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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/20  podle § 10, odst. 3 Zákona č.561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 

§ 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv.  

Zpráva projednána pedagogickou radou dne 1. 9. 2020. 

 

Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Kuţel 

  

 

 

 

 

 

Schváleno Školskou radou při ZŠ Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice dne 30. 9. 2020. 
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1. Základní údaje o škole 
 

1.1  Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 

Adresa školy Školní 900, 277 11 Neratovice 

IČ 495 16 256 

Bankovní spojení 461 432 359/ 0800 

DIČ --- 

Telefon/fax 315 68 20 67 - 8 

E-mail skola@zs-mpb.cz 

Adresa internetové stránky www.zs-mpb.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 

Identifikátor právnické osoby 600 047 407 

Název zřizovatele město Neratovice  

IČ 00 237 108.  

Adresa: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice  

Součásti školy Základní škola 

Školní druţina 

Školní jídelna 

IZO ředitelství  049 516 256 

Vedoucí a hospodářští 

pracovníci 

Mgr. Jaroslav Kuţel  -  ředitel školy 

Mgr. František Štěrba – zástupce ŘŠ pro II. stupeň 

Mgr. Kateřina Kořanová - zástupce ŘŠ pro I. stupeň 

Martina Netuková, DiS. – ekonom 

Lucie Fialová – hospodářka, sekretářka 

Jana Svobodová  -  vedoucí školní jídelny 

Zbyněk Kratochvíl  -  školník 

Místa poskytovaného 

vzdělávání nebo školských 

sluţeb 

1. Školní 900, 277 11 Neratovice 

2. Dr. E. Beneše 1034, 277 11 Neratovice 

 

1.2  Součásti školy 
 

součásti školy kapacita 

Základní škola 918 

Školní druţina 360 

Školní jídelna ZŠ 750 

 

 

1.3.   Údaje o Školské radě, Sdružení 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 

zřizovatele. V průběhu školního roku se uskutečnily dvě pracovní schůzky.   

Na škole existuje Sdruţení rodičů, které je tvořeno zástupci rodičů ţáků. Ke konci kalendářního 

roku 2015 proběhla transformace tohoto sdruţení na zapsaný spolek. 
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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 nacházely 4 kmenové třídy - jedná se o 3 první třídy a 1 druhou třídu, 

tělovýchovný sálek, jídelnu, víceúčelový sálek. Současně se zde nachází i 5 oddělení školní 

druţiny. 

Na hlavní budově je umístěno zbývajících 29 tříd prvního i druhého stupně a 6 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, praktického vyučování – ţákovská dílna a pracovna pěstitelských prací. 

V roce 2010 byl otevřen nový pavilon, ve kterém 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 realizována díky dotaci 

z ESF. Součástí přístavby pak je i venkovní výtah na hlavní budově školy.    

Škola dále nabízí zájemcům i ţákovskou knihovnu. 

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

 

 

1.5.   Práce v průběhu školního roku 
  

Školní rok začal ve znamení prací spojených se získanou dotací IROP, díky které škola 

prostřednictvím zřizovatele obdrţela 7 664 705,- Kč na modernizaci a vybavení odborných 

učeben. Jednalo se kompletní rekonstrukci učebny výpočetní techniky, fyziky i s kabinetem, 

přírodopisu a vybudování nové jazykové pracovny.  Součástí projektu bylo i vybavení moderními 

pomůckami a výpočetní a audiovizuální technikou. Druhou, ale finančně velmi náročnou částí, 

bylo celkové zasíťování školy, připojení školy na WI-FI  pořízení nových serverů školy. 

Bohuţel v důsledku problémů s výběrovým řízením došlo ke zpoţdění plánovaných prací, 

které měly být realizovány v průběhu letních prázdnin. Většina prací se tak začala realizovat aţ se 

začátkem školního roku, coţ s sebou přinášelo i celou řadu omezení a organizačních problémů. 

Nakonec se však podařilo vše zvládnout a v listopadu byla venkovními pracemi a dosadbou zeleně 

v areálu tato akce ukončena. 
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Velmi intenzivně jsme spolupracovali s architekty na dokončení projektové dokumentace 

k celkové rekonstrukci přístavby školy – areálu 2. a 3. tříd. Tato akce se skutečně v jarních 

měsících začala realizovat. K 1. dubnu bylo nutné celý areál vyklidit a předat k demolici. Pro třídy 

a oddělení školní druţiny bylo nutné najít náhradní prostory a ty adekvátně vybavit nábytkem a 

technikou, aby v nich bylo moţné učit na stejné úrovni jako v ostatních třídách.   

 

 
 

V listopadu jsme pořídili myčku na černé nádobí ve školní jídelně. Bylo však nutné provést 

i drobné stavební úpravy. Součástí tohoto vylepšení školní kuchyně bylo i pořízení nových regálů. 

Vše znamenalo částku cca 700 000,- Kč.   

V průběhu školního roku probíhaly práce na studii celkové rekonstrukce sociálních zařízení 

na hlavní budově školy, které neodpovídají současných hygienickým poţadavkům. 

V průběhu měsíce července a srpna proběhly i zásadní akce letošního léta: 

 Celková oprava podlah ve třech třídách 

 Malování 

Byly zakoupeny nové ţidle a lavice do tří tříd – 6. C a 6. E, dále pak i nové ţidle do 

jazykové pracovny. 

Do čtyř tříd druhého stupně byly instalovány interaktivní tabule. 

Proběhla oprava venkovní terasy u pavilonu školy, oprava výlezu na střechu budovy, atd. 

V dubnu byl vyměněn přívodný elektrický kabel do školní kuchyně. Došlo tak k navýšení 

přívodu a tak i k odstranění problémů s elektrickou energií ve školní kuchyni.  

Byla realizována úprava učebny hudební výchovy, kde byla odstraněna dělicí stěna, a bylo 

pořízeno pódium pro školní soubory. 

Postupně probíhá výměna poničených desek u školních lavic a sedáků u ţákovských ţidlí. 

Taktéţ proběhly další drobné opravy.  
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2.  Obecné podmínky vzdělávacího procesu 

 
2.1.  Obor základního vzdělávání a vzdělávací program 

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

 

V letošním roce jsme na celé škole pracovali podle našeho vlastního Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání „Škola pro ţivot – škola pro všechny“, č. j.: 400 / 2019. 

 

 

2.2. Sportovní třída 

 
V letošním školním roce jsme opět otevřeli v šestém ročníku novou třídu se sportovním 

zaměřením. Z přihlášených ţáků, kteří splňují poţadavky sportovní, prospěchové i kázeňské, byl 

sestaven nový kolektiv. Na tyto ţáky jsou kladeny zvýšené nároky a navíc se u nich 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. Úzce spolupracujeme s místním fotbalovým klubem. Tato 

spolupráce, jak se ukazuje, se jiţ začíná projevovat na kvalitě mladých zájemců, kteří se do této 

třídy hlásí.  

Z důvodu pandemie jsme nemohli v letošním roce realizovat pro tyto třídy sportovní kurzy.   

 

 

2.3.   Další školní funkce 

 
 Na škole pracovaly následující předmětové komise (PK): 

PK českého jazyka    - L. Kučerová 

PK cizích jazyků    - M. Kuţelová  

PK matematiky, fyziky a informatiky - I. Javorská 

PK přírodopisu a chemie   - R. Koprnická 

PK předmětů společenskovědních  - F. Štěrba   

PK předmětů výchovného zaměření  - M. Černý 

 

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

 výchovný poradce – volba povolání - I. Javorská 

 výchovný poradce   - L. Vítková 

 výchovný poradce – inkluze  - M. Johnová 

 metodik prevence   - J. Šnýdlová 

 speciální pedagog   - J. Šafářová 

 bezpečnostní technik   - M. Černý 

 poţární preventista   - Z. Kratochvíl  

 správce školní knihovny  - V. Jansová   

 kronikář    - M. Novotná 

 dopisovatel    - F. Štěrba 

 správce ICT    - D. Javorský 

 koordinátor ICT   - J. Brynda 

 koordinátor EVVO   - J. Horáková 
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 koordinátor  GRV   - K. Šimonová Kindová 

 

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

pedagogů.  

