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Pokyn pro vydání výroční zprávy 
 
Ředitelka Základní školy T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov, Školní 74, Dolní 
Bousov, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 
zákona č. 82/2015 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle § 4 a násl. vyhlášky 
č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 
vlastního hodnocení školy, v platném znění, výroční zprávu o činnosti školy za období od 1. 
9. 2018 do 31. 8. 2019. 

 
Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy 
http://www.skola@zsdb.cz a současně bude k nahlédnutí v kanceláři školy. Do výroční 
zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo může obdržet její kopii.  
 

V září 2019 zpracovala ředitelka školy Mgr. Kateřina Karnová 
V Dolním Bousově 27. 9. 2019
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1. Základní údaje 
 

Název školy dle ZL  
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola 

Dolní Bousov 
  okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace 

Sídlo školy  Školní 74, 294 04 Dolní Bousov 

Právní forma  Příspěvková organizace 

IČO  71009914 

IZO   

Zřizovatel  Město Dolní Bousov, Náměstí T. G. Masaryka 1 

Ředitel školy  Mgr. Kateřina Karnová 

Zástupce ředitele školy   Mgr. Vendula Budínová 

Školská rada                           Ing. Robert Olbrich 

               Součásti školy  

plně organizovaná škola (kapacita 430 žáků) 

s družinou (čtyři oddělení – kapacita 116 žáků), 

školní jídelnou (kapacita 600 strávníků), jejíž 

součástí je mateřská škola (kapacita 134 dětí) a 

školní jídelna – výdejna MŠ (kapacita 134 

strávníků). 

Místa poskytovaného  Školní 74, 294 04 Dolní Bousov 

vzdělávání   

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  skola@zsdb.cz 

www stránky  zsdb.cz 

Kód oboru vzdělání  79-01-C/001 Základní škola 
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2. Charakteristika školy 

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

z patnácti okolních obcí.  

Areál školy je umístěn v centru města. 

Škola má 9 ročníků. K 1. 6. 2019 měla škola 386 žáků. Školní družinu navštěvovalo 116 žáků. Školní jídelna vařila 

pro 335 žákovských strávníků a pro 127 dětských strávníků v mateřské škole v Dolním Bousově. 

 

 

      

 

Škola se zaměřuje též na aktivity zájmové, aby za nimi děti nemusely dojíždět do větších měst. K těmto účelům je 

hojně využívána malá tělocvična, sportovní hala, jazyková učebna a učebna keramiky. 

V letech 2010 až 2012 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celé budovy školy. V roce 2015 byla celá budova školy 

zasíťována bezdrátovým internetem.  

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 7 interaktivních tabulí ActivBoard, 2 

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

práce a interaktivity v hodinách. V roce 2019 bylo pořízeno 8 sad robotů Lego Mindstorms Home, 2 sady 

robotů Lego Mindstorms Edu a 20 Ozobotů. 

Škola využívá všech dostupných finančních prostředků k neustálé modernizaci materiálního vybavení školy. 

Viz.projekty školy. 

 

Z důvodu narůstajícího počtu žáků zažádal Zřizovatel Město Dolní Bousov o dotaci na vytvoření dvou 

jazykových učeben v půdních prostorách školy (IROP). Tento projekt však nebyl podpořen. Znovu byla podána 

žádost na podzim 2019 přes MAS Český Ráj. Tato žádost byla úspěšná a v lednu 2020 začne rekonstrukce půdních 

prostor, kde vzniknou avizované jazykové učebny.  

Zřizovatel školy město Dolní Bousov podepsal smlouvu o vytvoření společného školského obvodu s okolními 

nespádovými obcemi, které každoročně finančním darem podporují provoz školy.  

Pro rodiče je k dispozici internetová žákovská knížka a pro pedagogy elektronická třídní kniha v programu 

Bakalář. 

   

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.  

 

 

 

1. A 24 

1. B 23 

2. A 27 

2. B 28 

3. A 24 

3. B 24 

4. A 22 

4. B 23 

5. A 25 

5. B 24 

6. A 17 

6. B     20 

7. A 21 

7. B 21 

8.  27 

9. A 18 

9. B 18 
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Školní jídelna 
 

Žáci k objednání stravy využívají E – Jídelníček.  Objednání stravy je možné v systému přímo ve školní jídelně 

nebo pomocí internetu na webových stránkách školy.  

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

K 30. 6. 2019 bylo ve škole v pracovním poměru 50 zaměstnanců školy, z toho 27 učitelů, 6 asistentů pedagoga, 4 

vychovatelky ve školní družině, 7 pracovnic školní jídelny a 6 provozních pracovníků. Všichni pracovníci ale 

nepracují na plný úvazek, takže celkový přepočtený počet pracovníků je 44,75 pracovních úvazků, z toho 24,08 

pracovních úvazků učitelů, všichni pedagogové tvoří 28,577 pracovních úvazků. 

 

Bez třídnictví byli učitelé Ing. Šárka Švábková (18), Mgr. Vlastilav Kopecký (22), Mgr. Zuzana Bártová (18), 

zástupkyně ředitelky Mgr. Vendula Budínová (8) a ředitelka školy Mgr. Kateřina Karnová (7). Funkci výchovné 

poradkyně zastávala Mgr. Lenka Dajčová. 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 Gabriela Kyzivátová. Do čtvrtého oddělení bylo zapsáno 30 žáků. 

Oddělení bylo v provozu od 11.25 do 14.30. Oddělení vedla Veronika Soběslavová. 
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Pedagogičtí pracovníci: 

P.č.                 Jméno Titul Aprobace Funkce 

1.  Bártová Zuzana Mgr.  AJ učitelka 2. st. 

2.  Budínová Vendula Mgr. F, PŘ zástupkyně ředitelky 

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

4.  Drbohlavová Miloslava  asistent pedagoga asistent pedagoga 

5.  Floriánová Vladěna Mgr. ČJ, VkO, NJ učitelka 2. st. 

6.  Havelková Markéta  asistent pedagoga asistent pedagoga 

7.  Charousková Tereza Ing. M, TV učitelka 2. st. 

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

9.  Ječný Miloslav Mgr. M, TV Učitel 2. st. 

10.  Karnová Kateřina Mgr. TV ředitelka 

11.  Kellerová Petra  asistent pedagoga asistent pedagoga 

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

13.  Kopecký Vlastislav Mgr. PŘ, AJ, Pč učitel 2. st. 

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

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

16.  Kyzivátová Gabriela   vychovatelství vychovatelka ŠD 

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

18.  Morcová Hana Mgr. 1. stupeň učitelka 1. st. 

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

20.  Olbrichová Marta                  vychovatelství vychovatelka ŠD 

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

22.  Plíšková Iveta                  1. stupeň učitelka 1. st. 

23.  Procházka Katarína Dis.                 Aj učitelka 1. st., 2. st. 

24.  Procházová Nikola Mgr.                 M, Tv učitelka 2. st. 

25.  Procházková Radka Mgr.                 1. stupeň učitelka 1. st. 

26.  Prudičová Ilona                  asistent pedagoga asistent pedagoga 

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

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

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

30.  Sýkorová Jana  asistent pedagoga asistent pedagoga 

31.  Švábková Šárka Ing. INF učitelka 2. st. 

32.  Švancaránová Monika Mgr. 1. stupeň Učitelka 1. st. 

33.  Soběslavová Veronika  vychovatelství vychovatelka ŠD 

34.  Vodhánělová Miluše  vychovatelství vedoucí vychovatelka ŠD 

35.  Zemanová Markéta  asistent pedagoga asistent pedagoga 
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Ostatní pracovníci 

1. Antošová Soňa uklízečka 

2. Szabó Martin školník, topič  

3.  Šourková Eliška hospodářka 

4. Valentová Jana uklízečka 

5. Vozková Jaroslava uklízečka   

6. Zimová Lenka ekonomka, mzdová účetní 

 

 

 

Přidělení tříd třídním učitelům: 

Třída Jméno Úvazek (počet hodin) 

I. A Mgr. Hana Morcová 22 

I. B Mgr. Eva Kuželová 22 

II. A Mgr. Radka Roxerová 22 

II. B Mgr.Monika Švancaránová 22 

III. A Mgr. Markéta Kissová 22 

III. B Mgr. Jitka Ječná 22 

IV. A Iveta Plíšková 22 

IV. B Mgr. Radka Procházková 22 

VI. A Ing. Tereza Charousková 22 

VI. B Mgr. Jiří Kužel 22 

VII. A Mgr. Ingrid Mendlíková 22 

VII. B Mgr. Vladěna Floriánová 22 

VIII.  Mgr. Helena Pánková 22 

IX. A Mgr. Lenka Dajčová 22 

IX. B Mgr. Lukáš Sedláček 22 
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4. Počty žáků 
 
       

z toho 
     výjimka  

 

 
třída   

počet žáků     
z toho dívek   

z počtu žáků  
 

     
chlapců      

 

