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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/21  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 náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv.  

Zpráva projednána pedagogickou radou dne 1. 9. 2021. 

 

Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Kužel 

  

 

 

 

 

 

Schváleno Školskou radou při ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice dne 29. 9. 2021. 
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1. Základní údaje o škole 
 

1.1  Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova 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 družina 

Školní jídelna 

IZO ředitelství  049 516 256 

Vedoucí a hospodářští 

pracovníci 

Mgr. Jaroslav Kužel  -  ředitel školy 

Mgr. František Štěrba – zástupce ŘŠ pro II. stupeň 

Mgr. Kateřina Kořanová - zástupce ŘŠ pro I. stupeň 

Martina Netuková, DiS. – ekonom 

Mgr. Monika Richterová – mzdová účetní 

Lucie Fialová – hospodářka, sekretářka 

Jana Svobodová  -  vedoucí školní jídelny 

Zbyněk Kratochvíl  -  školník 

Místa poskytovaného 

vzdělávání nebo školských 

služeb 

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 družina 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 složena 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 Sdružení rodičů, které je tvořeno zástupci rodičů žáků. Ke konci kalendářního 

roku 2015 proběhla transformace tohoto sdružení na zapsaný spolek. 
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1.4.  Materiálně-technické podmínky školy 

 

Naše škola je umístěna ve dvou budovách. Vzhledem k probíhající rekonstrukci přístavby 

školy jsme byli nuceni umístit ve Školičce - odloučeném pracovišti - celkem 6 tříd. Jedná se o 3 

první třídy a 3 druhé třídy. Dále se zde nachází tělovýchovný sálek, jídelna a víceúčelový sálek. 

Současně se zde nachází i 5 oddělení školní družiny. 

Na hlavní budově je umístěno zbývajících 26 tříd prvního i druhého stupně a 6 oddělení 

školní družiny. 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 – žákovská 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. Rovněž 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 žákovskou knihovnu. 

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

 

 

1.5.   Práce v průběhu školního roku 
  

Školní rok byl spojen především s výstavbou přístavby školy.  

Po skončení bouracích prací k 1. červnu 2020 se konečně v samotném konci srpna začalo 

s budováním nové stavby. Bylo radostné sledovat, jak celá stavba doslova roste před našima 

očima.    

 

 3. září 2020 
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16. listopad 2020 

 

 
 

31. květen 2021 

 

 
 

V současné době již spolupracujeme s firmou, která vyhrála ve výběrovém řízení na vnitřní 

vybavení a zařízení této nové přístavby. 

 Všichni doufáme, že termín dokončení (březen 2022) bude dodržen a že od tohoto data 

zahájíme výuku v nových prostorách školy. 

 

V souvislosti s aktuální situací jsme hned na počátku školního roku dokoupili několik 

dalších stojanů na dezinfekci. Pořídili jsme si i několik čističek vzduchu, a to ať už pevně 

instalovaných či mobilních, které jsme používali ve třídách, kde se objevil infikovaný žák. 

V říjnu jsme instalovali do dalších dvou tříd interaktivní tabule s dataprojektory. 

V únoru jsme vyměnili staré dataprojektory za nové v dalších čtyřech třídách na prvním 

stupni. Do dalších dvou tříd jsme zakoupili výškově stavitelný žákovský nábytek. 

V jarních měsících jsme přebudovali kabinet zeměpisu. Zde bylo nutné zapojit zedníky, 

malíře, elektrikáře, podlaháře, a samozřejmě i pořídit nový nábytek a vybavení. 

V březnu jsme zrekonstruovali vchod do školní jídelny. 
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V dubnu jsme realizovali další část polepů schodů v budově – část na hlavní budově a část 

na Školičce. 

 

  
  

V květnu jsme zakoupili z prostředků, které jsme získali během několika předešlých let sběrem 

starého papíru, digitální křídlo do učebny hudební výchovy.  

 

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

 Celková úprava vydávacího pultu ve školní jídelně včetně nových terminálů 

 Malování 

  

Postupně probíhá výměna poničených desek u školních lavic a sedáků u žákovských židlí. 

Taktéž proběhly další drobné opravy.  

 

 

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 život – škola pro všechny“, č. j.: 360 / 2020. 

 

 

2.2. Sportovní třída 

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

zaměřením. Z přihlášených žáků, kteří splňují požadavky sportovní, prospěchové i kázeňské, byl 

sestaven nový kolektiv. Na tyto žáky jsou kladeny zvýšené nároky a navíc se u nich předpokládá i 

zapojení do dalších sportovních soutěží a aktivit. Proto je nutné při výběru takovýchto dětí 

zohlednit i jejich prospěchovou stránku – žáci, 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 již 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.   
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2.3.   Další školní funkce 

 
 Na škole pracovaly následující předmětové komise (PK): 

PK českého jazyka    - L. Kučerová 

PK cizích jazyků    - M. Kuželová  

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 - L. Vítková 

 výchovný poradce – inkluze  - M. Johnová 

 metodik prevence   - J. Šnýdlová 

 speciální pedagog   - J. Šafářová 

 bezpečnostní technik   - M. Černý 

 požární 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 

 koordinátor  GRV   - K. Šimonová Kindová 

 

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

pedagogů.  

1. třídy  -      M. Novotná   

           2. třídy  -      V. Šimáčková 

 3. třídy  -      R. Foglová 

4. třídy  -      K. Chalupová    

5. třídy  -      A. Palečková  

 

 

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 I. 

   Výtvarné činnosti II.    

  Cvičení z matematiky 

 Sportovní hry – chlapci 

Informační výchova 

Přírodovědná praktika 

Mediální výchova      
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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 údržba 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 111 zaměstnanců, z toho 23 na prvním stupni,    

31 na stupni druhém, 11 ve školní družině, 10 ve školní jídelně, 8 uklízeček, 1 hospodářka - 

sekretářka, 1 ekonomka, 1 mzdová účetní a 1 školník, 1 IT pracovník, 22 asistentů pedagoga,   

3 asistenti pedagoga současně pracují ve školní družině, 1 speciální pedagog je současně učitelem 

na 1. stupni a 1 vrátná. Dalších 8 pracovnic je na mateřské dovolené. 
 