1. třídy  -      V. Šimáčková  

           2. třídy  -      R. Foglová 

 3. třídy  -      K. Chalupová    

4. třídy  -      A. Palečková 

5. třídy  -      M. Novotná   

 

 

2.4. Nabídka volitelných předmětů a kroužků 
  

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

nabízela následující předměty: 

 

7. ročník: Společenskovědní seminář      

   Výtvarné činnosti       

  Cvičení z matematiky 

Cvičení z českého jazyka       

 Biologická praktika  

 Sportovní hry – chlapci      

  

V rámci předmětu pracovní činnosti se vyučovalo: 

 

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 

                                 Svět práce   

 

 

3.  Personální údaje 

 

3.1. Základní údaje o pracovnících školy 

 
V tomto školním roce na škole pracuje celkem 109 zaměstnanců, z toho 24 na prvním stupni,    

32 na stupni druhém, 11 ve školní druţině, 10 ve školní jídelně, 8 uklízeček, 1 hospodářka - 

sekretářka, 1 ekonomka - mzdová účetní a 1 školník, 1 IT pracovník, 19 asistentů pedagoga, 3 

asistenti pedagoga současně pracují ve školní druţině, 1 speciální pedagog je současně učitelem na 

1. stupni a 1 vrátná. Dalších 5 pracovnic je na mateřské dovolené. 
 

    Pedagogičtí pracovníci    Nepedagogičtí pracovníci               Celkem 

Fyzických          Přepočtených Fyzických          Přepočtených  Fyzických        Přepočtených 

86 74,0 23 20,9  109 94,9 
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3.2.  Údaje o pedagogických pracovnících 

  
Pedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  31. 12. 2019 

  

Dosaţené vzdělání  muţi ţeny celkem % 

Základní - - - - 

Vyučen 0 7 7 8,14 

Střední odborné 0 7 7 8,14 

Úplné střední 1          19          20      23,26 

Bakalářské  2 6 8 9,30 

Vysokoškolské nepedagog. 0 4 4 4,65 

Vysokoškolské pedagog. 4          36          40      46,60 

Celkem 8          79          86    100,00 

 

Trvání pracovního poměru ve školství – k 31. 12. 2019 

 

Doba trvání Počet % 
Do 5 let 12 13,95 

Do 10 let 13 15,12 

Do 15 let 11 12,79 

Do 20 let 12 13,95 

Nad 20 let 38 44,19 

Celkem 86 100 

 

3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 
Sedm našich kolegů a kolegyň si doplňuje předepsané vzdělání studiem na vysoké škole. 

Dva z tohoto počtu v průběhu roku úspěšně dokončili studium.   

 Další dva kolegové začnou svá studia od září 2020. Všichni ostatní učitelé splňují 

předepsané poţadavky vyplývající ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

 

 

3.4.  Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 
 Pedagogičtí pracovníci podle věku a pohlaví – k 31. 12. 2019 

  

  

 

muţi Ţeny celkem % 

Do 20 let 0   1   1   1,16 

21 aţ 30 let 3   9 12 13,96 

31 aţ 40 let 1 13 14 16,28 

41 aţ 50 2 27 29 33,72 

51 aţ 60  1 17 18 20,93 

61 a více 2 10 12 13,95 

Celkem 9 77 86 100 
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3.5.  Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Nepedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  k 31. 12. 2019 

  

Dosaţené vzdělání  muţi ţeny celkem % 

Základní -  6 6 26,08  

Vyučen 1 10 11 47,83 

Střední odborné - 1 1   4,35 

Úplné střední 1 3 4  17,39 

Vyšší odborné  - 1 1    4,35 

Vysokoškolské nepedagog. -  - - - 

Vysokoškolské pedagog. - - -   

Celkem 2  21 23 100 

 

 

4. Počty žáků 

 

4.1. Počty žáků školy – k 30.6.2020 

 
třída počet žáků z toho 

chlapců 

z toho dívek 

1. A 30 17 13 

1. B 25 14 11 

1. C 22 11 11 

2. A 28 15 13 

2. B 25 11 14 

2. C 29 12 17 

3. A 23 11 12 

3. B 29 15 14 

3. C 24 11 13 

3. D 24 13 11 

3. E 20 11 9 

4. A 29 15 14 

4. B 28 16 12 

4. C 29 13 16 

5. A 31 17 14 

5. B 31 15 16 

5. C 31 16 15 

6. A 30 18 12 

6. B 27 13 14 

6. C 27 16 11 

6. D 27 16 11 

6. E 27 13 14 

7. A 26 12 14 

7. B 26 16 10 

7. C 22 12 10 

7. D 21 14 7 

8. A 24 14 10 

8. B 20 14 6 

8. C 23 14 9 
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8. D 24 14 10 

9. A 29 15 14 

9. B 27 16 11 

9. D 30 19 11 

Celkem 868 469 399 

Celkem 1. stupeň 458 233 225 

Celkem 2. stupeň 410 236 174 

 

  

4.2.  Zápis k povinné školní docházce 
 

  Zápis k povinné školní docházce se z důvodu uzavření škol konal naprosto nezvykle 

v termínu od 6. do 15. dubna. Zápis byl konán bez přítomnosti dítěte. Zapsáno bylo celkem 91 

ţáků. Pro příští školní rok jsme z kapacitních důvodů a po dohodě se zřizovatelem opět schopni 

otevřít pouze 3 první třídy.    

Postupně zaţádalo 13 dětí prostřednictvím svých rodičů o odklad.   

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

1034. 

 

      

4.3.  Výsledky přijímacího řízení  2019/2020 
 

Přijímací zkoušky se z důvodu pandemie konaly v náhradním termínu; dne 8. června na 

čtyřleté SŠ a dne 9. června na osmiletá gymnázia. Náhradní termín byl stanoven na 23. června.  

Z celkového počtu 93 dětí v pátých třídách se k přijímacím zkouškám na osmiletá 

gymnázia přihlásilo 29 (tj. 31,18%) ţáků.  Přijato pak bylo 11 ţáků, tj. 37,93%  z 29 přihlášených 

a 11,83 % z celkového počtu ţáků pátých tříd. 10 ţáků odchází studovat na místní osmileté 

gymnázium a 1 ţák na osmileté gymnázium do Prahy.  

Z 9. tříd vychází v letošním školním roce celkem 93 ţáků. 86 ţáků bylo přijato v 1. kole, 

sedm ţáků bylo přijato ve druhém kole.     

 Z osmých tříd vychází 6 ţáků.    

  Ze sedmých tříd vychází 3 ţáci. 

Rozmístění vypadá následujícím způsobem:  

Údaje o vycházejících ţácích, počty přijatých ţáků ke dni 30. 6. 2020. 
 

 Přijatí 

Gymnázia, lycea 14 

SOŠ a SPŠ 39 

Soukromé SŠ 8 

ISŠ  4- leté 3 

UO    22  

Ţáci vycházející ze 7. a 8. třídy 9 

Víceletá gymnázia 8- letá 11 

Víceleté konzervatoře 0 

Víceletá gymnázia 7- letá  0 
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1.  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 
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. 

 

 Pravidelně škola kupuje unikátní přístupové heslo do portálu Proskoly.cz   

( www.proskoly.cz ) pro všechny ţáky, kteří tím získávají moţnost otestovat své schopnosti a 

znalosti např. ve čtenářské gramotnosti, českém jazyce, matematice atd. Ţáci osmých tříd ve škole 

vyplnili test volby povolání a analyzovali jeho výsledky. 

 

Vzhledem k situaci ve druhém pololetí školního roku, která byla spojena s uzavřením škol, 

s distanční výukou a s nařízením MŠMT ČR ohledně hodnocení a klasifikace na konci školního 

roku, přikládám pouze celkový přehled o prospěchu za 1. pololetí školního roku 2019/2020, který 

se nachází v tabulce č. 1. 

 

 

5.2.  Údaje o zameškaných hodinách 
 

Údaje o zameškaných hodinách se nacházejí v tabulce č. 2. V letošním školním roce 

vzhledem k uzavření škol a tím i nemoţnosti evidovat absenci, jsou údaje pouze za 1. pololetí 

školního roku.  

Počet neomluvených hodin je vţdy ovlivněn několika problémovými ţáky. Tyto ţáky a 

jejich rodiče jsme řešili ve spolupráci se sociálním odborem a Policií ČR.  

 Problémy se skrytým záškoláctvím pravidelně řešíme ve spolupráci s odborem školství a 

odborem sociálních věcí MÚ Neratovice. 

 

 

 

5.3.  Údaje o integrovaných žácích 

 
V nápravných skupinách je na základě doporučení PPP zařazeno celkem 49 ţáků.   

Ţáci jsou rozděleni do 24 skupin speciálně-pedagogické péče nebo pedagogické intervence, 

zpravidla homogenních podle věku nebo podle druhu obtíţí. Ve skupinách je od jednoho do šesti 

ţáků, podle platné technické novely. 

