem světa                                                      4.tř.   Praha 

            Mrazík                                                                        4.tř.    Praha 

            Kráska a zvíře                                                            5.tř.   Praha 

 Nebojme se slavných románů   6.-9.roč.  SD Nera 

     

 filmová představení: 

   Dešťová víla                                                                1.-2.tř. SD 

                        Shrek                                                                           3.- 5.tř. SD 

                       Čertova nevěsta                                                           1.- 5.tř. SD 

  Harry Potter        6.-8.roč. SD 

 

 besedy:      

Besip        4. třídy            Nera 

Helpík        5.třídy   

                       Peer program                                                             3.+.4.tř. 

                       Sklo, sklářské umění                                                  5.tř. 

                       Opičí král                                                                   3.tř. 

                       Tygr a medvěd                                                           2. – 7. třídy 

  beseda s ředitelem Stř. zdrav. školy Mělník  9.roč.- dívky   

  beseda o holocaustu      9.roč.    

  beseda o protidrogové prevenci    7.AB    

  festival „Jeden svět“ o právech dítěte     6.AB   GFP 

  beseda o pracovním právu s pracovnicí ÚP   9.roč.  Mělník 

  beseda o malajských ţelvách                7.AC a 8.AB  
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 výukové programy: 

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

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

SHŠ Pernštejni – Gotika    - 7.-8.roč.  

 praktická ukázka foukání skla s výkladem  - 9.roč.-výběr  

 Regionální muzeum Mělník – Staří Slované  - 6.B   

   
 

 

 koncerty: 

Klavírní koncert .- Pohádky                                       1.- 2. tř. 

Výchovný koncert – ţáci ZUŠ                                               1. tř. 

Čajkovskij – Měsíce               4. – 5. tř. 

Hudební skupina Réva                                                          3. – 5. tř. 

Výchovný koncert – klasicismus    6.- 8. roč. 

Výchovný koncert - rock     6.- 9. roč. 

 

  

 projekty: Den CO       1. – 5. třídy 

Den zvířátek       1. – 2. třídy        

                      Zdravé zuby                                                                         1. - 5. třídy 

                     Den Země       1. – 9. třídy  

Vítání Slabikáře                                                                     1. třídy 

                     Masopust                             1. třídy 

            Masopustní rej                            2. třídy         

                Lidské tělo                                                                             2. třídy         

                       Orientace ve městě                                                                 2. třídy          

                       Halloween                                                                              2. třídy         

                       Příběhy s vyjmenovanými slovy                                            3. třídy 

                       Vánoční a Mikulášské učení                                                  3. třídy   

            Vyjmenovaná zvířátka slovy                                                  3. třídy 

                       Náš byt, náš dům                                                                    3. třídy      

  My body                                                                                 3. třídy 

                   Vesmír                                                                    3. třídy 

                Pravěk                                                                                    4. třídy  

                     Třídění odpadů                                                                      4. třídy 

                      Putování časem a českou zemí                                              4. třídy 

                     Výchova k demokracii a odpovědnosti                                 4. třídy 

                      Sebehodnocení                                                                      4. třídy 

                   Strom                                                                                     4. třídy 

                   Staré pověsti české                                                                4. třídy 

                   Staročeské Vánoce                                                                4. třídy 

                  Rybníkářství v Čechách                                                         4. třídy                                                                                       

                 Dospívání dívek                                                            5. třídy                                                                                             

                    Kniha                                                                                     5. třídy                  

Válečná léta                                                                          5. třídy                                                                                             

                 ČR – naše země                                                                     5. třídy                                                                                             

             Státy EU                                                                                5. třídy     
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 Exkurze a výlety:     

 

I.stupeň: 1.ročník  Planetárium Praha – O rozpůlené hvězdě    

      

  2.ročník  Planetárium Praha –  Aneţka a nebešťanek 

 

  3.ročník  Planetárium Praha – Vesmír kolem nás 

                                               Muzeu Korálek  Jablonec n/Nisou 

                                               Hasičská zbrojnice 

                                               Technické muzeum Praha 

                                               Národní muzeum Praha 

        4.ročník            Národní muzeum Praha      

    Krkonošské muzeum - Jablonec nad Nisou     

  

