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Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov 
  326 396 388      294 04   Dolní Bousov,  Školní 74      okres  Mladá Boleslav 
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V září 2011 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), 

V Lipkách 620 (školní jídelna – vývařovna MŠ, od září do prosince 2011) 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 
 

Dne 1. září 2010 nastoupilo do školy 262 žáků v jedenácti třídách (35 žáků ve dvou prvních 

třídách a 41 žáků ve dvou třetích třídách), 19 učitelů, dvě vychovatelky školní družiny 

mládeže, čtyři uklízečky, školník a sekretářka. Na prvním stupni bylo šest tříd se 145 žáky, na 

druhém stupni čtyři třídy se 113 žáky. V porovnání s předchozím rokem počet žáků klesl o tři 

a přibyla jedna třída. Odešli žáci z jedné deváté třídy, první třídy byly otevřeny dvě. 

Přepočtený počet učitelů na prvním stupni stoupl na 7,8, na druhém stupni klesl na 7,1 

(přepočtených úvazků) plus ředitel a zástupce ředitele. 

 

Přidělení tříd třídním učitelům: 

I.   A        Radka Roxerová (úvazek 22 hodin) 

I.   B        Zdena Skálová (úvazek 20 hodin) 

II.            Vladimíra Nocarová (úvazek 20 hodin) 

III. A        Eva Kuželová (úvazek 22 hodin) 
 

III. B        Radka Procházková ( úvazek 22 hodin) 

IV.           Markéta Kissová (úvazek 22 hodin) 

V.            Jitka Ječná ( úvazek 22 hodin) 

VI.           Jitka Neumanová (úvazek 22 hodin) 

VII.          Ingrid Mendlíková (úvazek 22 hodin)  

VIII.       Jiří Kužel (úvazek 22 hodin) 

IX.        Jaromíra Žďánská (11 hodin )  

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

(10 hodin), Jindřiška Sůvová (12), Lenka Dajčová (4), Tomáš Grindl (10), zástupce ředitele 

Kateřina Karnová (11) a ředitel školy Miloslav Ječný (7). V porovnání s předchozím školním 

rokem došlo k několika změnám. Ve funkci zástupce ředitele nahradila Tomáše Grindla 

Kateřina Karnová, která se vrátila po mateřské dovolené. Učila i Lenka Dajčová (4 hodiny), 

která byla na mateřské dovolené. 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 

 V 5.  ročníku bylo vyučováno podle vzdělávacího programu Základní škola č. j. 16847/96-2. 

V ostatních ročnících 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.  Dajčová Lenka Mgr. Čj, Vv učit. 2. st. 

2.  Grindl Tomáš Mgr. M, Ch 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.  Kuželová Eva Mgr. 1. stupeň učit. 1. st. 

10.  Mendlíková Ingrid Mgr. Č, D učit. 2. st. 

11.  Nechanská Radka   učit. 2. st. 

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

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

14.  Olbrichová Marta  SZŠ, Vychovatel a 

pedagog volného času 

vych. ŠD 

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

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

18.  Sůvová Jindřiška Mgr. Č, D, Ov učit. 2. st. 

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

20.  Vodhánělová Miluše  Vychovatelství vych. ŠD 

21.  Žďánská Jaromíra Mgr. M, Pv učit.  2. st. 
 

Ostatní pracovníci 

1. Antošová Soňa   uklízečka 

2. Antošová Soňa   správcová haly   

3. Demelová Ingrid   sekretářka, účetní 

4. Kordová Dagmar   uklízečka   

5. Szabó Martin   školník, topič  

6. Vozková Jaroslava   uklízečka   

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

 

Průběh školního roku 

 V pondělí 1. září 2010 byl školní rok zahájen na školním nádvoří přivítáním prvňáčků a 

jejich představením. Nastoupilo jich třicet pět do dvou prvních tříd k třídním učitelkám  Mgr. 

Radce Roxerové a Mgr. Zdeňce Skálové. Pozdravit všechny žáky školy i učitele přišel starosta 

města Josef Vynikal. Další den se již vyučovalo podle pravidelného rozvrhu. Žáci prvních 

ročníků si zvykali na školu pomalu - první týden se učili jen dvě hodiny denně. 9. listopadu 

2010 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 Jitka Koldovská, Jana Holubová 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 29. 9. 2010 schválila výroční zprávu školy a dala vedení školy 

řadu podnětů ke zlepšení práce školy. Druhé jednání školské rady se uskutečnilo 8. 3. 2011. 