  

K březnu tohoto školního roku je na škole celkem 147 ţáků (se SVP, nadaní), kteří na 

základě vyšetření v PPP vyţadují podpůrná opatření. Z tohoto počtu je pro 70 zpracován IVP. Ke 

konci školního roku na škole pracovalo 24 asistentů pedagoga. 

 

 

 

 

 

 

http://www.proskoly.cz/
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6.   Hodnocení žáků – úrazy 

 

6.1.  Počet úrazů 

 
Počet záznamů v knize úrazů 10  

Počet odeslaných záznamů o úrazech 8 

 

6.2.  Vyhodnocení úrazů 

 
Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 5 

V ostatních vyučovacích předmětech 0 

Výlety a exkurze 1 

Lyţařské kurzy 1 

Výuka plavání 0 

Přestávky ve škole 1 

Školní druţina a klub 2 

Šatny 0 

Sportovní soutěţe 0 

Sportovní kurz 0 

 

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
září   - Celodenní preventivní program šestých tříd zaměřený na kohezi třídy,  

                        seznamovací aktivity, vzájemnou spolupráci mezi dětmi, vztahy ve třídě, 

sebepoznání a sebehodnocení, sestavení pravidel ve třídě, prevenci             

záškoláctví, kouření a poţívání alkoholu, nebezpečí sociálních sítí 

Diagnostické šetření ve třídách (5. třídy a 7. D) 

                         

říjen  -  Bez masky – program proti šikaně, kyberšikaně - 6. - 9. třídy 

                        Dove - projekt sebedůvěry, chlapci - 7. - 9. třídy 

                        Dotazníkové socio-šetření - 9. B, vztahy ve třídě, třídní kolektiv,                      

                        Hodnotový ţebříček a nevhodné vlivy - 7. A, B, C 

                        Dotazníkové socio-šetření, práce s třídním kolektivem -  4. ročník 

                        Výcvik Peer aktivistů   

 Peer program 3. třídy  

 

listopad -   Abstinent - prevence zneuţívání alkoholu, film, 8. a 9. třídy 

                         Peer program  - 4. třídy 

                         projekt Městské policie Neratovice - prevence agresivity, vandalství -  6. a 7. třídy 

                          

prosinec -        Peer program - 3. třídy 

                        projekt Městské policie Neratovice - šikana, kyberšikana -  6. třídy                  

                        Dove - projekt sebedůvěry, 8. třída - dívky    

 

leden  -           Peer program - 4. třídy 

                        Neobyčejný kluk - prevence šikany, vztahů ve třídě, 6. třídy 
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únor -               Školení  a metodika k filmu v síti - školní metodik prevence 

                         besedy k filmu V síti 7. A, B, C, 9. B, 8. A   

  

V průběhu roku proběhlo cca 20 jednání s rodiči ţáků ohledně vztahů mezi dětmi ve třídě. Těmto 

třídám pak byla následně věnována zvýšená pozornost. 
 
 

8.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)   

 
Název vzdělávací aktivity Počet zúčastněných pracovníků 

Bakterie kolem nás 1 

Otevřená komunika a řešení konfliktů v třídním kolektivu 1 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení 34 

On line nástroje práce učitele 1. stupně ZŠ 1 

Tři P v hodinách matematiky 1. stupně ZŠ 1 

Hudba skrytá v plastu 1 

Time managemant pro ředitele školy 1 

Didaktické studium cizího jazyka - AJ 1 

Vzdělávání cizinců 1 

 

9.  Průběh školního roku, změny a dosažené výsledky 
 

Nový školní rok byl zahájen v řádném termínu – tj. v pondělí 2. září. Všichni pedagogičtí i 

nepedagogičtí pracovníci nastoupili na pracoviště jiţ o týden dřív, aby připravili třídy a společné 

prostory školy na zahájení provozu.  

 

 
 

Ţáci 1. tříd jiţ tradičně zahájili výuku v odloučeném objektu školy, tzv. Školičce.   

 

 Dne 11. října se uskutečnil jiţ druhý ročník střeleckého závodu ze vzduchovky „O pohár 

ZŠ Ing. M. Plesingera-Boţinova“. Tento závod je pořádán ve spolupráci s místním střeleckým 

klubem a tělovýchovnou jednotou, která nám zapůjčuje sportovní halu. Je určen pro smíšená 
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čtyřčlenná druţstva chlapců a dívek ze 4. aţ 9. tříd. Pro vítězná druţstva je připraveno mnoţství 

pěkných cen, které získáváme od sponzorů. I to je určitě jedním z důvodů rostoucího zájmu o 

tento závod. 

 

 
 

V pátek 6. 12. 2019 se v jídelně školy uskutečnilo zajímavé pracovní odpoledne rodičů, 

dětí a učitelů. Cílem setkání bylo vyrobit vánoční dárky a dekorace. Celé akce se jiţ tradičně 

zúčastnil velký počet zájemců.   

 

 
 

V pondělí 9. 12. 2019 jsme uspořádali jiţ druhý samostatný Vánoční koncert ve SD 

Neratovice. Vystoupily zde oba školní pěvecké sbory – Radost a Kuţelky, skupina Boţipleska, 

děti ze třídy pí učitelky M. Novotné a zatančily děti pod vedením pí učitelky M. Rybovičové. Pro 

rodiče byly od dětí na stolech připraveny drobné vánoční dárky.   
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V lednu se uskutečnily dva lyţařské výcvikové kurzy pro ţáky 7. tříd, kterých se zúčastnilo 

celkem 52 ţáků. 

 

V únoru opět poctila naši školu svou návštěvou Michaela Vidláková, se kterou měli ţáci 

devátých tříd moţnost besedovat. Paní Vidláková patří k obětem nacistické genocidy Ţidů. Svojí 

veřejnou aktivitou a přednáškovou činností se angaţuje pro to, aby memento holocaustu nikdy 

nevymizelo z naší paměti. Kaţdoročně se snaţíme našim ţákům touto formou připomínat, jaké 

katastrofy se v naší historii udály.  

 

 
  

Dne 11. března 2020 byla z důvodu koronavirové pandemie zakázána osobní přítomnost 

ţáků na školách v České republice. Po uzavření škol se ţáci i učitelé ocitli ze dne na den 

v nečekané a nové situaci. Všechny školy musely rychle nastavit nový způsob výuky. Od té doby 
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se ţáci vzdělávají distančně – na dálku. Prostřednictvím internetu učitelé zasílají ţákům látku, jiţ 

by jinak probírali. Prostřednictvím emailových adres a dalších aplikací komunikují  učitelé s 

rodinami ţáků, získávají zpětnou vazbu o tom, jak se dětem daří dotčenou probíranou látku 

zvládnout, co potřebují ještě procvičit.  Role učitele se tak mění ze dne na den, ne tak obsahem, ale 

především formou. Díky IT technice, mnoţství výukových portálů s výukovými materiály, 

moţností videoprojekcí, ale především díky pedagogické kreativitě, profesionalitě a sounáleţitosti 

s rodinami dětí a ţáků pokračuje výuka a s ní rozvoj dětí a ţáků dál. Důraz je kladen na vzájemnou 

spolupráci a pochopení učiva, hodnocení ze strany učitele probíhá převáţně formativním 

způsobem – ţáci jsou hodnoceni slovně, případně motivačními známkami. 

Od května nastává určité a postupné uvolňování a tak se do škol uzavřených kvůli 

pandemii koronaviru postupně vracejí ţáci. V pondělí 11. května mohli nastoupit do školy ţáci  

9. tříd základních škol. Maximální účast v jednotlivých skupinách je ale 15 ţáků. Nejedná se o 

klasickou výuku, jde spíš o přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Ţáci prvního stupně se 

mohou vyučování účastnit od pondělí 25. května.  Docházka je ale dobrovolná a škola musí zajistit 

výuku na dálku. 

Od 8. června je pak umoţněna docházka i zbylým ţákům druhého stupně. V tomto reţimu 

škola pracovala aţ do závěru školního roku.  

Situace spojená s koronavirovou pandemií s sebou přinesla celou řadu těţkostí, problémů, 

ale i pozitiv.  Mnoho dětí a jejich rodičů si nyní najednou začalo školy a vzdělání více váţit. Stejně 

tak i mnoho učitelů si uvědomilo, jak je kaţdodenní kontakt s dětmi naplňuje. Jedním z pozitiv 

dálkové výuky je tak paradoxně větší chuť do prezenčního studia. Na druhou stranu se ukázalo, ţe 

jsme mnohem flexibilnější, neţ jsme si sami mysleli. Všichni jsme se do velké míry zdokonalili v 

práci s technikou, kterou teď budeme určitě vyuţívat více a nápaditěji neţ v období před 

„koronavirem“, například pro vyuţití online výuky třeba pro dlouhodobě nemocné děti. Zároveň 

jsme se ovšem ujistili, ţe sociální kontakt a společné aktivity většině z nás opravdu chybí.  Pro 

samotné ţáky pak mělo toto období řadu pozitivních dopadů. Většina si jistě uvědomila hodnotu 

vzdělání a to, ţe moţnost chodit do školy není samozřejmost. Určitě ale také získali větší 

samostatnost, schopnost zorganizovat si práci a samozřejmě i technické dovednosti. 

