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V září 2015 zpracovala ředitelka školy Mgr. Kateřina Karnová 
V Dolním Bousově 25. 9. 2015 

 
 

1. 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), Školní 186 (MŠ, 

školní jídelna – výdejna MŠ) vše 294 04 Dolní Bousov 

Charakteristika školy: plně organizovaná škola (kapacita 430 žáků) s družinou (tři oddělení – kapacita 90 

žáků), školní jídelnou (kapacita 600 strávníků), jejíž součástí je mateřská škola (kapacita 109 dětí) a školní 

jídelna – výdejna MŠ (kapacita 109 strávníků). 

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

Telefon: 326 396 388,778 061 728 (sekretariát), 777 061 727 (ředitelka), 778 061 730 (školní jídelna), 

778 061 731 (školní družina), 778 061 732 (mateřská škola – hlavní budova), 778 061 729 (mateřská škola – 

Včeličky) 

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

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

 

Charakteristika školy 
   ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov je školou poskytující základní vzdělání žákům z Dolního Bousova a 

z patnácti okolních obcí, z nichž dojíždí autobusy nebo vlakem. Areál školy je umístěn v centru města. 

Škola má 9 ročníků. K 1. 6. 2014 měla škola 323 žáků, z toho na 1. stupni 183 – do 1. A bylo přihlášeno 26 

žáků, do 1. B 26 žáků, do 2. A 16 žáků, do 2. B 18 žáků, do 3. A 25 žáků, do 3. B 26 žáků, do 4. 32 žáků, do 5. 

A 17 žáků a do 5. B 18 žáků.  Na 2. stupni bylo evidováno 116 žáků – do 6. třídy bylo přihlášeno 31 žáků, do 7. 

A 20 žáků, do 7. B 20 žáků, do 8. třídy 32 žáků a do 9. třídy 21 žáků. Ve školní družině bylo zapsáno 90 žáků ve 

třech odděleních.  

   Hlavním úkolem školy je poskytovat základní vzdělání, škola se zaměřuje též na aktivity vzdělávací a 

výchovné, aby za nimi děti nemusely dojíždět do větších měst. K těmto účelům je hojně využívána malá 

tělocvična, sportovní hala a učebna keramiky. Od září 2013 vznikl ve spolupráci s florbalovou akademií z Mladé 

Boleslavi dívčí i chlapecký tým. Dívky hrají Ligu starších žákyň divize III. a chlapci soutěž RAFL mladší žáci.  

   V letech 2010 až 2012 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celé budovy školy. Školní učebna informační a 

výpočetní techniky je připojena na internet a žáci i učitelé mohou využívat tento moderní informační systém. Od 

roku 2011 funguje ve škole nová vnitřní ICT síť, která umožňuje na kterémkoli pracovišti školy připojení do 

příslušných ICT zdrojů i na intranetovou komunikaci. Od ledna 2012 má škola k internetové síti 

vysokorychlostní bezdrátové připojení. Internet se tak stal běžným prostředkem využívaným při výuce. 

   Škola klade důraz na výchovné předměty a výuku cizích jazyků. Velký důraz je kladen na využívání 

moderních vzdělávacích technologií, kterými je škola stále vybavována. Základ tvoří 5 interaktivních tabulí 

ActivBoard a jejich příslušenství, k němuž patří 24 PC pro žáky a digitální mikroskop pro zlepšení skupinové 

práce a interaktivity v hodinách. V únoru 2013 v rámci programu EU peníze školám učitelé dokončili ve výuce 

ověřování nově vytvořených digitálních učebních materiálů pro využití na interaktivních tabulích. 

   V roce 2013 zareagovala naše škola na vyhlášený grantový pro program společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

Podpora popularizace techniky a technického vzdělávání na základních školách, podchycení a zintenzivnění 

zájmu žáků ZŠ o následné studium technických oborů. Zpracovali jsme projekt „Měření je jen začátek“, jehož 

cílem je zvýšení atraktivity technických předmětů na Základní škole T. G. Masaryka v Dolním Bousově, získání 

žáků pro kariéru v technických oborech a další rozvoj dlouhodobé koncepce zkvalitňování podmínek pro výuku 

přírodovědných předmětů. Projekt jsme opakovaně předložili k posouzení, ale podpořen nebyl. Přestože jsme 

neuspěli, projekt zaujal a poté, co se naskytla další příležitost finanční podpory, firma ŠKODA AUTO a.s. 

oslovila právě naši školu s nabídkou daru v hodnotě 50 000,- Kč. Škola se na financování projektu také podílela 

a to necelými 40% nákladů. Celková částka tedy činila 80 000,- Kč.  V rámci projektu došlo k pořízení měřících 

sond, senzorů a experimentálního příslušenství PASCO včetně příslušenství nutného k vytvoření platformy pro 

interaktivní přírodovědné experimenty včetně možnosti mobilního používání při práci v terénu, dále pak k 

proškolení pedagogů přírodovědných předmětů a k zapojení žáků do experimentálních činností. Předpokládaným 

výstupem projektu je modernizované prostředí pro výuku a konkrétní soubor laboratorních prací a 

demonstračních pokusů zaměřených na podporu zájmu o technické vzdělávání.  

   V prosinci 2014 se naše škola zapojila do projektu „Dotkněme se budoucnosti“ v rámci výzvy 51 z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory dalšího vzdělávání pracovníků škol a 

školských zařízení, která by měla zvýšit kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při 

integraci informačních a komunikačních technologií do výuky s využitím mobilních zařízení. Celková částka 

projektu byla 296 480, - Kč. Bylo zakoupeno 20 tabletů pro učitele.  
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  K rozvoji názornosti a obraznosti žáků jsou využívány především na prvním stupni různé didaktické pomůcky a 

nástěnné obrazy.  

   

Vybavení školy 

   Rekonstrukce školní budovy byla dokončena v roce 2012 a škola zde využívá 18 učeben, z toho 6 odborných. 

Odborné pracovny jsou vybaveny pro tyto předměty: 

- Fyzika, chemie, přírodopis 

- Cvičná kuchyně a rodinná výchova 

- Informační a výpočetní technika 

- Výtvarná výchova 

- Keramická dílna 

- Školní dílna 

 

Škola má k dispozici pro hodiny tělesné výchovy a sportovní zájmové útvary malou tělocvičnu, sportovní halu, 

fotbalový stadion a sportovní víceúčelové hřiště. 

Modernizace vybavení naší školy by nebyla myslitelná bez vstřícného přístupu zřizovatele Města Dolní Bousov 

a bez jeho zejména finanční, ale i jiné podpory a pochopení pro rozvoj města.  

 

Školní jídelna 

Stavebními úpravami ve školní jídelně došlo k rozšíření stávající výdejní plochy a firma Altissima nainstalovala 

čipový systém, který umožní žákům a jejich rodičům objednávání a odhlašování obědů pomocí elektronického 

systému přímo ve školní jídelně nebo pomocí internetu na webových stránkách školy. Od září 2014 probíhá 

veškerá platba za obědy přes účet školy. Další novinkou ve školní jídelně je postupné zavedení druhého jídla.  

Pitný režim nabízí žákům 100% mošty, neslazené ovocné čaje nebo čistou přírodně ochucenou pramenitou vodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada 

Školská rada Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Dolní Bousov byla zřízena městem Dolní Bousov 

v souladu s platnými zákony dne 15. 12. 2004. 