Byl projednán a schválen rozpočet školy za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011. Dále byli 

rodiče seznámeni s placením za zájmové útvary (200 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 září 2010 se 

uskutečnil podzimní sběr papíru. Odevzdáno bylo 12510 kg papíru, průměr na žáka byl 48,49 

kg. Polovina peněz z částky 22.975 Kč 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. 7., Mendlíková 2956 29 101,93 

2. 5., Ječná 1744 23 75,83 

3. 4., Kissová 2169 30 72,30 

4. 1. A, Roxerová 912,6 17 53,68 

5. 6., Neumanová 1066 23 46,34 

6. 3. B, Procházková 731 20 36,55 

7. 3. A., Kuželová 715 20 35,75 

8. 9., Žďánská 1034 31 33,35 

9. 1. B, Skálová 400 17 23,53 

10. 2., Nocarová 680 29 23,45 

11. 8., Kužel 103 19 5,42 

 

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

projektu CHIPS, jehož podstatou je práce mezi vrstevníky a pomoc při problémech. 

V listopadu jsme byli vybráni do 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. 10. září byli žáci 

celého prvního stupně na akci Jičín, město pohádky. Zúčastnili se různých dílen, zaměřených 

na práci s knihou. 15. září se uskutečnilo vystoupení Divadelní společnosti Hradec Králové  

pro 1. a 2. stupeň. 23. září byli žáci 7. třídy na exkursi v Kutné Hoře a Sedleci. 25. září soubor 

Sůvičky vystupoval na akci k 80 letům Obce baráčníků. 30. září byla 8. a 9. třída v Terezíně a 

Litoměřicích. 3. října absolvovala třída 3. B (třídní R. Procházková) vysazování stromků 

v Obrubech. 8. října byli členové kroužku aranžování (J. Neumanová) na Kopidlenském 

kvítečku, kde tříčlenné družstvo obsadilo 5. místo. 19. října byla 3. B v Muzeu Mladá 

Boleslav na výtvarné dílně zaměřené na tvorbu hraček. 20. října se žáci čtvrté třídy zúčastnili 

dopravní výchovy na dopravním hřišti v Mladé Boleslavi. Pokračování bylo 8. června 2011. 

Všichni žáci (30) se úspěšně seznámili s pravidly silničního provozu a získali průkaz cyklisty. 

22. 10. byly 7. a 8. třída v muzeu v Benátkách nad Jizerou. 25. října byl celý druhý stupeň 

v mladoboleslavském divadle na představení Sen noci svatojánské. V říjnu se uskutečnila i 

řada akcí doplňujících výuku. Žáci 5. – 9. třídy se zapojili do projektu Krokus. Zasadili 

v areálu školy žluté krokusy jako připomínku holokaustu. 2. třída byla 7. října v knihovně 

(soutěž o Fr. Hrubínovi), 6. a 7. třída navštívila 8. října autorské čtení knih, druhá třída měla 

12. 10. podzimní listohraní, 6. třída 13. října pouštění draků, 3. A besedu s myslivcem (14. 

10.) a výtvarnou dílnu v přírodě (21. 10.).  5. listopadu byli žáci 9. třídy na exkursi ve firmě 

Škoda Auto. 9. 11. se uskutečnila první třídní schůzka, na které byli rodiče informováni 

především o prospěchu a hodnocení svých dětí v prvním čtvrtletí. Ve čtvrtek 18. listopadu 
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začali žáci třetích a druhé třídy jezdit na plavecký výcvik do Jičína. Na závěr dostali všichni 

žáci osvědčení o plaveckých dovednostech. Plaveckého výcviku se zúčastnilo celkem 70 dětí. 

20. listopadu vystoupil soubor Sůvičky pod vedením J. Sůvové pro Obec baráčníků Dolní 

Bousov. Jejich vystoupení převážně starší baráčníky velmi zaujalo. 28. listopadu pak Sůvičky 

zpívaly při slavnostním rozsvícení vánočního stromku. Doplněním učiva dějepisu bylo 

v listopadu v rámci akce Příběhy bezpráví promítání filmu Ztracená duše národa – Ztráta 

tradice o kolektivizaci vesnice. Po filmu následovala beseda s J. Sůvovou a J. Žďánskou. 