 

 
 

Počátkem měsíce června, tentokrát bez účasti ţáků školy, jsme si opět připomněli výročí 

narození Ing. M. Plesingera-Boţinova poloţením květin na jeho hrob na lobkovickém hřbitově. 

Stejně tak si kaţdoročně v lednu připomínáme i výročí jeho úmrtí. Povaţujeme za nutné neustále 

připomínat jméno a odkaz osoby M. Plesingera-Boţinova, jehoţ jméno škola nese.  
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Díky uvolnění hygienické situace se nám nakonec podařilo v samém závěru měsíce června 

uskutečnit jiţ tradiční rozloučení se školou. Tato akce konaná na závěr školního roku je vţdy 

spojená s rozloučením se ţáky 9. tříd a oceněním nejlepších ţáků. Nedílnou součástí slavnostního 

večera je kulturní program připravený učiteli a ţáky školy. Celá akce se koná ve velkém sále 

místního Společenského domu za početné účasti rodičů, bývalých ţáků i veřejnosti. Z důvodu 

opatření spojených s koronavirovou pandemií se v letošním roce konala pouze v omezeném 

rozsahu a pouze pro rodiče ţáků devátých tříd. 

 

 
 

Na naší škole působí i v tomto školním roce ţákovský parlament (dále jen ŢP). Ţáci 4. – 9. 

ročníku si v reálných volbách, které se konaly počátkem září, zvolili zástupce do ŢP. Jejich 

prostřednictvím pak mohou vznášet podněty na vedení školy a alespoň částečně ovlivňovat své 

prostředí, směřování a chod školy. Zástupci jsou voleni na jeden školní rok. Účast je zcela 

dobrovolná, ovšem třídy, které své zástupce nezvolí, ztrácí právo podílet se na chodu školy. 

Parlament se schází jednou za 14 dní.   Členové ŢP rozvíjejí komunikační dovednosti, učí se říkat 

svůj názor, prezentovat své stanovisko, naslouchat druhým, vzájemně se respektovat, kultivovaně 

sdělit svůj nesouhlas, organizovat akce pro ostatní ţáky, atd. Ţákovský parlament vedou i letos 

koordinátorky Kateřina Jindrová a Markéta Johnová. 

I letos se škola prostřednictvím Ţákovského parlamentu zapojila do projektu Schools 

United „Hrdá škola“. První celoškolní akce se uskutečnila 15. října. Ţáci v rámci Suit up day podle 

vzoru Barneyho Stinsona oblékli společenské obleky a šaty. Opakovala se pravidla etikety, 

uspořádaly se hodiny společenského tance. Ve středu 20. listopadu proběhl Den bez mobilu. Od 

října do listopadu měli ţáci moţnost objednat si tričko či mikinu s logem školy. Vybírali ze tří 

barev, jeţ svým hlasováním určili členové parlamentu na jedné ze svých schůzek. V prosinci – 

měsíci dobrých skutků, byla odhlasována pomoc dětským domovům (sbírka hraček, plyšáků) pro 

azylový dům Mělník a Kralupy nad Vltavou, dětské centrum a dětský domov Mladá Boleslav a 

Milovice. Dne 25. 2. se konala soutěţ v rámci projektu Hrdá škola a Mezinárodního dne. 

Parlamenťáci ze 4. a 5. tříd přichystali sedm pokrmů, které reprezentovaly určitou zemi. Ţáci 1. 

stupně tipovali, ze které země se jídlo rozšířilo do celého světa. 

Někteří členové parlamentu pak přišli s vlastními návrhy na školní akce, které byly i 

uskutečněny. Na úterní odpoledne 5. 11. si ţáci 5. C připravili pro spoluţáky prvního stupně akci 

Halloween ve škole. Dlabali dýně, prošli si stezku odvahy, atd. V den výročí úmrtí Ing. M. 

Plesingera - Boţinova obědvali ţáci jídla dle vlastního výběru. 
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 Naše škola je zapojena do sítě Škol pro demokracii pod záštitou Centra pro demokratické 

učení. 

 
  

Z důvodu pandemie se v letošním školním roce neuskutečnila ani jedna škola v přírodě. 

Všechny nasmlouvané byly zrušeny. 

 

Jako jedna z 12 škol Středočeského kraje jsme i v letošním školním roce zajišťovali 

bezplatnou jazykovou přípravu pro ţáky - cizince. Tentokrát se této výuky účastnilo pět ţáků, 

všichni z naší školy. Původem byli z Makedonie, Ruska, Moldávie a Mongolska.  
 

Pokračoval projekt Happysnack - odběr školního dotovaného mléka pomocí automatů od 

společnosti COME vending s.r.o.  Ţáci školy tak mají moţnost pomocí předplacených kreditních 

karet vybírat z celé škály nabízených mléčných výrobků.   

 

V průběhu školního roku byly vyhlášeny čtyři ředitelské dny - v říjnu a v červnu. Důvodem 

pro jejich vyhlášení byly provozně organizační záleţitosti.  

 

V průběhu celého roku jsme se opět potýkali s problémem vysokého počtu ţáků. Zájem 

ţáků zejména z okolních obcí o přijetí do naší školy neopadá, a proto jsme museli neustále odmítat 

další a další zájemce. Zájem je především o přijetí do šestých tříd. Po domluvě se zřizovatelem se 

nám podařilo sníţit celkový počet ţáků ve škole, nicméně byli jsme nuceni sloučit několik tříd 

v rámci ročníků. Samozřejmě opět se souhlasem zřizovatele. Příčinou bylo sníţení celkového 

počtu učeben z důvodu rekonstrukce přístavby školy.  

  

 Jiţ tradičně naši školu navštěvují studenti z místního gymnázia, kteří zvaţují studium na 

pedagogické fakultě. Formou náslechů a následných rozborů hodin v jednotlivých třídách se 

seznamují s prací učitele. V letošním školním roce to bylo pět studentů.   
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 Počátkem druhého pololetí odešla jedna naše kolegyně na mateřskou dovolenou. Vzniklý 

problém jsme vyřešili rozdělením dětí z této třídy do zbývajících tříd v ročníku. 

 

 Vzhledem k stále rostoucímu počtu zaměstnanců a s tím spojené administrativní zátěţe 

jsme od května na základě výběrového řízení přijali mzdovou účetní na půl úvazku. Tím se ulehčí 

ekonomce školy v její práci. 

 

 Ke konci školního roku odchází několik pedagogických pracovníků – dvě kolegyně na 

mateřskou dovolenou a jedna odchází na jinou školu.   

 

 

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

10.1.  Údaje o významných mimoškolních a mimovýukových aktivitách      

                         
Nezapomínáme 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.  

Do malého kontejneru umístěného v přízemí školy shromaţďujeme vybité baterie. 

V rámci environmentální výchovy mimo jiné jiţ čtvrtým rokem sbíráme víčka od PET 

lahví.    

 

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 odboru 

sociálně právní ochrany dětí a mládeţe MÚ Neratovice. V tomto školním roce se komise sešla 

pětkrát a řešila problémy šesti ţáků. Problémy dalších několika ţáků jiţ přesahovaly moţnosti a 

kompetence školy, a proto je bylo nutno řešit s Policií ČR a s odborem sociálně právní ochrany 

dětí a mládeţe MÚ Neratovice. 

  

Pravidelně spolupracujeme se sociálním odborem MÚ Neratovice. Společně s ním řešíme 

nejzávaţnější problémy dětí. Dlouhodobě problematičtí ţáci mohou být umístěni na dvouměsíční 

diagnostický pobyt do Střediska výchovné péče Klíčov. V letošním školním roce tento 

diagnostický pobyt absolvoval jeden ţák.    

 

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

stejně dobré úrovni. 

 

Na škole funguje odloučené pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny v Mělníku. 