                    5.ročník                      Templ - Pravěk 

                Národní muzeum Praha 

                Terezín 

                                                           Krkonošské muzeum – Jablonec nad Nisou 

 

 

    

II.stupeň:          seznamovací adaptační výlet Mšeno    6. ročník   

  vánoční Mělník       6.A 

vánoční Praha       6.B 

výlet Liběchov       6.B 

lyţařský výcvikový kurz, Přední Labská    7.A    

 lyţařský výcvikový kurz, Přední Labská    7.BC     

výlet Sedmihorky       7.A     

výlet Sázava        6.C a 7.C  

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

  Muzeum Policie ČR      6.B a 7.B   

  Muzeum policie ČR       7.AC    

  Regionální muzeum Mělník     7.-8.roč.-výběr  

  sportovně turistický kurz, Přední Labská    8.A     

SOŠ a SOU Neratovice     8. ročník   

Národní divadlo       8.A    

IQ park Liberec       8.A  

výlet Mělník        8.B   

Černínovsko       8.roč.-výběr 

poznávací zájezd Paříţ      8.-9.roč.-výběr 

Obchodní akademie Lobkovice     9.roč.   

Terezín        9.roč.-výběr   

TIÚ Spolana        9.roč.-výběr 

výlet Máchovo jezero      9.B    

             Drop-in Praha       9.roč-výběr  
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     K volbě povolání:  Návštěva IPS Mělník – 8. a 9.třídy 

    Beseda  pro děvčata 9.ročníku – ředitel SZŠ Mělník 

    Exkurze na úřad práce v Neratovicích – 9.třídy 

    

 sběr starého papíru  -   září, březen, červen – sebráno 15 500 kg, 23 020 kg, 14 190 kg    

 
   Klub mladého diváka –  4  návštěvy praţských divadel   -     45 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 -  3.6. – 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 – po loňských zkušenostech opět  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 3.etapy 

celoroční hry – Letem celým světem. 

 

Některé z akcí: 

Září  - výlet Harasov  - zahájení celoroční hry 

Říjen  - vědomostní soutěţ v odděleních 

Listopad - turnaj v kopané 

Prosinec - vánoční výstava 

   Divadlo kouzel Líbezníce – Kouzelné Vánoce 

Leden  - první pomoc – soutěţ v odděleních 

Únor  - ples upírů – karneval 

Březen  - postav si svou Eiffelovku – soutěţ v odděleních 

Duben  - druţina hledá talent – soutěţ 

Květen  - výlet na zámek Loučeň 

Červen  - výlet na hrad Kokořík 

   Mexická slavnost – zakončení celodruţinové 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 
 

Matematická olympiáda  - v okresním kole kategorie 5.tříd se na celkovém 1.místě  umístil  ţák Michal 

Holec ze třídy 5.C, na druhém místě se umístila ţákyně Nikola Škorvagová z 5.B a na třetím místě ţák 

Zbyněk Petrţilka z téţe třídy .   

  

V okresním kole Pythagoriády se na celkovém 1. místě  umístil ţák  Ondřej Bureš ze třídy 5.A a na 

místě 3. - 4. ţák Michal Holec ze třídy 5.C. 

 

Kaţdoročně se velmi úspěšně účastníme soutěţe Matematický klokan. V letošním roce jsme se však 

zúčastnit nemohli, neboť jsme od organizátora neobdrţeli zadání.    

 

V biologické olympiádě v kategorii C se v okresním kole na 4.místě, mezi základními školami pak na 

místě 2., umístila Anna Prchlíková ze třídy 8.C a na místě 8., mezi ZŠ na místě 6. pak Veronika 

Koubová z téţe třídy.   

 

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

Ve II.kategorii  se na 2.místě umístil Ladislav Běla ze třídy 9.B a na místě 3. ţák Karel Špaček ze třídy 

9.A a Viktoria Miteva ze třídy 8.C na děleném 4. – 8.místě.  

  

V zeměpisné olympiádě se v kategorii A umístil na 3.místě Martin Zikmund ze třídy 6.B, a v kategorii 

B pak na místě 3., mezi ZŠ na místě 1., ţák Vojtěch Görög  ze třídy 6.B. Tento ţák postoupil do 

krajského kola, kde se opět umístil na krásném 3.místě, mezi ZŠ na místě prvním ! 