V prosinci bylo několik tříd na vánoční dílně v boleslavském hradu, kde se děti seznámily 

s vánočními ozdobami a samy si jednu zkusily vyrobit (2. 12. – 4. třída, 7. 12. – 3. A, 9. 12. – 

1. A, 14. 12. – 3. B. 4. prosince členové souboru Sůvičky vystupovali na třináctém ročníku 

Mikuláše na dolnobousovském náměstí s pásmem vánočních písní a koled. Někteří učitelé 

připravili vánoční výstavu, jejíž součástí byla expozice betlémů. Tradiční Vánoční akademii 

nahradilo Vánoční zpívání pro rodiče a veřejnost, na němž vystoupili žáci učící se na hudební 

nástroje u pana Hašlara a členové souboru Sůvičky. Akce se konala ve čtvrtek 16. prosince v 

18 hodin ve školní jídelně.. V prosince uspořádali žáci 7. třídy sbírku pro Dětský domov 

Mladá Boleslav. Za tři tisíce korun pak nakoupili dárky a předali prostřednictvím I. 

Mendlíkové vedení domova.  

 V termínu od 8. do 15. ledna 2011 se konal lyžařský kurz v Horní Malé Úpě. Zúčastnilo se ho 

celkem 21 žáků především z druhého stupně. Ti byli doplněni třinácti žáky ze Základní školy 

Libáň, protože jinak bychom nenaplnili autobus a chatu. 6., 8. a 9. ledna pomáhali žáci 6. třídy 

s charitativní Tříkrálovou sbírkou, organizovanou Charitou Sobotka. V lednu se uskutečnila 

řada přednášek občanského sdružení Slánka. 10. 1. Vztahy a pornografie (9. třída) a Šikana vs. 

kamarádství (5. třída), 11. 1. Image nebo charakter (8. třída), 12. 1. Šikana vs. kamarádství (3. 

A), a Závislosti a nuda (7. třída), 13. 1. Šikana vs. kamarádství (6. třída), 14. 1. Šikana vs. 

kamarádství (3. B). 17. ledna byli žáci 9. třídy na Úřadu práce Mladá Boleslav v rámci volby 

povolání. 25. ledna se uskutečnila beseda s Policií České republiky ve 2., 5. a 8. třídě (tyto 

třídy byly vytipovány jako vztahově nejrizikovější). 11. února 2011 se konal zápis do první 

třídy. Na seznamu podle informací ze spádových obcí jsme měli celkem 44 dětí, z toho jich 

k zápisu nepřišlo osm (podle sdělení rodičů budou chodit jinde). K zápisu tedy přišlo 36 dětí, 

z nichž šest po doporučení poradny a odborného lékaře získalo odklad školní docházky. Do 

první třídy zůstalo 30 dětí do jedné první třídy. V září do ní nastoupil ještě jeden žák. 2. února 

byly první, druhá a 3. A v kině Svět v Mladé Boleslavi na představení Pražské pověsti. 24. 

února v malé tělocvičně vystoupilo královehradecké divadlo ŠUS s představením Pohádky pro 

první třídy a Staré pověsti české pro 2., 3. A, 3. B a 4. třídu. 25. února se ve sportovní hale 

uskutečnil tradiční karneval prvního stupně za doprovodu pana Hašlara. 8. – 10. března byla 

ve škole tradiční výstavka učebnic pro učitele, uspořádaná firmou Geom Liberec. 9. března 

v tělocvičně bylo pro druhý stupeň představení Romeo a Julie v podání René Josefa (Divadlo 

jednoho herce). 18. března se uskutečnil hudební koncert otce a syna Krahulíkových. Třídy 

byly rozděleny na tři skupiny (1. – 3. třída: lidové písničky, 4. – 6. třída: country písničky, 7. – 

9. třída: vývoj hudby od renesance po dvacáté století)) a každá měla koncert jinak zaměřený. 

V druhé půlce března se většina tříd zapojila do akce Noc s Andersenem, zaměřenou na 

zvýšení čtenářské gramotnosti. Součástí akce bylo nejen čtení z knih, ale i přespání v městské 
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knihovně či ve škole. 18. března se uskutečnilo školní kolo mezinárodní matematické soutěže 

Klokan. Výsledky – Cvrček: 1. E. Štěpánová, 2. M. Žáček, 3. K. Oudrnická a D. Řezáčová. 

Klokánek: 1. D. Knobloch, 2. N. Novotná a N. Valíčková, 3. K. Šrytr a M. Žapková. 

Benjamin: 1. Š. Šemberová, 2. A. Bonková a A. Syrovátko, 3. K. Staňková. Kadet: 1. A. 

