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V září 2013 zpracoval ředitel školy Mgr. Miloslav Ječný 
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Základní údaje 

Název: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov  

Sídlo: Školní 74, 294 04 Dolní Bousov 

Odloučená pracoviště: Školní 153 (ŠD), Zahradní 534 (MŠ, školní jídelna – výdejna MŠ), vše 

294 04 Dolní Bousov 

Charakteristika školy: plně organizovaná škola (kapacita 430 žáků) s družinou (dvě oddělení – 

kapacita 60 žáků)), školní jídelnou (kapacita 366 strávníků), jejíž součástí je mateřská škola 

(kapacita 84 dětí) a školní jídelna – výdejna MŠ (kapacita 94 strávníků). 

IČO: 71 00 99 14, IZO: 600 049 141, č. účtu: 181 799 834/0300 

Telefon: 326 396 388 (také fax), 777 061 727, 326 396 280 (školní jídelna) 

e-mail: zs@dolnibousov.cz, www stránky: www.dolnibousov.cz/zs 

Zřizovatel: Město Dolní Bousov, IČO: 00237680, náměstí TGM 1, 294 04 Dolní Bousov 

 

Zahájení školního roku 

V pondělí 3. září 2012 byl na školním dvoře slavnostně zahájen školní rok za přítomnosti 

rodičů. Po projevech starosty města Miroslava Bočka a ředitele školy Mgr. Miloslava Ječného 

byli přivítáni žáci prvních tříd. Celkem nastoupilo do školy 294 žáků ve dvanácti třídách (48 

žáků ve dvou prvních třídách, 36 žáků ve dvou třetích třídách a 39 žáků ve dvou pátých 

třídách), 18 učitelů (přepočtený počet 17,545), dvě vychovatelky školní družiny mládeže, tři 

uklízečky, školník a sekretářka. Na prvním stupni bylo osm tříd se 186 žáky, na druhém stupni 

čtyři třídy se 108 žáky. V porovnání s předchozím rokem počet žáků stoupl o 25, počet tříd se 

zvýšil o jednu. Odešli žáci z jedné deváté třídy, byly otevřeny dvě první třídy. Přepočtený 

počet učitelů na prvním stupni stoupl na 10,18, na druhém stupni byl 7,365 (přepočtených 

úvazků) včetně ředitele a zástupce ředitele. 

Přidělení tříd třídním učitelům: 

I. A           Markéta Kissová (úvazek 22 hodin) 

I. B           Iveta Plíšková (úvazek 22 hodin) 

II.              Jitka Ječná (úvazek 22 hodin) 

III. A        Radka Roxerová (úvazek 22 hodin) 

III. B        Zdena Skálová (úvazek 22 hodin) 

IV.            Vladimíra Nocarová (úvazek 22 hodin) 

V. A        Vendula Budínová (úvazek 22 hodin) 
 

V. B        Radka Procházková ( úvazek 22 hodin) 

VI.           Helena Pánková (úvazek 22 hodin) 

VII.          Lenka Dajčová ( úvazek 22 hodin) 

VIII.           Jitka Neumanová (úvazek 22 hodin) 

IX.              Ingrid Mendlíková (úvazek 22 hodin)  

mailto:zs@dolnibousov.cz
http://www.dolnibousov.cz/zs
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Bez třídnictví byli učitelé Miroslava Němečková (22), Jaroslava Konývková (19), Šárka 

Švábková (12 hodin), Jiří Kužel (22), zástupce ředitele Kateřina Karnová (11) a ředitel školy 

Miloslav Ječný (7). V porovnání s předchozím školním rokem došlo k několika změnám. 

Skončil Tomáš Grindl, nastoupila Mgr. Miroslava Němečková a Iveta Plíšková (přešlyze ZŠ 

Březno). Funkci výchovné poradkyně zastávala Jaroslava Konývková. Jedno oddělení družiny 

mládeže, do kterého bylo zapsáno 30 žáků, vedla vychovatelka Miluše Vodhánělová. Jeho 

provoz byl denně od 11.25 do 15.30. Do druhého oddělení ŠD bylo zapsáno rovněž 30 žáků. 

Oddělení bylo v provozu v návaznosti na potřebu podle dojíždění žáků, celkem 22 hodin 

týdně. Oddělení vedla vychovatelka Marta Olbrichová. 

 

Zvolené vzdělávací programy 

 Ve všech ročnících se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu 

Učíme se pro život, 29. 6. 2007. 

 

Seznam pracovníků školy 
 

Pedagogičtí pracovníci 

P.č.                 Jméno Titul Aprobace Funkce 

1.  Budínová Vendula Mgr. M, Př učit. 2. st. 

2.  Dajčová Lenka Mgr. Čj, Vv učit. 2. st. 

3.  Ječná Jitka Mgr. 1. stupeň učit. 1. st. 

4.  Ječný Miloslav Mgr. M, Pv ředitel 

5.  Karnová Kateřina Mgr. Př, Tv zást. ředitele 

6.  Kissová Markéta Mgr. 1. stupeň, Vv učit. 1. st.  

7.  Konývková Jaroslava Mgr. M, Pv učit. 2. st. 

8.  Kužel Jiří Mgr. D, Tv učit. 2. st. 

9.  Mendlíková Ingrid Mgr. Čj, D učit. 2. st. 

10.  Němečková Miroslava Mgr. M, Tv učit. 2. st. 

11.  Neumanová Jitka Ing. Ch-VŠCHT + DPS, Aj učit. 2. st. 

12.  Nocarová Vladimíra Mgr. 1. stupeň učit. 1. st. 

13.  Olbrichová Marta  SZŠ, Vychovatel a 

pedagog volného času 

vych. ŠD 

14.  Pánková Helena Mgr. Čj, Nj učit. 2. st. 

15.  Plíšková Iveta  nekvalif. učit. 1. st. 

16.  Procházková Radka Mgr.               1. stupeň učit. 1. st. 

17.  Roxerová Radka Mgr.  1. stupeň učit. 1. st. 
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18.  Skálová Zdeňka Mgr. 1. stupeň učit. 1. st. 

19.  Švábková Šárka Ing. VŠSE + DPS učit. 2. st. 