    Pedagogičtí pracovníci    Nepedagogičtí pracovníci               Celkem 

Fyzických          Přepočtených Fyzických          Přepočtených  Fyzických        Přepočtených 

87 73,3 24 21,4  111 94,7 

 

 

3.2.  Údaje o pedagogických pracovnících 

 
Pedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  31. 12. 2020 

 

Dosažené vzdělání muži ženy celkem % 

Základní - - - - 

Vyučen 0 5 5 5,75 

Střední odborné 1 9 10 11,49 

Úplné střední 2 18 20 22,99 

Bakalářské 2 7 9 10,34 

Vysokoškolské nepedagog. 0 4 4 4,60 

Vysokoškolské pedagog. 5 34 39 44,83 

Celkem 8 79 87 100,00 

 

 

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

 

Doba trvání Počet % 
Do 5 let 11 12,64 

Do 10 let 8 9,20 

Do 15 let 18 20,69 
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Do 20 let 12 13,79 

Nad 20 let 38 43,68 

Celkem 87 100 

 

 

3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

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

 Všichni ostatní učitelé splňují předepsané požadavky 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. 2020 

  

  

 

muži Ženy celkem % 

Do 20 let 0  0 0 0 

21 až 30 let 5 8 13 14,94 

31 až 40 let 0 14 14 16,09 

41 až 50 2 26 28 32,18 

51 až 60  1 21 22 25,29 

61 a více 2 8 10 11,50 

Celkem 10 77 87 100 

 

 

3.5.  Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Nepedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  k 31. 12. 2020 

  

Dosažené vzdělání  muži ženy celkem % 

Základní -  6 6 25  

Vyučen 1 10 11 45,83 

Střední odborné - 1 1 4,16 

Úplné střední 1 3 4 16,67 

Vyšší odborné  - 1 1 4,17 

Vysokoškolské nepedagog. -  - - - 

Vysokoškolské pedagog. - 1 1 4,17 

Celkem 2  22 24 100 
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4. Počty žáků 

4.1. Počty žáků školy – k 30.6.2021 

 
třída počet žáků z toho 

chlapců 

z toho dívek 

1. A 25 10 15 

1. B 24 11 13 

1. C 21 9 12 

2. A 29 16 13 

2. B 22 13 9 

2. C 20 10 10 

3. A 29 16 13 

3. B 26 12 14 

3. C 28 11 17 

4. A 29 13 16 

4. B 30 16 14 

4. C 28 13 15 

4. D 29 15    14 

5. A 29 14 15 

5. B 29 15 14 

5. C 28 13 15 

6. A 27 15 12 

6. B 25 12 13 

6. C 25 13 12 

6. D 26 13 13 

7. A 29 17 12 

7. B 26 12 14 

7. C 24 14 10 

7. D 27 15 12 

7. E 27 14 13 

8. A 26 12 14 

8. B 27 16 11 

8. C 19 12 7 

8. D 20 13 7 

9. A 27 16 11 

9. B 27 15 12 

9. C 29 20 9 

Celkem 837 436 401 

Celkem 1. stupeň 426 207 219 

Celkem 2. stupeň 411 229 182 

 

  

4.2.  Zápis k povinné školní docházce 
 

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

v termínu od 1. do 11. dubna. Pro příští školní rok jsme z kapacitních důvodů a po dohodě se 

zřizovatelem opět schopni otevřít pouze 3 první třídy.  

Zápis byl konán bez přítomnosti dítěte. Z celkového počtu zapisovaných dětí pak postupně 

zažádalo 23 dětí prostřednictvím svých rodičů o odklad povinné školní docházky.   

Do prvních tříd tak od září nastoupí 87 nových žáků.    
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Všechny první třídy budou opět umístěny v odloučeném objektu na adrese Dr. E. Beneše 

1034. 

 

      

4.3.  Výsledky přijímacího řízení  2020/2021 
 

Přijímací zkoušky na SŠ se konaly 3. a 4. května, na víceletá gymnázia pak 5. a 6. května.  

Náhradní termíny pak byly stanoveny na dny 2. a 3. června.  

Z celkového počtu 86 dětí v pátých třídách se k přijímacím zkouškám na osmiletá 

gymnázia přihlásilo 24 (tj. 27,9%) žáků.  Přijato pak bylo 11 žáků, tj. 45,8%  z 24 přihlášených a 

12,8 % z celkového počtu žáků pátých tříd. Všichni odcházejí studovat na místní osmileté 

gymnázium.  

Z 9. tříd vychází v letošním školním roce celkem 83 žáků. 77 žáků bylo přijato v 1. kole,   

6 žáků bylo přijato ve druhém kole.     

 Z osmých tříd vychází 12 žáků.    

  Ze sedmých tříd vychází 4 žáci. 

 

Rozmístění vypadá následujícím způsobem (ke dni 30. 6. 2021): 
 

 Přijatí 

Gymnázia, lycea 6 

SOŠ a SPŠ 36 

Soukromé SŠ 7 

ISŠ  čtyřleté 13 

Tříleté UO    31  

Soukromé tříleté 1 

SŠ s talentovými zkouškami 3 

Žádná SŠ 2 

Osmiletá gymnázia 11 

 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1.  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Zjišťování vědomostí žáků 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 sdružení. 

 

 Pravidelně škola kupuje unikátní přístupové heslo do portálu Proskoly.cz   

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

znalosti např. ve čtenářské gramotnosti, českém jazyce, matematice atd.   

 

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 2. pololetí školního roku 2020/2021, který 

se nachází v tabulce č. 1. 

 

http://www.proskoly.cz/
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5.2.  Údaje o zameškaných hodinách 
 

Údaje o zameškaných hodinách by v souvislosti s průběhem letošního školního roku 

neměly vypovídající hodnotu. Problémy, které se vztahovaly k distanční výuce, jsme průběžně 

řešili s jednotlivými rodiči žáků, jejichž děti měly problémy s neúčastí na distanční výuce.  

Počet neomluvených hodin je vždy ovlivněn několika problémovými žáky. Tyto žáky 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 56 žáků.   