  

V okresním kole chemické olympiády se na 6. místě umístil ţák Aleš Hlaváček ze třídy 9.A. 

 

V Chemické soutěţi druţstev pro ZŠ a osmiletá gymnázia se náš tým ve sloţení Aleš Hlaváček, Alice 

Ţúrová ( oba z 9.A ) a Kateřina Matějková ze třídy 9.B umístil na třetím místě. 

 

V celostátní  internetové soutěţi IT – SLOT se na konečném 13.místě umístil ţák Jan Helebrant ze 

třídy 9.A. 

  

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

V kategorii 6.tříd Andrea  Šimáková a David  Šanda  (6.B)  –  2.místo, 

         David Tišer a David Krepl (6.A)   -   3.místo   

V kategorii 7.tříd  Petra.Vlčková a Josef Cvach  ( 7. C)  - 1.místo 

   David Pekarovič a Martina Vítová (7.A ) - 2.místo 

V kategorii 8.tříd  Veronika Koubová a Jan Preisler ( 8.C ) -  2.místo 

   Jakub Motl a Anna Danišová ( 8.A )  - 2.místo 

V kategorii 9.tříd   Alice Zbúrová a Roman Hlaváček (9.A)  -  1.místo 

   Jan Konrád a Filip Havel ( 9.B )  - 2.místo 

 

Logická olympiáda – postup do krajského kola z celkových 5 718 řešitelů si vybojovali následující 

ţáci: Čejka Ondřej, 5.C, Michal Holec, 5.C, Tesařová Viktorie, 5.C, Janovská Markéta, 4.A, Šanda 

Martin, 4.C.  

Do republikového kola pak postoupili : Čejka Ondřej, 5.C, Michal Holec, 5.C a Tesařová Viktorie, 

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

několik veřejných vystoupení  - například vánoční koncert s Neratovicím big bandem, adventní koncert 

v kojetickém kostele, atd.  Pravidelně téţ zpívá pro seniory v Domě kněţny Emmy a na akcích 

organizovaných MÚ Neratovice.   

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

Neratovice.  

Oba sbory téţ vystoupily na závěrečné ţákovské akademii. 

 

 
 

 

Obzvlášť povedené ţákovské literární a slohové práce byly pravidelně zasílány do místního i 

regionálního tisku. 

 

  

 

8.3.  Účast ţáků ve sportovních soutěţích 
 

Sportovní soutěţe: 

  

přespolní běh  -  krajské kolo - ml.chlapci - 8. místo                    

                                  

malá kopaná  - oblastní kolo - chlapci  - 3. místo 

 

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

 

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

          

odbíjená  - okresní kolo - st.dívky - 3. místo  
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oblastní kolo - chlapci   - 2.místo 

    

Pohár rozhlasu           - okresní kolo - ml. dívky - 2. místo 

ml. chlapci - 2. místo  

                                                            

st.chlapci - 3. místo 

                                                                                  st.dívky - 1. místo    

 

    krajské kolo  st.dívky - 7.místo                                  

                              

Mc Donald´s Cup - minikopaná -   

    krajské kolo - 2. – 3.třída - 1. místo 

       4. – 5.třída - 1. místo 

    celorepublikové kolo 4.- 5.třída - 14. místo 

 

Atletický čtyřboj -  okresní kolo - st.chlapci - 5. místo 

         

      

Atletická všestrannost  - okresní kolo   - 1.stupeň - 2.místo  

  

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

       5 x 2.místo 

       5 x 3.místo 

    krajské kolo - 1 x 2. místo 

       2 x 4.místo 

   

       

Plavecko- běţecký pohár okresní kolo  2 x 2.místo 

       1 x 3.místo 

    krajské kolo  1 x 4.místo 

       1 x 5.místo 

 

 Taneční pohár Středočeského kraje 

    Okresní kolo  1 x 1.místo 

       1 x 2.místo 

       1 x 4.místo 

    krajské kolo  1 x 2.místo 

       1 x 3.místo 
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9. Kontroly a inspekce 

 

 

9.1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve dnech 22. aţ 24. září 2010 proběhla na naší škole kontrola ČŠI se zaměřením na hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, která proběhla na popud 

rodičů ţáků loňských druhých tříd ( nespokojenost se změnou třídní učitelky ).    