Školská rada má 9 členů – 3 zástupce města, 3 zástupce školy a 3 zástupce rodičů. Funkci předsedkyně školské 

rady vykonává Ing. Dita Říhová, zástupce z řad rodičů.  
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 
Ve školním roce 2014/2015 se ve všech ročnících vyučovalo podle „Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání, vydaného dne 29. 6. 2007“.  

 

Přehled volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů: 

 
 

Třída 

 

 

Volitelné předměty 

 

VI. 

 

 

Volitelná fyzika 

 

 

 VII. 

 

 

Volitelná fyzika 

 

 

 VIII. 

 

 

 

Přírodovědné praktikum 

Sportovní hry 

 

  IX. 

 

Informační a komunikační technologie 

 

 

Přehled zájmové činnosti žáků 

Ve školním roce 2014/2015 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 14 

zájmových kroužků, do zájmové činnosti byla zapojena více než polovina žáků.    

 Přehled kroužků:   

 

Název Vedoucí Den, čas Místo Určeno pro 

Angličtina 1 R. Roxerová PO, 13.00 – 13.30 5. A Žáci 1. třídy 

Angličtina 2 R. Roxerová ST, 13.00 – 13.45 5. A Žáci 2. třídy 

Sportovní hry chlapci J. Kužel ST, 13.00 – 14.30 Hala 3. – 5. třída 

Dramatický J. Sůvová PÁ, 13.00 – 15.00 9. třída 4. – 9. třída 

Florbal 1 M. Ječný PO, 14.00 – 15.00 Hala 1. – 2. třída 

Florbal 2 M. Ječný PO, 15.00 – 16.30 Hala 3. – 5. třída 

Florbal 3 M. Ječný PO, 16.30 – 18.00 Hala 6. – 8. třída, chlapci 

Florbal 4 M. Němečková PÁ, 13.00 – 15.00 Hala 6. – 8. třída, dívky 

Gymnastika Z. Skálová ČT, 15.00 – 17.00 Hala 1. – 8. třída, dívky 

Keramika I. H. Šolcová ST, 13.30 – 15.00 keramika 4. – 9. třída 

Keramika II. H. Šolcová ST, 12.00 – 13.30 keramika 1. - 3. třída 

Pohybové hry I. K. Karnová ČT 11.30 – 12.30 Malá TV 1. třída 

Pohybové hry II. K. Karnová ČT 13.00 – 14.00 Malá TV 2. třída 

Stolní tenis J. Jihlavec PÁ 16.00 – 17.30 Malá TV 2. – 9. třída 

    

 

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

časopisu, který na jaře 2015 získal druhé místo v soutěži školních časopisů ve Středočeském kraji.  Mimo 

kroužky se žáci zapojovali do pravidelné činnosti především ve sportovních klubech v místě i okolí.  
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Redaktorky časopisu Školák pro školní rok 2014/2015 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 K 30. 6. 2015 bylo ve škole v pracovním poměru 35 zaměstnanců školy, z toho 20 učitelů, 3 vychovatelky ve 

školní družině, 7 pracovnic školní jídelny a 5 provozních pracovníků. Všichni pracovníci ale nepracují na plný 

úvazek, takže celkový přepočtený počet pracovníků je 32,865 pracovních úvazků, z toho 18,99 pracovních 

úvazků učitelů, všichni pedagogové tvoří 21, 14 pracovních úvazků. 

 

 

Přidělení tříd třídním učitelům: 

 

Třída Jméno Úvazek (počet 

hodin) 

I. A Mgr. Vladimíra Nocarová 22 

I. B Mgr. Zdeňka Skálová 22 

II. A Mgr. Radka Procházková 22 

II. B Mgr. Eva Kuželová 22 

III. A Mgr. Markéta Kissová 22 

III. B Mgr. Nikola Plecháčová 22 

IV. Mgr. Jitka Ječná 22 

V. A Mgr. Radka Roxerová 22 

V. B Mgr. Lukáš Sedláček 22 

VI. Mgr. Jaroslava Konývková 22 

VII. A Mgr. Jiří Kužel 22 

VII. B Mgr. Ingrid Mendlíková 22 

VIII. Mgr. Helena Pánková 22 

IX. Mgr. Lenka Dajčová 22 

Bez třídnictví byli učitelé Ing. Šárka Švábková (18), Ing. Jitka Neumanová (22), Mgr. Karolína Tichá (22), 

zástupkyně ředitelky Mgr. Vendula Budínová (9) a ředitelka školy Mgr. Kateřina Karnová (6). Funkci výchovné 

poradkyně zastávala Mgr. Lenka Dajčová. Funkci asistenta pedagoga ve 2. B zastávala Iveta Plíšková v rozsahu 

5 hodin týdně. Jedno oddělení družiny mládeže, do kterého bylo zapsáno 30 žáků, vedla vedoucí 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 Marta Olbrichová. Do třetího oddělení ŠD bylo zapsáno 30 žáků. Oddělení bylo v provozu od 

11.25 do 14.30. Oddělení vedla Iveta Plíšková. 
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Vlevo nahoře: Lukáš Sedláček, Jindřiška Sůvová, Ingrid Mendlíková, Helena Pánková, Iveta Plíšková, Miluše 

Vodhánělová, Šárka Švábková, Jitka Ječná, Jiří Kužel, Radka Procházková. Vlevo dole: Eva Kuželová, 

Vladimíra Nocarová, Karolína Tichá, Jitka Neumanová, Kateřina Karnová, Markéta Kissová, Zdeňka Skálová, 

Nikola Plecháčová, Jaroslava Konývková, Lenka Dajčová, Ingrid Demelová (účetní). 

 

 

Pedagogičtí pracovníci 

P.č.                 Jméno Titul Aprobace Funkce 

1.  Budínová Vendula Mgr. F, PŘ zástupkyně ředitelky 

2.  Dajčová Lenka Mgr. ČJ, VV učitelka 2. st. 

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

4.  Karnová Kateřina Mgr. PŘ, TV ředitelka 

5.  Kissová Markéta Mgr. 1. stupeň, VV učitelka 1. st. 

6.  Konývková Jaroslava Mgr. M, PV učitelka 2. st. 

7.  Kužel Jiří Mgr. D, TV učitel 2. st. 

8.  Kuželová Eva Mgr. 1. stupeň, NJ učit. 1. a 2. st. 

9.  Mendlíková Ingrid Mgr. ČJ, D učitelka 2. st. 

10.  Neumanová Jitka Ing.        Ch-VŠCHT + DPS, Aj učitelka 2. st. 

11.  Nocarová Vladimíra Mgr. 1. stupeň učitelka 1. st. 

12.  Olbrichová Marta       SZŠ, Pedagog volného času vychovatelka ŠD 

13.  Pánková Helena Mgr. ČJ, NJ učitelka 2. st. 

14.  Plecháčová Nikola Mgr.                 1. stupeň učitelka 1. st. 

15.  Plíšková Iveta  Vychovatelství 

Asistent pedagoga 

vychovatelka ŠD, 

Asistent pedagoga 
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16.  Procházková Radka Mgr.                 1. stupeň učitelka 1. st. 