Žáci jsou rozděleni do 26 skupin speciálně-pedagogické péče nebo pedagogické intervence, 

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

žáků, podle platné technické novely. 

  

Ke květnu tohoto školního roku je na škole celkem 151 žáků s doporučením z PPP (se 

SVP, nadaní), kteří na základě vyšetření v PPP vyžadují podpůrná opatření. Z tohoto počtu je pro 

55 zpracován IVP. Ke konci školního roku na škole pracovalo 25 asistentů pedagoga. 

 

 

6.   Hodnocení žáků – úrazy 

 

6.1.  Počet úrazů 

 
Počet záznamů v knize úrazů 5  

Počet odeslaných záznamů o úrazech 4 

 

6.2.  Vyhodnocení úrazů 

 
Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 5 

V ostatních vyučovacích předmětech 0 

Výlety a exkurze 0 

Lyžařské kurzy 0 

Výuka plavání 0 

Přestávky ve škole 0 

Školní družina a klub 0 

Šatny 0 

Sportovní soutěže 0 

Sportovní kurz 0 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
září   - preventivní programy šestých tříd zaměřené na kohezi třídy,  

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

sebepoznání a sebehodnocení, sestavení pravidel ve třídě, prevenci záškoláctví, 

kouření a požívání alkoholu, nebezpečí sociálních sítí 

Protidrogový  vlak - REVOLUTION TRAIN - preventivní projekt založený na 

smyslovém prožitku a interaktivitě  

říjen  -           Peer program zaměřený na třídní kolektiv - 5. ročník 

                        program na kyberšikanu -  9. třídy 

listopad - květen   distanční výuka, pracovní listy na doma – prevence šikany a kyberšikany  

květen  -          třídnické hodiny na adaptaci po návratu do školy 

červen  -          programy na vztahy ve třídě, zodpovědné chování v partnerských vztazích, 

                        NE návykovým látkám, film Abstinent - 8. a 9. třídy   

 
 

8.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)   

 
Název vzdělávací aktivity Počet zúčastněných pracovníků 

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku 1 

 

9.  Průběh školního roku, změny a dosažené výsledky 
 

Nový školní rok byl zahájen v řádném termínu – tj. v úterý 1. září. Všichni pedagogičtí i 

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

prostory školy na zahájení provozu. 
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Žáci 1. tříd již tradičně zahájili výuku v odloučeném objektu školy, tzv. Školičce.   

 

 Naše škola obdržela v říjnu od MŠMT ČR mimořádné finanční prostředky ve výši 

1 036 860 Kč na pořízení technického vybavení, aby byli naši učitelé schopni v případě omezení 

provozu školy realizovat online výuku a aby bylo možné zprostředkovat při distanční výuce 

vybavení i žákům, kteří doma technické vybavení pro zapojení do online výuky nemají. Po 

výběrovém řízení škola zakoupila 55 nových notebooků s kvalitními technickými parametry. 

Vzhledem k očekávaným problémům v souvislosti s koronavirovou pandemií jsme 

zorganizovali několik školení pro pedagogy jako přípravu na online výuku. Tato školení se záhy 

ukázala jako velmi účelná a potřebná.     

 

Průběh školního roku vypadal následujícím způsobem:   

 od 1. 9. započali všichni žáci normální výuku 

 od 14. 10. do 1. 11. - uzavření všech škol, výuka probíhala pouze distanční formou    

(26. 10. - 30.10. - prodloužené podzimní prázdniny) 

 od 2. 11. do 16. 11. - pokračování v distanční výuce 

 od 18. 11. - do škol se vrátili pouze žáci 1. a 2. tříd, ostatní žáci pokračovali v distančním 

vzdělávání 

 od 30. 11. do 18. 12. - návrat žáků celého 1. stupně a žáků 9. tříd, ostatní žáci přecházejí 

rotační režim přítomnosti ve škole  

 21. a 22.12. - prodloužení vánočních prázdnin - MŠMT vyhlašuje tzv. „Dny boje proti 

koronaviru“  

 od 4. 1. do 10.1. - do školy opět pouze 1. a 2. třídy, ostatní formou distančního vzdělávání 

 od 12. 4. - návrat všech žáků 1. stupně a znovuzahájení prezenční rotační výuky, 2. stupeň 

pokračuje v distanční formě vzdělávání 

 od 19. 4. jsou umožněny skupinové konzultace žáků 9. tříd nebo žáků ohrožených školním 

neúspěchem, ve skupině je umožněna přítomnost maximálně šesti žákům 

 od 3.5. - prezenční rotační výuka žáků 1. i 2. stupně 

 od 17. 5. - 1. stupeň všichni prezenčně a 2. stupeň rotace 

 od 24.5. – zahájení prezenční výuky všech žáků školy 

 

 
 

Vedení školy se snažilo mapovat výuku, její dopady i případné připomínky k distanční výuce 

ze strany učitelů i rodičů v průběhu celého školního roku.  Dotazník pro rodiče žáků a jeho 

vyhodnocení jsou v příloze č. 2. 
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V průběhu druhého pololetí vyučující přírodopisu vytvářeli naučné tabule do venkovní 

zahrady – arboreta. Finální verze těchto tabulí jsme pak zadali firmě, která nám tyto panely vyrobí.  

 

Do učebny hudební výchovy jsme zakoupili digitální křídlo z prostředků, které jsme získali 

sběrem starého papíru. 

 

Na naší škole již několik let působí žákovský parlament. Bohužel jeho činnost byla 

paralyzována nepřítomností dětí ve škole.   

 Naše škola je zapojena do sítě Škol pro demokracii pod záštitou Centra pro demokratické 

učení. 

Počátkem měsíce června jsme si opět připomněli výročí narození Ing. M. Plesingera-

Božinova položením květin na jeho hrob na lobkovickém hřbitově. Stejně tak si každoročně 

v lednu připomínáme i výročí jeho úmrtí. Považujeme za nutné neustále připomínat jméno a odkaz 

osoby M. Plesingera-Božinova, jehož jméno škola nese.  