Celkové hodnocení školy je přílohou č. 3. 

Ve dnech 26. a 29. 8. 2011 proběhla další kontrola ČŠI, tentokrát jako kontrola opravných zkoušek. 

Tato byla vyvolána stíţností rodičů, kteří nebyli spokojeni s klasifikací své dcery. Se závěry této 

inspekce budeme seznámeni aţ v druhé polovině měsíce září. 

 

 

9.2. Další kontroly  
  

V dubnu aţ květnu 2011 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 2010. 

Kontrola neshledala ţádné závady.  

 

 

 

10.     Spolupráce s odborovou organizací 

 
 Odborová organizace ukončila na škole své fungování  ke dni  31. 5. 2008. 
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11.  Základní údaje o hospodaření školy 

 

Prostředky přidělené odborem školství KÚ Středočeského kraje - rok 2010 

 
1)  Příjmy : 

 

a) provozní dotace       24 924 925,00 

program protidrogové politiky                             67 000,00 

kompenzační pomůcky pro ţáky se zdr.post.         12 000,00   

školní potřeby pro ţáky 1.ročníku ZŠ          97 000,00 

Fond sportu,volného času a primární prevence         10 250,00 

 

 

b) ostatní výnosy            109 279,00 

(poškozené učebnice, na plavání, od dětí na granty 

 

c e l k e m        25 220 454,00 

 

 

2) Neinvestiční náklady: 

 

Celkem        25 220 454,00 

z toho : 

 

a) mzdy        17 956 377,00 

b) odvody (včetně tvorby FKSP)        6 467 686,00    

c) OON               65 200,00   

d) zákonné pojištění (Kooperativa)            76 842,00  

e) učebnice             153 673,00    

f) školní potřeby (1. třídy, plavání, uč. pom.)        148 149,00 

g) školní potřeby pro ţáky 1.ročníku ZŠ         136 143,00 

h) kompenzační pomůcky             12 000,00 

ch) fond sportu,volného času a primární prevence          10 564,00 

i) škola bez drog a násilí             87 943,00 

j) cestovné-ostatní                9 440,00 

k) náhrada nemoci              16 434,00 

l) ochranné pomůcky              23 461,00 

m) školení               17 166,00 

n) DVPP               39 376,00 

        - z toho    - knihy a časopisy                     0,00 

                       - kurzy a školení             27 572,00 

                       - cestovné              11 804,00 

 

 

Zisk               0,0 
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B.     Prostředky  přidělené  MÚ Neratovice 

 

1) Příjmy : 

 

a) provozní dotace     5 752 598,00 

b) úroky            42 990,32 

c) ostatní výnosy (energie, apod.)        34 849,50 

d) stravné       2 057 365,73 

e) školné – druţina        181 600,00 

f) zúčtování fondů        272 000,00 

 

c e l k e m        8 341 403,55  

 

 

 

 

2) Neinvestiční náklady: 

 

Celkem       8 238 151,89 

z toho : 

 

a) učební pomůcky a tisk          41 128,10 

b) nákup nábytku           83 210,00  

c) nákup elektro přístrojů          31 395,00 

d) nákup materiálu         399 890,20 

e) energie       2 928 234,23 

f) sluţby (včetně telefonů, popl.bance)      919 694,23 

g) opravy          829 786,40 

h) cestovné            15 726,00 

i) náklady na reprezentaci            3 698,00 

j) pojištění majetku           39 608,00 

k) mzdy           570 000,00 

l) odvody (vč. tvorby FKSP)        208 586,00 

m) OON - na ŠvP           33 000,00 

n) OON            25 000,00 

o) odpisy            44 544,00 

p) ceniny              5 721,00 

q) suroviny – potraviny     2 057 365,73 

r) ostatní náklady - Kooperativa           1 565,00 

 

Zisk           103 251,66  
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C. Vedlejší  hospodářská  činnost 

 

Škola v roce 2010 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        576 578,11 