 

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

arcidiecézní charita v Praze. Jedná se o jednorázový roční příspěvek, 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 škole a zdravotní péče. Vzhledem k věku dítěte jde o 

částku 5 000,- Kč. Minulý rok jsme si vybrali opět dítě z Indie – sedmiletou dívku, které se 

jmenuje Jesvita D´Silva. Celou potřebnou částku pravidelně získáváme prostřednictvím sběrových 

akcí. 
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      Jesvita D´Silva 

 

 

Výčet dalších aktivit: 

 

 odběr dotovaného mléka, mléčných výrobků a ovoce pro ţáky     

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

 

 1. tř.  Duhová pohádka  -  preventivní program     SD Neratovice 

2. tř.  Duhová pohádka  -  preventivní program                 SD Neratovice 

   O líné babičce      Praha Divadlo v Dlouhé 

3. tř.  Duhová pohádka  -  preventivní program                 SD Neratovice 

  Sněhová královna     SD Neratovice 

4. tř.  Lotrando a Zubejda      SD Neratovice 

  Sněhová královna     SD Neratovice 

Vánoce u Spejblů     Divadlo S+H Praha 

5. tř.  Elektrický Emil      Praha Gong Praha 

Jak se dělá muzikál      Praha HD Karlín 

        

 filmová představení:   

 1., 2. tř., 4. tř. Ledové království 2     Neratovice 

 3., 5. tř. Sněţný kluk      Neratovice 

 6. – 9. tř.  Jumanji       Neratovice  

 besedy:  

1. ročník  Ţivot na farmě     

2. ročník  Poprvé do knihovny      Mě knihovna 
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Na vánoce dlouhý noce    Mě knihovna  

Příběh o ţabákovi, který pozná, ţe má strach  Mě knihovna 

3. ročník  Místní pověsti      Mě knihovna 

Advent       Mě knihovna 

Komiks       Mě knihovna  

    Palmový olej  

4. ročník    Krysáci - beseda ke knize a animaci      

   Besedy nad knihami+ Internetová bezpečnost  Mě knihovna 

5. ročník  Krysáci - beseda ke knize a animaci 

    

7. ročník  O dívčím dospívání        

 8. B, 9. B  První pomoc 

9. ročník  s pamětnicí holocaustu Michaelou Vidlákovou        

          

výukové programy: 

1. – 4. ročník  Bubnování     

1. – 3. ročník  Taneční tělocvik 

4. ročník    Internetová bezpečnost 

     

 5. – 8. ročník  SHŠ Pernštejni – Renesanční vojenství          

 8. – 9. ročník  IPS Mělník – výukový program k volbě povolání   

 9. A       Kokořínsko – sázení stromů 

   

 projekty:  

1. ročník - Den zvířat 

Den stromů 

Čertovská škola 

Masopust 

 2. ročník - Čtenářské dílny – podpora čtenářské gramotnosti 

3. ročník - Svátek zvířat 

Zdravé vánoční cukroví 

Vánoční zvyky 

Komiks 

 4. ročník - Čtenářské deníčky   

Výtvarný projekt - kreslíme obrázky a natáčíme videa pro seniory 

(nouzový stav) 

    Sbírka na útulky 

Palmový olej 

 4. C             -   vzdělávací projekt na motivy Velké knihy cestovatele 

          5. ročník     - Objevujeme svět s  Koumákem a Chytrolínem 

    Čtenářské deníky 

    

preventivní projekt „Bez masky“    5. – 9. ročník 

projekt sebedůvěry DOVE         7. ABC, 9. D, 8. AB 

 Den stromů – Zahradnická akademie Mělník  6. D, 8. C          

 preventivní film „Abstinent“                     8. – 9. ročník 

 

 Exkurze a výlety:    

  

I. stupeň: 2. ročník Farma – Nová Ves 
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    Mikuláš na hradě Houska  

3. ročník Výlov ryb - Labe 

     Království ţeleznic - Praha 

    Planetárium Praha 

    Farma Máslovice – sběr dýní 

  4. ročník Exkurze k Labi- zarybňování řeky   

  5. ročník Cosmos – NASA -  Praha 

 

   

II. stupeň:  Výlet – Lhotka      8. C, 6. D 

  Exkurze – kuchyně v restauraci v Čakovičkách  7. B 

  Exkurze – Mělník a MKD     9. A, D 

  Skanzen Přerov      6. D, E 

  Vánoční Praha      7. A 

  SÚRAO Praha      8. C 

 

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

    Beseda  pro 9. ročník se studenty SŠVT  Praha 

    Návštěvy SOŠ a SOU Neratovice – 9. třídy   

 

 Pomoc útulku pro psy a kočky 

 

 Spolupráce s MŠ – návštěvy předškoláků ve škole a při výuce 

 

 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.  

 

 Klub mladého diváka. V letošním školním roce se do KMD přihlásilo 26 ţáků ze 7. aţ 9. 

ročníku. Organizaci a dohled zajišťovaly paní učitelky Markéta Johnová a Libuše 

Kučerová. Ţáci zhlédli tři představení:  

1. Panna a netvor  - Divadlo Na Prádle 

2. Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka – Divadlo v Dlouhé 

3. Jonáš a tingl tangl – Divadlo v Celetné 

Čtvrté představení – Kytice v Národním divadle – se bohuţel z důvodu uzavření 

divadel nekonalo. 

 

 sběr starého papíru - září, červen – sebráno 12 810 kg, 9 130 kg 

 

 Sběr PET víček – za letošní školní rok bylo sebráno 185 kg. 

 

V rámci environmentální výchovy a programu Skutečně zdravá škola se ţáci prvního i druhého 

stupně zapojili do následujících aktivit: 

o  Projektové dny:  Den stromů, Den zvířat, Světový den zdraví  

o  Vyuţití nabídek ekocenter TEREZA a ADRA 

o  Návštěva ekofarmy, seznámení se zvířaty a provozem ekofarmy 

o  Sbírka pro opuštěné psy a kočky 

o „Zasej si svou zahrádku“ -   projekt v rámci programu Ovoce do škol – pozorování 

růstu rajčat od zasetí aţ ke tvorbě plodů 
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Škola je jiţ šestým rokem zapojena do programu Skutečně zdravá škola, je drţitelem bronzového 

certifikátu. V rámci tohoto programu se stále snaţíme plnit daná kritéria a v započaté činnosti i 

dále pokračovat. V letošním zkráceném školním roce jsme stihli realizovat tyto aktivity:  

o 16.10. - Mezinárodní den potravin - Akce Neplýtvej jídlem se Zdravou 9  

o Samosběr dýní v Máslovicích - 4. C a 3. E 

o Podzim na talíři - vaříme ze sezónních potravin v naší školní jídelně 

o Vánoční soutěţ v pečení - Moje zdravé Vánoce - třídy 1. stupně 

o 17.1. - Vaříme na přání dětí  

o únor - Beseda Palmový olej kolem nás se Zdravou 9 - třídy prvního stupně a 6. A 

o Literárně-výtvarná soutěţ - Palmový olej - pro ţáky 1. a 2. stupně 

V letošním školním roce jsme opět realizovali projekt Dny mezinárodní kuchyně, kdy ve školní 

jídelně je jedenkrát za měsíc jídelníček sestaven pouze z jídel typických pro jednotlivé země. 

Letos jsme tak měli moţnost ochutnat speciality z Mexika, Indie, Itálie, Číny a Slovenska. 

Součástí tohoto dne je i výzdoba školní jídelny, panely s informacemi a zajímavostmi o daném 

státě. Školní rozhlas hraje úryvky lidových či známých písní těchto zemí.   

 

 

10.2.  Účast žáků školy v soutěžích 

 

Název soutěže Stupeň 

soutěže 

Jméno, příjmení 

žáka 

Třída       Umístění 

Celkové – mezi ZŠ 

Dějepisná olympiáda OK Lucie Jonášová 9. B 2. 

Zeměpisná olympiáda OK – kat. A Matěj Klikar 6. D 8.            (4.) 

 OK – kat. B Antonín Nesměrák 7. D 6.            (3.) 

 OK – kat. C Ondřej Huml 9. A 1. 

  Lukáš Valenta 9. A 7.            (3.) 

 KK – kat. C Ondřej Huml 9. A  21.          (9.) 

Olympiáda v českém jazyce OK Lucie Jonášová 9. B 6. – 7.    (2. – 3.) 

  Tereza Pilařová 9. B 12. – 13.(7. – 8.) 

Olympiáda v Aj OK – kat. I.A Anna Hřivnová 7. A 1.   

  Martin Šícha 6. D 3. 

 OK – kat. II.A Ondřej Verner  9. D 10.  

 

Obdobně se téţ zúčastňujeme i soutěţe Přírodovědný klokan. V letošním školním roce se 

této soutěţe účastnili ţáci 8. a 9. tříd. Výborného výsledku dosáhla Tereza Pilařová ze třídy 9. B, 

která ve své kategorii Kadet obsadila 7. – 9. místo, coţ mezi ZŠ znamenalo krásné druhé místo v 

rámci okresu Mělník. Celkem se soutěţe zúčastnilo 814 ţáků. 