 

V červnu se též konala akce s názvem „Zápis na Druhou“, která se setkala s velkým 

ohlasem ze strany rodičů. Jednalo se o náhradu klasického zápisu do prvních tříd, který se opět 

v letošním roce z důvodu pandemických opatření nemohl konat. Během celého odpoledne se 

rodiče a jejich děti, budoucí prvňáci, mohli seznámit se svými budoucími učitelkami a naopak 

učitelé se nenásilnou formou her mohli seznámit se znalostmi a dovednostmi svých budoucích 

žáčků. Celá akce se konala ve venkovních prostorách naší školy.  

 

 
 

Díky uvolnění hygienické situace se nám nakonec podařilo v samém závěru měsíce června 

uskutečnit již tradiční rozloučení se školou. Tato akce konaná na závěr školního roku je vždy 

spojená s rozloučením se žáky 9. tříd a oceněním nejlepších žáků. Nedílnou součástí slavnostního 

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

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

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

rozsahu a pouze pro rodiče žáků devátých tříd. 
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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 žáky – cizince formou pedagogické intervence. Tentokrát se 

této výuky účastnilo pět žáků, všichni z naší školy. Původem byli z Japonska, Moldávie, 

Mongolska a Vietnamu.  
Ve škole je však v současné době též 33 žáků s jinou než českou státní příslušností. 

 

Státní příslušnost Počet žáků 

Vietnam 7 

Ukrajina 7 

Mongolsko 5 

Bulharsko 4 

Slovensko 3 

Moldavská republika 3 

Rusko 2 

Belgie 1 

Srbsko 1 

 

Pokračoval projekt Happysnack - odběr školního dotovaného mléka pomocí automatů od 

společnosti COME vending s.r.o.  Žáci školy tak mají možnost pomocí předplacených kreditních 

karet vybírat z celé škály nabízených mléčných výrobků.   

 

V průběhu školního roku nebyl vyhlášen žádný ředitelský den.  

 

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

žáků 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 snížit celkový počet žáků ve škole, nicméně byli jsme nuceni sloučit několik tříd 

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

počtu učeben z důvodu rekonstrukce přístavby školy.  
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 Počátkem prosince odešla jedna naše kolegyně na mateřskou dovolenou. Vzniklý problém 

jsme vyřešili změnami v úvazcích učitelů a zapojením naší bývalé kolegyně – důchodkyně. 

 

 Ke konci školního roku odchází jedna naše kolegyně na mateřskou dovolenou.   

 

 

 

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

10.1.  Údaje o významných mimoškolních a mimovýukových aktivitách      

                         
Nezapomínáme na životní prostředí. Škola je členem Klubu ekologické výchovy a 

účastníkem celorepublikové soutěže Recyklohraní, ve které probíhá zpětný odběr baterií a 

elektrozařízení a mnoho dalších doprovodných soutěží a testů.  

Do malého kontejneru umístěného v přízemí školy shromažďujeme vybité baterie. 

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

lahví.    

 

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

závažnější výchovné problémy a záškoláctví dětí formou důkladného rozboru a pohovoru s rodiči. 

Tato komise se schází ve složení ředitel školy, zástupce pro konkrétní stupeň, výchovný poradce, 

třídní učitel a přizvaní zákonní zástupci žáka. V závažnějších případech je zván i zástupce odboru 

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

dvakrát a řešila problémy tří žáků. Problémy dalších několika žáků již přesahovaly možnosti a 

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

dětí a mládeže MÚ Neratovice. 

  

Pravidelně spolupracujeme s OSPODem MÚ Neratovice. Společně s ním řešíme 

nejzávažnější problémy dětí. Dlouhodobě problematičtí žáci mohou být umístěni na dvouměsíční 

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

diagnostický pobyt absolvoval jeden žák.    

 

Rovněž 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. 

 

 

Výčet dalších aktivit: 

 

 odběr dotovaného mléka, mléčných výrobků a ovoce pro žáky  

    

 divadelní ani filmová představení se tento rok z důvodu pandemie nekonala    

     

 besedy:   

3. ročník  Besedy nad knihami     Mě knihovna 

4. ročník    Besedy nad knihami       Mě knihovna 
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výukové programy: 

         1. – 5. ročník  Voda a život  - rybářství, Lobkovice 

                                     Jahůdkobraní…zasaď si svou jahodu 

 8. – 9. ročník  Revolution train (protidrogový vlak)   

   

 projekty:  

1. ročník - celoroční hra Včelky letí za pohádkou 

Čtenářské dílny 

 Čarodějnický den 

 Velikonoční den 

Hrajeme si na obchod (finanční gramotnost)  

2. ročník - Čtenář v knihovně (školní knihovna) – od září 

Adventní těšení – zvyky a tradice – prosinec 

   Čarodějnice – duben 

 dopravní hřiště – září + květen 

3. ročník - Zdravá strava 

 4. ročník - Projektový den s rybáři – výlov 

Projektový den se Spolanou – vypouštění ryb do Labe  

Vánoční pečení cukroví 

Adventní projektová hra 

Den dětí – bojovka - 4. C -   na motivy Velké knihy cestovatele 

          5. ročník     - AJ My room /My house 

          Čtenářské deníčky  

      Světový den životního prostředí 

       Státy Evropy  

   

 Exkurze a výlety:    

  

I. stupeň: 1. - 2. ročník zámek Loučeň   

3. – 5. ročník Mirakulum   

   4. ročník ZOO Praha 

Výlet na koloběžkách podél Labe   

   5. ročník návštěva místní farmy v Byškovicích 

  

II. stupeň:    Lhotka      9. C 

     Přední Labská v Krkonoších   9. A 

  Úžice - minigolf     7. DE 

      Mlékojedy      8. AB, 9. B 

     Ovčáry - cyklovýlet      6. A 

     Beach Park Mlékojedy    6. A 

 

 Pomoc útulku pro psy a kočky 

 

 možnost sportovního vyžití o přestávkách – na každém patře stůl na stolní tenis – třídy 

hrají podle rozpisu, třídy z přístavby mají možnost trávit přestávky mimo třídu na školní 

zahradě.  