            
(ano – ne)  

 

              
 

 1. A (1. B) 24/23  12/7  12/16   Ne 
 

 2. A (2. B) 27/28  19/16  8/12   Ne 
 

 3. A (3. B) 24/24  11/13  13/11   Ne 
 

 4. A (4. B) 22/23  14/15  8/8   Ne 
 

 5. A (5. B 25/24  12/10  13/14   Ne 
 

 6. A (6. B) 17/20  6/9  11/11   Ne 
 

 7. A (7. B) 21/21  10/12  11/9   Ne 
 

 8.  27  20  7   Ne 
 

 9. A (9. B) 18/18  10/10  8/8   Ne 
 

 celkem 386  193  193     
 

 

Vzdělávání žáků s individuálním vzdělávacím plánem 
      

   třída Počet žáků  

   1. A (1. B) 1/2  

   2. A (2. B) 0/0  

   3. A (3. B) 1/3  

   4. A (4. B) 1/0  

   5. A (5. B) 0/1  

   6. A (6. B) 1/3  

   7. A (7. B) 1/4  

   8.  2  

   9. A (9. B) 0/2  

   celkem 22  
 

 

Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy 
 

typ školy počet přijatých žáků 
víceleté gymnázium 2 
čtyřleté gymnázium 5 

střední odborná škola 17 
střední odborné učiliště 14 

 

 

Žáci – cizinci 
 

 
kategorie cizinců 

  občané   ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo  
 

   
EU   

trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti  
 

       
 

 počet žáků celkem 2  2  
 

 

 

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro rok 2018/2019 
 
 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok 

 2  47  12 
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Srovnání zásadních údajů k 30. červnu v letech 2004 – 2019                                                                       

 

 

 

 

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

K zápisu do 1. tříd se ve dnech  4. - 5. 4. 2019 dostavilo 59 dětí, přičemž rodiče 12 dětí požádali o doklad školní 

docházky a bylo jim vyhověno. Do 1. tříd tedy ve školním roce 2019/2020 nastoupilo 47 žáků. 

Děti k samotnému zápisu doprovodila cizokrajná zvířátka. 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. 

 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

počet žáků 260 266 258 265 257 299 323 340 360 353 362 386 

počet tříd 10 11 10 11 11 13 14 15 16 16 17 17 

průměrný 

počet žáků na 

třídu 

26,0 24,18 25,8 24,09 23,36 23 23,07 22,66 22,5 22,06 21,29 22,70 
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5. Hodnocení žáků 

Ke konci školního roku 2018/2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ředitelka školy, zástupkyně ředitele, výchovný poradce splňují kvalifikaci pro výkon funkcí. Koordinátoři, v 
oblasti informačních a komunikačních technologií, v oblasti tvorba a následná koordinace školních 
vzdělávacích programů, v oblasti prevence sociálně patologických jevů, splňují požadavky specializovaných 
činností dle zákona. 

 

Třída Žáků Prospěli Prospěli 

s  vyznamenáním 

Průměrný 

prospěch 

Vzdělávání 

v zahraničí 

Neprospěli Chování 

2 

Chování 

3 

I. A 24 0 24 1,000 1 0 0 0 

I. B 23 0 23 1,000 0 0 0 0 

II. A 27 2 25 1,175 0 0 0 0 

II. B 28 2 26 1,107 0 0 0 0 

III. A 24 2 22 1,139 0 0 0 0 

III. B 24 4 20 1,130 0 0 0 0 
IV. A 22 9 13 1,632 0 0 0 0 
IV. B 23 8 15 1,452 0 0 0 0 
V. A 25 8 17 1,400 0 0 0 0 
V. B 24 9 15 1,383 0 0 0 0 

VI. A 17 9 8 1,542 0 0 0 0 
VI. B 20 5 14 1,342 1 0 0 1 
VII. A 21 14 7 1,695 0 0 0 0 
VII. B 21 11 10 1,575 0 0 0 0 

VIII.  27 17 10 1,630 0 0 1 0 

IX. A 18 8 10 1,456 0 0 0 0 

IX. B 18 14 4 1,710 0 0 0 0 

Celkem 386 122 264  2 0 1 1 
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Přehled DVPP ve školním roce 2018/2019 

 
Dajčová Lenka 

 

4. 9. 2018 Mladá Boleslav Schůzka škol na Úřadu 

práce 

Zdarma 

Dajčová Lenka 9. 10. 2018 Mladá Boleslav Schůzka výchovných 

poradců PPP 

 

Zdarma 

Karnová Kateřina 

Budínová Vendula 

8. 10. 2018 Mladá Boleslav Líný učitel Hrazeno 

z prostředků ONIV 

Švábková Šárka 12. – 13. 10. 

2018 

Praha CLIL LABIRINTH Hrazeno 

z prostředků ONIV 

Procházková Radka 

Plíšková Iveta 

18. 10. 2018 Mladá Boleslav Nápadník do hodin 

matematiky 

Hrazeno 

z prostředků ONIV 

Budínová Vendula 5. 11. 2018 Pardubice Bakaláři - konference Zdarma 

Nocarová Vladimíra 14. 11. 2018 Mladá Boleslav Školení metodiků 

prevence 

Zdarma 

Dajčová Lenka 

Nocarová Vladimíra 

11. 12. 2018 Praha Návštěva střediska 

výchovné péče 

Zdarma 

Nocarová Vladimíra 

Skálová Zdeňka 

10. 1. 2019 Praha Podpůrná opatření u žáků 

s SPU 

Hrazeno 

z prostředků ONIV 

Všichni pedagogové 31. 1. 2019 Dolní Bousov Preventivně výchovné 

přístupy k žákům 

s rizikovým chováním 

Hrazeno 

z prostředků 

ONIV 

Nocarová Vladimíra 

Skálová Zdeňka 

5. 2. 2019 Praha Školní zralost a zápis do 

ZŠ 

Hrazeno 

z prostředků ONIV 

Budínová Vendula 15. – 16. 2. 

2019 

Praha Robotika Zdarma 

Nocarová Vladimíra 

Skálová Zdeňka 

16. 4. 2019 Praha Metoda dobrého staru Hrazeno 

z prostředků ONIV 

Budínová Vendula 

Karnová Kateřina 

16. – 17. 4., 

2. 5., 16. 5. 

2019 

Praha Základní kurz šikany Hrazeno 

z prostředků ONIV 

Nocarová Vladimíra 26. – 27. 4. 

2019 

Praha Sfumato Hrazeno 

z prostředků ONIV 

Karnová Kateřina 

Zimová Lenka 

30. 4. 2019 Praha Financování regionálního 

školství 

Hrazeno 

z prostředků ONIV 

Švábková Šárka 5. – 6. 6. 2019 Nesuchyně Workshop Animace Hrazeno 

z prostředků ONIV 

Soběslavová Veronika 27. 5. 2019 Praha Syndrom ADHD Hrazeno 

z prostředků ONIV 

Procházková Nikola 10. 6. 2019 Hradec Králové Matematika a tělesná 

výchova 

Hrazeno 

z prostředků ONIV 
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7. ICT – standard a plán 

 

 Počet žáků a pedagogických pracovníků 
Počet žáků (k 3. 9. 2018): 389 

Počet učitelů (k 3. 9. 2018): 24 + 6 asist. učitele + 4 družinářky 

 

 Počet počítačů a tabletů 
Počet počítačů a tabletů ve škole:  64 

Počet tabletů: 19 + 1 pro nadaného žáka 

Počet počítačů a tabletů alokovaných pro pedagogy: 23 

Počet počítačů a tabletů stáří do 3 let: 17 

Počet počítačů stáří do 5 let: 11 

Počet počítačů stáří nad 5 let: 18 

OS Windows 10: 11 

OS Windows 8: 19 

OS Windows 7: 32 

Windows server 2016 standard:  1 

 Tiskárny, kopírky a multifunkční zařízení 
tiskárna OKI MC332dn (ředitelna) 1 

tiskárna HP LaserJet P2015 (ředitelna) 1  

tiskárna HP LaserJet Pro MFP (sekretariát)   1 

tiskárna Canon (účtárna)     1 

ultifunkční tiskárna Konika Minolta (hovorna)                1 

tiskárna HP LaserJet pro MFP (jídelna)                 1    

tiskárna Tiskárna Xerox Phaser (PC učebna)                1     

 Učebny 
Počet tříd: 17 

Počet počítačových učeben: 1 

Počet tříd s IT (tabule, stálý dataprojektor) 8 
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 Popis standardního vybavení žáka 
1 počítačová učebna: 

vybavena dataprojektorem, 24 žákovskými stanicemi umístěnými na stolech v řadách, monitory LCD 
různé velikosti, na stanicích jsou různé verze OS Windows, židle jsou výškově stavitelné, síťová tiskárna, 
skener. Každé pracoviště je připojeno UTP vedením cat 5 do LAN. 