20.  Vodhánělová Miluše  Vychovatelství vych. ŠD 
 

Ostatní pracovníci 

1. Antošová Soňa   uklízečka 

2. Demelová Ingrid   sekretářka, účetní 

3. Kordová Dagmar   uklízečka   

4. Szabó Martin   školník, topič  

5. Vozková Jaroslava   uklízečka   

 Přepočtený počet ostatních pracovníků ....................5,5 

 

Průběh školního roku 

 V pondělí 3. září 2012 byl školní rok zahájen před budovou školy přivítáním prvňáčků a 

jejich představením. Nastoupilo jich dvacet čtyři k třídní učitelce Mgr. Markétě Kissové a 

dvacet tři k třídní učitelce Ivetě Plíškové. Ve třídách na ně čekaly kufříky od Středočeského 

kraje, obsahující pomůcky na výtvarnou výchovu a bezpečnostní prvky. Pozdravit všechny 

žáky školy i učitele přišel starosta města Miroslav Boček. Od úterý 4. září se již vyučovalo 

podle pravidelného rozvrhu. Žáci prvního ročníku si zvykali na školu pomalu - první týden se 

učili jen dvě hodiny denně, druhý tři. 6. listopadu 2012 se konala první informační schůzka 

rodičů a učitelů. Rodičům byla připomenuta práce Školské rady, jejímž prostřednictvím 

mohou hájit a prezentovat své názory. Zástupci rodičů ve Školské radě byli Radka 

Buchtíková, Pavel Bartko (noví členové) a Ingrid Demelová. Za zřizovatele byli ve školské 

radě Josef Kodrik, Jiří Procházka a Jana Urbanová, za pedagogy Kateřina Karnová, Radka 

Procházková a Ingrid Mendlíková. Předsedou školské rady byl Jiří Procházka. Školská rada na 

svém prvním zasedání 26. 9. 2012 schválila výroční zprávu školy a dala vedení školy řadu 

podnětů ke zlepšení práce školy. Druhé jednání školské rady se uskutečnilo 27. 2. 2013. Byl 

projednán a schválen rozpočet školy za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013, zvolen 

místopředseda ŠR a zástupce ŠR do konkursní komise na výběr nového ředitele školy (obojí 

Pavel Bartko). Dále byli rodiče seznámeni s placením za zájmové útvary (300 Kč za pololetí) 

a příspěvku 200 Kč za žáka na materiál na Vv a Pv, o školním řádu (především uvolňování 

žáků z vyučování), sběru papíru a dalších akcích školy. 

  V průběhu školního roku se uskutečnila řada akcí doplňujících vyučování. V říjnu 2012 se 

uskutečnil podzimní sběr papíru. Odevzdáno bylo 12.819,2 kg papíru, průměr na žáka byl 

43,60 kg. Polovina peněz byla dána k dispozici třídám, polovina byla převedena na účet školy. 

Pořadí tříd podle průměru odevzdaných kilogramů na žáka:  
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Pořadí Třída, učitel Počet kg Žáků Průměr  

1. 3. A, Roxerová 1375 18 76,39 

2. 6., Pánková 2086,8 31 67,32 

3. 1. A, Kissová 1264 22 57,45 

4. 9., Mendlíková 1348 29 46,48 

5. 2., Ječná 1389 32 43,41 

6. 5. B, Procházková 856 20 42,80 

7. 4., Nocarová 1355 32 42,34 

8. 7., Dajčová 926,5 24 22,12 

9. 5. A, Budínová 584 20 29,20 

10. 1. B, Plíšková 644 24 28,00 

11. 3. B, Skálová 460 19 24,21 

12. 8., Neumanová 530,9 24 22,12 

 

 Po celý školní rok pokračovali vybraní žáci pod vedením Mgr. Vladimíry Nocarové v 

projektu Řešení vrstevnických vztahů, který byl realizován Vzdělávacím institutem ochrany 

dětí, o.p.s. Praha (VIOD), který se měl realizovat v letech 2010 – 2013. Součástí projektu bylo 

několik školení pro vybrané žáky. V týdnu od 8. do 16. září byl tento projekt zakončen 

pobytem zapojených žáků v Itálii, ve středisku Marina Di Altidona. Vyučování bylo 

doplňováno různými akcemi a exkurzemi. Již 6. září 2012 zahájili žáci druhé a třetích tříd 

plavecký výcvik v bazénu v Jičíně. 17. září žáci prvního stupně absolvovali vzdělávací akci 

Zdravá pětka, zaměřenou na zdravou výživu. Ve stejný den byla 5. B okopávat své stromky, 

vysázené za farou na jaře při akci Den stromů. Stejnou činnost absolvovala 25. září 3. A. A 

pátá B byla 27. září v Obrubech ošetřit stromky, které zde v bývalé pískovně žáci vysadili na 

pozemcích R. Žáčka. 3. října byla osmá třída v bousovské knihovně na programu o Máchovi, 

stejné absolvovovaly šestá třída 4. října a 5. A o den později, 5. října. 9. října absolvovaly obě 

třetí třídy exkurzi na Městském úřadu Dolní Bousov. 12. října byli členové kroužku 

aranžování (J. Neumanová) na Kopidlenském kvítečku, kde tříčlenné družstvo (Denisa 

Skálová, Anita Bonková, Kateřina Palounková) obsadilo 10. místo. 17. října byla 6. třída 

v mladoboleslavském Templu na výstavě Doba kamenná. Začátkem října se někteří žáci 

zapojili do soutěže Logická olympiáda. Úlohy řešili doma přes internet. Na prvním stupni se 

zapojilo 12 žáků, Klára Oudrnická a Jiří Zejbrdlich se umístili v kraji na 38. – 56. místě 

(zúčastnilo se 1338 žáků) a v rámci republiky na 239. – 344. místě (6965 účastníků). 