 

 Klub mladého diváka se z důvodu pandemie nekonal.   

 

 sběr starého papíru - září, červen – sebráno 15 950 kg, 13 040 kg 
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 Sběr PET víček – za letošní školní rok bylo sebráno 410 kg. 

 

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

stupně zapojili do následujících aktivit: 

o  Projektové dny:   Den stromů  

Den zvířat   

Den květů – letní slunovrat   

Voda a život – ve spolupráci s ČRS MO Neratovice – Labe 

Lobkovice  

Světový den životního prostředí  

Světový den zdraví  

o  Návštěva zvířecího útulku a sbírka pro opuštěná zvířátka 

o  Příroda na dotek – poznávání stromů a keřů v malém školním arboretu, instalace 

hmyzích hotelů 

o Projekt Happysnack – ovoce a mléko do škol „Jahůdkobraní“ 

o Vycházky do přírody a okolí školy a Labe, pozorování volně žijících zvířat a rostlin 

o Péče a ošetřování školního pozemku   

    

Již šestnáctým 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. Od minulého roku sponzorujeme opět dítě z Indie – osmiletou dívku, která se 

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

akcí. 

 

              Jesvita D´Silva 
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Škola je již sedmým rokem zapojena do programu Skutečně zdravá škola. V letošním školním 

roce jsme obhájili v součinnosti s naší školní jídelnou bronzový certifikát Skutečně zdravé školy.    

V letošním zredukovaném školním roce jsme zrealizovali tyto soutěže: 

 Nebuď plejtvák -  soutěž, která upozorňovala na hloubku problému plývání potravinami. 

Nástěnka Zdravé 9 představila celou škálu těchto problémů a leckdy i překvapivé 

„největší plýtvače“. Nabízela i rady a možnosti, jak plýtvání omezit na úrovni jednotlivce 

– žáka. Z informací pak vznikl Kvíz, po jehož vyhodnocení byli oceněni tři výherci z 

druhého stupně věcnými cenami a propagačními materiály.  

 Zátiší s mým oblíbeným ovocem / zeleninou – výtvarná soutěž s velkým ohlasem a 

vysokou úrovní prací, vyhlášená u příležitosti Světového dne (zdravých) potravin (16. 

10.), jejíž výsledky a práce vítězů následně zdobily chodbu školy. Oceněné vítězky – tři z 

prvního a tři z druhého stupně získaly diplom a poukázky na nákup v lokálním obchodě 

se zdravou výživou. 

 Živočich -  fotosoutěž Zdravé 9 na téma – z ovoce nebo zeleniny na talíři sestavený tvor a 

vtipně doplněný informacemi o jeho životě. 

 Zdravá svačinka - soutěž Zdravé 5, zahrnující nově kategorii rodiče s dítětem, reflektující 

specifiku lockdownu, kdy se nesměly děti scházet. Zadáním bylo vytvořit zdravou 

svačinku. 

 

Zdravá devítka funguje, i přes výše uvedené komplikace v koronavirové pandemii, avšak bylo 

nutno upustit od ochutnávek, vaření aj. oblíbených aktivit, které byly z hygienických důvodů 

zakázány. Aktivita žáků v důsledku neúčasti ve škole nedosahovala úrovně jako v předchozích 

letech. 

V jídelně obměňujeme nástěnky dle ročních období či významných dní (Světový den potravin, 

Sezónní potraviny, Vhodné pokrmy v zimě, Jarní tipy pro zdraví a dobrou náladu), které 

strávníkům jednak zprostředkovávají informace, ale jsou i estetickým prvkem během konzumace 

obědů. 

Inovované barevné jídelní lístky ilustrující plánované menu Školní jídelny, přitáhly pozornost 

strávníků a navnadily je k objednání obědů. 

 

10.2.  Účast žáků školy v soutěžích 

 

Název soutěže Stupeň 

soutěže 

Jméno, příjmení žáka Třída       Umístění 

Celkové – mezi ZŠ 

Dějepisná olympiáda OK František  Laštovička 9. C 2. 

 

  Naši žáci se též zapojili do soutěže v technických dovednostech, kterou pro žáky našeho 

regionu uspořádala SOŠ a SOU Neratovice. Žák Pavel Dostál ze třídy 9. C pak obsadil krásné 2. 

místo. 

 

Většina soutěží a olympiád se pravidelně koná v poslední třetině školního roku. Bohužel 

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

důvodu se většina olympiád a soutěží, kterých se naši žáci pravidelně účastní, nekonala.  

  

 

10.3.  Účast žáků ve sportovních soutěžích 
 

Přestože tento školní rok byl významně ovlivněn opatřeními týkajícími se koronaviru a 

soutěže určené pro školy se téměř vůbec nekonaly, byli žáci prvního stupně naší školy pozváni, na 
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základě skvělých výkonů z předchozích ročníků, na republikové finále Štafetového poháru a to 

hned dvakrát.  

První republikové finále proběhlo na začátku října ve Vlašimi za účasti osmi nejlepších 

týmů. Naši žáci se zde zaslouženě stali vítězi, když všechny tři štafety doběhly v nejrychlejším 

čase s celkovým náskokem více než 19 vteřin. Za přítomnosti televizních kamer vytvořili naši 

borci dokonce rekord, protože tak rychle jako my dosud žádná štafeta neběžela.  

Na konci června jeli naši žáci obhajovat vítězství do Jindřichova Hradce. Ani tady se 

neztratili a zejména vyrovnanost našich jednotlivých štafet nám vynesla stříbrnou pozici, kdy o 

pouhých 1,04 sekundy byli rychlejší pouze běžci z Plzně. 

  

 

10.4.   Nabídka zájmových kroužků 

 
Pro letošní školní rok byla opět připravena bohatá nabídka zájmových kroužků pro žáky 1. i 2. 

stupně. Z výše uvedených důvodů se však podařilo zahájit činnost pouze následujícím kroužkům, 

a to opět pouze v úvodu a v závěru školního roku. 