 

  Naši ţáci se téţ zapojili do soutěţe v technických dovednostech, kterou pro ţáky našeho 

regionu uspořádala SOŠ a SOU Neratovice. Ţák Patrik Mbila ze třídy 9. D pak obsadil 1. místo. 

 

Většina soutěţí a olympiád se pravidelně koná v poslední třetině školního roku. Bohuţel 

letošní rok byl v druhém pololetí poznamenán pandemií a plošným uzavřením škol. Z tohoto 

důvodu se většina olympiád a soutěţí, kterých se naši ţáci pravidelně účastní, nekonala.  

 

 Pěvecký sbor RADOST pod vedením pí uč. Foglové a Šťastné a pěvecký sbor KUŢELKY 

pod vedením pí učitelky M. Bláhové a Z. Langrové v letošním školním roce opět absolvovaly 

několik veřejných vystoupení.    
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Jiţ pátým rokem působí na škole ţákovský instrumentální soubor Boţipleska, který byl 

vytvořen z ţáků druhého stupně. Tento soubor vystoupil na vánočním koncertu v neratovickém 

společenském domě.  

 

 
 

 

 

 

10.3.  Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 

Sportovní soutěţe: 

                              

In-line brusle  -  okresní kolo - 2 x 1. místo 

       3 x 2. místo 

       2 x 3. místo  

    krajské kolo - 1 x 5. místo     

           

Florbal    okresní kolo  3. kategorie 2. místo 

     

Atletický čtyřboj  okresní kolo  st. dívky 1. místo 

       st. chlapci 1. místo 

      

Přespolní běh   okresní kolo  ml. dívky 1. místo 

         

    krajské kolo  ml. dívky 5. místo 

         

Nehvizdská laťka  ml. dívky, chlapci   3. místo 

    st. dívky, chlapci   1. místo  
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10.4.   Nabídka zájmových kroužků 
 

Šikovné ruce Mgr. Milena Novotná 3. - 5. ročník 

Ruský jazyk hrou Mgr. Lenka Koppová 4. - 9. ročník 

Veselá věda Mgr. Marie Zahradníčková 1. - 5. ročník 

Florbal Mgr. Milan Černý 5. ročník 

Taneční (street dance) Mária Rybovičová 1. ročník 

Taneční (street dance) Mária Rybovičová 2. ročník 

Taneční (street dance) Mária Rybovičová 3. - 5. ročník 

Taneční (street dance) Mária Rybovičová 3. - 6. ročník 

Hrátky s AJ Mgr. Dana Šťastná 2. ročník 

Pěvecký sbor Radost 
Mgr. Dana Šťastná 

Mgr. Romana Foglová 
2. - 5. ročník 

Pěvecký sbor Kuţelky 
Markéta Bláhová 

Zuzana Langrová 
1. ročník 

Výtvarný krouţek Mgr. Romana Foglová 2. ročník 

Atletika Mgr. Kateřina Janků 3. - 5. ročník 

Atletika  Mgr. Kateřina Chalupová 1. - 2. ročník 

Hudební soubor Mgr. Jaroslav Kuţel II. stupeň 

 

 

 

11. Kontroly a inspekce  

 

11.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
 V letošním školním roce v naší škole proběhla ve dnech 12. aţ 18. listopadu 2019 kontrola 

ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání podle školních vzdělávacích programů (dále ŠVP), jejich naplňování a soulad s 

právními předpisy a s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. b) 

a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Inspekční zpráva je přílohou č. 3 této 

výroční zprávy.  

 Dne 3. dubna proběhlo specifické tematické šetření ČŠI v podobě řízeného telefonického 

rozhovoru s ředitelem školy, jehoţ cílem bylo popsat situaci v oblasti distančního vzdělávání 

v naší škole, identifikovat potřeby školy a poskytnout škole případnou metodickou podporu. Cílem 

tohoto šetření, které proběhlo na téměř 5 000 školách, bylo zjistit, jakými formami a způsoby 

školy pojímají vzdělávání tzv. na dálku, na co se při vzdělávání zaměřují, jak se daří s ţáky 

komunikovat, s jakými překáţkami se setkávají nebo jakou pomoc či podporu potřebují. 
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11.2  Další kontroly  
  

-       březen 2020 -  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 2019. 

o Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by ovlivňovaly stav majetku nebo výši 

hospodářského výsledku účetní jednotky.  

 

  

 

12.  ICT – standard a plán 
 

12.1  Pracovní stanice – počet 
 

Počet standard 

ICT 

skutečnost plán 

Počet ţáků - 868 - 

Počet pedagogických pracovníků - 87 - 

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách - 50 60 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, 

studovnách, školních knihovnách, apod. 

- 75 40 

Pracovní stanice slouţící k přípravě pedagogického 

pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 

- 42 60 

Počet pracovních stanic celkem - 167 180 

 

12.2 Pracovní stanice – technické parametry 

 

Technické parametry stanic počet 

Starší 5 let 129 

Novější – nevyhovuje standardu ICT - 

Novější – vyhovuje standardu ICT 38 

12.3  Lokální počítačová síť (LAN) školy 
 

Lokální počítačová síť standard 

ICT 

skutečnost plán 

Počet přípojných míst - 400 - 

Sdílení dat Ano Ano - 

Sdílení prostředků Ano Ano - 

Připojení do internetu Ano Ano - 

Komunikace mezi uţivateli Ano Ano - 

Bezpečnost dat Ano Ano - 

Personifikovaný přístup k datům Ano Ano - 

 

12.4  Připojení k internetu 
 

služba hodnota standard 

ICT 

skutečnost plán 

Rychlost 512/128 a 1024/256 - 15000/15000 30000/30000 

Agregace Nejvýše 1:10 - Bez AG - 

Veřejné IP adresy ANO - A - 

Neomezený přístup na internet ANO - A - 

Oddělení VLAN (pedagog, ţák) ANO - A - 
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QoS (vzdálená správa) ANO - A - 

Filtrace obsahu ANO - A - 

Antispam ANO - A - 

Antivir ANO - A - 

 

 

12.5   Prezentační a grafická technika 

 

Technika  - Druh standard 

ICT 

skutečnost plán 

Datový projektor - 38 30 

Dotyková tabule - 35 30 

Tiskárny  - 9 10 

Kopírovací stroj - 4 4 

 

 

12.6   Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 
 

programové vybavení skutečnost plán 

Operační systém WIN 10 - 

Antivirový program AVG, Microsoft Defender - 

Textový editor MS WORD Office 

365 Tabulkový editor MS EXCEL 

Editor prezentací MS POWERPOINT 

Grafický editor - rastrová grafika PICASA, GIMP - 

Grafický editor - vektorová grafika ZONER CALL, INKSAPE - 

Webový prohlíţeč MOZILA, CHROME - 

Editor webových stránek   - 

Klient elektronické pošty OFFICE 365 - 

Aplikace pro výuku a procvičování psaní na 

klávesnici 

ATF, online - 

Programy odborného zaměření Výukové aplikace - 

 

 

12.7   Další ukazatele 
 

 standard 

ICT 

skutečnost plán 

Diskový prostor na uloţení dat pro ţáky - 2TB - 

Uloţení dat na přenosné médium (disketa, CD,…) - ANO - 

Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty - ANO - 

Prostor pro ţáky a pedagogy na vystavení webové 

prezentace 

- ANO - 

Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a sluţbu 

internetu, které škola určí 

- ANO - 

Přístup k ICT z domova pro pedagogy - ANO - 

Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo 

notebooku v učebnách 

- Cca 400  
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13. Zájmové vzdělávání – školní družina 

 
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 celodruţinová hra měla 

pět kategorií:  

 

1. třídy - „Šťastná plavba za tajemným ostrovem“  

2. třídy - „Poznáváme Mělnicko a okolí“ 

 

3. třídy - „Putování Českou republikou“ 

4. třídy -  X. oddělení: - „Cestujeme po světě za zvířátky“ 

XI. oddělení: - „Cesta kolem světa“. 

počet dětí:  294 (1. - 4. třída) 

počet oddělení:  11 

vychovatelky:   7 celý úvazek a 4 poloviční úvazek 

kvalifikovanost: 11 kvalifikovaných, (2 vychovatelky úspěšně absolvovaly doplňující 

studium vychovatelství) 

        

rozmístění:   1. tř. - 3 oddělení - školička 

                   2. tř. - 2 oddělení - školička 

   2. tř. - 1 oddělení - přístavba 

                   3. tř. - 3 oddělení - přístavba 

4. tř.  - 2 oddělení -  přístavba 

 

Celoroční plnění plánů a výletů bylo omezeno plošným uzavřením škol.  