V krajském kole pak oba obsadili 33. místo. Z druhého stupně se zapojilo pět žáků, 

nejúspěšnější byla Denisa Skálová (8.), která v kraji skončila na 444. – 468. místě (zúčastnilo 

se 1121 žáků). 6. listopadu se žáci čtvrté třídy zúčastnili dopravní výchovy na dopravním 

hřišti v Mladé Boleslavi. Pokračování bylo 19. června 2013. Všichni žáci (32) se úspěšně 
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seznámili s pravidly silničního provozu a získali průkaz cyklisty. Ve stejný den se konaly 

první třídní schůzky, na nichž byli rodiče informování především o prospěchu a chování svých 

dětí v prvním čtvrtletí. Žáci 8. třídy se opět zapojili do projektu Krokus. Zasadili před halou 

žluté krokusy jako připomínku holokaustu. Současně byla ve druhém patře školy zhotovena 

nástěnka s informacemi o tomto projektu, který připomíná okolnosti likvidace občanů 

židovské národnosti za druhé světové války. Této akce se naše škola účastní již od roku 2008, 

kdy začala. 7. listopadu byli žáci 8. třídy na exkurzi ve Zdravotní škole Mladá Boleslav. 

Absolvovali zde kurz první pomoci. 13. 11. byli žáci druhého stupně v Praze v divadle Lávka 

na představení Škola malého stromu. 20. listopadu byly obě první třídy v místní knihovně. 21. 

září 3. A a 5. B sledovaly práci kováře při kování koní u R. Olbricha. 22. listopadu navštívila 

9. třída Úřad práce v Mladé Boleslavi, kde se žáci dozvěděli o možnostech svého dalšího 

vzdělávání. Doplněním učiva dějepisu bylo v listopadu v rámci akce Jeden svět na školách 

promítání filmu o kolektivizaci. Začátkem prosince se žáci 8. třídy zúčastnili soutěže 

Přírodovědný klokan. Maximum získaných bodů bylo 120, nejlepší tři byli: 1. Kateřina 

Palounková  57, 2. Petr Břicháček – 56, 3. Petr Ježek – 53 bodů. 1. prosince byla 4. A a 6. 

třída v IQ Parku v Liberci. 3. prosince se v malé tělocvičně konalo divadelní představení 

Betlém pro žáky 1. – 6. třídy. 4. prosince byla V. Nocarová s několika žáky v Praze na 

konferenci k preventivnímu programu Řešení vrstevnických vztahů, do něhož je naše škola 

zapojena. Projekt navazuje na předchozí projekt CHIPS, zapojeno do něho je 32 škol z celé 

republiky. 10. prosince si žáci 3. B a 5. B vyzkoušeli výrobu svíček ve svíčkárně 

v Šestajovicích, kam zamířily 17. prosince i 5. A a šestá třída. V prosinci bylo několik tříd na 

vánoční dílně v boleslavském hradu, kde se děti seznámily se zdobením vánočních ozdob a 

samy si je zkusily vyrobit (4. 12. – 5. A, 7. 12. – 3. B, 13. 12. – 5. B, 18. 12. – 4. třída, 20. 12. 

– 3. A). 1. prosince členové souboru Sůvičky vystupovali na patnáctém ročníku Mikuláše na 

dolnobousovském náměstí s pásmem vánočních písní a koled. Někteří učitelé připravili 

vánoční výstavu, jejíž součástí byla expozice betlémů. Velkou část výstavy představovaly 

výrobky žáků z naší a okolních škol a mateřských škol. 11. prosince byla 9. třída na exkursi 

v předvánoční Praze, 18. prosince bylo 18 žáků druhého stupně na návštěvě předvánočních 

Drážďan. Tradiční Vánoční akademii opět nahradil Vánoční koncert pro rodiče a veřejnost, na 

němž vystoupili žáci učící se na hudební nástroje u pana Hašlara a členové souboru Sůvičky. 

Akce se konala ve středu 19. prosince v 18 hodin ve školní jídelně. V prosinci uspořádali žáci 

8. třídy vánoční sbírku pro Dětský domov Mladá Boleslav. Tři tisíce tři sta korun předali 

prostřednictvím I. Mendlíkové vedení domova, které za ně koupilo televizi. V pátek 21. 

prosince proběhly ve třídách tradiční vánoční besídky. Výjimkou byla 8. třída, která v ten den 

zamířila na lezeckou stěnu v Sobotce. V prosinci se páté třídy a devátá třída zapojily do akce 

Informační gramotnost. Plněním jednotlivých úloh prokazovali své znalosti. Výborně si vedli 

deváťáci, kteří skončili na 163. místě ze 737 zapojených tříd. Slabších výsledků dosáhli 

páťáci. 5. B byla 562., 5. A skončila na 606. místě ze 737 zapojených tříd. 

 V termínu od 7. do 14. ledna 2012 se konal lyžařský kurz v Horní Malé Úpě. Zúčastnilo se ho 

celkem 30 žáků především z druhého stupně. Ti byli doplněni několika dospělými, protože 

jinak bychom nenaplnili autobus a chatu. V pátek 4. ledna 2013 pomáhali někteří členové 

souboru Sůvičky charitativní Tříkrálovou sbírkou, organizovanou Charitou Sobotka. 16. ledna 

byly dívky z osmé a deváté třídy na exkurzi v automobilce Škoda Auto. Firma má v plánu 
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zvýšit podíl žen mezi svými zaměstnanci, proto tato akce. Ve stejný den si žáci 4. třídy 

povídali s panem Knoblochem o nerostech. 17. ledna začal pro žáky 5. – 9. třídy cyklus 

přednášek a seminářů zaměřených na prevenci s Mgr. M. Fantou z občanského sdružení 

Slánka. V lednu využily některé třídy napadaný sníh k sáňkování a bobování. Poslední týden v 

únoru se konalo také školní kolo Pythagoriády, matematické soutěže pro žáky 5. – 8. třídy. 