 

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

Taneční (street dance) Mária Rybovičová 1. ročník 

Taneční (street dance) Mária Rybovičová 2. ročník 

Taneční (street dance) Mária Rybovičová 3. ročník 

Taneční (street dance) Mária Rybovičová 4. - 6. ročník 

Atletika Mgr. Kateřina Janků 3. - 5. ročník 

Atletika  Mgr. Kateřina Chalupová 1. - 2. ročník 

Hudební soubor Mgr. Jaroslav Kužel II. stupeň 

 

 

11. Kontroly a inspekce  

 

11.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
   

V únoru 2021proběhlo tematické šetření, které sledovalo dopady mimořádných opatření na 

podmínky i průběh vzdělávání v prezenčním i distančním režimu. Cílem této tematické inspekční 

činnosti, která probíhala na školách ČR, bylo zjistit, jak vzdělávání ve školách probíhá v situaci, 

kdy část žáků byla či je přítomna prezenčně (1. a 2. ročníky základního vzdělávání byly po většinu 

sledovaného období vzdělávány prezenčně) a většina distančně. Součástí této tematické inspekční 

činnosti byly vedle virtuálních hospitací v on-line hodinách také tematicky zaměřené rozhovory s 

vedením školy a učiteli. 

 

11.2  Další kontroly  
  

-       březen 2021 -  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 2020. 
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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 žáků - 837 - 

Počet pedagogických pracovníků - 87   

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách - 50 60 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, 

studovnách, školních knihovnách, apod. 

- 71 40 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 

pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 

- 97 60 

Počet pracovních stanic celkem - 218 180 

 

 

12.2 Pracovní stanice – technické parametry 

 

Technické parametry stanic počet 

Starší 5 let 127 

Novější – nevyhovuje standardu ICT - 

Novější – vyhovuje standardu ICT 91 

 

 

12.3  Lokální počítačová síť (LAN) školy 
 

Lokální počítačová síť standard 

ICT 

skutečnost plán 

Počet přípojných míst - 380 - 

Sdílení dat Ano Ano - 

Sdílení prostředků Ano Ano - 

Připojení do internetu Ano Ano - 

Komunikace mezi uživateli 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, žák) ANO - A - 

QoS (vzdálená správa) ANO - A - 

Filtrace obsahu ANO - A - 
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Antispam ANO - A - 

Antivir ANO - A - 

 

 

12.5   Prezentační a grafická technika 

 

Technika  - Druh standard 

ICT 

skutečnost plán 

Datový projektor - 36 45 

Dotyková tabule - 33 45 

Tiskárny  - 11 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 prohlížeč 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 uložení dat pro žáky - 2TB - 

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

Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty - ANO - 

Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové 

prezentace 

- ANO - 

Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu 

internetu, které škola určí 

- ANO - 

Přístup k ICT z domova pro pedagogy - ANO - 

Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo 

notebooku v učebnách 

- Cca 380  
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13. Zájmové vzdělávání – školní družina 

 
Zvláštní oblastí v činnosti naší školy je provoz školní družiny, která pro děti připravuje velmi 

širokou nabídku činností a akcí v průběhu celého školního roku. Letošní celodružinová hra měla 

šest kategorií:  

 

1. třídy - „S Večerníčkem tam a zpět, budeme všemu rozumět“  

2. třídy - „Dobrodružný a tajemný život na louce“ 

 

3. třídy - „Poznáváme Mělnicko“ a „Poznáváme Česko“ 

4. třídy – „Čtvero ročních období“ a „Jak šel čas kolem nás“ 

 

počet dětí:  281 (1. - 4. třída) 

počet oddělení:  11 

vychovatelky:   7 celý úvazek a 4 poloviční úvazek 

kvalifikovanost: 11 kvalifikovaných   

        

rozmístění:   1. tř. - 2 oddělení - školička 

                   2. tř. - 3 oddělení - školička 

                   3. tř. - 3 oddělení - hlavní budova 

4. tř.  - 3 oddělení -  hlavní budova 

 

Celoroční plnění plánů bylo z větší části splněno, bylo však omezeno plošným uzavřením 

škol.  

 

Akce ve školní družině: 

V letošním školním roce se veškeré naplánované akce a výlety z důvodu nepříznivé 

epidemiologické situace a nařízení vlády nemohly uskutečnit. 
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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 2020 

 
1)  Příjmy: 

a) provozní dotace       59 794 844,00 

  

c e l k e m        59 794 844,00 

 

2) Neinvestiční náklady: 

 

Celkem        59 794 844,00 

z toho: 

a) mzdy        42 417 838,00 

b) odvody (včetně tvorby FKSP)      15 201 871,28  

c) OON + cizinci            110 000,00  

d) zákonné pojištění (Kooperativa)          166 302,00  

e) učebnice             305 498,90    

f) školní potřeby (1. třídy, plavání, uč. pom.)        116 457,81 

g) náhrada nemoci            272 676,00 

h) DVPP                  

               - kurzy a školení               1 390,00 

   - cestovné                   240,00 

 i) školení              22 701,90 

 j) cestovné                       0,00 

 k) ochranné pomůcky             48 698,48 

 l) podpůrná opatření             27 485,00 

 m) lékařské prohlídky             31 250,00  

 n) DHIM         1 072 434,63  

      

Zisk               0,0 

 

 

B. Provozní rozpočet 
 

1) Příjmy: 

a) provozní dotace od zřizovatele     6 869 997,80 

b) úroky                                1 761,30 

c) ostatní výnosy (energie, apod.)                   54 810,69 

d) stravné         1 688 175,12 

e) školné – družina                162 600,00 

f) dotace na ŠvP                     0,00 

    

c e l k e m                     8 777 344,91 
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2) Neinvestiční náklady: 

 

Celkem                    8 777 344,91 

z toho: 

a) učební pomůcky a tisk                            28 653,80 

b) nákup nábytku a elektro                 83 532,00 

c) nákup materiálu                    726 790,69 

d) energie         2 548 568,80 

e) služby (včetně telefonů, popl.bance, ceniny)                  1 220 854,54 

f) opravy                  489 843,59 

g) cestovné                              11 549,00 

h) náklady na reprezentaci                                  47,00 

i) pojištění majetku                             42 834,00 

j) mzdy                1 060 000,00 

k) odvody (vč. tvorby FKSP)                358 285,00 

l) zákonné sociální náklady, ( FKSP, školení )                         21 500,00  

m) OON - na ŠvP                                0,00 

n) OON                        28 000,00 

o) odpisy                             3 429,00 

p) suroviny – potraviny       1 688 175,12 

q) ostatní náklady - Kooperativa                           3 767,00 

r) drobný dlouhodobý majetek         461 515,37 

  