Kolková, 2. P. Skála, 3. J. Pajer a A. Roxerová. 1. dubna se konalo pro žáky 2., 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. Ve stejný den se uskutečnila matematická 

soutěž žáků 1. tříd (1. Jakub Kyzivát, 2. Jakub Kraus, 3. Natálie Vašendová). 7. dubna byly 7. 

a 9. třída na exkursi v Lidicích a Národním muzeu Praha. Několik tříd bylo v Mladé Boleslavi 

na výtvarné dílně, zaměřené na zdobení kraslic (8. 4. – 2. třída, 12. 4. – 5. třída, 13. 4. – třetí 

třídy, 20. 4. – 4. třída). 19. dubna se uskutečnil pro žáky prvních tříd běh s velikonočním 

vajíčkem. 29. dubna uspořádal první stupeň čarodějnický pochod na různá místa v okolí 

(Obruby, Rohatsko). 

 Druhý školní sběr papíru se uskutečnil v dubnu 2011, odevzdáno bylo 16306 kilogramů 

(průměr na žáka 69,3 kilogramu). Celkem jsme za sběr dostali 44.640 Kč, z toho na fondy 

jednotlivých tříd bylo připsáno 20.384 Kč, na školní fond 20.116 Kč a zbytek na účty ŠD 

(2.643 Kč), ŠJ (687 Kč) a MŠ (810 Kč). Pořadí tříd podle průměru na žáka: 

 

 

Pořadí Třída, učitel Počet kg Žáků Průměr  

1. 7., Mendlíková 3231 29 111,4 

2. 4., Kissová 2639 30 88,0 

3. 1.A, Roxerová 1413 18 78,5 

4. 9., Žďánská 2158 31 69,6 

5. 3.B, Procházková 1094 19 57,6 

6. 5., Ječná 1279 23 55,6 

7. 6., Neumanová 1243 23 51,8 

8. 7., Kužel 921 18 51,2 

9. 2. A, Kuželová 950 21 45,2 

10. 1.B, Skálová 529 17 31,1 

11. 2., Nocarová 849 29 28,3 

 

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

elektroodpadu. Celkem jsme odevzdali 327 kilogramů použitých baterií, 347 kg drobného 

elektroodpadu a 550 kg velkého elektroodpadu. Pod vedením J. Konývkové žáci plnili různé 
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úkoly. Za vše byly získávány body, za které jsme získali radiomagnetofon, CD-čka a flaschky. 

Zapojili jsme se i akce Ekolamp – sběr starých zářivek a úsporných žárovek.  

 5. května byla 3. B a 4. třída v liberecké ZOO. První třídy se byly podívat na statku za 

zvířátky. 24. května byly 7. a 8. třída v Mladé Boleslavi na divadelním představení Ostře 

sledované vlaky.  Den dětí oslavily některé třídy prvního stupně vycházkou po okolí Bousova. 

9. června členové divadelního souboru Sůvičky předvedli žákům i veřejnosti představení 

Rusalka. 10. 6. se v městské knihovně uskutečnilo pasování čtenářů z prvních tříd. 16. června 

byli vybraní žáci ve Skutči a Ležácích na vyhlášení výsledků soutěže Lidice pro 21. století, 

v níž jsme se umístili na prvním místě. Soutěže se zúčastnilo celkem 77 škol, hodnoceny jsou 

podle procenta účasti žáků, výsledků v testech a hodnocení literárních prací. 23. června se 

opět uskutečnily přehrávky – vystoupení žáků školy, kteří chodili k p. Hašlarovi učit se hru na 

hudební nástroje. Dopoledne pro žáky školy, odpoledne pro rodiče. Ve čtvrtek 23. června 

2011 se uskutečnila 10. školní olympiáda. V areálu fotbalového hřiště a sokolovny na deset 

družstev čekalo deset různých soutěží.  

 Závěr školního roku měl slavnostní ráz. V pátek 24. 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.  

Po celý rok měli žáci školy možnost přístupu do počítačové učebny, v níž jsou všechny 

počítače připojeny na internet. Každý z učitelů měl svůj přístupový kód, 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),  svačiny (zajišťovala vedoucí školní jídelny D. Jirsová) 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 týdně. Po celý rok probíhala náprava žáků 

se specifickými poruchami učení. Pravidelná práce J. Ječné (7) a J. Krautvorové (13) se týkala 

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

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

platili. 

 Po celý rok se jednotliví učitelé účastnili řady akcí v rámci dalšího vzdělávání. V prvním 

pololetí to bylo celkem 17 vzdělávacích akcí, ve druhém pololetí 13. Počet akcí byl menší než 

v minulých letech, protože vzhledem k omezování financí na ONIV bylo nutné omezit i počet 

akcí pro jednotlivé učitele, na které mohli být vysláni. Snižuje se i nabídka vzdělávacích 

institucí, které mnohdy již vyhlášené akce ruší pro malý počet zájemců. 