Zúčastnilo se 106 žáků, úspěšnými řešiteli byli žáci se ziskem devíti bodů, do okresního kola 

ale postupovali žáci s dvanácti a více body. 5. třída: 1. Ladislav Zítka – 15, 2. Michaela 

Palounková – 12, 3. Štěpán Pavlíček – 11, 4. – 6. Anna Vlasáková, Eliška Králová, Marek 

Mayer – 10, 7. – 8. Rudolf Lauryn, Kristýna Veselá – 9 bodů. 6. třída: 1. Roman Dubský – 15, 

2. Zuzana Nocarová – 12, 3. Milan Cu – 11, 4. – 6. Adéla Zdobinská, Anna Bartková, Libor 

Rudavský – 9. 7. třída: 1. David Knobloch – 6. 8. třída: 1. – 2. Anita Bonková, Petr Ježek – 4 

body. V okresním kole byli Zítka a Palounková na 14. – 18. místě z 34 žáků, Dubský pak 13. - 

17. ze 48 zúčastněných. 8. února 2013 se konal zápis do první třídy. Na seznamu podle 

informací ze spádových obcí jsme měli celkem 45 dětí, z toho jich k zápisu nepřišlo sedm 

(podle sdělení rodičů budou chodit jinde). K zápisu tedy přišlo 38 dětí, z nichž tři po 

doporučení poradny a odborného lékaře získalo odklad školní docházky. Do dvou prvních tříd 

zůstalo 35 dětí. 13. 2. v malé tělocvičně vystoupilo divadlo Slunečnice s představením pro 

první i druhý stupeň. 18. února se konala beseda s Cyrilem Podolským autorem večerníčku 

Krysáci. Zúčastnili se žáci 3. – 9. třídy. 22. února se ve sportovní hale uskutečnil tradiční 

karneval prvního stupně, jehož součástí byla řada soutěží. 25. února byl celý druhý stupeň 

v mladoboleslavském divadle na představení Canntervillské strašidlo. Stejná akce se 

uskutečnila 22. května, kdy druhý stupeň navštívil představení Limonádový Joe. 27. února se 

uskutečnila beseda s ilustrátorem pro třetí třídy v knihovně. 7. března byla ve škole tradiční 

výstavka učebnic pro učitele, uspořádaná firmou Geom Liberec. 12. března byli žáci od třetí 

po šestou třídu v infocentru na besedě s ornitologem Pavlem Kverkem. 20. března byla 3. A 

v Kulturním středisku Svět Mladá Boleslav na pořadu Jaro vítej. Ve dnech od 25. do 27. 

března se na prvním stupni konal Barevný týden, zaměřený na velikonoční zvyky. Některé 

třídy se také byly podívat na Velikonoční výstavě na faře. 22. března se uskutečnilo školní 

kolo mezinárodní matematické soutěže Klokan, zúčastnilo se 234 žáků.  Výsledky – Cvrček 

63 účastníků): 1. – 2. M. Pánek (3. A) a M. Pechanová (3. B), 3. M. Drázský (). Klokánek (69 

účastníků): 1. K. Skálová (4.), 2. – 3. M. Palounková (4.) a M. Mayer (5. B). Benjamin (53 

účastníků): 1. R. Dubský (7.), 2. J. Drahota (7.), 3. T. Horyl (7.). Kadet (49 účastníků): 1. K. 

Nováková, 2. Š. Šemberová, 3. V. Kalinová (všichni 9.). 26. března se konalo pro žáky 3., 4. a 

5. tříd finále matematické soutěže Počítání s Ámosem. V předchozím týdnu se konala třídní 

kola, do finále postoupili tři nejúspěšnější žáci ze třídy. Nejlepšími počtáři byli Václav Pilař, 

Marek Mayer a Tereza Sudíková, všichni z pátých tříd. 9. dubna se na školním dvoře pro žáky 

prvního stupně uskutečnila ukázka vojenské techniky, obrněného transportéru OT 64. 22. 

dubna se konal Den země, jeho ž součástí bylo otevření sběrného dvora. Žáci 5. B, 6., 7. a 8. 

třídy se nejprve vydali na určené trasy v Dolním Bousově a podél všech silnic, vedoucích 

z města. Sbírali odpadky, které ukládali do plastových pytlů, jež byly poté svezeny do 

sběrného dvora. Žáci se po skončení sběru přesunuli do sběrného dvora, kde byl deváťáky 
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připraven program. Jeho součástí byla módní přehlídka šatů, vyrobených z odpadů. Součástí 

akce bylo vytřídění části sebraného odpadu do jednotlivých kontejnerů. 25. dubna byla 4. a 6. 

třída na exkurzi na Řípu, kde byla připravena akce Naše vlast. 25. a 26. dubna byly 5. B a 3. B 

na výtvarné dílně v Muzeu Mladá Boleslav. 29. dubna jely 2. třída a 3. A na plavání do 

jičínského bazénu, 30. dubna pak několik tříd z prvního stupně absolvovalo čarodějnický 

pochod na Rohatsko či do Obrub.  

 Druhý školní sběr papíru se uskutečnil v květnu 2013, odevzdáno bylo 15.977,3 kilogramů 

(průměr na žáka 52,56 kilogramu).  Polovina peněz byla připsána na fondy jednotlivých tříd, 

druhá na školní sběrový účet. Pořadí tříd podle průměru na žáka: 

 

 

Pořadí Třída, učitel Počet kg Žáků Průměr  

1. 3. A, Roxerová 1778,5 17 104,62 

2. 1. B, Plíšková 1891 23 82,22 

3. 6., Pánková 2353,8 32 73,56 

4. 1. A, Kissová 1408 24 58,66 

5. 5. B, Procházková 996 19 52,42 

6. 9., Mendlíková 1618 31 52,19 

7. 4., Nocarová 1653 32 51,66 

8. 5. A, Budínová 942 20 47,10 

9. 2., Ječná 1286 34 37,82 

10. 3. B, Skálová 742 21 35,33 

11. 8., Neumanová 640 24 26,67 

12. 7., Dajčová 669 27 24,78 

 

 Škola se zapojila do projektu Recyklohraní, jehož cílem byl sběr starých baterií a 

elektroodpadu. Celkem jsme odevzdali 450 kilogramů použitých baterií a 147 kg 

elektroodpadu. Pod vedením J. Konývkové žáci plnili různé úkoly. Za vše byly získávány 

body, za které jsme získali tři přehrávače, použité při výuce. Zapojili jsme se i akce Ekolamp 

– sběr starých zářivek a úsporných žárovek. Žárovek jsme odevzdali šest krabic, zářivek jedno 

velké balení. 