17.  Roxerová Radka Mgr.  1. stupeň učitelka 1. st. 

18.  Sedláček Lukáš Mgr. Ch, PŘ učitel 2. st. 

19.  Skálová Zdeňka Mgr. 1. stupeň učitelka 1. st. 

20.  Švábková Šárka Ing. VŠSE + DPS učitelka 2. st. 

21.  Tichá Karolína Mgr. ČJ,  Aj učitelka 2. st. 

22.  Vodhánělová Miluše  Vychovatelství vedoucí vychovatelka 

ŠD 

                                                               

Ostatní pracovníci 

1. Antošová Soňa   uklízečka 

3. Demelová Ingrid   sekretářka, účetní 

4. Rejmanová Ilona   uklízečka   

5. Szabó Martin   školník, topič  

6. Vozková Jaroslava   uklízečka   

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

K zápisu do 1. tříd se ve dnech  5. - 6. 2. 2015 dostavilo 55 dětí, přičemž rodiče 10 dětí požádali o doklad školní 

docházky a bylo jim vyhověno. Do 1. tříd tedy v příštím školním roce 2015/2016 nastoupí 45 žáků. 

Děti k samotnému zápisu doprovodily pohádkové bytosti. Během krátkého pohovoru paní učitelky zjišťovaly 

schopnosti a dovednosti jednotlivých dětí, které jsou důležité pro jejich přijetí do školy. Všechny děti byly 

šikovné a jako dárek si odnesly několik drobností, které pro ně vyrobili jejich starší kamarádi. V ředitelně školy 

dostaly děti nejenom rozhodnutí o přijetí do školy, ale také poukázku na pohár do cukrárny. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Ke konci školního roku 2014 / 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2014/2015 

Témata rizikového chování byla začleněna do výuky na 1. i na 2. stupni ZŠ prostřednictvím pedagogických 

pracovníků, školního psychologa, občanského sdružení Slánka, Policie ČR a Sdružení Semafor. Téma 

rizikového chování bylo zařazeno převážně do těchto předmětů: výchova k občanství, výchova ke zdraví, 

prvouka, výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, okrajově dále ve vlastivědě, přírodovědě. 

 
Systematická výuka, výchova žáků 
Na 1. stupni má nezastupitelnou roli třídní učitel, který vytváří pravidla kooperace v kolektivu. Učitelé sestavují 

společně s žáky třídní pravidla, a to tak, aby měl každý žák svůj prostor, líbilo se mu ve škole a cítil se zde 

bezpečně. Na 2. stupni žáci navazují na poznatky, dovednosti, zkušenosti z 1. stupně, jsou seznamováni 

s náročnějšími technikami a to jsou například stimulační, sociometrické, osobnostní a sociální hry. Dále je do 

hodin zařazován nácvik verbální a nonverbální komunikace. Žáci od 2. třídy se účastní preventivních programů, 

které provádí občanské sdružení Slánka pod vedením zkušeného lektora Mgr. M. Fanty. Programy jsou 

přizpůsobeny věku žáků a zcela otevřeně pracují s tématy, která se žáků bezprostředně dotýkají.  Šikana, média a 

internet, party, kouření, alkohol, chození, intimita – to je jen část problematiky, se kterou jsou žáci seznamováni. 

Zdravým životním stylem se zabývají žáci převážně v hodinách výchovy ke zdraví, při výchově k občanství tříbí 

své postoje a názory. Někteří žáci jsou proškoleni v Projektu vrstevnických vztahů. Tento projekt na naší škole 

funguje pod názvem Chips. Jsou to žáci 2. stupně, kteří mají zájem pohlédnout na dění kolem sebe z jiného úhlu, 

zachycovat situaci mezi vrstevníky, přispět radou a pomocí. Tato preventivní skupina se schází pravidelně 

jednou za 14 dní a diskutuje pod vedení metodičky prevence o dění ve škole. V letošním roce pracovali na  škole 

i ,,Malí Chipsáci,“žáci 4. A 5. tříd, kteří svou aktivitou, snahou, nápady také přispívali k dobrému dění ve škole . 

Mezi preventivní aktivity řadíme také krátkodobé projekty, na kterých pracují žáci v hodinách. Na škole funguje 

Školní rada pro žáky od 1. do 9. třídy.  

 
Volný čas žáků 
K začlenění Minimálního preventivního programu přispívá velkou částí trávení volného času. Naše ZŠ nabízí 

zájmové kroužky od 1. třídy do 9. třídy. Kroužky jsou zaměřeny na sport, zpívání, divadlo, hru na hudební 

nástroje, keramiku, angličtinu. Žáci se účastní různých soutěží a daří se jim. V olympiádách a soutěžích 

matematických, jazykovědných, dějepisných a přírodovědných preferujeme zájem žáků vyzkoušet netradiční 

úkoly před výběrovostí a výborným prospěchem. Ve sportovních soutěžích se věnujeme fotbalu, florbalu, 

stolnímu tenisu, gymnastice, vybíjené. Během polední přestávky mezi odpoledním vyučováním chodí děti ven 

nebo si hrají, povídají, poslouchají písničky ve třídě. Prvňáci, druháci, třeťáci navštěvují školní družinu, ve které 

tráví smysluplně svůj odpolední čas, učí se spolu vycházet a komunikovat. Další oblíbenou aktivitou 

odpoledních a večerních hodin jsou divadelní představení v Mladé Boleslavi. 

Třída Žáků Prospěli Prospěli s 

 vyznamenáním 

   Neprospěli Chování 

2 

Chování 

3 

 I. A 25 0 23 2   

 I. B 26 0 26    

II. A 16 3 13    

II. B 18 2 16    

III. A 24 0 24    

III. B 26 3 23    

IV. 32 9 23    

V. A 17 2 15    

V. B 18 8 10    

VI. 29 18 11  1  

VII. A 20 14 6    

VII. B 20 14 5 1   

VIII. 31 21 10   1 

IX. 21 18 3    

Celkem 323 112 208 3 1 1 

v % 100 34,67 64,39 0,94   
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Informovanost žáků 
Na chodbě školy mají žáci, učitelé a rodiče možnost sledovat nástěnku věnovanou rizikovému chování. 

Přehledně jsou zde uvedeny kontakty na Linku důvěru a další důležité informace k tématu.  

 

Informovanost učitelů 
Ve sborovně jsou umístěny brožury týkajícího se rizikového chování, časopisy Prevence, DVD, různé dotazníky, 

které mohou učitelé využít pro mapování situace v jednotlivých třídách. Dále mohou požádat o pomoc 

metodičku prevence, výchovnou poradkyni, školního psychologa a vedení školy.  

 
Plány pro stávající školní rok 
Během školního roku 2015/2016 se zaměříme na zlepšování komunikace mezi žáky, učiteli a rodiči. Nadále 

budeme pracovat na informovanosti o rizikovém chování žáků. Podpora sociálně znevýhodněných žáků (Obědy 

dětem, firma Women for Women), jejich zapojení do Čtenářského kroužku a společenského života školy. 