6 učeben: 

 vybavených sestavou interaktivní tabule ActivBoard  

 

 

1 učebna: 

vybavena dataprojektorem s ozvučením a PC 

2 přenosné interaktivní tabule 

Interaktivní tabule ActivPanel Touch 65" 

další vybavení: 

sada hlasovacího zařízení pro 16 žáků Activ Vote 16 

systémy PASCO pro měření ve fyzice, chemii a ostatních přírodních vědách 

digitální mikroskop BESSER 

meteostanice 

digitální fotoaparát 

digitální kamera 
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Projekt Čerstvý vítr z hor, do majetku školy bude převedeno v prosinci 2019. 

Sada senzorů typu PascoSenzorium pro experimentální výuku v oblasti přírodních věch 

Sada minipočítače Arduino se senzory a aktory pro rozvoj výuky dle konceptu STEM 

Sada robotů typu Lego Mindstorms pro rozvoj konstruování a základů programování 

Sada stavebnice typu Gigo pro rozvoj konstruování 

Mobilní dotykové zařízení typu tablet s odnímatelnou klávesnicí 

Badatelský batůžek - sada pomůcek pro BOV - předpokládaná hodnota 

Výukové krabice - Praktická sada pomůcek popisující témata jako je les, půda, ptáci- předpokládaná 
hodnota 

 

 Internetové připojení 
PROFI-EDU30/30 garantované připojení 30/30Mbps s agregací 1:1 včetně veřejné IP 

Částečné pokrytí Wifi sítí 

 Serverové služby 
Server SuperMicro PCS, OS MS Windows server 2016 

Počet přípojných míst: 96 

Server zajišťuje standardní síťové služby včetně místa na disku pro žáky i pedagogy 

 Elektronická pošta 
Devět oficiálních školních e-mailových schránek. Žáci a pedagogové mají možnost založit si svoji 
schránku prostřednictvím webového rozhraní.  

 Software 
Výukový i kancelářský software jsou zakoupené legálně, licenční ujednání jsou respektována. 

Všechny počítače jsou vybaveny standardním software – prohlížeči, přehrávači, balíky kancelářských 
aplikací apod. Nakupujeme evaluovaný software s licencí pro instalaci v síti od firem Terasoft, Didakta, 
Zoner, ATF, Fraus, interaktivní učebnice Nová škola. 

Pro ochranu proti virům je používán antivirový program ESET Secure Office, jehož licence je 
předplacena do roku 2018. 

Škola používá pro školní administrativu, rozvrhy hodin, internetovou žákovskou knížku a třídní knihy 
program Bakaláři. 

 Webová prezentace školy 
Oficiální webové stránky školy.  

 Komunikace 
K elektronické komunikaci rodič – vedení školy a učitelé, učitel – učitel, učitel – vedení školy je používán 
program Bakaláři (Komens) nebo školní e-mail. 
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 Přístup učitelů k souborům a e-mailům z domova 
Možnost spravovat soubory na dálku mají pouze vybraní učitelé. 

 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků 
Většina pedagogických pracovníků má školení SIPVZ modul Z 

Jeden pedagogický pracovník má školení SIPVZ moduly  P0 a S 

 

Téměř všichni učitelé jsou v rámci projektu „EU peníze školám“ proškoleni s prací s interaktivní tabulí 
ActivBoard a vytvářením a využíváním DUMů ve výuce. 

 

20 učitelů bylo zapojeno do projektu "Dotkněme se budoucnosti" další vzdělávání pedagogů se 
specializací na zvýšení kompetencí při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky 
s využitím mobilních technologií. 

 

3 učitelé jsou zapojeni do projektu „Čerstvý vítr z hor“. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra 
kolegiální podpory (dále jen CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a 
prezentovat příklady dobré praxe z oblasti SC5 - Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná 
výuka. 

 

Další individuální vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP. 

 

 Zajištění správy školní sítě 
Správa školní sítě je zajišťována externí firmou Gradace Jičín. 

 

 

Cílový stav: 

 Počet PC starších 5 let je 18 a je třeba počítat s jejich náhradou za nové dle finančních možností 
školy. Je třeba plánovat náhradu za 19 tebletů, které používají učitelé.  

 Vybudování nové jazykové učebny v budově ZŠ. 

 Dle finančních možností plánujeme dovybavení běžných tříd prezenční nebo výpočetní 
technikou. 

 Zlepšit pokrytí školy WiFi sítí. 

 Využít prostředků EU k pořizování techniky ICT v souladu s požadavkem ŠVP 

 Více motivovat učitele pro další vzděláváni v oblasti ICT  

 Vytvoření nového webu pro ZŠ 

 Upgrade kancelářských aplikací a antivirového programu 
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8. Zájmové vzdělávání: školní družina, zájmové kroužky 
 
Školní družina 
 
 počet žáků – počet žáků –  

oddělení pravidelná nepravidelná počet vychovatelů 
 docházka docházka  

1 29 0 1 

2 29 0 1 
3 29 0 1 
4 29 0 1 

celkem 116 0 4 
 
 

Materiálně technické vybavení 
 

prostory školní družiny, školního klubu Družina, kmenové učebny 
vybavení školní družiny, školního klubu klasické vybavení 

 
Školní družina plní kvalitně funkci, pro kterou je zřízena. Vychovatelky spolupracovaly s třídními učiteli a 
hlavně s rodiči.  
Činnost družiny se zaměřila i na besedy k různým tématům, hudební a recitační chvilky, tělovýchovné činnosti 
venku, esteticko-výchovné činnosti, seznamováním se s městem a zajímavými místy v něm. 
Například: sběr papíru, podzim v ŠD- výzdoba plotu přírodninami, návštěva výstavy betlémů a andílků, 
návštěva městské knihovny, vánoční turnaj ve florbale, čarodějnické odpoledne, karnevalový rej, beseda 
s knihovnicí, přírodovědné odpoledne.  
Z vybraných finančních prostředků byly zakoupeny nové hry, knihy, vybavení. Družinu v ranních hodinách 
využívají i žáci, kteří dojíždějí. 
Od školního roku 9/2018 se zvýšila kapacita školní družiny na 116 dětí. 

 

Akce školní družiny za rok 2018/2019 

 

Celo družinové akce: Dýňování aneb podzimní hrátky, výzdoba školního dvora a zahrady 

                                   Z pohádky do pohádky 

                                   Netradiční zábavné odpoledne ve sportovní hale (želví závody, hod gumovkou…) 

                                   Den dětí – hry s padákem 

                                   Sběr starého papíru 

Návštěva knihovny s doprovodným programem 

Zhlédnutí výstavy betlémů a andělíčků na MěÚ 

Vánoční výstava ve škole 

Beseda s knihovnicí v ŠD 

Výzdoba oken ve ŠJ 

 

      

https://druzinadolnibousov.rajce.idnes.cz/Zdobeni_dynicek/
https://druzinadolnibousov.rajce.idnes.cz/Zdobeni_dynicek/
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Přehled zájmové činnosti žáků 
 

Ve školním roce 2018/2019 jsme se opět zaměřili na volný čas žáků. Tyto aktivity jsme považovali za 

nejdůležitější činnost při uskutečňování preventivních opatření proti nežádoucím jevům. Ve škole pracovalo 15 

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

 Přehled kroužků:   

Název Vedoucí Den, čas Místo Určeno pro 

Angličtina 1 L. Hůlková St 11.30 – 15.15 JAZ 3 1. – 2. tř., 3. – 5. tř. 

Angličtina 2, konverzace L. Hůlková St 15.15 – 17.30 JAZ 3 6. - 9. tř. 

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 

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

Keramika II. H. Šolcová ST 12.00 – 13.30 Keramika 2. - 3. třída 

Keramika III. H. Šolcová ÚT 12.00 – 13.30 Keramika 1. třída 

Kroužek deskových her T. Charousková ST 13.00 – 14.00 Učebna fy 1. – 9. třída 

Hra na flétnu M. Švancaránová ÚT 12. 00 – 13.00 1. TŘÍDA 1. třída 

Volejbal P. Bartoňová ČT 15.00 – 16.30 Hala 6. – 9. třída 

Přírodovědný kroužek P. Bartková ST 14. 30  1. – 9. třída 

Čtenářské kluby 1, 2, 3, 4 O. Třísková PO 12.30 – 15.00 Knihovna 2. – 6. třída 

Skautský kroužek V. Floriš PÁ 17.00 – 18.00  1. – 7. třída 

Stolní tenis J. Jihlavec PÁ 16.00 – 17.30 MT 4. – 9. třída 

 

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

časopisu. V roce 2019 obsadili konečně 1. místo. Mimo kroužky se žáci zapojovali do pravidelné činnosti 

především ve sportovních klubech v místě i okolí. 