 Začátkem května bylo několik tříd na pracovní dílně v Muzeu Mladá Boleslav (2. 5. – 4. 

třída, 7. 5. – 5. A, 9. 5. – 3. A). 10. května se uskutečnil projektový den Lesu blíž k přírodní 

učebně. Na jeho průběh se přijela podívat zástupkyně sdružení Tereza, od něhož jsme na tento 
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projekt získali patnáct tisíc korun (plus 60.000 Kč od Ministerstva životního prostředí). První 

dvě hodiny byly vyhrazeny pro první stupeň, další tři pro druhý stupeň. S průběhem byla 

reprezentantka Terezy velice spokojena. Od 18. do 25. května bylo 23 žáků se dvěma učiteli 

na jazykovém pobytu ve Skotsku. Ubytováni byli v rodinách, zdokonalovali se v angličtině a 

navštívili i Londýn. 21. května byly třídy 3. B a 5. B v nově otevřeném lanovém centru 

Mirákulum v Milovicích. 27. května byla 4. třída na výstavě Všední den našich prababiček v 

boleslavském muzeu. 28. května se uskutečnil Den s lesy České republiky. 3. a 4. třída se 

poblíž Rabakova zúčastnili ukázky techniky těžby dřeva, jeho přibližování a zpracování. Od 

23. května do 7. června se konalo testování žáků 5. a 9. tříd. Každý žák dostal k dispozici své 

výsledky v rámci školy, kraje i republiky včetně vyhodnocení studijních předpokladů. Žáci 

obou prvních tříd (5. června 1. A, 6. června 1. B) zakončili celoroční spolupráci s knihovnou 

pasováním na rytíře – čtenáře předáním slabikáře za přítomnosti svých rodičů. 3. června se 

uskutečnila akce Den s Chipsem, kterou připravili žáci zapojení do programu vrstevnické 

podpory pod vedením Mgr. Vladimíry Nocarové. Žáci prvního stupně plnili různé úkoly, za 

jejichž úspěšné řešení získali drobné odměny. 25. června odehrál školní soubor Sůvičky 

divadelní představení Plaváček. Dopoledne pro žáky školy, večer pro veřejnost. Ve čtvrtek 27. 

června 2011 se uskutečnila 11. školní olympiáda. V areálu fotbalového hřiště a sokolovny na 

deset družstev čekalo deset různých soutěží.  

 Závěr školního roku měl slavnostní ráz. V pátek 28. června nejprve každý žák dostal 

vysvědčení, pak jsme se sešli na školním nádvoří k ocenění nejlepších žáků a loučení s 

deváťáky. Nejdůležitější události z průběhu školního roku byly zachyceny na stovkách 

fotografií a na školní videokazetě.  

Každý z učitelů měl svůj přístupový kód do počítačové sítě, který mu zaručoval ochranu 

osobních materiálů a přistup ke společným materiálům.  

 V průběhu celého roku měli žáci možnost kupovat si školní dotované mléko (zajišťovala R. 

Procházková) a pití z automatu umístěného v přízemí. Po celý školní rok probíhala akce 

Ovoce do škol pro žáky prvního stupně. Ti dostávali zdarma ovoce přibližně jednou za dva 

týdny. Pokles frekvence (předtím dvakrát týdně) byl způsoben větším počtem škol, 

přihlášených do projektu (objem financí zůstal stejný). Po celý rok probíhala náprava žáků se 

specifickými poruchami učení. Pravidelná práce J. Ječné (10) a J. Krautvorové (19) se týkala 

všech žáků, kteří měli rozhodnutí o integraci. Pokračovala i náprava vad řeči pod vedením J. 

Krautvorové. Logopedii absolvovalo patnáct žáků prvního stupně. Rodiče žáků za logopedii 

platili. 

 Vzhledem ke snížení rozpočtu na ONIVky jsme museli omezit akce v rámci dalšího 

vzdělávání. Největší akcí bylo školení pro všechny učitele na téma Informační technologie a 

bezpečnost na ZŠ a SŠ. 30. srpna 2012 proběhlo školení přímo ve škole, všichni učitelé 

získali certifikát a čestný titul Pedagog bezpečného internetu. V průběhu roku se uskutečnilo 

vzdělávání vyučujících v rámci „šablon“, zaměřené na využití interaktivní tabule a na tvorbu 

výstupů (dumů). Přes občasné problémy se počet výstupů do jednotlivých monitorovacích 

zpráv podařilo realizovat. Velkou zásluhu na tom měla Mgr. Vendula Budínová.  
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 V průběhu školního roku žáci v jednotlivých předmětech realizovali různé projekty. 

Například v deváté třídě to byl projekt Zločiny proti lidskosti (filmy, internet), v osmé třídě 

projekt Naši sousedé (poznávání sousedních států), v sedmé třídě projekt Kulturní a přírodní 

památky v našem okolí (informace o Českém ráji). Součástí výuky byly již zmiňované 

projekty Krokus, Jeden svět, Lidice pro 21. století, Les ve škole (mezinárodní program), 

Informační gramotnost, Logická olympiáda, soutěž v angličtině, různé matematické soutěže a 

olympiády. Všechny tyto akce rozšiřovaly možnosti výuky v jednotlivých předmětech, 

sloužily k zatraktivnění výuky a ověření schopností a znalostí žáků. Zapojili jsme se i do 

projektu Odplouváme dál – kariérové poradenství pro žáky 7.- 9. třídy. Výsledkem by měla 

být konkrétní informace pro jednotlivé žáky o jejich dalších studijních předpokladech včetně 

konkretizování jejich silných a slabých stránek. Škola se přihlásila i do pilotního ověřování 

individuálních výchovných plánů (tzv. smlouvy s rodiči) problémových žáků. 

 

Provozní práce v průběhu školního roku   

Protože celková rekonstrukce školy skončila na jaře 2012, byl tento školní rok především ve 

znamení instalace nástěnek ve třídách a na chodbách, malování chodeb a schodišť. Stavební 

firma pak průběžně odstraňovala zjištěné závady. 

Po celý školní rok pokračovalo třídění odpadů. Ve všech třech podlažích jsou umístěny lisy na 

plastové láhve a kontejnery na plastové láhve, na plasty a na obaly od nápojů (tetrapaky).  

Součástí ekologické výchovy byl projekt Děti dětem aneb S odpady hravě. Žáci 7. třídy pod 

vedením J. Konývkové hravou formou učili děti v mateřské škole, jak se třídí odpady a proč je 

to potřebné.  