Zisk                            0,00  

 
 

 

C. Vedlejší  hospodářská  činnost 
 

Škola v roce 2020 provozovala vedlejší hospodářskou činnost v tomto rozsahu: 

     - zájmové kroužky 

     - pronájmy prostor školy včetně tělocvičen 

     - školní kiosek  

     - stravné 

 

1) Příjmy: 

Tržby a výnosy      c e l k e m          338 434,77 

   

2) Neinvestiční náklady: 

celkem                    299 663,28 

z toho: 

a) mzdy              107 942,00  

b) OON                57 662,00 

c) odvody (včetně tvorby FKSP)               42 649,84 

d) energie                  12 751,00 

e) materiál                                        0,00 

f) opravy a udržování                        970,67 

g) suroviny – potraviny                           77 687,77 

  

Zisk                  38 771,49 
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D.  Neinvestiční výdaje: 
 

a) Tvorba a použití FKSP – rok 2020 

převod r. 2019                       770 104,15 

tvorba r. 2020                           877 169,12 

 

C e l k e m    příjmy                    1 647 273,27 

 

jubilea (odchod do důchodu)                              30 500,00 

pohoštění - Den učitelů, Vánoce                 8 545,04 

příspěvek na stravování            143 014,00 

kulturní akce                   0,00 

příspěvek na rekreace         380 076,00 

 

C e l k e m    výdaje             562 135,04 

 

Stav fondu k 31. 12. 2020                    1 085 138,23 

    

 

 E.  Stav fondů organizace 
 

Fond odměn 

počáteční stav              264 094,33 

tvorba                     47 000,00 

čerpání                                  0,-  

konečný stav            311 094,33 

Fond reprodukce  

počáteční stav                              0,00 

převod z rezervního fondu                  0,00 

čerpání                     0,00 

konečný stav                         0,00 

 

Rezervní fond 

počáteční stav                 378 802,67 

tvorba                 50 116,40  

čerpání                           0,00 

konečný stav            428 919,07 

 

 

  F. Hospodářský výsledek 
 

Příjmy celkem                70 176 486,40 

Výdaje celkem                     70 137 714,91 

Hospodářský výsledek – zisk                          38 771,49 

  

Celkový zisk organizace ve výši                          38 771,49 
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V roce 2020 naše organizace přijala se souhlasem Rady města Neratovice finanční sponzorské 

dary: 

od firmy Kodak expres – Lubomír Vosáhlo ve výši 9 000,- Kč,  

od firmy Coriumtex Blata Hnátková ve výši 10 000,- Kč, 

od Krajského úřadu ve výši 37 067,- Kč (respirátory). 

Finanční prostředky ve výši 9 000,- Kč byly použity na nákup kancelářských pomůcek pro děti a 

učitele. 

Finanční prostředky ve výši 10 000,- Kč budou použity v dalším období na prostředky spojené se 

situací Covid-19. 

Finanční prostředky ve výši 37 067,- Kč (respirátory) byly použity pro zaměstnance školy. 

  

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020: 

 

fond odměn                    18 000,00 

rezervní fond                    20 771,49 

   

c e l k e m                    38 771,49 

 

 

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

1. Příjmy 

Tržby a výnosy celkem           645 626,15 

 

2. Neinvestiční náklady 

Celkem             645 626,15 

 

 

Z toho: 

a) mzdy – OON            518 800,00 

b) DHIM               95 600,00  

c) učební pomůcky              11 035,15 

d) semináře, školení                  0,00 

e) cestovné                    180,00 

f) služby               12 250,00 

g) odvody (včetně tvorby FKSP)              7 666,00 

h) kooperativa                      95,00    

 

Zisk                         0,00   

 

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

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

  

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

V roce 2020 byla zaúčtována do nákladů částka ve výši 645 626,15 Kč. 

  

Nevyčerpaná dotace ve výši 1 516 585,25 Kč byla převedena do rezervního fondu a bude čerpána 

v roce 2021. 
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 Prostředky EU – Obědy do škol 

 
1. Příjmy 

Tržby a výnosy celkem         16 615,20 

 

2. Neinvestiční náklady 

Celkem           16 615,20 

Z toho: 

a) suroviny           15 824,00 

b) režie                791,20 

  

Zisk                     0,00   

 

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

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

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

V roce 2020 byla zaúčtována do nákladů částka ve výši 16 615,20 Kč. 

Nevyčerpaná dotace ve výši 87 958,05 Kč byla vrácena v roce 2020. 

 

 

 

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. 2020  561 635,00 Kč 

Pozemky D - -  

Drobný nehmotný majetek D 31. 12. 2020  125 879,60 Kč 

Hmotný majetek v operativní ev.(500 – 3 000 Kč) F 31. 12. 2020 2 682 711,48 Kč  

Drobný hmotný majetek (3 000 – 40 000 Kč) F 31. 12. 2020 11 785 803,83 Kč 

Materiálové zásoby  F ---              --- 

Učební pomůcky  F 31. 12. 2020  2 053 279,83 Kč 

Stravenky  F --- --- 

Ceniny  F ---              --- 

Pokladní hotovost  F 31. 12. 2020       8 930,00 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, nevyužitý majetek 

a způsob, jak by s ním mohlo být naloženo 

 

--- 



  

 

  

 

- 31 - 

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. 2020 

 

 

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 2020. 

 

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, mládeže 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 žádostí 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 nedodržování zákona: 0 

 

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

školy. 

 

V Neratovicích dne 11. 1. 2021  

 

17.1 

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

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

a informace.  

Veškeré informace poskytne vedení školy a sekretariát.  