 

 

 

Přírodovědný kroužek ve školním roce 2018 – 19 (Pavla Bartková) 

Přírodovědný kroužek ve školním roce 2018-19 završil třetí rok své existence. S kolegyní Lenkou Hejnovou 

jsme ho založily proto, aby místní děti mohly trávit více času v přírodě, v krajině, kde jsou doma, ve 

společnosti svých vrstevníků. Když děti přírodě lépe porozumí, najdou si k ní vztah a nebudou lhostejné k 

jejímu osudu. Jsme rády, že se nám tyto myšlenky stále daří naplňovat. Do kroužku bylo přihlášených více než 

40 dětí, proto byly schůzky dělené na dvě skupiny podle věku. Některé akce jsou společné. 

Září jsme zahájili pavouky. S RNDr. Antonínem Kůrkou jsme se vydali do Břízek, kde jsme odchytávali 

hmyz a pavouky a určovali jsme jejich druh. Potom následovala beseda v podkroví knihovny spojená s 

promítáním komentované prezentace. 

V říjnu jsme podnikli geologickou výpravu s panem Tomášem Grindlem, strážcem přírody, do 

Příhrazských skal, na vrch Mužský a Drábské světničky. Jindy jsme se věnovali mravencům a navštívili 

jsme chlapce, který je doma chová. Také jsme se zaměřili na sběr odpadků na trase Dolní Bousov-Vlčí 

Pole a údržbu Hořečkové louky ve Vlčím Poli. 

Listopad začal ve znamení výlovu Červenského rybníka a pokračoval speciální Martinskou degustační akcí, kdy 

děti se šátkem na očích poznávaly podle chuti sušené ovoce. V blátě a prvním sněhu jsme se určovali zvířecí 
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stopy. Na konci měsíce jsme se věnovali vánočním přípravám: vyráběli jsme lodičky z ořechových skořápek, 

pečený čaj, vinuté svíčky ze včelího vosku a zdobili jsme perníky. 

V prosinci jsme uskutečnili výlet do záchranné stanice a útulku Archa v Liberci. Předcházela mu kroužkem 

pořádaná sbírka potravin pro zvířata. V Liberci jsme navštívili nejen útulek a ZS, ale i Botanickou zahradu s 

mnoha expozicemi. Následovaly vánoční schůzky, na kterých si děti vyzdobily keramické hrnky a vyrobily 

krmítka z arašídů pro ptactvo. 

Leden jsme zahájili klasicky: konzumací perníkové chaloupky, kterou si děti před Vánoci samy ozdobily. 

Chodili jsme pravidelně doplňovat krmítka u školy, knihovny a na Bakovce. Také k nám přijeli z Muzea 

přírody Českého ráje se zajímavým programem o geologii. 

V únoru jsme se vydali na dvoudenní pobyt nazvaný Za sněhem do Horního Maršova. Kromě ekologických 

aktivit jsme podnikli také pěší čtyřkilometrovou tůru na vrchol Rýchory. Zkušenost se závějemi sněhu v 

Krkonoších byla intenzivní a velmi zajímavá. 

Doma pak lesník pan Soběslav menším dětem přichystal pěknou besedu o myslivosti a lesnictví. Březen se 

nesl ve znamení úklidových akcí. Uklízeli jsme trasy obou naučných stezek i další místa v blízkém okolí. Aby 

byl sběr odpadků atraktivnější, snažíme se ho zpestřit i jinou činností-např. měřením průtoku pramene Na 

Horách. Čistili jsme hnízdní budky, které jsme s dětmi vyráběli a instalovali v roce 2016. 

Koncem měsíce nás navštívila Eva Cepáková z ČESONu se zajímavým programem o netopýrech. Také jsme 

se byli podívat v lese ve Vlčím Poli na kvetoucí bledule a lýkovce. 

V dubnu jsme na Rachvalách vysadili jubilejní lipku, navštívili jsme včelí farmu pana Křeliny v Dolánkách u 

Malé Bělé a účastnili se výpravy na Kozákov za polodrahokamy s panem Vítkem Preislerem. Už tradičně jsme 

soutěžili v Prachově na Zlatém listu. Naši nejmladší byli na druhém místě, jedno družstvo mladších dětí 

obsadilo ve velké konkurenci krásné třetí místo, druhé družstvo mladších dětí skončilo na sedmém místě. 

Květen se nesl ve znamení květin. Kontrolovali jsme populaci sibiřských kosatců u Končin, navštívili jsme 

orchidejovou lokalitu v Domousnicích a účastnili jsme se výstav na České Květnici u pana Ing. Bradny v 

Markvarticích. Začátkem měsíce proběhla známá ornitologická akce Vítání ptačího zpěvu s panem Pavlem 

Kverkem utentokrát u staré pískovny v Obrubech. Od Města DB jsme dostali na starost dva městské včelí úly. 

V červnu jsme jeli na výlet s ČSOP Klenice za hvozdíkem písečným pod horu Říp. Zahájili jsme Včelařský 

kroužek pro děti, které se chtějí naučit pečovat o včely. Začali jsme první schůzkou 21. 6., dvakrát jsme se sešli 

také o letních prázdninách. 

Také o prázdninách jsme kromě včelařských schůzek absolvovali zdařilý výlet za zkamenělými stromy na 

Novopacko a výpravu za kvetoucími hořečky do Vlčího Pole. 
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Přehled umístění žáků školy v okresních kolech soutěží a olympiádách 

 

Datum Název soutěže Jméno žáka Umístění 
10. 10. 2018 Florbal MB  dívky 4. – 5. třída Postup do krajského kola 

17. 10. 2018 Florbal MB dívky 6. – 7. třída Postup do krajského kola 

31. 10. 2018 Florbal MB dívky 8. – 9. třída Základní skupina 

21. 11. 2018 Školní kolo dějepisné olympiády 8. – 9. ročník Základní skupina 

23. 11. 2018 Florbal MB chlapci 8. – 9. třída Základní skupina 

10., 17. 12. 

2018 

Vánoční florbalový turnaj 1., 2. st.  

12. 12. 2018 Krajské kolo florbal dívky 6. – 7. třída Základní skupina 

13. 2. 2019 
Pangea, matematická soutěž, 

školní kolo 

4. - 9. třída  

21. 2. 2019 
Recitační soutěž, školní kolo 2. – 5. třída Postup do okresního kola 

Šimon Janoušek 

  6. 3. 2019 Florbal DB, okresní kolo 3. – 5. třída Základní skupina 

7. 3. 2019 Recitační soutěž, okresní kolo   

24. 4. 2019 
McDonalds Cup Bakov nad 

Jizerou 

Vybraní žáci 1. stupně Postup do dalšího kola 

5. 5. 2019 McDonalds Cup Mladá Boleslav Vybraní žáci 1. stupně  

28. 6. 2018 Olympiáda Celoškolní akce  

 
 

 

Časopis Školák získal zlato! 

V pátek 24. května proběhlo krajské kolo soutěže Školní časopis roku. V kategorii časopisů vydávaných žáky 2. 

stupně základních škol jsme obsadili 1. místo ve Středočeském kraji. Porota hodnotí několik aspektů: kvalitu 

článků, zajímavé rozhovory, reportáže a další publicistické žánry, stálé rubriky a jejich tématiku, grafickou 

úpravu, využití názorů žáků, komentářů, zařazení anket na zajímavá témata, originální obrázky a komiksy, 

zajímavé fotografie či fotopříběhy a pěknou obálku. Slavnostní vyhlášení se konalo v budově Vyšší odborné 

školy publicistiky v Praze. Za naši redakci se ho zúčastnili Kateřina Karnová, Matěj Říha, Vojtěch Šimon a 

Lukáš Zvěřina. 
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Přehled výchovně vzdělávacích a dalších akcí školy: 
      

Mezi pravidelné výchovně vzdělávací akce školy patří návštěva Infocentra Dolní Bousov a Městské knihovny 

v Dolním Bousově. Paní knihovnice Olga Třísková si pro školní rok připravila následující témata:  

Když velcí byli malí 

Jak se orientovat v knihovně 

Václav Čtvrtek 

Pověsti Českého Ráje 

Vánoční čtení – Jak přišel Mikuláš 

Čtenářské průkazky pro žáky prvních tříd 

Literární žánry pro děti 

Pověsti, pohádky, báje 

Mráz a Lucka 

Jiné země, jiné tradice 

Zima se rýmuje 

Číst se dá všude, úplně všude 

 

Další pravidelné akce pořádá pro ZŠ paní Pavla Bartková. Ve školním roce 2018/2019 na tato témata: 

Projekt Stromy 

Výlov Červenského rybníka 

Ptáci v zimě 

Netopýři 

 

Odpolední divadelní přestavení pro žáky 1. a 2. stupně v divadle Mladá Boleslav. 