 Přes dokončenou rekonstrukci zůstává závažným nedostatkem fakt, že škola nemá odborné 

pracovny. Výjimkou je stávající dílna, nově vybudovaná počítačová učebna a částečně 

vybavená laboratoř pro fyziku a chemii. Chybí odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu 

(mohly by být společné), jazyková učebna a případně další počítačová učebna. Vhodná by 

byla i hudební učebna. Odstranit tento nedostatek jsme zkusili vypracováním projektu 

Modernizace výuky přírodovědných a jazykových předmětů na ZŠ T. G. Masaryka v Dolním 

Bousově, který jsme v červenci 2012 podali k výzvě č. 02 v rámci OPVK. Bohužel v lednu 

2013 jsme se dostali informaci, že náš projekt byl z výzvy vyřazen. V květnu 2013 jsme 

podali projekt na výzvu vypsanou firmou Škoda Auto. Cílem bylo vybavit učebnu fyziky 

měřícím zařízením. Ani zde jsme neuspěli. Pokračovali jsme v akci Evropské peníze školám 

(tzv. šablony). V její druhé fázi jsme zakoupili další tři interaktivní tabule, které byly 

začátkem školního roku nainstalovány ve třídách. Část financí ze šablon byla použita i na 

zlepšení kvality výuky anglického jazyka (rozdělení výuky v sedmé a osmé třídě do dvou 

skupin). S koncem školního roku skončila i tato akce. V jejím rámci jsme čerpali celkem 

1.425.000 Kč, především na obnovu počítačového vybavení, interaktivní tabule a zlepšení 

výuky jazyků. 
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Školní zájezdy, exkurze a výlety 

 V průběhu roku se konala řada těchto akcí. Exkurzí, zaměřených na doplnění učiva, 

absolvovali žáci všech ročníků velké množství. Byly to exkurze do místní knihovny, na 

městský úřad, do zahrady Domů dětí na různé dílny, do mladoboleslavského Templu či na 

hrad do muzea na různě zaměřené dílny (výroba vánočních ozdob, vánoční zvyky, pečení 

perníčků, velikonoční zvyky atd.) a podobně. Velice zdařilá byla spolupráce s Městskou 

knihovnou Dolní Bousov a jejími pracovnicemi.  

Každá třída byla na školním výletě. 1. A – Kost, 1. B – Malá Skála (tři dny), 2. třída – Malá 

Skála (tři dny), 3. A – Kost, 3. B – Mšeno (tři dny), 4. třída – Malá Skála (tři dny), 5. A – 

Harrachov, 5. B – Mšeno (tři dny), 6. třída – Harrachov, 7. třída – Malá Skála (tři dny), 8. 

třída – Máchovo jezero (tři dny), 9. třída – Žďár nad Sázavou (4 dny). V průběhu školního 

roku jezdili žáci prvního stupně na cyklus divadelních představení (vedoucí R. Procházková). 

Účast žáků v soutěžích 

 Se školami v našem okrese se porovnáváme v různých soutěžích, které podle pokynů MŠMT 

pořádá pravidelně Dům dětí v Mladé Boleslavi (olympiády) a AŠSK Mladá Boleslav 

(sportovní soutěže). 

Na škole se konala místní kola některých znalostních soutěží. Největší účast byla v 

matematických soutěžích, které organizovaly J. Konývková a Š. Švábková. Soutěže Klokan 

pro žáky 2. – 9. tříd se ve čtyřech kategoriích zúčastnilo 234 žáků. Školního kola Pythagoriády 

se zúčastnilo celkem 106 žáků 5. až 8. třídy. V okresním kole byli Zítka a Palounková na 14. – 

18. místě z 34 žáků, Dubský pak 13. - 17. ze 48 zúčastněných. V listopadu se konalo školní 

kolo biologické olympiády. Zúčastnilo se ho deset žáků, nejlepšími řešiteli byli Gabriela 

Víchová, Anita Bonková a Denisa Skálová (všechny 8. třída). V okresním kole skončila 

Bonková na 11. místě, Víchová na 14. místě. V únoru se uskutečnila Olympiáda v českém 

jazyce, které se zúčastnilo 33 žáků z osmé a deváté třídy. Pořadí: 1. Kateřina Nováková, 2. 

Tereza Zítková, 3. Klára Podzimková (všechny 9. třída). Soutěž organizovala I. Mendlíková. 

Zapojili jsme se také do soutěže v angličtině Cambridge University Press. Přihlásilo se 195 

tříd, soutěž dokončilo 132. 8. třída obsadila 19. – 22. místo (Bartko, Bonková, Hlaváček, 

Ježek, Skálová, Víchová), 9. třída v závěru polevila ve svém snažení a obsadila 93. místo. 

Žáci pátých tříd a druhého stupně se zapojili do mezinárodní internetové soutěže Lidice pro 

21. století. Naše škola obsadila druhé místo v konkurenci za vítězným Gymnáziem Louny. 

Tomáš Míč byl dvoutisící účastník, Kateřina Nováková získala cenu poroty za nejlepší 

literární práci. Cenu si byla převzít na slavnostním vyhlášení v kladenském kulturním domě. 

Redakce školního časopisu Školák pod vedením I. Mendlíkové se opět zapojila do celostátní 

soutěže školních a mládežnických časopisů (celkem 149 školních časopisů).  

 V okresních sportovních soutěžích získali naši žáci několik dobrých umístění. Nejvíce týmů 

startovalo ve florbalových soutěžích. V poháru České florbalové unie (soutěž pro první 

stupeň) skončili kluci i dívky na 2. místě. Stejné umístění vybojovali kluci prvního stupně 

v turnaji O pohár hejtmana Středočeského kraje. V listopadu a prosinci se konala série 

florbalových turnajů Orion cup. Dívky 8., 9. třída skončily druhé, kluci 8., 9. třída čtvrtí, dívky 

6., 7. třída i kluci 6., 7. třída obsadili třetí místa ve skupině a do dalších bojů nepostoupili.  
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Výborně si vedlo družstvo páťáků, kteří zvítězili v okresním turnaji v přehazované. Startovali 

jsme i v soutěžích ve stolním tenise, v basketbalu a malé kopané, ale bez větších úspěchů.  