Sociální výcvik těchto žáků prostřednictvím školního psychologa pana Čapka. Podpora žáků s SPU, jejich 

zapojení do Feuersteinovy metody. Do budoucna byl zakoupen preventivní program, který zpracovalo Sdružení 

pro rozvoj, využití volného času děti a mládeže Semafor. V každém roce by dítě plánovaně prošlo některým 

rizikovým chováním. Zapojení žáků s SPU a SPCH do kroužků vedených Feuersteinovou metodou rozvíjející 

schopnost učení, myšlení a komunikace. Aktivní péče o děti s Individuálními vzdělávacími a výchovnými plány 

formou pravidelných osobních konzultací s rodiči a kontroly plnění IVP ze strany školy, rodičů i žáků. Práce 

s třídními kolektivy formou diagnostických a sociometrických metod. Práce s pedagogickým kolektivem 

v oblasti profesionálního vyhoření formou spolupráce s externí firmou. Kariérové poradenství – návštěva IPS při 

ÚP MB, návštěva SOU Škoda Auto, a.s., nabídka dalších informativních programů pro žáky 5., 8. a 9. tříd 

organizovaných středními školami. 

 Propagace a informovanost rodičů o programu  

Rodiče byli informováni o náplni MPP třídními učiteli na pravidelných třídních schůzkách. Informace byly 

zaměřeny zejména na oblast prevence užívání návykových látek, šikany a kyberšikany. 5. 11. 2014 v rámci 

rodičovských schůzek proběhla pro všechny zájemce z řad rodičů přednáška Policie ČR oddělení Mladá 

Boleslav a policejní psycholožky na téma kyberšikany. MPP byl úspěšně propagován i ve školním časopisu a na 

webových stránkách školy. 

Zapojení celého pedagogického sboru 

 Učitelé během celého roku aktivně spolupracovali s metodičkou prevence zejména na zachycení varovných 

signálů, podíleli se na realizaci MPP a podporovali rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky. 

Vedení školy se spolu s metodičkou prevence a výchovnou poradkyní bezodkladně zabývalo aktuálními 

problémy. Z převážné části se v minulém školním roce jednalo o kázeňské přestupky, které se řešily schůzkou 

s rodiči žáka, popř. kontaktováním příslušného orgánu. Pro zajištění zlepšení stavu se provádělo celoroční 

monitorování této problematiky u zmíněných problémových žáků, do řešení se pravidelně zapojoval také školní 

psycholog. 

Od ledna 2014 bylo vytvořeno Školní poradenské centrum – metodik prevence, výchovný poradce a školní 

psycholog. Školní psycholog byl k dispozici žákům, rodičům a učitelům pravidelně jednou za 14 dní. Přítomnost 

školního psychologa ve škole výrazným způsobem přispěla ke zlepšení komunikace s rodiči při řešení různých 

výchovných a výukových problémů. Školní psycholog se podílel také na sociometrii v některých třídách, 

mapoval vztahové problémy ve třídách a následně se podílel na jejich řešení. Stal se součástí pedagogického 

týmu. 

V průběhu celého školního roku škola spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou Mladá Boleslav, 

Jičín, SPC Mladá Boleslav, OSPOD, Policie, Speciální centra, dětský lékař. V jedné třídě druhého stupně byl 

realizován program na podporu pozitivního klimatu ve třídě. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Ing. Šárka Švábková 18. – 28. 8. 2014 Lipnice nad Sázavou Škola učitelů 

informatiky 

Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Lenka Dajčová 
 

Září - listopad 2014 Benešov Studium pro výchovné 
poradenství 

Hrazeno z prostředků 
EU 

        Iveta Plíšková Září 2014 – červen 

2015 

Mladá Boleslav Asistent pedagoga Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Nikola Plecháčová 
Mgr. Vladimíra Nocarová 

Září 2014 – květen 
2015 

Semily, Praha Sfumato – splývavé čtení Hrazeno z prostředků 
EU 

Mgr. Lukáš Sedláček 23. 9. 2014 Praha Farmaka a nanočástice  

v životním prostředí 

Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Radka Procházková 13. 10. 2014 Praha Čteme s porozuměním Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Vladimíra Nocarová 22. 10. 2014 Mladá Boleslav Emocionální rozvoj Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Zdeňka Skálová   3. 11. 2014 Praha Poruchy autistického 

spektra 

Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Vladimíra Nocarová 10. 11. 2014 Praha Dramatická výchova Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Helena Pánková 

Mgr. Ingrid Mendlíková 

19. 11. 2014 Mladá Boleslav Čtenářské dovednosti Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Ing. Šárka Švábková 22. 11. 2014 Praha GOOGLE APPS Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Radka Procházková 26. 11. 2014 Mladá Boleslav Malá násobilka Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Radka Procházková   3. 12. 2014 Mladá Boleslav Vánoční dílna Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Vladimíra Nocarová 11. 12. 2014 Mladá Boleslav Hry s padákem Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Jiří Kužel   12. 1. 2015 Mladá Boleslav 1. světová válka Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Radka Roxerová   28. 2. 2015 Mladá Boleslav Činnostní učení- 

přírodověda pro 5. roč. 

Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Vladimíra Nocarová 

Mgr. Zdeňka Skálová 

2. – 13. 3. 2015 Nymburk Feuersteinova metoda Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Eva Kuželová   14. 3. 2015 Praha Seminář německého 

jazyka 

Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Vendula Budínová 
Mgr. Lukáš Sedláček 

  30. 3. 2015  Aplikace pro tablety zdarma 

Ing. Šárka Švábková   31. 3. 2015 Praha EXCELL Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Radka Procházková 1.4., 30. 4. 2015 Praha Sfumato – splývavé čtení Hrazeno z prostředků 
ONIV - DVPP 

Mgr. Jiří Kužel     8. 4. 2015 Praha Mistr Jan Hus Zdarma 

Ing. Šárka Švábková   14. 4. 2015 Praha Cloudové služby ve 

školní praxi, OFFICE 
365 

Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Radka Roxerová 

Mgr. Markéta Kissová 

  15. 4. 2015 Mladá Boleslav Metodika výuky psaní, 

obtíže při psaní 

Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Ing.  Šárka Švábková 

Mgr. Helena Pánkvová 

  28. 4. 2015 Praha INSPIS ŠVP Zdarma 

Mgr. Nikola Plecháčová   28. 4. 2015 Lysá nad Labem Rozvoj gramatiky v 

praxi 

Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Ing. Šárka Švábková   31. 4. 2015 Praha Tabulkové editory ve 
školství 

Hrazeno z prostředků 
ONIV - DVPP 

Mgr. Radka Roxerová 

Mgr. Markéta Kissová 

  14. 5. 2015 Mladá Boleslav Nové postupy při výuce 

pravopisu 

Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Miluše Vodhánělová        16. 4. 2015 Mladá Boleslav Jak správně 
komunikovat s dětmi 

Hrazeno z prostředků 
ONIV - DVPP 

Mgr. Vladimíra Nocarová          7. 5. 2015 Praha Český jazyk – 

interaktivní tabule 

Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Nikola Plecháčová 
Mgr. Jitka Ječná 

11. – 22. 5. 2015 Praha Feuersteinova metoda Hrazeno z prostředků 
ONIV - DVPP 

Mgr. Kateřina Karnová  Mladá Boleslav Správní řízení ve školách Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Kateřina Karnová  Mladá Boleslav Jak se připravit na 

inspekci 

Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Mgr. Vendula Budínová  Pardubice Bakalář – elektronická 

třídnice 

Hrazeno z prostředků 

ONIV - DVPP 

Všichni pedagogové Listopad 2014 – 
červen 2015 

Dolní Bousov Projekt Dotkněme se 
budoucnosti (práce 

s tabletem) 