 

 

     2)   Neinvestiční náklady: 

 

celkem         499 459,56 

z toho : 

 

a) mzdy           76 752,00  

b) OON         212 345,00 

c) odvody (včetně tvorby FKSP)        27 950,00 

d) energie           58 788,00 

e) materiál                        2 909,00 

f) opravy a udrţování            6 820,00 

g) dotované mléko            4 822,95 

h) suroviny – potraviny                  109 072,61 

 

Zisk            77 118,55 

 

 

3) Neinvestiční výdaje : 

 

a)  Tvorba a pouţití FKSP 

 

převod r. 2009               68 777,54 

tvorba  r. 2010             412 651,00 

 

C e l k e m     příjmy         481 428,54 
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přísp. rekreace, zájezdy        174 810,00 

jubilea ( odchod do důchodu)               20 000,00 

vitamínové přípravky           35 250,00 

pohoštění - Den učitelů, vánoce         12 000,00 

příspěvek na stravování        159 915,00 

kulturní akce               0,00 

 

C e l k e m     výdaje         401 975,00 

 

Stav fondu k 31. 12. 2010          79 975,54 

 

 

    4)  Stav fondů organizace 

 

Fond   odměn 

počáteční stav             311 513,00 

čerpání              200 000,00 

konečný stav          111 513,00 

 

Fond reprodukce  

 

počáteční stav                     15 460,90 

čerpání                      0,00 

konečný stav            15 460,90 

 

 

Rezervní fond 

 

počáteční stav               284 075,93 

čerpání                        72 000,00 

konečný stav          221 075,93 

 

 

 

     5)  Hospodářský výsledek 

 

Příjmy celkem       35 922 553,16 

Výdaje celkem      35 742 182,95 

Hospodářský výsledek – zisk                     180 370,21 

Odvod energií ze zisku       - 101 765,77  

 

Zisk je tvořen výsledkem z hospodářské činnosti  

 

Celkový zisk organizace  ve výši          78 604,44 
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Návrh na rozdělení hospodářského výsledku : 

 

fond odměn            38 000,00 

  

rezervní fond            40 604,44 

   

c e l k e m            78 604,44 

 

 

Neratovice dne 27. 1. 2011 

  

 

 

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 2010. 

 

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 3.1.2011  

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne 26. září 2011.   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Jaroslav Kuţel 

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

       šk. r. 2010/11 
  

1. stupeň: 
 

 

Třída 

  

Počet 

ţáků ve 

třídě  

 

S vyznamenáním     

     

Neprospělo       

         

Chování  

 

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

1.A 27  24 88,89  2 7,40  0 0 

1.B 29  27 93,10  1  3,45 0  0 

1.C 27  26   96,30 1  3,70 0 0 

1.D 25 23   92,00 0  0 0 0 

2.A 27 24  88,89 0  0 0 0 

2.B 25 22   88,00 1  4,00 0 0 

2.C 27 24  88,89 1  3,70 0 0 

2.D 19 13  68,42 0  0 0 0 

3.A 25 22  88,00 0  0 0 0 

3.B 26 20  76,92 0  0 0 0 

3.C 26 22  84,62 1  3,85   0 0 

3.D 24 20 83,33 0 0 0 0 

4.A 30 18  60,00 1  3,33 4 0 

4.B 28   16   57,14 0   0 0  0  

4.C 28  15  53,57 0 0 0 0 

5.A 26 9  34,62 1  3,85 0 0 

5.B 26 11  42,31 0   0 0 0 

5.C 28 15  53,57 0  0 0 0 

5.D 22 12  54,55 0  0  1 0 

1.- 5.celkem  495  373 75,35  9    1.82 5  0 

 

2. stupeň 

  

 

Třída 

  

Počet 

ţáků ve 

třídě  

 

S vyznamenáním     

     

Neprospělo       

         

Chování  

 