 Nejlépe jsme si vedli v Coca Cola Školském poháru. Tým kluků sice neuspěl v turnaji, který 

jsme pořádali 26. března 2013 vzhledem k počasí na hřišti s umělým povrchem. Prohráli jsme 

s Libání i Novým Bydžovem. Mnohem lépe si vedly dívky. Vyhrály okresní kolo v Dolním 

Bousově, když 2. května porazily 6. ZŠ Mladá Boleslav 10:0, 5. ZŠ Mladá Boleslav 11:0 a ZŠ 

Bakov 12:0. Krajské kolo jsme pořádali 27. května v Dolním Bousově za účasti družstev 7. 

ZŠ Mladá Boleslav, Studenec a Jablonec nad Nisou. Tři výhry (7. MB 7:0, Jablonec 11:0, 

Studenec 5:0) nám zajistily postup do republikového finále, které se konalo 19. a 20. června 

v Praze v tréninkovém centru Sparty Praha na Strahově za účasti osmi družstev dívek a 

stejného počtu družstev kluků. Ve středu jsme porazili Nejdek a Stod shodně 3:0, ve čtvrtek 

Hustopeče 4:0. Vyhráli jsme suverénně skupinu a střetli se s Ostravou, která byla ve druhé 

skupině druhá. Po remíze 1:1 jsme vyhráli 2:1 na penalty a ve finále nastoupili opět proti 

Nejdku. Denisa Skálová dala čtyři góly a o našem prvenství bylo rozhodnuto. Čekal na nás 

nejen obrovský putovní pohár, ale i červencová cesta na Juventus Turín. Zde jsme 

v tréninkovém centru Juventusu nejdříve trénovali pod vedením italských trenérů, druhý den 

se konal turnaj týmů složených ze všech zúčastněných sportovců. Navštívili jsme i Síň slávy 

na stadiónu Juventusu, prohlédli si celý stadión včetně šatny prvního týmu. Každý pak na 

trávníku střílel penaltu. A navštívili jsme i vysokohorské středisko Juventusu, kde jsme spolu 

se dvěma tisícovkami diváků sledovali zahájení tréninkového kempu populárního italského 

celku. Samozřejmě jsme si prohlédli i samotné město. Pro všechny dívky to byl obrovský 

zážitek, který si určitě budou pamatovat po celý život. O největší úspěch dolnobousovské 

školy ve sportovních soutěžích se zasloužily Barbora Bláhová, Michaela Žižková, Viktorie 

Kalinová, Sandra Kalenská, Kateřina Horylová, Johana Drahotová (9. třída), Denisa Skálová, 

Markéta Pavlíčková, Kateřina Palounková, Klára Janoušková, Veronika Kirajnová (8. třída), 

Nikola Valíčková, Denisa Havlová, Nikola Novotná (7. třída), Barbora Pajerová (6. třída). 

 

Přehled zájmové činnosti žáků 

 Ve školním roce 2012/2013 jsme se opět zaměřili na volný čas žáků. Tuto aktivitu jsme 

považovali za nejdůležitější činnost při uskutečňování preventivních opatření proti 

nežádoucím jevům. 

 Ve škole pracovalo 16 zájmových kroužků, do zájmové činnosti byla zapojena více než 

polovina žáků. Třináct kroužků vedli učitelé. Přehled kroužků:   

 

 

Název Vedoucí Den, čas Místo Určeno pro 

Angličtina 1 R. Roxerová ST, 13.00 – 

13.30 

3. A Žáci 1. třídy 

Angličtina 2 R. Roxerová PO, 13.00 – 

13.45 

3. A Žáci 2. třídy 

Aranžování J. Neumanová ČT, 15 – 

16.30 

Cizí 

jazyky 

Dívky, kluci 5. – 

9. třída 



13 

Basketbal J. Kužel ST, 13.00 – 

14.30 

Hala Dívky, kluci 6. – 

9. třída 

Dramatický J. Sůvová PÁ, 13 – 15 3. B Dívky, kluci 3. – 

9. třída 

Florbal 1 M. Ječný PO, 15 – 

16.30 

Hala Dívky, kluci 1. – 

3. třída 

Florbal 2 M. Ječný PO, 16.30 – 

18.00 

Hala Dívky, kluci 4. – 

6. třída 

Florbal 3 M. 

Němečková 

PÁ, 13.30 – 

15.00 

Hala Dívky 6.- 9. třída 

Gymnastika 

 

Z. Skálová ČT, 15 – 17 Hala Dívky 2. – 8. třída 

Keramika I. H. Šolcová ST, 12.00 – 

13.30 

keramika Dívky, kluci 2. – 

9. třída 

Keramika II. H. Šolcová ST, 13.30 – 

15.00 

keramika Dívky, kluci 2. - 

9. třída 

Pohybové hry K. Karnová PÁ, 11.30 – 

12.30 

tělocvična Dívky, kluci 1. 

třída 

Sportovní hry I. M. Ječný PÁ 11.30 – 

12.20 

Hala Kluci, dívky 1. - 

3. třída 

Sportovní hry II. M. Ječný PÁ 12.20 – 

13.10 

Hala Kluci, dívky 4. - 

5. třída 

Stolní tenis J. Jihlavec PÁ 16.00 – 

17.30 

tělocvična Dívky, kluci 2. – 

9. třída 

Taneční kroužek M. Kittnarová SO 16 – 18 tělocvična Dívky, kluci 1. – 

9. třída 

 

Za zájmový útvar je možno považovat i redakci časopisu Školák, která připravovala 

pravidelné vydání školního časopisu. 

Mimo kroužky se žáci zapojovali do pravidelné činnosti především ve sportovních klubech 

v místě i okolí.  

 

Prevence sociálně patologických jevů 

Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků. Na jeho realizaci 

se podílí pedagogičtí pracovníci, žáci, rodiče i různí odborníci. K aktuálnímu zjištění 

problematiky využíváme různé ankety a dotazníková šetření. Na základě výsledků 

připravujeme plán prevence. Program je koncipován tak, aby plnil funkce jak sociálně 

preventivní a výchovné, tak relaxační a kompenzační. Máme daná pravidla, která znají nejen 

žáci, ale i rodiče, vytváříme podmínky pro uplatňování zdravého životního stylu. Zajišťujeme 
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mimoškolní činnost, zlepšujeme estetické prostředí ve škole i okolo ní. Vedeme žáky ke 

zdravému životnímu stylu. Budeme i nadále věnovat zvýšenou pozornost prevenci a využívat 

všech dostupných způsobů, jak ji úspěšně realizovat.  