Hrazeno z projektu EU 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Přehled umístění žáků školy v okresních kolech soutěží a olympiádách 

 

Datum Název soutěže Jméno žáka Umístění 
  3. 10. 2014 Coca –cola Školský pohár dívky 7. – 9. třída postup do dalších kol 

  3. 10. 2014 Coca –cola Školský pohár chlapci 7. – 9. třída Základní skupina 

  9. 10. 2014 Okresní kolo v malé kopané chlapci 8. – 9. třída 3. místo  

10. 10. 2014 Nominační kolo Logické olympiády R.Sladký postup do krajského kola 

  7. 10. 2014 Okresní kolo florbalu  chlapci 4. – 5. třída postup do krajského kola 

  8. 10. 2014 Okresní kolo florbalu  chlapci 8. – 9. třída  základní skupina 

15. 10. 2014 Basketbal dívky 8. - 9. třída základní skupina 

16. 10. 2014 Okresní kolo florbalu  chlapci 6. – 7. třída  základní skupina 

říjen 2014 - 

červen 2015 

Florbalová liga volného času 

(FLVC). 

chlapci 6. – 8. třída Celkové vítězství 

14. 10. 2014 Okresní kolo florbalu  dívky 6. – 7. třída  základní skupina 

22. 10. 2014 Okresní kolo basketbal chlapci 8. – 9. třída základní skupina 

23. 10. 2014 Okresní kolo florbalu  dívky 8. – 9. třída postup do krajského kola 

30. 10. 2014 Okresní kolo basketbal dívky 8. – 9. třída základní skupina 

13. 11. 2014 Krajské kolo Logické olympiády Richard Sladký 42. místo 

  9. 12. 2014 Krajské kolo florbalu dívky 8. – 9. třída krajské přebornice 

15. – 16. 12. 

      2014 

Vánoční turnaj ve florbalu žáci 1. a 2. st.  

17. 12. 2014 Školní kolo olympiády v českém 

jazyce 

8. – 9. třída  1. Anna Bartková, 2. Jana 

Hovorková, 3. Adéla Zdobinská 

29 . 1.  2015 Kvalifikace do republikového finále 

ve florbalu 

dívky 8. – 9. třída Bez postupu 

  4.  2.  2015 Školní kolo olympiády v biologii 6. – 7. třída  1. Tomáš Míč, 2. Kateřina Špytková, 

3. Michaela Palounková 

 

  4.  2.  2015 Školní kolo olympiády v biologii 8. – 9. třída  

26.  2.  2015 Okresní kolo v přehazované 5. třída  3. místo 

26.  3. 2015 Okresní kolo ve vybíjené dívky 4. – 5. třída  

13.  4.  2015 Coca –cola Školský pohár, Veltrusy dívky 7. – 9. třída postup do dalšího kola 

Duben 2015 Lidice pro 21. století  5. – 9. třída  druhé místo mezi ZŠ 

Duben 2015 Soutěž o nejlepší školní časopis 

Středočeského kraje 

 druhé místo mezi ZŠ 

12.  5.  2015 Okresní kolo Pythagoriády vybraní žáci  

12.  5.  2015 Coca –cola Školský pohár dívky 7. – 9. třída vyřazení v semifinále 

12.  5.  2015 MC Donalds cup, okrskové kolo chlapci 1. – 3. třída postup do okresního kola 

12.  5.  2015 MC Donalds cup, okrskové kolo chlapci 4. – 5. třída základní kolo 

27.  5.  2015 MC Donalds cup, okresní kolo chlapci 1. – 3. třída základní kolo 

26. 06. 2014 Školní olympiáda všichni žáci  

 
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://skolabousov.rajce.idnes.cz/2014-12-9_Florbal_krajske_kolo_Kutna_Hora
http://skolabousov.rajce.idnes.cz/2014-12-9_Florbal_krajske_kolo_Kutna_Hora
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Přehled výchovně vzdělávacích a dalších akcí školy: 

 

V sobotu 27. 9. 2014 proběhla oslava 120. let od otevření budovy naší základní školy. Slavnostní zahájení se 

uskutečnilo před budovou základní školy. Po krátkém úvodním slovu ředitelky školy Kateřiny Karnové a 

starosty města Miroslava Bočka vystoupily s několika písničkami Sůvičky pod vedením paní Jindřišky Sůvové. 

Za současné i bývalé pedagogy přednesla vzpomínkovou řeč o historii naší školy paní Ingrid Mendlíková. Po 

slavnostním zahájení měli všichni hosté a návštěvníci naší školy, možnost zhlédnout všechny prostory školy, a 

především výstavu fotografií a video nahrávek ze života školy v posledních 25 letech. Ve dvou třídách byly 

nainstalovány fotografie z Dolnobousovska k oslavě 25 let od Sametové revoluce v roce 1989.  

V poledne byla pod dohledem vedení města a školy, bývalého pana ředitele školy Miloslava Ječného, kronikářky 

paní Heleny Koníčkové, fotografa Jaroslava Bernarta a uměleckého kováře pana Pavla Kverka uložena ve 

vestibulu u vchodu do staré budovy školy měděná schránka. Schránka byla umístěna asi třicet centimetrů pod 

schránku z roku 1894. Do schránky byla uložena projektová dokumentace školy z roku 2010, almanachy z roku 

1994 a 2014 zachycující historii školy, dále pak seznam současných žáků školy, fotografii všech současných i 

bývalých pedagogů, která byla pořízena v dopoledních hodinách při neformálním setkání všech pedagogů, 

vizitky vedení města a několik platných mincí.  

Během dne měli návštěvníci školy možnost občerstvit se v jídelně školy, zakoupit si almanach zachycující 

historii školy v letech 1994 až 2014 a také přispět všem žákům školy na zakoupení nových mikroskopů. Všem 

dárcům děkujeme. Celkem bylo vybráno 7 500Kč. 

 

 

 

 

Datum Třída Téma 

  4. 9. – 7. 11. 2. -3.  Plavecký výcvik, Aqaucentrum  Jičín 

  9. 9. 2014 1. st. Divadlo Matýsek 

10. 9. 2014 1. a 2. st. Běh kolem Pískováku 

11. 9. 2014 3. B, 5. B Návštěva festivalu Jičín město poháek 

15. 9. 2014 1. B Seznámení s knihovnou Dolní Bousov 

15. 9. 2014 9. Knihovna Dolní Bousov, Fantasy literatura 

16. 9. 2014 6. Třídní schůzka 

17. 9.2014 3.A, 4., 5.A Seznámení s extrémním golfem 

23. 9.2014 1. A, 1. B Třídní schůzky 

24. 9.2014 1. B, 2. A Městské divadlo Mladá Boleslav, Kocour Modroočko 

27. 9. 2014  Oslava 120. let výročí otevření školy 

22. - 25. 9.  

    2014 

1. a 2. st. V týdnu od 22. do 25. září proběhl na naší škole cyklus přednášek určených pro žáky druhého 
stupně. Přednášky zajišťuje občanské sdružení Slánka, které nabízí několik témat: Šikana - Vztahy 

a chození - Parta, alkohol a kouření - Mediální džungle - Intimita - Image nebo charakter. 

Přednášky, či spíše besedy děti velmi zaujaly, mnozí byli aktivní a zapojili se do komunikace. 