 

Provozní práce v průběhu školního roku   

 V průběhu školního roku začala celková rekonstrukce budovy školy, která výrazně ovlivnila 

provoz (smlouva o dílo byla podepsána 10. 10. 2010). Začátkem prosince 2010 jsme stavební 
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firmě uvolnili vedlejší schodiště, obě sociální zařízení dívek a přilehlé učebny. Od ostatních 

prostor byla část školy, ve které probíhaly stavební práce, oddělena stěnami. Ve všech 

prostorách došlo k výměně všech instalací, podlah, oškrábání stěn, namontování podhledů ze 

sádrokartonu a dalším pracím. Podle původního harmonogramu měla být tato etapa 

rekonstrukce hotova do konce března. Došlo však ke skluzu a přehodnocení plánů. 

Zrekonstruované prostory jsme dostali k dispozici začátkem června a v půlce června jsme 

stavební firmě dali k dispozici prostory od vedlejšího po hlavní schodiště, tedy včetně 

sociálního zařízení chlapců. Z toho důvodu končil školní rok o čtyři dny dříve a nový začínal 

v pátek 9. září slavnostním zahájením. V době hlavních prázdnin byla provedena rekonstrukce 

uvolněných prostor. V září jsme se do opravených tříd nastěhovali a uvolnili poslední část 

školy, tedy hlavní schodiště a místnosti k němu přilehlé. Na jaře 2011 byla zahájena i další 

akce, zateplení budovy školy a výměna oken. Tato akce chod školy výrazně neovlivnila, pouze 

při výměně oken jsme podle požadavků museli uvolnit jednotlivé třídy vždy na jeden až dva 

dny. Rekonstrukce samozřejmě výrazně ovlivnila chod školy. Obětavou prací zaměstnanců 

školy i žáků se vždy podařilo včasné vystěhování a nastěhování potřebných prostor. 

Probíhající stavební práce a hluk mnohé z nich doprovázející často ovlivnily kvalitu 

vyučování. Přesto jsme učební plány dodrželi a především zajistili bezpečnost zaměstnanců i 

žáků, takže nedošlo k žádnému úrazu v souvislosti se stavbou. V srpnu se souhlasem 

zřizovatele byl zakoupený nový nábytek (skříně) do všech tříd. Starý byl buď zlikvidován 

nebo nabídnutý zdarma veřejnosti. Skříně v dobrém stavu byly uloženy pro použití v nových 

kabinetech nebo v archivu. 

 Po celý školní rok pokračovalo třídění odpadu. 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.  

 Závažným nedostatkem zůstává fakt, že škola nemá žádné odborné pracovny. Jedinou 

částečnou výjimkou je počítačová učebna, v níž jsou ale počítače umístěny na normálních 

stolech. Chybí odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu (mohly by být společné), jazyková 

učebna a další počítačová učebna. Vhodná by byla i hudební učebna. Zapojili jsme se do akce 

Evropské peníze školám (tzv. šablony). V rámci tohoto projektu jsme nakoupili do počítačové 

učebny patnáct nových počítačů. Současně jsme zakoupili dvě interaktivní tabule (v druhé fázi 

budou koupeny další dvě). Jedna byla prozatím umístěna v počítačové učebně, aby mohlo 

probíhat školení učitelů v její obsluze. Část financí ze šablon bude od nového školního roku 

použita i na zlepšení kvality výuky anglického jazyka. 

 

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

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

velikonoční zvyky atd.) a podobně. Z nich stojí za zmínku především celodenní exkurse: 10. 

září – první stupeň – Jičín město pohádky. 19. září – 9. třída – cyklovýlet na Valečov. 23. září 

– 7. třída – Kutná Hora, Sedlec. 30. září – 8. a 9. třída – Terezín, Litoměřice. 21. a 22. 9. – 6. 

třída – adaptační kurz. 22. října – 7. a 8. třída – muzeum Benátky nad Jizerou. 25. října – 

druhý stupeň – divadlo Mladá Boleslav. 5. listopadu – 9. třída – exkurze Škoda Auto a.s. 17. 

ledna – 9. třída – návštěva Úřadu práce. 7. dubna – 7. a 9. třída – exkurze Lidice, Národní 

muzeum Praha. 5. 5. – 3. B a 4. třída – návštěva ZOO Liberec. 24. 5. – 7. a 8. třída – Ostře 

sledované vlaky, divadlo mladá Boleslav, 6. 6. – 6. a 7. třída – Český ráj. 