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 Povinnou školní docházku skončilo 33 žáků, třicet jedna z 9. ročníku, jeden z osmého a jeden 

ze sedmého. Na obchodní akademii odešli 2 žáci, na gymnázium 3 žáci, na střední 

průmyslové školy 6 žáků, na střední zdravotnickou školu 2 žáci, na střední pedagogickou 

školu 1 žák, do středních odborných učilišť (obory s maturitou) 5 žáci, na střední odborné 

učiliště (učební obor) nastoupilo 14 žáků. Vycházející žáci, kteří projevili zájem, absolvovali 

profi testy v PPP Mladá Boleslav. Výsledky s nimi a jejich rodiči pracovnice poradny 

probraly.  

Závěrečné výsledky v prospěchu a chování 

 

Třída Nejlepší žáci Žáků Prospěli Prospěli s 

 vyznamenáním 

Nepro- 

spěli 

Chování 

2 

Chování 

3 

I  24  24    

1 Tomáš Teichman 23  23    

II. Rozálie Kůnová 

Adéla Michnová 

34 3 31    

III. A Lukáš Zvěřina 17 0 17    

III. B Natálie Dvořáková 21 2 19    

IV.  Daniel Lopušanskij 

Nicole Kačurová 

32 6 26    

V. A Štěpán Pavlíček 20 10 10    

V. B Michaela Palounková 19 8 11    

VI. Jakub Motyčka 

Zuzana Nocarová 

32 22 10  2  

VII. Monika Žapková 

Adéla Nosková 

27 21 5 1   

VIII. Denisa Skálová 

Petr Ježek 

24 13 7 4  1 

IX. Jakub Bechyně 

Klára Podzimková 

31 24 7    

 CELKEM 304 109 190 5 2 1 

 Celkem v procentech 100 35,86 62,50 1,64 0,66 0,33 

 

 Srovnání zásadních údajů k 30. červnu 2005, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12 a 13 
 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

počet žáků 317 299 283 260 266 258 265 257 294 

počet tříd 13 12 11 10 11 10 11 11 12 

průměrný počet 

žáků na třídu 

24,38 24,92 25,73 26,0 24,18 25,8 24,09 23,36 24,5 

průměrný počet 

žáků na učitele 

16,09 16,32 16,17 15,66 15,81 15,27 15,68 15,96 15,545 
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počet 

pracovníků 

celkem  

30 29 26 25 26 26 26 24 26 

počet učitelů 

(přepočtený) 

19,7 18,32 17,5 16,6 16,82 16,9 16,9 16,1 18,545 

absence učitelů 

– počet dnů 

167 150 129 337 106 164 234 172 287 

 

Další údaje k 30. 6. 2013: 

počet pedagogických pracovníků: fyzických 19, přepočtených na úvazky 18,545 

počet vychovatelek školní družiny: fyzických 2, přepočtených 1,625 

počet provozních pracovníků: fyzických 5, přepočtených 5,5 

stravování: vlastní školní jídelna, počet stravovaných žáků 230, počet pracovníků fyzických 5, 

přepočtených 4,9. 

 

Kontrolní činnost 
 

V průběhu školního roku se ve škole uskutečnily tři kontroly. 24. 10. 2012 provedla 

Pedagogicko psychologická poradna Mladá Boleslav kontrolu dodržování postupů a opatření 

v IVP podle vyhlášky č. 147/2001 upravující vyhlášku č. 73/2005 Sb. Návštěvu provedla 

pracovnice PPP Mladá Boleslav PhDr. Vanda Šikýřová. Konstatovala, že IVP jsou 

vypracovány na velmi dobré úrovni. SPU jsou zohledňovány, probíhá spolupráce mezi učiteli 

jednotlivých předmětů. Celkovou spolupráci školy s PPP hodnotila velmi kladně. 4. ledna 

2013 proběhla následná kontrola Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj, 

zaměřená na odstranění nedostatků, zjištěných při kontrole 12. 6. 2012. Bylo konstatováno, že 

všech sedm nedostatků bylo odstraněno v nařízeném termínu do 15. 10. 2012. 13. února 2013 

se uskutečnila kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a 

při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Kontrolu provedla Okresní správa sociálního zabezpečení za období od 1. 11. 2010 do 31. 12. 

2012. Žádné chyby ani nedostatky nebyly zjištěny.  

 

Finanční hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 /údaje v tis. Kč/ 

 

  2012 (9.–12.)  2013 (1.–8.) 

 celkem ZŠ Obec celkem ZŠ obec 

Výdaje celkem 5.778 5.012 766 11.562 10.312 1.250 

z toho:       

   a) investiční celkem  - - - - - - 

   b) neinvestiční celkem 5.778 5.012 766 11.562 10.312 1.250 

   z toho:       

   - náklady na platy 3.713 3.713 - 7.717 7.717 - 
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 - OPPP 74 74 - 10 10 - 

 - zákonné odvody 1.208 1.208 - 2.559 2.559 - 

 - učebnice a učební pomůcky 10 10 - 41 18 23 

 - energie 463 - 463 440 - 440 

 - služby, materiál, údržba 306 - 306 787 - 787 

     - vzdělávání - - - 1 1 - 

     - ochranné pomůcky 4 4 - 7 7 - 

Přehled zahrnuje i hospodaření mateřské školy, školní jídelny ZŠ a školní jídelny MŠ, tedy 

součástí, které byly k základní škole přičleněny od 1. 1. 2003.  

Výroční zpráva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. 

Jedno vyhotovení obdrží zřizovatel, dvě základní škola. Výroční zpráva je k nahlédnutí 

v ředitelně školy a je umístěna na www stránkách školy. 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou při Základní škole T. G. 

Masaryka a Mateřské škole Dolní Bousov dne 26. září 2013. 

 

 

 

 

 

     --------------------------------------------                     ---------------------------------------------- 

                                                                                               Mgr. Miloslav Ječný 

              předseda školské rady                                                       ředitel školy 
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