13. 10. 2014 1. B Návštěva knihovny Dolní Bousov 

14. 10. 2014 5. B Návštěva knihovny Dolní Bousov 

17.10.  2014 7. A Návštěva knihovny Dolní Bousov 

20. 10. 2014 1. st.  Soutěž Zdravé zuby 

21. 10. 2014 6. Návštěva knihovny Dolní Bousov 

23. 10. 2014 7. B Návštěva knihovny Dolní Bousov 

23. 10. 2014 4. Dopravní hřiště Mladá Boleslav 

  4. 11. 2014 1. a 2. st. Třídní schůzky 

  5. 11. 2014 MŠ Schůzka rodičů budoucích předškoláků s vyučujícími 1. stupně 

11. 11. 2014 5. – 9. tř. Přednáška RNDr. Zdeňka Mrkáčka na téma Ptáci Českého ráje 

http://skolabousov.rajce.idnes.cz/120_let_skoly/
http://skolabousov.rajce.idnes.cz/120_let_skoly/
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V týdnu 8. - 12. prosince úspěšně proběhl jazykový kurz, kde si děti pod vedením zkušených zahraničních 

lektorů mohli vyzkoušet, co se učí na běžných hodinách angličtiny, seznámili se s novou slovní zásobou, hráli 

anglické hry a procvičovali své komunikační dovednosti. V souvislosti s touto událostí nás navštívila redaktorka 

Boleslavského deníku, které někteří účastníci kurzu poskytli krátký rozhovor. 

Během týdne jazyků nacvičily všechny třídy druhého stupně dramatizaci nejznámějších českých pohádek. 

Některé třídy pojaly nastudování pohádky klasicky, jiné ji zmodernizovaly. Výsledkem byla velice zdařilá 

představení, při jejichž nacvičování a předvedení jsme se všichni opravdu pobavili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

12. 11. 2014 2. B Návštěva knihovny Dolní Bousov 

14. 11. 2014 1. st. Odpolední divadelní představení 

20. 11. 2014 2. st. Večerní divadelní představení 

25. 11. 2014 5. A Vánoční dílna, Pletaři 

27. 11. 2014 9. Příběhy bezpráví 

  2. 12. 2014 1. – 2. tř.  Vánoční kabaret, divadlo Mladá Boleslav 

  2. 12. 2014 4. Vánoční dílna pro rodiče 

  2. 12. 2014 3. A Vánoční dílna, Pletaři 

  8. – 12. 12.  

       2014 

5. – 9. tř.  Týden cizích jazyků, ostatní žáci: projektový týden věnovaný pohádkám 

17. 12. 2014 3. B Vánoční dílna a divadelní představení pro rodiče 

18. 12. 2014 Veřejnost Vánoční zpívání, dramatický kroužek Sůvičky 

3. – 10. 1.   

     2014 

2. st.  Lyžařský kurs Dolní Malá Úpa 

Všichni žáci úspěšně zvládli výcvik na sjezdových i běžeckých lyžích, zúčastnili se závodů v běhu 

na lyžích a v obřím slalomu. I když jsme byli 2x denně na lyžích, zbyly nám ještě síly na pestrý 
večerní program. Kurzu se zúčastnilo 33 žáků pod vedením instruktorů Jiřího Kužela, Kateřiny 

Karnové a Šárky Švábkové. 

26.  1.  2015 1. – 3. třída  Divadlo – Písnička pro draka 

28.  1.  2015 1. st. Odpolední divadelní představení 

5. – 6. 2.  

     2015 

 Zápis do 1. třídy  

18.  2.  2015 6., 7. B Divadlo Mladá Boleslav 

19.  2.  2015 6. Animace, tvorba vlastního filmu, aj + inf 

19.  2.  2015 2. A Pečení masopustních koblížků 

20.  2.  2015 1. st. Karneval  

24.  2.  2015 2. st. Večerní divadelní představení 

26.  2.  2015 1. st. Odpolední divadelní představení 

  3.  3.  2015 1. a 2. st. Hudební koncert Solideo 

  9.  3.  2015 2. B Návštěva knihovny Dolní Bousov 

  9.  3.  2015 7. – 9. třída  Jazyková animace, německý jazyk 

12.  3.  2015 3. A, 5. A Hudební divadlo Hnedle vedle, První pomoc? Pomoc! 

16.  3.  2015 6. Vyvěšování budek ve Slavičím háji 

25.  3. 2015 1. B, 2. A Divadlo Červená Karkulka 

27.  3. 2015 3. – 5. třída  Počítání s Ámosem 

 1.  4.  2015 5. – 9. třída Den Země, jarní úklid Dolního Bousova a jeho přilehlých částí 

 1.  4.  2015 1. – 4. třída Divadelní vystoupení žáků Střední pedagogické školy Maja z Mladé Boleslavi 

 7.  4.  2015 1. st. Odpolední divadelní představení 

14. 4.  2015 1. a 2. st. Třídní schůzky 

15. 4.  2015  Sběr papíru 

22. 4.  2015 2. A, 7. A Společná péče o stromky vysazené žáky, Obrubce 

29. 4.  2015 2. st. Odpolední divadelní představení 

 5.  5.  2015 8. – 9. třída Besedarium Škvorecký 

18. – 22. 5.  všichni žáci  Preventivní program 

http://sestaci6.rajce.idnes.cz/Jak_jsme_nacvicovali_a_hrali_divadlo_-_10._a_11._12._2014_7._B/
http://sestaci6.rajce.idnes.cz/Jak_jsme_nacvicovali_a_hrali_divadlo_-_10._a_11._12._2014_7._B/
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Preventivní program 

Sdružení pro rozvoj, využití volného času dětí a mládeže SEMAFÓR o. s. zastoupen paní Mgr. Evou 

Novákovou. Paní Nováková připravila program, který byl zaměřený na osobnostní rozvoj dětí, poznávání, práva, 

povinnosti. Žáci pracovali individuálně, skupinově formou psychosociálních her, diskusí... V jednotlivých 

třídách se probírala jiná témata, po dohodě s třídními učiteli. 

Žáci 1. 2. a 3. tříd se učili vyjadřovat a ovládat své emoce. Hovořit o svých pocitech a potřebách, jak zvládat 

komunikaci se svými vrstevníky a dospělými, jak řešit konfliktní situace. Kdy a jak umět poskytnout nebo 

přivolat pomoc. Proč je důležité přijímat a mít rád sám sebe, takového jaký jsem. 

Žáci 4., 5. a 6. tříd se připravovali na období dospívání, na změny, které je provází z hlediska fyziologického a 

psychosociálního vývoje. Jak žít se svými vrstevníky, jak komunikovat s rodiči, co je to skutečná láska, bezpečí 

a ochrana. Jak poznám a určím své hranice, abych našel své místo ve společnosti. 

Žáci 7., 8. a 9. tříd. Tato věková kategorie by již měla být seznámena s tématy týkajících se puberty a měla by 

se věnovat přípravě na reálný život ve společnosti, ve vztahu partnerském či manželském, jak být dobrým 

rodičem, co je to plánované rodičovství, být připraven na krizové situace a složitá období v životě. Snažit se je 

pozitivním způsobem řešit a jednat v souladu se svým vlastním názorem. Jak spolupracovat a nebojovat, 

respektovat a tolerovat druhé apod. Umět  požádat o pomoc. 