 

Uskutečněné akce ve školní družině: 

 

ZOO Praha     - 3. třídy   

Hora Říp     - 2. třídy + 1. třída   

Vánoční výstava DKE   - 1. - 3. třídy   

Čokoládovna Šestajovice   - 3. třídy   

Toulcův dvůr - „Vánoce na statku“  - 1. třídy 

Kino Neratovice - Zakleté pírko    - celodruţinová akce    

zapojení do akce „Mezinárodní mírový den“ - 1. a 3. třídy  

zapojení do soutěţe „O nejkrásnější vánoční přání“ - Insgraf s.r.o.  - 3. třídy   

Vánoční dílny  

besedy 

knihovna 
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14.     Spolupráce s odborovou organizací 

 
 Odborová organizace ukončila na škole své fungování ke dni  31. 5. 2008. 

 

 

 

15.  Základní údaje o hospodaření školy 
 

A. Prostředky přidělené odborem školství KÚ Středočeského kraje –  

rok 2019 

 
1)  Příjmy: 

a) provozní dotace       51 437 520,00 

  

c e l k e m        51 437 520,00 

 

2) Neinvestiční náklady: 

 

Celkem        51 437 520,00 

z toho: 

a) mzdy        36 953 783,00 

b) odvody (včetně tvorby FKSP)      13 282 903,52  

c) OON + cizinci            220 399,00  

d) zákonné pojištění (Kooperativa)          146 549,00  

e) učebnice             171 099,00    

f) školní potřeby (1. třídy, plavání, uč. pom.)        267 412,79 

g) náhrada nemoci            167 311,00 

h) DVPP                  

               - kurzy a školení             21 058,00 

   - cestovné                2 782,00 
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 i) školení              50 091,70 

 j) cestovné              11 756,00 

 k) ochranné pomůcky             78 834,98 

 l) podpůrná opatření             28 740,00 

 m) lékařské prohlídky             34 800,00   

      

Zisk               0,0 

 

 

B. Provozní rozpočet 
 

1) Příjmy: 

a) provozní dotace od zřizovatele     6 861 000,00 

b) úroky                                1 354,77 

c) ostatní výnosy (energie, apod.)                   70 610,00 

d) stravné         3 311 096,31 

e) školné – druţina                309 600,00 

f) dotace na ŠvP                  28 480,00 

    

c e l k e m                   10 582 141,08  

 

 

2) Neinvestiční náklady: 

 

Celkem                  10 582 141,08 

 

z toho: 

a) učební pomůcky a tisk                            71 049,30 

b) nákup nábytku a elektro               118 446,00 

c) nákup materiálu                    467 246,23 

d) energie         2 800 000,00 

e) sluţby (včetně telefonů, popl.bance, ceniny)                  1 202 509,99 

f) opravy                  940 093,90 

g) cestovné                              55 025,00 

h) náklady na reprezentaci                                194,00 

i) pojištění majetku                             42 802,00 

j) mzdy                   900 000,00 

k) odvody (vč. tvorby FKSP)                305 087,00 

l) zákonné sociální náklady, ( FKSP, školení )                         20 051,54  

m) OON - na ŠvP                       28 480,00 

n) OON                        28 000,00 

o) odpisy                             3 429,00 

p) suroviny – potraviny       3 311 096,31 

q) ostatní náklady - Kooperativa                           3 484,00 

r) drobný dlouhodobý majetek         285 146,81 

  

Zisk                            0,00  
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C. Vedlejší  hospodářská  činnost 
 

Škola v roce 2019 provozovala vedlejší hospodářskou činnost v tomto rozsahu: 

     - zájmové krouţky 

     - pronájmy prostor školy včetně tělocvičen 

     - školní kiosek  

     - stravné 

 

1) Příjmy: 

Trţby a výnosy      c e l k e m          715 298,07 

   

2) Neinvestiční náklady: 

celkem                  618 181,67 

z toho: 

a) mzdy              128 330,00  

b) OON              271 755,00 

c) odvody (včetně tvorby FKSP)               46 627,60 

d) energie                  39 433,00 

e) materiál                                 5 862,00 

f) opravy a udrţování                     4 073,00 

g) suroviny – potraviny                         122 101,07 

  

Zisk                  97 116,40 

 

D.  Neinvestiční výdaje: 
 

a) Tvorba a pouţití FKSP – rok 2019 

převod r. 2018                       627 055,49 

tvorba r. 2019                           763 108,66 

 

C e l k e m    příjmy                    1 390 164,15 

 

jubilea (odchod do důchodu)                              18 500,00 

pohoštění - Den učitelů, Vánoce               46 461,00 

příspěvek na stravování            212 976,00 

kulturní akce                   0,00 

příspěvek na rekreace         342 123,00 

 

C e l k e m    výdaje             620 060,00 

 

Stav fondu k 31. 12. 2019            770 104,15 

    

 

 E.  Stav fondů organizace 
 

Fond odměn 

počáteční stav              219 094,33 

tvorba                     45 000,00 

čerpání                                  0,-  

konečný stav            264 094,33 
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Fond reprodukce  

počáteční stav                              0,00 

převod z rezervního fondu                  0,00 

čerpání                              0,00 

konečný stav                         0,00 

 

Rezervní fond 

počáteční stav                 329 368,27 

tvorba                 49 434,40  

čerpání                                     0,00 

konečný stav            378 802,67 

 

 

  F. Hospodářský výsledek 
 

Příjmy celkem                 65 668 869,55 

Výdaje celkem                     65 571 753,15 

Hospodářský výsledek – zisk                              97 116,40 

  

Celkový zisk organizace ve výši                              97 116,40 

 

V roce 2019 naše organizace přijala se souhlasem Rady města Neratovice finanční sponzorské 

dary: 

od firmy Kodak expres – Lubomír Vosáhlo ve výši 12 000,- Kč,  

Finanční prostředky ve výši 12 000,- Kč kancelářských pomůcek pro děti. 

  

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019: 

 

fond odměn                    47 000,00 

rezervní fond                    50 116,40 

   

c e l k e m                    97 116,40 

 

 

G. Prostředky EU – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 
 

1. Příjmy 

Trţby a výnosy celkem           595 836,50 

 

2. Neinvestiční náklady 

Celkem             595 836,50 

 

Z toho: 

a) mzdy – OON            492 067,00 

b) učební pomůcky                1 434,00 

c) semináře, školení              99 360,00 

d) cestovné                    988,00 

e) sluţby                 1 987,50 

 

Zisk                         0,0   
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Organizace v roce 2017 podala ţádost a ta byla schválena ve výši 1 582 704,- Kč. 

V roce 2017 jsme obdrţeli částku ve výši 949 622,40 Kč. 

V roce 2018 jsme obdrţeli částku ve výši 633 081,60 Kč. 

V roce 2017 byla zaúčtována do nákladů částka ve výši 138 630,- Kč. 

V roce 2018 byla zaúčtována do nákladů částka ve výši 672 685,50 Kč. 

V roce 2019 byla zaúčtována do nákladů částka ve výši 595 836,50 Kč. 

Nevyčerpaná dotace ve výši 175 552,- Kč byla převedena do rezervního fondu a bude vrácena 

v roce 2020. 

 

Prostředky EU – Šablony pro MŠ a ZŠ II. 
 

1. Příjmy 

 

Trţby a výnosy celkem       155 859,60 

 

2. Neinvestiční náklady 

 

Celkem         155 859,60 

Z toho: 

a) mzdy – OON          29 160,00 

b) DHIM         102 982,60 

c) semináře, školení          23 130,00 

d) cestovné                587,00 

 

Zisk                      0,0   

 

Organizace v roce 2019 podala ţádost a ta byla schválena ve výši 2 318 071,- Kč. 

V roce 2019 jsme obdrţeli částku ve výši 2 318 071,- Kč. 

V roce 2019 byla zaúčtována do nákladů částka ve výši 155 859,60 Kč. 

Nevyčerpaná dotace ve výši 2 162 211,40 Kč byla převedena do rezervního fondu a bude čerpána 

v roce 2020 a 2021. 

  

 Prostředky EU – Obědy do škol 

 
1. Příjmy 

Trţby a výnosy celkem         27 554,10 

 

2. Neinvestiční náklady 

Celkem           27 554,10 

Z toho: 

a) suroviny           26 242,00 

b) reţie             1 312,10 

  

Zisk                      0,0   

 

Organizace byla v roce 2019 zařazena do projektu Obědy do škol. 