Saturnin, Stínadla se bouří, Jak nás vidí andělé, Bílý tesák, Jak pejsek Ferda potkal sluníčko. 

 

Preventivní programy pro žáky 

Dvakrát do roka probíhají ve škole Preventivní programy pro žáky. V roce 2018/2019 od společnosti Slánka, 

lektor pan Jaromír Babka na tato témata: 

Jsem Originál 

Puberťáci 

Rizika sexu 

Moje sexualita 

Naše třída 

Moje krása 

respekt - nerespekt 

 

Vzdělávací program vzpoura úrazům pro žáky 1. – 3. tříd od VZP.  

 

Vzdělávací program dentální hygiena (paní Pastorková). 

 

Kreativní dílničky 

Výroba hvězdiček 

Velikonoční dílna 

Výtvarné dílny paní Jounová 

 

Jednou za dva měsíce se schází Školní rada s paní ředitelkou.  
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Projekt stromy (paní Pavla Bartková) 

Na školní rok 2018 - 19 jsem připravila pro obě třetí a čtvrtou třídu projekt nazvaný STROMY. Na pěti 

dvouhodinových setkáních se tak děti měly možnost seznámit s aktuálním děním v přírodě a hravým způsobem 

si osvojily mnoho dovedností. Jedna hodina vždy proběhla ve třídě, probrali jsme teorii, vyplnili pracovní listy a 

pověděli jsme si, na co bude zaměřená vycházka, která následovala druhou hodinu. 

Chodili jsme pozorovat starý dub letní na místní hřbitov. Strom je to opravdu věkovitý, naši předkové jej zasadili 

při založení hřbitova na konci 19. století. S dětmi jsme měřili obvod kmene a zjistili jsme, že ve 130 cm nad 

zemí metr ukazuje neuvěřitelných 397 cm. Potom jsme metr s touto vzdáleností rozprostřeli na cestičku, 

abychom si uvědomili, jaká je to úctyhodná délka. Při měření děti zabrousily i do matematiky a zkoušely 

převody jednotek v praxi. Na podzim jsme pod dubem našli množství žaludů, některé byly červivé. Později 

strom úplně opadal a ve spadaném listí jsme pozorovali hálky žlabatek. 

Na stromech pod domem s pečovatelskou službou si děti vyzkoušely frotáž kůry voskovkami a z pestrých 

javorových listů zhotovily velký věnec. Společně jsme pak přemýšleli, proč se listnáče před zimou zbavují listí. 

V zimě jsme zkoumali, jak má strom pupeny zabezpečené proti mrazu. Děti vyráběly semínkové dobroty pro 

ptáky, rozvěsili jsme je společně na krmelišti na Bakovce. Na jaře jsme se zaměřili na ptactvo, které hnízdí v 

korunách stromů, ukázali jsme si dvě loňská ptačí hnízda a hádali jsme jména ptáků podle ukázek jejich hlasů. 

Poznávali jsme semenáčky nejznámějších stromů v terénu. Děti se dověděly mnoho souvislostí ze života stromů, 

například to, jak je strom užitečný (v létě své okolí chladí, v zimě zahřívá; snižuje prašnost, je významný 

esteticky, poskytuje potravu a útočiště mnoha dalším organismům, pomáhá krajině hospodařit s vodou, zvyšuje 

vlhkost vzduchu odpařováním vody skrze listy a v poslední řadě také dává dřevo). Ověřili jsme si starou 

moudrost, že co je důležité, je očím neviditelné a že správně chápat můžeme jen srdcem. 

Na posledním červnovém setkání jsme si zahráli přírodovědné bingo a při vycházce hru Postavme strom. Strom 

skutečně postavily všechny děti (někdo zpodobnil jádro stromu, někdo kořeny, bělové dřevo, lýko, listy, kůru). 

Vlastním prožitkem tak děti získaly zkušenost, jak strom skutečně funguje. Každá třída si vyrobila kroniku, kam 

si vkládali ukázky pracovních listů, obrázky, fotografie a zápisky. Program se setkal s kladným ohlasem u dětí i 

pedagogických pracovníků a všichni navzájem jsme se obohatili o zajímavé zkušenosti. 
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Datum Třída Téma 

10. – 11. 9. 2018 1. – 5. třída Běh kolem ČOVky 

10. 9. – 26. 11. 

2018 
2. A, B; 3. A, B 

Plavecký výcvik, Aqaucentrum  Jičín 

21. 9. 2018 5. A Muzeum Mladá Boleslav 

8. 10. 2018 1. stupeň Mobilní planetárium 

9. 10. 2018 1. A, B Fotografování prvních tříd 

22. – 26. 10. 2018 
1., 2. st. 

Týden inkluze, návštěva ze Základní školy speciální v Mladé 

Boleslavi 

22. – 26. 10. 2018 
1. A, B 

Návštěva dětí z mateřských škol V Dolním Bousově, na Rohatsku a 

v Obrubech 

31. 10. 2018  Sběr papíru 

7. – 8. 11. 2018 4. A, B Dopravní výchova Mladá Boleslav 

5. 11. 2018 
5. B 

Festival ,,Slunce svítí všem“ (festival speciálních škol, divadelní 

představení) 

29. 11. 2018 9. A, B Vzdělávací program Příběhy bezpráví 

1. 12. 2018  Vánoční výstava 

5. 12. 2018 5. B Muzeum Mladá Boleslav, Bílé Vánoce 

5. 12. 2018 4. B Vystoupení v MŠ, Čertovský rej 

Datum Třída Téma 

11. 12. 2018 5. B Muzeum Mladá Boleslav, Vánoce 

21. 12. 2018  Vánoční besídky 

7. – 11. 1. 2019 7. třídy Lyžařský kurz Albrechtice 

6. 2. 2019 6. – 9. třída Program Lidice pro 21. století 

6. 3. 2019 2. A, 3. A Divadlo MB, Hurá, jaro už je tady 

7. – 8. 3. 2019 1. st. Karneval 

29. 3. 2019 1. B Ekozahrada Mladá Boleslav, jaro všemi smysly 

  9. 4. 2019 7. A, B Vzdělávací program První pomoc, SZŠ Mladá Boleslav 

12. 4. 2019 8., 9. A, B Sázení stromků, obnova městského lesa 

17. 4. 2019 8. Workshop, Střední zemědělská škola MB 

3. 5. 2019 2. st. Den Země, úklid okolí Dolního Bousova 

5. – 6. 6. 2019 4. A, B Dopravní hřiště Mladá Boleslav 

4. 6. 2019  Závěrečný ceremoniál projektu příběhy našich sousedů 

10. 6. 2019 4. B Muzeum Mnichovo Hradiště 

14. 6. 2019 4. B Orientační běh se ZŠ speciální MB 
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Exkurze a školní výlety 

 
 

Lyžařský kurz 

Ve dnech 6. – 11. 1. 2019 proběhl každoroční lyžařský kurz. Tentokrát naše škola zavítala do Albrechtic v 

Jizerských horách u Tanvaldského Špičáku. V neděli ráno odjelo na lyžařský kurz celkem 45 žáků sedmých až 

devátých tříd spolu s paní učitelkou Nikolou Procházkovou, Kateřinou Karnovou a panem učitelem Jiřím 

Kuželem. Pan řidič, zvaný Slávista, nevěřícně koukal na obrovské kufry některých dívek, ale naštěstí se mu vše 

podařilo naskládat do autobusu. Jako každý rok s odjezdem naší školy do hor začalo vydatně sněžit a foukat. 

Během celého týdne napadlo zhruba 50 cm nového sněhu. Hned v neděli odpoledne jsme vyrazili na svah. Podle 

lyžařských dovedností jsme se rozdělili do čtyř družstev. Dvanáct začátečníků začínalo na nejmenším vleku. 

S přibývajícími zkušenostmi postupně zdolávali talířové vleky dlouhé 100 m a 500 m. Někteří se postupně 

přidávali k prvnímu a druhému družstvu, která lyžovala na červené a černé sjezdovce dlouhé cca 1000 m. 