 

Exkurze a školní výlety 

 

 

Ostatní projekty a zajímavé akce 
Sazka Olympijský víceboj  
Sazka Olympijský víceboj představuje jeden z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci 

dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není 

soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů 

základního vzdělávání na základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia a zároveň děti 

motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase. Žáci získali sportovní vysvědčení a doporučení, jaké 

sportovní odvětví je pro ně nejvhodnější a kde se mu ve svém okolí může pravidelně věnovat. 
 

Ježíšek pro děti z dětských domovů 

Žáci 3.A, 4. třídy , 5.A a 8. třídy  se zapojili do projektu "Staňte se Ježíškem dětem z dětských domovů".  

Třeťáci a páťáci si vybrali dárek pro Nikolase a Martina z Dětského domova v Pardubicích, kteří si moc přáli 

najít pod stromečkem fotbalový míč. Čtvrťáci vybrali varnou konvici pro sedmnáctiletého Honzu z DD v 

Ploumově. Osmáci zakoupili sadu gumiček na výrobu náramků. Děvčata z keramického kroužku vyrobila pro 

26.  5.  2015  Akademie – vystoupení dramatického kroužku Sůvičky s pohádkou….. 

27.  5.  2015 2. A Návštěva Muzea Mnichovo Hradiště, Učíme se v Muzeu 

  3.  6.  2015 4.  Přírodovědná vycházka ,,Stromy Dolního Bousova“ 

  4.  6.  2015 1. – 3., 5. tř.  Ornita – výukový program Ptáci 

  4.  6.  2015 4. Dopravní hřiště Mladá Boleslav 

11.  6.  2015 1. B Ekozahrada Mladá Boleslav 

26.  6. 2015  Slavnostní zakončení školního roku 2014/2015 

18. 9.   2014 8. – 9. Exkurze Terezín 

  2. 10. 2014 7. A, B Exkurze Kutná Hora, Muzeum stříbra 

21. 10. 2014 5. A, B Exkurze Planetárium Hradec Králové 

22. 10. 2014 6., 7. B Exkurze Muzeum Benátky nad Jizerou. Poklady Pojizeří a Zdeněk Burian-malíř 

ztraceného času. 

14. 11. 2014 9. Exkurze Škoda auto a. a. s. 

19. 11. 2014 9. Exkurze Úřad práce Mladá Boleslav 

18. 12. 2014 6., 7. B Exkurze do Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova a do turnovského muzea, kde právě probíhala 

výstava nazvaná V srdci Hedvábné stezky - Umění a řemeslo střední Asie.  

19.  5.  2015 8.A, B, 

9. 

Exkurze Praha – prohlídka památek 

20.  5.  2015 1.B, 2. A ZOO Librec, Dinopark Liberec 

28.  5.  2015 1. A, 2. 

B 

Exkurze Praha – výstava ,,Brána do Vesmíru“ 

25. – 27. 5.  7. B Školní výlet Český ráj, Nebákov 

27. – 29. 5. 3. B, 4. Školní výlet Český ráj, Pařez 

  9. – 12. 6. 9. Školní výlet Moravský kras 

10. – 11. 6. 2. A Školní výlet Rovensko pod Troskami 

10. – 12. 6. 7. A Školní výlet Máchovo jezero a okolí 

         16. 6. 6.  Školní výlet Český ráj 

22. – 24. 6. 8. Školní výlet Malá Skála 
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Honzu hrneček, kterým mu přispěla do nové domácnosti. Některé děti poslaly dárky také samy za sebe a určitě 

rozzářily oči mnoha dětem z DD pod vánočním stromečkem. 

 

Bobřík informatiky 

Letos se naše škola poprvé přihlásila do celostátní soutěže Bobřík informatiky. Online informatická soutěž není 

jen malým zpestřením klasické výuky ICT (ovládání počítače, kancelářský software, internet, ...), ale jejím cílem 

je podpořit výuku informatického myšlení žáků. 

Účast v letošní soutěži byla rekordní. 

V kategorii Mini (4. a 5. třídy) soutěžilo celkem 9026 soutěžících, z toho z naší školy 65.  

Nejlepšími řešiteli v naší ZŠ byli:  
1. Dvořáková Natálie Jana, 5.B, 157 bodů, celkové pořadí 494 

2. Buriánek Miroslav, 5.B, Čermák Ondřej, 5.B, Švorcová Petra 5.A, 156 bodů, celkové pořadí 662 

3. Černohorský Jan, 4. tř., 153 bodů, celkové pořadí 725 

 

V kategorii Benjamin (6. a 7. třídy) soutěžilo celkem 11955 soutěžících, z toho z naší školy 48. 

Nejlepšími řešiteli v naší ZŠ byli:  
1. Vlasáková Anna, 7.A, 194 bodů, celkové pořadí 790 

2. Pilař Václav 7.A, 192 bodů, celkové pořadí 867 

3. Dědková Petronila 7.B,  Zítka Ladislav 7.A, 188 bodů, celkové pořadí 1030 

 

Vánoční sbírka 

Od konce listopadu do poloviny prosince probíhala na naší škole peněžní sbírka na dárky pro děti z Dětského 

domova v Mladé Boleslavi. Celkem bylo vybráno 4 090,- Kč (2 530,- Kč ve škole a 1 560,- Kč během Vánoční 

výstavy). Všem Vám, kteří jste přispěli, děkujeme. Po dohodě s pracovníky Dětského domova jsme letos koupili 

dětem krásné barevné osušky. 

                               

 

Víčko pro Nickyho 

Již druhým rokem je naše škola zapojena do sbírky plastových víček. Pomáháme tak postiženému chlapci a jeho 

rodičům lépe zvládat jejich těžkou situaci. 

 

Naše revoluce 

Organizace Člověk v tísni nabídla letos v rámci projektu Jeden svět na školách žákům a učitelům ještě další 

aktivitu. Tou je projekt nazvaný Naše revoluce. Úkolem školních kolektivů bylo zmapovat události konce roku 

1989 v místě, kde žijí, zpracovat je a následně je umístit na portál této organizace. My jsme pracovali se školní 

kronikou a sbírali materiál od pamětníků. Práce "historiků" zúčastněné žáky bavila, přinesla jim radost 

z objevování a potěšení z výsledků práce. 

 

Projekt Příběhy bezpráví 

Dějiny druhé poloviny 20. století jsou v mnoha ohledech často velmi složité, ne příliš veselé, jejich výklad je 

dosti nejednoznačný a na řadě míst zůstávají velké otazníky. Právě proto je důležité, aby dnešní mládež měla 

možnost do daného období nahlédnout – nejen v rámci učebních osnov. Proto jsme se opět zapojili do projektu 

"Příběhy bezpráví", který mapuje historii 20. století prostřednictvím příběhů obyčejných lidí. Letošní jubilejní 

10. ročník Příběhů bezpráví je věnován 25. výročí sametové revoluce.  

 

Budka pro sýkorky 

V rámci spolupráce s ornitologem panem Pavlem Kverkem vyrobili žáci 6. třídy v hodině pracovního vyučování 

budku pro sýkorky. V pondělí, 16. 3. 2015, ji odpoledne byli vyvěsit v Dolním Bousově v lokalitě Zahrádky. Od 

pana Kverka se dověděli spoustu zajímavých informací o záměrech s touto lokalitou i o zvířeně zde žijící.  