V roce 2019 jsme obdrţeli částku ve výši 132 127,80 Kč. 

V roce 2019 byla zaúčtována do nákladů částka ve výši 27 554,10 Kč. 

Nevyčerpaná dotace ve výši 104 573,70 Kč byla převedena do rezervního fondu a bude čerpána 

v roce 2020. 
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16.  Výsledky inventarizace majetku 

 

16.1 Inventarizovaný majetek 
  

Druh majetku  Inventarizace  

ke dni 

Celková hodnota 

k 31. 12. 2019 

Nehmotný investiční majetek D - -  

Hmotný investiční majetek F 31. 12. 2019  561 635,00 Kč 

Pozemky D - -  

Drobný nehmotný majetek D 31. 12. 2019  125 879,60 Kč 

Hmotný majetek v operativní ev.(500 –3 000 Kč) F 31. 12. 2019 2 589 525,56 Kč  

Drobný hmotný majetek (3 000 – 40 000 Kč) F 31. 12. 2019 10 370 387,18 Kč 

Materiálové zásoby  F ---              --- 

Učební pomůcky  F 31. 12. 2019  2 052 929,22 Kč 

Stravenky  F --- --- 

Ceniny  F ---              --- 

Pokladní hotovost  F 31. 12. 2019       7 933,00 Kč  

    

  

* Způsob provedení inventarizace :  fyzicky (F), dokladově (D). 

 

 

16.2 Závěry inventarizace 

 

inventarizace komentář 

Inventarizován byl majetek umístěný (upřesnění 

objektu) 

1/ hlavní budova 

2/ odloučené pracoviště ( areál 1. tříd ) 

Neupotřebitelný, přebytečný, nevyuţitý majetek 

a způsob jak by s ním mohlo být naloţeno 

 

--- 

Inventarizační rozdíly (manka, přebytky), návrh 

na jejich vypořádání, postih 

 

--- 

Zjištěné nedostatky a závady při inventarizaci, 

zajištění majetku, jeho ochrana před poškozením, 

odcizením 

 

--- 

Návrh inventarizační komise na vypořádání 

inventarizačních rozdílů 

 

--- 

Inventarizační komise 

 

 

Předseda komise:  Mgr. František Štěrba  

Členové :               Mgr. Kateřina Kořanová 

                               Bc. Miroslava Priatková 

                                        Jana Svobodová 

                                        Zbyněk Kratochvíl 

Datum inventarizace 31. 12. 2019 
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17.   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-Božinova Neratovice za rok 2019. 

 

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 tělovýchovy 

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: 0 

 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodrţování zákona: 0 

 

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

školy. 

 

 

V Neratovicích dne 10. 1. 2020  

 

17.1 

Doplňující informace o Základní škole Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice jsou zveřejňovány 

na internetové adrese http://www.zs-mpb.cz/, kde jsou uváděny průběţně všechny důleţité zprávy 

a informace.  

Veškeré informace poskytne vedení školy a sekretariát.  

Dále je moţno nahlédnout do výroční zprávy školy, která je uloţena na ředitelství školy. Výroční 

zpráva je k dispozici i na webových stránkách školy. 

 

 

 

18. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Škola podporuje vzdělávání pedagogů v rámci celoţivotního učení: 

 

- Zuzana  Kostřábová -  PedF UJEP Ústí nad Labem, učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

     - úspěšně ukončeno v červnu 2020 

 

- Mária Rybovičová  -  PedF UJEP Ústí nad Labem, učitelství pro 2. stupeň ZŠ – Tv a sport 

 

- Zuzana Langrová  -  PedF UJEP Ústí nad Labem, učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

 

- Lucie Muráriková  -  PedF UK Praha, učitelství pro 1. stupeň 
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- Martin Pakandl     -  PedF UK Praha, učitelství společenských věd pro střední školy 

- úspěšně ukončeno v červnu 2020 

 

- Dagmar Ţáková Humlová -   PedF UK Praha, učitelství praktického vyučování a odborného      

                           výcviku 

 

- Radana Strnadová  - PedF UK Praha, učitelství praktického vyučování a odborného                                  

     výcviku  

 

 

 

 19. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Škola v letošním školním roce nebyla zapojena do ţádného z rozvojových a mezinárodních 

programů.  
 

  

 

20. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

Partnerská škola nakladatelství FRAUS 

  

Projekt „Ovoce do škol“ 

Jedná se o projekt Evropské unie, jehoţ cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a 

zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výţivě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské 

obezitě; zapojeni jsou ţáci I. stupně školy, kterým je zdarma pravidelně kaţdý týden dodáváno 

čerstvé ovoce a zelenina. 
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Příloha č. 1   -   Přehled o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku 

2019/20 
 

1. stupeň:  

  
Třída Počet ţáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 

 

1. A 30  29 1 0 

1. B 26 26 0 0 

1. C 22 21 1 0 

2. A 29 27 2 0 

2. B 25 22 3 0 

2. C 29 28 1 0 

3. A 23 19 4 0 

3. B 29 29 0 0 

3. C 24 19 4 1 

3. D 24 16 7 1 

3. E 21 13 8 0 

4. A 29 21 7 1 

4. B 28 20 8 0 

4. C 29 24 5 0 

5. A 31 20 11 0 

5. B 31 18 11 2 

5. C 31 15 16 0 

1.- 5. celkem 461   367 89  5  

     

 

2. stupeň 
  

Třída Počet ţáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 

 

6. A 30  15 15 0 

6. B 28 4 19 5 

6. C 27 4 21 2 

6. D 27 8 15 4 

6. E 27 1 25 1 

7. A 26 15 11 0 

7. B 26 5 17 4 

7. C 21 1 15 5 

7. D 22 4 13 5 

8. A 24 10 14 0 

8. B 20 0 14 6 

8. C 23 6 14 3 

8. D 26 6 17 3 

9. A 29 10 19 0 

9. B 27 8 15 4 

9. D 30 13 16 1 

6.- 9. celkem 413  110  260  43  

1.- 9. celkem 874   477 349  48  
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Opravné zkoušky: 

  

          Prospělo        Neprospělo        Celkem 

1. ročník 0 0 0 

2. ročník 0 0 0 

3. ročník 0 2 2 

4. ročník 0 0 0 

5. ročník 1 1 2 

6. ročník 0 0 0 

7. ročník 1 0 1 

8. ročník 0 0 0 

9. ročník 1 0 1 

Celkem  3 3 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

- 40 - 

Příloha č. 2 
 

Zameškané hodiny 
  

 

 

 

Třída 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

1. pololetí 2. pololetí prům. žák/1.pol. 1. pololetí 2. pololetí prům. žák/1.pol. 

1. A 1515  -  50,5 0  - 0 

1. B 1243  - 47,8 0  - 0 

1. C 874  - 38,0 0  - 0 

2. A 1182  - 40,8 0  - 0 

2. B 1000  - 40,0 0  - 0 

2. C 900  - 31,3 0  - 0 

3. A 866  - 37,7 0  - 0 

3. B 701  - 24,2 0  - 0 

3. C 1028 - 42,8 0 - 0 

3. D 1395  - 58,1 0  - 0 

3. E 658  - 31,3 0  - 0 

4. A 1182  - 40,8 0  - 0 

4. B 1294  - 46,2 0  - 0 

4. C 1610  - 55,5 0  - 0 

5. A 863  - 27,8 0  - 0 

5. B 1709  - 55,1 0  - 0 

5. C 1074  - 34,7 0  - 0 

Celkem 

1. st. 

19094  -  41,4   0  - 0  

6. A 1468   - 48,9 0  - 0 

6. B 1888  - 67,4 0  - 0 

6. C 1631  - 60,4 24  - 0,9 

6. D 1406  - 52,4 46  - 1,7 

6. E 1373 - 57,9 0 - 0 

7. A 1027  - 39,5 0  - 0 

7. B 1366  - 52,5 22  - 0,9 

7. C 1440  - 68,6 5  - 0,2 

7. D 1573  - 71,0 67  - 3,0 

8. A 1318  - 54,9 0  - 0 

8. B 1552  - 77,6 244  - 12,2 

8. C 1507  - 65,5 0  - 0 

8. D 2242  - 86,2 0  - 0 

9. A 2118  - 73,0 0  - 0 

9. B 1878  - 69,6 20  - 0,7 

9. D 2147  - 71,6 0  - 0 

Celkem 

2. stupeň 

25934   - 62,8  428   - 1,0  

Celkem 45028   -  51,5 428  - 0,5  

 