Každá třída byla na školním výletě. 1. A – Liberec, 1. B – Liberec, 2. třída – Praha, 3. A – 

Praha, 3. B – Pleskoty (tři dny), 4. třída – Liberec, 5. třída – Pleskoty (tři dny), 6. třída – 

Březka (tři dny). 7. třída – Poděbrady, 8. a 9. třída – Bezdědice (3 dny). V průběhu školního 

roku jezdili žáci prvního stupně na cyklus divadelních představení (vedoucí Vl. Nocarová), 

žáci druhého stupně pak na cyklus divadelních představení pro dospělé (vedoucí I. 

Mendlíková).  

 

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, J. Žďánská a Š. Švábková. 

Soutěže Klokan pro žáky 2. – 9. tříd se ve čtyřech kategoriích zúčastnilo 219 žáků. Školního 

kola Pythagoriády se zúčastnilo celkem 34 žáků 6. až 8. třídy. Nejlepším řešitelem byl Petr 

Skála (8. třída), který v okresním kole skončil na 2. místě. V prosinci se uskutečnila 

Olympiáda v českém jazyce, které se zúčastnilo 23 žáků z osmé a deváté třídy. Pořadí: 1. 

Hana Bariová, 2. Adriana Kolková, 3. Milan Vícha. Soutěž organizovala I. Mendlíková. 

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

soutěže školních a mládežnických časopisů (celkem 149 školních časopisů). Dostali jsme se 

do finále, byli pozváni do Brna, ale vzhledem k vzdálenosti na vyhlášení nejeli. Mezi šesti 

oceněnými jsme neskončili.  

 V okresních sportovních soutěžích získali naši žáci několik dobrých umístění. 7. října 2010 se 

konalo okresní kolo ve futsalu. V kategorii chlapci 6. a 7. třída i v kategorii chlapci 8. a 9. 

třída jsme obsadili shodně druhá místa. Ve stejný den se konalo okresní kolo Orion florbal 

cupu dívek 6. a 7. třída. Naše družstvo zvítězilo a 17. prosince v krajském kole, které se 

konalo v Kutné Hoře, obsadilo 3. místo. 12. října se konal turnaj ve florbalu 4., 5. tříd O pohár 

hejtmana. Po dobrých výkonech jsme obsadili 2. místo. 4. listopadu se konalo okresní kolo 

Orion florbal cupu dívek 6. a 7. třída. Naše družstvo zvítězilo a 17. prosince v krajském kole, 

které se konalo v Kutné Hoře, obsadilo 3. místo.  5. listopadu se konal florbalový turnaj pro 

dívky z 8. a 9. třídy, které skončily třetí ve skupině. 8. prosince bylo okresní kolo Orion 
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florbal cupu pro kluky 6. a 7. třída. Obsadili jsme 4. místo. 16. března byl školní tým kluků a 

holek ze 4. a 5. třídy na okresním kole v přehazované, kde obsadil čtvrté místo. 17. března se 

v Mladé Boleslavi konal Nestlé cup – turnaj dívek 6., 7. v košíkové, v němž jsme skončili na 

2. místě. Ve stejné soutěži chlapců jsme 22. března skončili čtvrtí. V závěru školního roku se 

konaly fotbalové soutěže. Nejlépe si vedli mladší chlapci v M´c Donald´s cupu – turnaji 

v minikopané. V okrskovém kole v Bakově mladší (1. – 3. třída) vyhráli, starší (4., 5. třída) 

skončili třetí a nepostoupili. V okresním kole, které se konalo 24. května v Mladé Boleslavi 

mladší chlapci vybojovali třetí místo. V malé kopané obsadili chlapci 6., 7. třídy na turnaji, 

který se konal v Dolním Bousově, páté místo. Starší chlapci (8., 9. třída) nepostoupili do 

finále. 

 

Přehled zájmové činnosti žáků 

 Ve školním roce 2010/2011 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 R. Roxerová ÚT, 13.15 – 

14.00 

1. A Žáci 2. třídy 

Angličtina R. Roxerová PO, 13.00 – 

13.45 

1. A Žáci 1. třídy 

Aranžování J. Neumanová ČT, 15 – 17 kreslírna Dívky, kluci 5. – 

9. třída 

Basketbal J. Kužel ST, 13.30 - 

15 

Hala Dívky, kluci 6. – 

9. třída 

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

9. třída 

Florbal  M. Ječný PO, 15 – 

16.30 

Hala Dívky, kluci 1. – 

5. třída 

Florbal  J. Kužel PO, 16.30 – 

18 

Hala Dívky, kluci 6. – 

9. třída 

Gymnastika Z. Skálová ČT, 15 – 17 Hala Dívky 1. – 7. třída 

Keramika I. H. Šolcová ST, 13.30 – 

15 

keramika Dívky, kluci 5. – 

9. třída 

Keramika II. H. Šolcová ST, 12 – 

13.30 

1x14 dnů 

keramika Dívky, kluci 2. – 

5. třída 

Keramika III. H. Šolcová ST, 12–13.30 

1x14 dnů 

keramika Dívky, kluci 2. - 5. 