Dále je možno nahlédnout do výroční zprávy školy, která je uložena na ředitelství školy. Výroční 

zpráva je k dispozici i na webových stránkách školy. 
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18. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Škola podporuje vzdělávání pedagogů v rámci celoživotního učení: 

 

- Bc. Lukáš Fogl  -  PedF UK Praha, učitelství pro 2. stupeň ZŠ – Čj – Hv 

      

- Bc. Mária Langmajerová     -  PedF UJEP Ústí nad Labem, učitelství pro 2. stupeň ZŠ –  

Tv a  sport 

 

- Lucie Muráriková      -  PedF UK Praha, učitelství pro 1. stupeň 

- úspěšně ukončeno v lednu 2021 

 

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

                                       výcviku 

 

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

          výcviku  

 

-  Michal Holec                      - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU Liberec, 

zeměpis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem 

programu dějepis 

 

 

 

19. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Škola v letošním školním roce nebyla zapojena do žádného 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, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a 

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

obezitě; zapojeni jsou žáci I. i II. stupně školy, kterým je zdarma pravidelně každý týden dodáváno 

čerstvé ovoce a zelenina. 

 

Projekt Šablony II z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování pod názvem „Zvýšení kvality pedagogické práce na 

ZŠ MPB Neratovice II.“ a s registračním číslem projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013293.  

Naše škola tak díky dotaci získala na požadované aktivity 2 318 071,00 Kč.  
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Datum zahájení fyzické realizace projektu 1. 9. 2019. 

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 8. 2021. 

Aktuálně je schválená zpráva o realizaci číslo 2, v září budeme předkládat závěrečnou zprávu a 

vyúčtování celého projektu. 

 

V měsíci květnu jsme podali žádost do projektu Šablony III z operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování pod názvem 

„Zvýšení kvality pedagogické práce na ZŠ MPB Neratovice III.“ a s registračním číslem projektu: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020802. Počátkem července nám přišlo oznámení o schválení naší 

žádosti. Naše škola tak získá přiznanou dotaci ve výši 1 371 008,00 Kč.  

Datum zahájení fyzické realizace projektu 1. 9. 2021.  

Datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 6. 2023.  
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Příloha č. 1   -   Přehled o prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 

2020/21 
 

1. stupeň:  

  
Třída Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 

 

1. A  24 24 0 0 

1. B 24 22 2 0 

1. C 21 19 0 2 

2. A 29 28 1 0 

2. B 22 17 4 1 

2. C 20 18 1 1 

3. A 29 23 5 1 

3. B 26 22 3 1 

3. C 28 26 1 1 

4. A 28 18 10 0 

4. B 28 23 5 0 

4. C 28 16 10 2 

4. D 30 13 15 2 

5. A 29 12 13 4 

5. B 29 21 8 0  

5. C 27  9 15 3 

1.- 5. celkem  422 311 93 18 

 

2. stupeň 
  

Třída Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 

 

6. A 27 24 3 0 

6. B 25 8 14 3 

6. C 26 2 23 1 

6. D 26 8 18 0 

7. A 29 14 15 0 

7. B 26 4 16 6 

7. C 24 3 18 3 

7. D 27 8 16 3 

7. E 27 2 22 3 

8. A 26 14 12 0 

8. B 27 8 15 4 

8. C 20 3 13 4 

8. D 20 3 13 4 

9. A 27 9 18 0 

9. B 27 3 23 1 

9. C 29 10 18 1 

6.- 9. celkem 413 123 257 33 

1.- 9. celkem 835 434 350 51 
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Opravné zkoušky: 

  

          Prospělo        Neprospělo        Celkem 

1. ročník  0 0 0 

2. ročník 0 0 0 

3. ročník 1 0 1 

4. ročník 0 1 1 

5. ročník 1 1 2 

6. ročník 2 1 3 

7. ročník 1 4 5 

8. ročník 2 2 4 

9. ročník 2 0 2 

Celkem  9 9 18 
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Příloha č. 2 

Dotazník ZŠ MPB Neratovice 

Distanční výuka – rodiče žáků 
 

1. Do jakého ročníku chodí Vaše dítě? Máte-li ve škole více dětí, byli bychom rádi, kdybyste 

odpovídali za každé dítě zvlášť. 

 

2. Máte potřebné technické vybavení ke zjišťování, vypracovávání a odesílání úkolů 

(zaškrtněte vybavení, které je dítěti k dispozici)  

 PC,  

 tablet,  

 chytrý telefon,  

 tiskárna  

 

3. Vyhovuje vám a dětem časový harmonogram distančního vzdělávání? 

 Ano 

 Ne 

 

4. Jsou hodiny online vyučování pro děti příliš náročné? 

 Ano 

 Ne 

 

5. Jak Vám a Vašim dětem vyhovuje množství zadávané práce? 

 Práce je málo 

 Práce je přiměřeně 

 Práce je příliš 

 

6. Zvládají děti zpracování úkolů? 

 Ano bez obtíží 

 Ano s určitými problémy 

 Ano, ale s velkou pomocí rodičů 

 Nezvládají 

 

7. Vyhovuje Vám a Vašim dětem způsob zadávání domácí práce? 

 Ano 

 Ne 

 

8. Jaký způsob distanční výuky byl používán (zaškrtněte všechny používané možnosti) 

 Bakaláři 

 Teams  

 e-mail 

 What´sApp  

 Youtube 

 pracovní listy na vrátnici školy 

 Jiný (uveď) 
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9. Jak na děti působilo, že nemohly být s dětmi ve třídě? 

 Stýskalo se jim po kamarádech 

 Bylo jim to jedno 

 Byly rády, že nemusí do školy chodit a setkávat se se spolužáky 

 

10. Jak hodnotíte komunikaci pedagogů s dětmi? 

 Jsme velmi spokojeni 

 Jsme spokojeni 

 Nejsme spokojeni (proč?) 

 

11. Máte od paní učitelky zpětnou odezvu na zaslané vypracované úkoly? 

 Ano 

 Ne 

 Částečně 

 

12. Ve srovnání s jarní distanční výukou je tato podzimní 

 Lepší 

 Srovnatelná 

 Horší 

 

Děkujeme Vám za spolupráci. 
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