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

6.A 23  1  4,35 4 17,39  0 1 

6.B 22 7  31,80 1  0,05 1 0 

6.C 21 3  14,29 6  28,57 0 0 

7.A 23 5  21,74 0  0 0 0 

7.B 26 0  0 7  26,92 3 2 

7.C 22 4  18,19 4  18,18 0 1 

8.A 26  4  15,38  1   3,85  0 1 

8.B  27 2  7,40 11  40,74 0 1 

8.C 23 3  13,04 10  43,48 5 1 

9.A 27  1 3,70  5    18,52 0 0  

9.B  28 1  3,57 0  0 0 0 

6.-9.celkem 268   31  11,57 49   18,28  9   7 

1.-9.celkem  763  404  52,95 63  7,60 14   7 
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Opravné zkoušky: 

  

          Prospělo        Neprospělo        Celkem 

1. ročník 0  0 0 

2. ročník 0 0 0 

3. ročník 0 0 0 

4. ročník 0 0 0 

5. ročník 0 1 1 

6. ročník 1  0 1 

7. ročník 2 1 3 

8. ročník 2 5 7 

9. ročník 3 3 6 

Celkem   8 10 18 
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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 1385 1841 68,19 0 0 0 

1.B 1464 1447 49,90 0 0 0 

1.C 1163 1234 45,71 0 0 0 

1.D 831 1212 48,48 0 0 0 

2.A 1038 1339 49,59 0 0 0 

2.B 1293 1283 59,32 0 0 0 

2.C 846 1174 43,48 0 0 0 

2.D 1052 1033 54,37 0 0 0 

3.A 821 1296 51,84 0 0 0 

3.B 1617 1182 45,46 0 0 0 

3.C 911 1213 46,65 0 0 0 

3.D 1058 1060 44,17 0 0 0 

4.A 1221 1425 47,50 0 6 0,20 

4.B 1347 1832 65,43 0 0 0 

4.C 1313 1579 56,39 0 0 0 

5.A 1031 1106 42,54 52 0 0 

5.B 1215 1366 52,54 0 4 0,15 

5.C 790 805 28,75 0 0 0 

5.D 1172 1091 49,59 88 0 0 

Celkem 

1.st. 

21568 24825 50,15 140 10 0,02 

6.A 1232 1439 62,57 19 86 3,74 

6.B 1098 788 35,82 3 8 0,36 

6.C 1624 1573 74,91 1 0 0 

7.A 788 1486 64,61 6 0 0 

7.B 1467 1402 53,92 1 34 1,31 

7.C 1042 1429 64,96 8 12 0,55 

8.A 2003 2284 87,85 0 0 0 

8.B 2417 2635 97,59 12 36 1,33 

8.C 1395 2191 95,26 23 44 1,91 

9.A 1602 2838 105,11 0 16 0,59 

9.B 1851 2682 95,79 0 0 0 

Celkem 

2.stupeň 

16519 20747 77,41 73 236 0,88 

Celkem 38087 45572 59,73 213 246 0,32 
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Příloha č.3    -    Šetření  ČŠI ve dnech 22. – 24. září 2010 
 
 

Závěry, celkové hodnocení školy 

 

 
Většina zjištění a hodnocení z inspekční zprávy z roku 2009 zůstává v platnosti, 
 
stejný je i závěr, že jsou dodržovány zásady rovného přístupu ke vzdělávání včetně 
stálé platnosti odstranitelných rizik v menší uplatňované diferenciaci ve výuce a v 
malé účinnosti podpory žáků se SVP (rozdílné výsledky na prvním a druhém stupni 

školy), 
 
většinou účinné byly zásahy školy do ŠVP ve smyslu nápravných opatření 
po inspekční činnosti v r. 2009, postupný (v některých směrech i skokový) vývoj 
zaznamenaly materiální podmínky školy, je tak uplatňována zásada udržitelného 
rozvoje, 
 
jako v r. 2009 činnost školy podporuje zdravý vývoj žáků, operativním přístupem 
byla odstraněna závada ještě v průběhu inspekce, 
 
v oblasti organizování, řízení změn, personálního managementu a vnitřní 
komunikace zjistila ČŠI pochybení, která vedla ke zhoršení vnitřního klimatu, 
pozitivem je skutečnost, že tento stav neovlivňuje kvalitu vzdělávání (nemá dosah na 
žáky), 
 
vzdělávací výsledky školy, systematické hodnocení individuálních a skupinových 
výsledků jsou průměrné. 

 

 

 

 