třída 
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Luňáček (kroužek lidových 

tanců a písní 

P. Bartková ST 15 – 15.45 tělocvična Kluci, dívky 1. 

třída 

Pohybové hry K. Karnová ST, 12.30 – 

13.30 

tělocvična Dívky, kluci 1. 

třída 

Sportovní hry  M. Ječný ST 11.35 – 

12.45 

Hala Kluci 2. - 4. 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 

 

 

 Velkou pochvalu si zasloužila především Jindřiška Sůvová, která s členy divadelního 

kroužku nacvičila program na Mikuláše, vánoční zpívání i divadlo se zpěvy Rusalka. 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. Výborná byla spolupráce školy s Dolnobousovským SK při využívání 

fotbalového hřiště a Sokolem Dolní Bousov při využívání antukových kurtů.  

 

 

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 

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 32 žáků, všichni z 9. ročníku. Na obchodní akademie 

odešli 4 žáci, na gymnázium 3 žáci, na střední průmyslové školy 3 žáci, na střední 

zdravotnickou školu 2 žáci, do středních odborných učilišť (obory s maturitou) 18 žáků, do 

středních odborných učilišť (učební obory) nastoupili 2 žáci. Vycházející žáci, kteří projevili 

zájem, absolvovali profi testy v PPP Mladá Boleslav. Výsledky s nimi a jejich rodiči 

pracovnice poradny probraly.  
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Závěrečné výsledky v prospěchu a chování 

 

 

Třída Nejlepší žáci Žáků Prospěli Prospěli s 

 vyznamenáním 

Nepro- 

spěli 

Chování 

2 

Chování 

3 

I. A Lukáš Zvěřina 18 0 18    

I. B  17 0 17    

II.   31 4 27    

III. A Tereza Sudíková 21 9 12  1  

III. B Michal Žapka 20 1 19    

IV. Jakub Motyčka 

Zuzana Nocarová 

31 9 22    

V. Karel Hosa 

Lucie Jakubcová 

23 6 17    

VI. Denisa Skálová 25 15 8 2   

VII. Jakub Bechyně 

Michaela Žižková 

29 19 9 1 1  

VIII. Adriana Kolková 

Petr Skála 

18 15 2 1   

IX.  Hana Bariová 

Milan Vícha 

32 24 8    

 CELKEM 265 102 159 4 2 0 

 Celkem v procentech 100 38,49 60,00 1,51 5,47 0,0 

 

 

 

 

 

 
 

 Srovnání zásadních údajů k 30. červnu 2003, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10 a 11 
 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

počet žáků 321 316 317 299 283 260 266 258 265 

počet tříd 16 15 13 12 11 10 11 10 11 

průměrný počet 

žáků na třídu 

20,06 21,07 24,38 24,92 25,73 26,0 24,18 25,8 24,09 

průměrný počet 

žáků na učitele 

15,74 15,49 16,09 16,32 16,17 15,66 15,81 15,27 15,68 

počet 

pracovníků 

celkem  

30 31 30 29 26 25 26 26 26 

počet učitelů 

(přepočtený) 

20,4 20,4 19,7 18,32 17,5 16,6 16,82 16,9 16,9 

absence učitelů 

– počet dnů 

237 238 167 150 129 337 106 164 234 
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Další údaje k 30. 6. 2011: 

počet pedagogických pracovníků: fyzických 19, přepočtených na úvazky 16,9 

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

počet provozních pracovníků: fyzických 6, přepočtených 5,5 

stravování: vlastní školní jídelna, počet stravovaných žáků 235, počet pracovníků fyzických 5, 

přepočtených 4,1 

 

 

Kontrolní činnost 
 

V průběhu školního roku se ve škole uskutečnilo několik kontrol. 5. 11. 2010 pracovníci 

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, pracoviště mladá Boleslav, provedli kontrolu 

ve vývařovně v DPS V Lipkách, kde se vařilo pro mateřskou školu. Závady nebyly zjištěny. 1. 

prosince 2010 uskutečnila Okresní správa sociálního zabezpečení kontrolu platby 

nemocenského pojištění a důchodového pojištění. Opatření k nápravě nebyla uložena. 1. 2. 