 

 

 

http://sestaci6.rajce.idnes.cz/OSUSKY_do_DD_MB_-_Vanocni_sbirka_-_prosinec_2014/
http://sestaci6.rajce.idnes.cz/OSUSKY_do_DD_MB_-_Vanocni_sbirka_-_prosinec_2014/
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Lidice pro 21. století  

Také letos skončila naše škola v mezinárodní internetové soutěži "Lidice pro 21. století" mezi nejlepšími. 

Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet 136 základních a středních škol. V obrovské konkurenci 3 041 

účastníků obsadili žáci naší školy čtvrté místo, mezi základními školami jsme byli druzí. 

 

Úspěch školního časopisu 

V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis roku. Nejprve 

proběhla krajská kola. Soutěžili jsme tedy se všemi školními časopisy z celého Středočeského kraje a obsadili 

jsme krásné druhé místo. 

 

 

Recyklohraní 

S programem Recyklohraní naše škola opět přispěla nemalou měrou k ochraně životního prostředí. Za rok 

2014 se nám podařilo odevzdat k recyklaci 11 televizí, 2 monitory a 272 kg drobného elektrozařízení. 

Díky celostátnímu programu Recyklohraní se nám podařilo nejen poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie, 

ale také je aktivně zapojit do procesu ochrany životního prostředí. Spoluorganizátorem celého programu je 

společnost ASEKOL, která zajišťuje svoz a následnou recyklaci vybraného elektrozařízení. V rámci 

Recyklohraní žáci třídí již nepoužívané televizory, monitory a drobné spotřebiče. S pomocí tzv. LCA analýzy 

dat, můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky našemu 

aktivnímu snažení přírodě ušetřili. Můžeme také spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů 

nebo nebezpečného odpadu. 

Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami 

přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů 

uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. 

Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních 

surovin přímo ze Země. 

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce 

vytřídili 11 televizí, 2 monitorů a 272kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 8,63 MWh elektřiny, 506,49 

litrů ropy,  a 0,25tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,76tun CO2 ekv., a 

produkci nebezpečných odpadů o 7,11 tun. 

Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových 

monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost hodnotila, jaké 

byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace na životní prostředí. Následné 

výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce 

odpadu. 

Celkové výsledky  jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL podařilo 

ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro 198 

tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu 

vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří 

si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí. 

http://skolabousov.rajce.idnes.cz/b
http://skolabousov.rajce.idnes.cz/b
http://www.lidice21.cz/default_cz.aspx
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Průběh školního roku 

V pondělí 1. 9. 2014 proběhlo každoroční slavnostní zahájení nového školního roku 2014/2015. Celkem do 

školy nastoupilo 325 žáků, nejvíce za posledních několik let. Nejdůležitější krok do svého školního života 

udělalo 52 prvňáčků, které přivítaly na školním dvoře jejich třídní učitelky, paní Mgr. Vladimíra Nocarová (1.A) 

a paní Mgr. Zdeňka Skálová (1. B). Pozdravit všechny žáky školy i učitele přišel starosta města pan Miroslav 

Boček. Od úterý 2. září se již vyučovalo podle pravidelného rozvrhu. 4. listopadu 2014 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 paní Radka Buchtíková, Ing. Věra 

Jakubcová a Ing. Pavel Bartko. Za zřizovatele pracovali ve školské radě Ing. Dita Říhová, paní Jindra Orságová 

a starosta pan Miroslav Boček, za pedagogy Mgr. Jitka Ječná, Mgr. Lenka Dajčová a Mgr. Jiří Kužel. 

Předsedkyní školské rady byla Ing. Dita Říhová. Školská rada na svém prvním zasedání 26. 9. 2014 schválila 

výroční zprávu školy a dala vedení školy řadu podnětů ke zlepšení práce školy. Druhé jednání školské rady se 

uskutečnilo 2. 3. 2015. Byl projednán a schválen rozpočet školy za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015.  

V průběhu školního roku se uskutečnila řada akcí doplňujících vyučování. V září 2013 se uskutečnil podzimní 

sběr papíru. Odevzdáno bylo 18.080 kg papíru. Polovina peněz z celkové částky 43. 392 Kč byla dána 

k dispozici třídám, polovina byla převedena na účet školy.  

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. Vyučování bylo 

doplňováno různými akcemi a exkurzemi.  

Druhý školní sběr papíru se uskutečnil v květnu 2014, odevzdáno bylo 20.940 kilogramů. Mezi školu a 

jednotlivé třídy bylo rozděleno 43.392 Kč. 

Škola se zapojila do projektu Recyklohraní, jehož cílem byl sběr starých baterií a elektroodpadu. Celkem jsme 

odevzdali 445 kilogramů použitých baterií a 1278 kg elektroodpadu. Pod vedením J. Konývkové žáci plnili 

různé úkoly. Získané body jsme proměnili za pomůcky pro výuku, např. CD přehrávače. Zapojili jsme se také do 

akce Ekolamp – sběr starých zářivek a úsporných žárovek.  

Závěr školního roku měl slavnostní ráz. V pátek 27. června převzal každý žák s výjimkou 9. ročníku vysvědčení 

ve třídě. Poté 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.  

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

nápoje z automatu umístěného v přízemí. Po celý školní rok probíhala akce Ovoce do škol pro žáky prvního 

stupně. Ti dostávali pravidelně zdarma čerstvé ovoce a zeleninu. Po celý rok probíhala náprava žáků se 

specifickými poruchami učení. Pravidelná práce Mgr. J. Ječné a Mgr. J. Krautvorové se týkala všech žáků, kteří 

měli rozhodnutí o integraci. Pokračovala i náprava vad řeči pod vedením Mgr. J. Krautvorové. Logopedii 

absolvovalo jedenáct žáků prvního stupně. Logopedická péče byla hrazena rodiči žáků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srovnání zásadních údajů k 30. červnu v letech 2004 - 2015 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

počet žáků 317 299 283 260 266 258 265 257 299 323 

počet tříd 13 12 11 10 11 10 11 11 13 14 

průměrný počet 

žáků na třídu 

24,38 24,92 25,73 26,0 24,18 25,8 24,09 23,36 23 23,07 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

  V tomto školním roce Česká školní inspekce naši školu nenavštívila. 

 

 

10. Základní  údaje o hospodaření školy 

 

Viz. příloha. 
 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 Ve školním roce 2014/2015 naše škola nebyla zapojena do žádných rozvojových a mezinárodních projektů. 

 

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

 
Ve školním roce 2014/2015 naše škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 
13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích   

zdrojů 
 

  Ve školním roce 2014/2015 čerpala naše škola z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

finanční prostředky v rámci projektu Dotkněme se budoucnosti. Cílem projektu je další vzdělávání pedagogů se 

specializací na zvýšení kompetencí při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky s využitím 

mobilních zařízení. Celková částka získaná na realizaci projektu činila 296 480,- Kč.  

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Ve školním roce 2014/2015 na naší škole nepůsobila ani odborová organizace, ani organizace zaměstnavatelů či 

jiní partneři při plnění úkolů ve vzdělávání. 

          

 

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. 

 

Školská rada schválila Výroční zprávu dne 31. 8. 2015 

 

 

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

                Ing. Dita Říhová                                                Mgr. Kateřina Karnová 

              předsedkyně školské rady                                               ředitelka školy 