Bohužel dva dny, vzhledem k hustému sněžení a opakovanému výpadku elektrického proudu, nejezdila 

čtyř sedačka. První družstvo nelenilo, vypůjčilo si profesionální sáně a po výšlapu na svah brázdilo modrou 

sjezdovku. Někteří skákali hlavou do sněhu nebo se snažili, co nejvíce sněhu nacpat svému kamarádovi za límec 

bundy. Týden utekl jako voda a až na jedny natažené kolenní vazy jsme celý kurz zvládli bez vážnějších 

problémů.  

Datum Třída Téma 

  6. 9. 2018 9. A, B Exkurze Lány, Lidice 

13. 9. 2018 5. A, 6. A Jičín město pohádky  

13. 9. 2018 7. A, B Exkurze Kutná Hora 

 4. 10. 2018 9. A, B Exkurze Terezín 

18. – 19. 10. 2018 3. A, B Exkurze kostel, fara Dolní Bousov 

7. 11. 2018 4. A, 5. A Exkurze Praha 

     27. 11. 2018 7. A, B Exkurze IQ Landia Liberec 

6. 12. 2018 4. A, 3. B Vánoce na zámku Loučeň 

     11. 12. 2018 7. A, B Exkurze zámek Loučeň 

21. 2. 2019 9. A, B Exkurze Praha 

21. 2. 2019 6. A, 8. Exkurze IQ Landia Liberec 

8. 4. 2019 5. A Exkurze Praha 

16. 4. 2019 1. A, B Výlet, Velikonoce na hradě Houska 

16. 4. 2019 2. B, 6. A Školní výlet, ZOO Dvůr Králové 

17. 4. 2019 2. A, 3. A Školní výlet, Svíčkárna Šestajovice, Skanzen Přerov nad Labem 

24. 4. 2019 7. A, B Exkurze Muzeum Benátky nad Jizerou 

 7. 5. 2019 1. B Přírodovědno – anglický výlet Rohatsko 

13. 5. 2019 3. A, B Exkurze Hasiči Jičín 

23. 5. 2019 9. A, B Exkurze Praha Židovské muzeum 

29. – 31. 5. 2019 4. B, 5. B Školní výlet Jinolice 

30. 5. 2019 4. A, 3. B Školní výlet Ostrá 

3. – 5. 6. 2019 7. A Školní výlet Skautský srub Jičín 

5. – 7. 6. 2019 6. B Školní výlet Vítkovice v Čechách 

10. 6. 2019 5. A, B Školní výlet Liberec 

10. – 13. 6. 2019 7. A Školní výlet Ostružno 

12. – 14. 6. 2019 8. Školní výlet Máchovo Jezero 

12. – 14. 6. 2019 9. A, B Školní výlet Pecka 

17. 6. 2019 4. B, 5. B Exkurze Praha 

18. 6. 2019 1. A, B Školní výlet zámek Loučeň 

18. 6. 2019 2. B, 5. A Školní výlet Humprecht 

19. – 21. 6. 2019 7. B Školní výlet Kopanina 
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Lidice 

I letos jsme zabodovali! Také letos skončila naše škola v mezinárodní internetové soutěži „Lidice pro 21. století“ 

mezi nejlepšími. Žáci naší školy obsadili třetí místo, mezi základními školami jsme byli druzí. Témata letošních 

slohových prací byla velmi zajímavá – U nás doma se vypravuje a O mrtvých jen dobře. Součástí soutěže byl 

také jako každoročně test. Odpovědi na otázky hledaly děti na internetu. Jako ocenění jsme získali vstupenky 

zdarma až pro 50 žáků do Památníku Lidice se vzdělávacím programem a publikace Památníku Lidice.  

Letošního ročníku se zúčastnili všichni žáci od páté do deváté třídy a všichni si zaslouží veliký dík. V této 

soutěži mohou žáci zúročit to, co znají, mohou zúročit své zkušenosti z práce s internetem. Účast v soutěži jim 

také dává pocit, že udělali něco navíc a že získali nové zkušenosti i vědomosti. 

Soutěž Lidice pro 21. století nás zaujala svým obsahem. Z praxe víme, že téma druhé světové války obecně žáky 

velmi zajímá, a myslíme si, že je nutné připomínat si události, které se dotýkají českých dějin a přinášejí 

svědectví o tragice a hrůzách války. Navíc naši žáci určitě uvítali elektronickou formu soutěže a možnost 

pracovat s internetem. Soutěž přináší potěšení i nám, učitelům. I nás obohacuje novými poznatky a zkušenostmi. 

Se slohovými pracemi, dějepisným testem a počítačem letos dětem pomáhaly paní učitelka, Vladěna 

Drbohlavová, Jaroslava Konývková, Ingrid Mendlíková, Vladimíra Nocarová, Helena Pánková, Zdena Skálová a 

další učitelé. 

Vědomostní soutěž „Lidice pro 21. století“ vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva 

kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena 

dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské 

obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických 

událostech, vztahujících se ke druhé světové válce. 

 

Recitační soutěž 

Do krajského kola soutěžní přehlídky sólových recitátorů v Kolíně postoupil s básní Jiřího Žáčka, Jak taškář 

napálil taškáře, žák naší školy Šimon Janoušek. Ve školním kole zcela jasně vyhrál v kategorii 1. – 3. třída, v 

Mladé Boleslavi se umístil ve své kategorii jako druhý. Celá kolínská soutěž byla velice zajímavá. Po příjezdu a 

registraci měli účastníci patnáctiminutovou hlasovou a rozmlouvací rozcvičku. Poté již následovalo samotné 

recitování (přednes). Byly dvě skupiny po deseti recitátorech, Šimon zakončoval první. 

Úroveň všech recitátorů byla vysoká. Šimon se za svůj přednes nemusel vůbec stydět. Porota všechny účastníky 

ohodnotila velice kladně a pochválila je. V této kategorii byla přehlídka nesoutěžní, tedy bez postupu do 

republikového kola. 

 

Pokusy pro všechny 

V rámci projektu „Čerstvý vítr z hor“ proběhl v minulém týdnu v naší škole webinář pro kolegy z dalších 

zúčastněných škol. Připravili jsme si hodinu netradičních chemických a fyzikálních pokusů. Již od počátečních 

příprav jsme věděli, že cílem bude nejen poskytnout nápady pro projektová odpoledne ostatním školám, ale 

hlavně použít vše ve výuce u nás, v Dolním Bousově. Po pečlivých přípravách jsme se pokusili realizovat 

program ve všech třídách druhého stupně a tento týden také ve čtvrtých a pátých třídách stupně prvního. Žáci se 

tak mohli doslova na vlastní kůži seznámit s vlastnostmi hluboce podchlazených látek a to se suchým ledem a 

kapalným dusíkem. Nechyběly ani chemické pokusy, které naopak teplo uvolňují při bouřlivých reakcích. 

Fyzika byla zastoupena také, ukázky levitace magnetu, vířivých proudů a měření velmi nízkých teplot byly 
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sledovány s nefalšovaným zájmem. Zcela bezkonkurenční co do oblíbenosti byla samozřejmě výroba a následná 

konzumace vanilkové zmrzliny. Doufejme, že jsme alespoň lehce pootevřeli dveře do fascinujícího světa našich 

oborů a předali kousek nadšení pro objevování a bádání. 

Příběhy našich sousedů 

V úterý 4. června jsme představili návštěvníkům mnichovohradišťského kina naše dva dokumenty věnované 

pamětnicím Heleně Koníčkové a Marii Krásové. Oba týmy podaly úžasné výkony. Tým, který zpracovával 

životní příběh Marie Krásové, obsadil první místo.  

Závěrečná prezentace pamětnického projektu Příběhy našich sousedů Český ráj zcela zaplnila kino v Mnichově 

Hradišti 

Závěrečnou prezentaci projektu Příběhy našich sousedů Český ráj, která se uskutečnila v úterý 4. června 2019 od 

17 hod., navštívilo kolem 150 lidí. Žáci a studenti z pěti základních a středních škol z oblasti Českého ráje 

(Gymnázium Mn. Hradiště, ZŠ Sokolovská Mn.Hradiště, ZŠ TGM Dolní Bousov, ZŠ Kosmonosy a Komunitní 

škola Volavec) představili veřejnosti příběhy šesti pamětníků. Návštěvníci zhlédli pět videoreportáží a vyslechli 

jednu audioreportáž. Všechny týmy k tomu přidaly ještě prezentaci, kde blíže své pamětníky představily. Svým 

pamětníkům osobně poděkovaly a předaly jim kytičku. Rozhlasové reportáž byla natočena v Signál rádiu v 

Mladé Boleslavi. Videoreportáže si vytvářeli přímo členové týmů po konzultaci s odborníkem z Post Bella. 