2011 provedla pracovnice Krajské hygienické stanice Mladá Boleslav kontrolu v mateřské 

škole zaměřenou na prostorové podmínky, provoz a hygienické požadavky na prostory a 

provoz. Bylo konstatováno, že v denní místnosti nové třídy je nedostatečné denní osvětlení u 

stolků. Při dalším šetření 1. 4. 2011 bylo přijato opatření – stolky určené pro pracovní činnost 

dětí byly přemístěny do jiné části místnosti k oknům, kde je denní osvětlení v pořádku. 16. 

února 2011 provedla Pedagogicko psychologická poradna Mladá Boleslav kontrolu 

vypracovaných Individuálních vzdělávacích plánů. Vzneseny byly připomínky formálního 

rázu (v názvu používat termín plán, uvádět název pracoviště, kde se uskutečnilo vyšetření). 

 V průběhu školního roku se ve škole uskutečnily celkem tři kontroly České školní inspekce. 

Ve dnech 18. – 20. října 2010 byla provedena inspekční činnost (šest osob), jejímž výsledkem 

byla inspekční zpráva. Některé formální nedostatky byly odstraněny již v průběhu inspekce. 

Nejzávažnějšími připomínkami bylo nedodržení počtu hodin v 6. a 7. ročníku. Kvůli 

organizaci výuky (odpolední vyučování) jsme měli v 6. ročníku 29 hodin (dvě odpoledne) a 

v 7. ročníku 31 hodin (tři odpoledne). Učební plán však nařizuje v 6. a 7. ročníku 30 hodin. 

Proto jsme museli upravit učební plán tak, aby tento požadavek byl splněn. Druhá zásadní 

připomínka byla k délce přestávek (pět minut místo požadovaných deseti). Proto jsme museli 

začátek vyučování posunout na 7.45. Třetí problém byly platby rodičů za individuální nápravu 

vývojových poruch učení. Tím škola nedodržela rovný přístup ke vzdělávání. Proto od ledna 

2011 byly platby zrušeny. 20. prosince se uskutečnilo šetření stížnosti zákonných zástupců II. 

třídy, zastoupených pány Štěpánem, Ružanským a paní Kocverovou na nezajištění dozoru nad 

žáky. Se závěry šetření ČŠI se vedení školy neztotožnilo, nicméně proti nim nepodalo rozklad. 

Třetí kontrola ČŠI se uskutečnila 21. a 22. února 2011, kdy předmětem byla státní kontrola 

v oblasti BOZ dětí a žáků za školní roky 2009/2010 a 2010/2011 do data kontroly. Byly 

zjištěny tři nedostatky: 1. Nebyly provedeny revize elektrických spotřebičů a pohyblivých 
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přívodů (revize byla objednána, ale vzhledem k nemoci došlo ke skluzu v její realizaci). 2. 

Nebyla provedena výplata spoluúčasti školy za úraz zákonnému zástupci (matka byla 

vyzvána, nepřišla a podklady zůstaly založeny – na opakovanou výzvu byla částka vyplacena). 

3. Záznamy o úrazech nebyly zasílány do pátého dne následujícího měsíce orgánům a 

institucím, jimž se záznam o úrazu zasílá (bylo ihned napraveno dodatečným zasláním). 

 

Finanční hospodaření školy ve školním roce 2010/2011 /údaje v tis. Kč/ 

 

  2010 (9.–12.)  2011 (1.–8.) 

 celkem ZŠ Obec celkem ZŠ obec 

Výdaje celkem 5856 4755 1101 9126 8132 994 

z toho:       

   a) investiční celkem  - - - - - - 

   b) neinvestiční celkem 5856 4755 1101 9126 8132 994 

   z toho:       

   - náklady na platy 3530 3530 - 6050 6050 - 

 - OPPP 26 26 - 10 10 - 

 - zákonné odvody 1195 1195 - 1997 1997 - 

 - učebnice a učební pomůcky 2 - 2 66 55 11 

 - energie 901 - 901 589 - 589 

 - služby, materiál, údržba 198 - 198 394 - 394 

     - vzdělávání - - - 11 11 - 

     - ochranné pomůcky 4 4 - 9 9 - 

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 30. září 2011. 

 

 

 

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

                Mgr. Jiří Procházka                                                 Mgr. Miloslav Ječný 

              předseda školské rady                                                       ředitel školy 
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