Odborná porota jako nejlepší vyhodnotila tým ZŠ TGM z Dolního Bousova s příběhem Marie Krásové. Na 

druhém místě se umístil tým ZŠ Kosmonosy s příběhem Václava Petříčka. Tým na druhém místě vyhlásil 

starosta Miroslav Boček z Dolního Bousova, vítězný tým mnichovohradišťská radní a ředitelka místního 

gymnázia Lenka Sosnovcová. Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře, ke které přispělo svým 

vystoupením dívčí „Jazzové trio“ ze ZUŠ Mnichovo Hradiště ve složení Anežka Nigrínová, Klára Buriánková a 

Anastázie Kratochvílová. K dobré náladě přispěl svým zasvěceným vystupováním moderátor Luboš Dvořák, 

programový ředitel Signál rádia v Mladé Boleslavi. 
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Ostatní projekty a zajímavé akce  

Den otevřených dveří 
Při příležitosti oslav vzniku naší republiky, které proběhly v Dolním Bousově 6. října 2018, měli návštěvníci 

možnost prohlédnout si také prostory naší školy a zhlédnout zde několik výstav. Největší zájem byl o výstavu 

starých fotografií mapujících školní život posledních 60 let. Velký zájem projevili návštěvníci také o výstavku 

mapující sportovní úspěchy naší školy, včetně Coca-Cola Cupu, i expozici věnovanou našemu školnímu 

časopisu. Velký ohlas také zaznamenal workshop v učebně fyziky a chemie, kde si mohli návštěvníci vyzkoušet 

fyzikální i chemické pokusy. Největším lákadlem pro všechny generace byly roboti Lego Mindstormers a 

Ozoboti. 

 

      

     

 

Vánoční sbírka 

Naše škola letos opět uspořádala Vánoční sbírku na dárky pro děti z Dětského centra Klaudiánovy nemocnice. A 

opět jsme dosáhli rekordních čísel! Celkový výtěžek činil 16 701 Kč! Velice děkujeme všem lidem, kterým není 

lhostejný osud opuštěných dětí, za finanční přispění. 

Sbírku pořádala třída 7.A. Nejprve jsme společně připravili plakáty, každý žák vyrobil jeden. Ty jsme následně 

umístili na různá místa ve škole i mimo školu. Během velké přestávky chodily děti denně vybírat. Vše si 



28 

 

 

 

 

zorganizovaly samy tak, aby se vystřídali všichni. Do kasičky také mohli přispívat návštěvníci Vánoční výstavy 

konané ve škole. Nakonec děti kasičku společně otevřely a spočítaly peníze. V dětském domově chtěli, abychom 

letos zakoupili dětem spodní prádlo a ponožky. Sedmáci dárky vystavili ve škole, aby si je mohli všichni 

prohlédnout, pak je společně zabalili a nadepsali. 

 Robotika ve škole 

Jak si hrát a zároveň se učit, bádat, objevovat? Zkusili jsme to s roboty Lego Mindstorms EV3. V rámci projektu 

Čerstvý vítr z hor jsme již dva roboty vlastnili, takže jsme věděli, jaké možnosti nám tato stavebnice nabízí. V 

prosinci 2018 jsme v rámci projektu Šablony zakoupili dalších 8 robotů verze Lego Mindstorms EV3 Home a 

dvě sady Lego Mindstorms EV3 Education, se kterými mohou žáci jezdit také na profesionální robotické 

soutěže. V průběhu druhého pololetí žáci 9. ročníků postupně vybrali, sestavili a „oživili“ své roboty. Sestavení 

byla dle jejich slov ta snadnější část, seznámení se softwarem a následné programování bylo pak o trpělivosti, 

postupném získávání zkušeností a samostatném bádání. Pravdou je, že zde se naše role žáka a vyučujícího často 

obrátily a žáci přicházeli s velmi zajímavými řešeními.Poslední týdny se deváťáci zašli několikrát pochlubit se 

svými „mazlíky“ do tříd prvního stupně. Všude jsme byli přijati s nadšením, naši malí si mohli pod dohledem 

velkých vyzkoušet vše, co roboti dokáží, mohli se ptát a učit společně.  

Třetí místo v mezinárodní soutěži 

 

I letos jsme zabodovali! Také letos skončila naše škola v mezinárodní internetové soutěži „Lidice pro 21. století“ 

mezi nejlepšími. Žáci naší školy obsadili třetí místo, mezi základními školami jsme byli druzí. Témata letošních 

slohových prací byla velmi zajímavá – U nás doma se vypravuje a O mrtvých jen dobře. Součástí soutěže byl 

také jako každoročně test. Odpovědi na otázky hledaly děti na internetu. Jako ocenění jsme získali vstupenky 

zdarma až pro 50 žáků do Památníku Lidice se vzdělávacím programem a publikace Památníku Lidice.Letošního 

ročníku se zúčastnili všichni žáci od páté do deváté třídy a všichni si zaslouží veliký dík. V této soutěži mohou 

žáci zúročit to, co znají, mohou zúročit své zkušenosti z práce s internetem. Účast v soutěži jim také dává pocit, 

že udělali něco navíc a že získali nové zkušenosti i vědomosti. 

Soutěž Lidice pro 21. století nás zaujala svým obsahem. Z praxe víme, že téma druhé světové války obecně žáky 

velmi zajímá, a myslíme si, že je nutné připomínat si události, které se dotýkají českých dějin a přinášejí 

svědectví o tragice a hrůzách války. Navíc naši žáci určitě uvítali elektronickou formu soutěže a možnost 

pracovat s internetem. Soutěž přináší potěšení i nám, učitelům. I nás obohacuje novými poznatky a zkušenostmi. 

Se slohovými pracemi, dějepisným testem a počítačem letos dětem pomáhaly paní učitelka, Vladěna 

Drbohlavová, Jaroslava Konývková, Ingrid Mendlíková, Vladimíra Nocarová, Helena Pánková, Zdena Skálová a 

další učitelé. 

Vědomostní soutěž „Lidice pro 21. století“ vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva 

kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena 

dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské 

obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických 

událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i 

proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století. 

 

Školní karneval 

Před jarními prázdninami proběhl na naší škole karneval pro děti 1. – 4. tříd. Maškarní rej zahájila krátkým 

přivítáním paní ředitelka, kterou vzápětí vystřídalo společné tančení všech přítomných pod taktovkou dětí z 

pátého ročníku. Kamarádi z 9. třídy si připravili pro naše masky navazující bohatý program. Děti soutěžily např. 

v hodu míčkem na cíl, chůzi na kladině, hodu na koš nebo skoku „přes vodu“. Když už měly všechny děti 

nasbíraná razítka ze soutěžních disciplín, přišlo na řadu maškarní křepčení a tančení. A tak si spolu zatančili víly, 

kostlivci, princezny, zvířátka, piráti nebo i celé třídy se svou paní učitelkou, které se ukázaly také v pěkných 
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maskách. Dokonce došlo i na přetahování lanem, které se všem dětem mimořádně líbilo. Tak příští rok na 

viděnou milé masky. 

 

 

10. Prevence sociálně patologických jevů 

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2018/2019 

Mezi dlouhodobé cíle prevence sociálně patologických jevů jsme zařadili následující témata: zdravý životní styl, 

rozvoj komunikativních dovedností, všestranný rozvoj osobnosti žáka, řešení konkrétních problémových situací.   

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

pracovníků, metodičky prevence z PPP v Mladé Boleslavi a Policie ČR. Navázali jsme spolupráci s Duhovou 

medicínou, se Sdružením Semafór, Slánkou a E – Bezpečí. 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. Výchovná poradkyně a metodička školní prevence 

byly proškoleny, jak správně postupovat v případě výskytu šikany, jak správně řešit problémové situace. Začali 

jsme pracovat s Individuálními výchovnými plány. V některých třídách se nám výchovný plán osvědčil. Ostatní 

pedagogičtí pracovníci jsou průběžně proškolováni v prevenci sociálně patologických. Byli seznámeni 

s krizovým plánem školy a mateřské školy. 

V některých třídách probíhají odpolední setkávání s rodiči, výtvarné dílny, bubnování, vícedenní pobyty. 

 

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 ve 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. Žáci se 

účastní preventivních programů. 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.  

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, vybíjené. Další oblíbenou aktivitou odpoledních a večerních hodin jsou divadelní představení v 

Mladé Boleslavi pořádaná pro 1. i 2. st. Výborná spolupráce je s paní Pavlou Bartkovou a paní Hejnovou, které 

vedou ve škole Přírodovědný kroužek, pořádají akce pro žáky a rodiče naší školy. Další vydařená spolupráce je 

s městskou knihovnou v Dolním Bousově. Paní knihovnice Olga Třísková připravuje pro žáky doprovodné 

programy, které navazují na školní výuku. S paní Janou Vlachovou organizují pro žáky Čtenářské kluby.   

Informovanost žáků 

Na chodbě školy mají žáci, učitelé a rodiče možnost sledovat nástěnku věnovanou rizikovému chování. 

Přehledně jsou zde uvedeny kontakty na Linku důvěry a další důležité informace k tématu. Na dvou místech ve 

škole jsou pro žáky umístěny schránky důvěry. V případě potřeby má každý z učitelů vyčleněny konzultační 

hodiny pro žáky a jejich rodiče. Další informace o chodu školy získávají žáci prostřednictvím Školní rady, která 

se schází 1x měsíčně. Zástupci Školní rady informují ředitelku školy o svých nápadech a požadavcích, diskutují 

na různá témata. Další informace mohou žáci i rodiče získat prostřednictvím webových stránek školy.  
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Informovanost učitelů 

Ve sborovně jsou umístěny brožury týkajícího se rizikového chování, metodické pokyny, časopisy Prevence, 

různé dotazníky, které mohou učitelé využít pro mapování situace v jednotlivých třídách. Dále mohou požádat o 

pomoc metodičku prevence, výchovnou poradkyni a vedení školy. Další metodická doporučení mají učitele 

v učitelské knihovně (náměty do třídnických hodin), na nástěnce ve sborovně, na webových stránkách školy. 

Plány pro stávající školní rok 

Během školního roku 2018/2019 se zaměříme na zlepšování komunikace mezi žáky, učiteli a rodiči. Nadále 

budeme pracovat na informovanosti o rizikovém chování žáků, na správném a zdravém klimatu ve třídě, 

sborovně. Podpora sociálně znevýhodněných žáků formou dotovaných školních obědů, jejich zapojení do 
Čtenářského kroužku. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zapojení žáků do programu 

pedagogické intervence, konzultace učitelů na schůzkách pedagogické intervence a speciálně pedagogické péče. 

Z evropských peněz budou nadále podporováni i žáci ohroženi školním neúspěchem, kteří v odpoledních 

hodinách budou navštěvovat doučování.  

V jarních měsících bude opět probíhat dotazníkové šetření žáků i rodičů zaměřené na zjištění školního klimatu, 

úrovně výuky atd.  

V případě potřeby je pro všechny pedagogy sestaven Krizový plán, který je doporučením, jak řešit problémové 

situace ve škole. Krizový plán je během školního roku aktualizován. 

Pro žáky je připraveno několik preventivních programů. Spolupráci jsme navázali s občanským sdružením 

Slánka. V zimních měsících čeká pro mladší žáky program zaměřený na bezpečnost Vzpoura úrazům. Pro starší 

žáky to jsou sociometrické hry, zlepšení spolupráce, klimatu mezi žáky ve třídě. Chtěli bychom navázat novou 

spolupráci se společností skolaprodemokracii.cz.  

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 kybešikany. MPP byl úspěšně 

propagován 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. 

Všichni pedagogové byli proškoleni PaeDr. Jiřím Pilařem a Mgr. Romanem Pavlovským v problematice 

komunikace mezi pedagogy, žáky a rodiči. Další vzdělávání proběhlo na téma preventivní výchovné přístupy 

k žákům s poruchami chování (agresivita, ADHD). 

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 (OSPOD, Policie ČR). Pro zajištění zlepšení stavu se 

provádělo celoroční monitorování této problematiky u zmíněných problémových žáků.  

Nadále pokračují pravidelné schůzky Školní rady (zástupci jednotlivých tříd) s ředitelkou školy. Cílem 

spolupráce žáků s vedením školy je vzájemné naslouchání si a řešení aktuálních problémů, které zasahují do 

chodu školního života.  

 

V průběhu celého školního roku škola spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC v Mladé 

Boleslavi. V několika třídách byl realizován program na podporu pozitivního klimatu ve třídě od společnosti 

Slánka. 

Na školních webových stránkách je aktivní informační centrum pro rodiče a žáky k výchovné a vzdělávací 

problematice. 
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11. Program environmentálního vzdělávání 
 
Program environmentálního vzdělávání 
 

 vzdělávání  komentář  

 školní metodik environmentálního  

Mgr. Lukáš Sedláček 

 

 

vzdělávání 

  

    

 pedagogičtí pracovníci školy    

 školní vzdělávací program    

 problematika environmentálního vzdělávání    

 je zapracována v jednotlivých předmětech  ano  

 ŠVP    

 samostatný předmět environmentálního  

ne 

 

 

vzdělávání 

  

    

 pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný  

ve všech vzdělávacích oblastech, zvláště 

 

 

rozvoj“ jsou nezbytným učivem při 

  

  

člověk a příroda, člověk a společnost 

 

 

naplňování klíčových kompetencí 

  

    

 vzdělávání a výchova ve školní družině a  

formou rozhovorů a her, vycházek, exkurzí 

 

 

školním klubu je také zaměřena na 

  

  

 

 

 

environmentální vzdělávání 

  

    

 organizace environmentálního    

 vzdělávání    

 škola má zpracovaný program  

ano 

 

 

environmentálního vzdělávání 

  

    

 spolupráce školy s rodinou, obcí,  

Péče o zahradu školy, spolupráce s městem Dolní 

Bousov, Spolupráce s ekocentrem Zahrada Mladá 

Boleslav, spolupráce s firmou Proglas  

 podnikovou sférou, ostatními subjekty    

   Den Země, sběr papíru, vycházky,  

 organizování celoškolních aktivit  sběr drobných elektrospotřebičů, sběr  

 zaměřených na environmentální vzdělávání                   plastových víček, soutěž  

   Recyklohraní  

 spolupráce školy s dalšími základními  

ZŠ Kosmonosy, Speciální škola Mladá Boleslav, ZŠ 

Bakov nad Jizerou, ZŠ Sobotka, ZŠ Debř, ZŠ 

Rovensko pod Troskami  

 školami, předávání si zkušeností    

 využívání středisek a center ekologické  DDM v Mladé Boleslavi, ekocentrum  

 výchovy  Českého ráje  

 kontakty školy s nevládními organizacemi,  

nejsou 

 

 zaměřenými na ekologickou výchovu   
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 vybavení školy učebními pomůckami pro  

běžné vybavení v rámci možností školy 

 

 

environmentální vzdělávání 

  

    

 ekologizace provozu školy (šetření energií,  šetření energií – zhasínání světel, vypínání  

 třídění odpadů)  počítačů, program tříděného odpadu, baterií  

12. Prevence rizik a školní úrazy 

Počet úrazů  

   

počet záznamů v knize úrazů  66 

počet odeslaných záznamů o úrazech  5 

z toho poskytnuta náhrada za bolest  4 

z toho neposkytnuta náhrada za bolest  1 

z toho dosud neukončené  0 

Vyhodnocení úrazů  

   

místo úrazu  počet úrazů 

v hodinách tělesné výchovy  37 

v ostatních vyučovacích předmětech  5 

výlety a exkurze  2 

lyžařské kurzy  1 

přestávky ve škole  19 

kurzy plavání  2 

školní družina a klub  0 

Prevence rizik 
Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala  
Upozornění na chování v souladu se školním řádem, důsledné dodržování dozorů a jejich kontrola vedením. 
Průběžně se věnovat otázkám bezpečnosti a první pomoci v hodinách se zvýšeným rizikem úrazu, pravidelné 
proškolení o bezpečnosti (Tv, Ch, Pč, F). 

 
Preventista BOZP spolu s ostatními pracovníky školy provedl několikrát bezpečnostní prověrku s 
vyhledáváním rizik, vyhledaná rizika byla neprodleně odstraněna, aby došlo k omezení množství úrazů. 
Vyhledaná nebezpečí jsou v případě zjištění okamžitě konzultována se zřizovatelem. Odstranitelné závady pan 
školník ihned odstraňuje. 

  
Škola z hlediska bezpečnosti dodržuje všechny předpisy a spolupracuje s odborníky zaměřenými na oblast 
BOZP a PO. 
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13. Spolupráce školy s rodiči 

Formy spolupráce    
    

formy spolupráce   komentář 
   schůzky jsou svolávány na podnět vedení 

Školská rada 
  

školy, probíhají 2 – 3x ročně, v červnu 2016 

ustanovena nová Školská rada na období 2016 - 2019 
      

    
třídní schůzky, konzultace pro rodiče   2-3x ročně + konzultace individuálně kdykoliv 

    

   

divadelní představení, 

 dny otevřených dveří 
školní akce pro rodiče    možnost návštěv v hodinách při výuce 

   účast na akcích tříd, 

    

školní časopis   vydáván 4x ročně 
Rodiče mají školu vždy přístupnou k návštěvám a otevřenému jednání.  Rodiče mají prostor ke komunikaci 
přes program Bakaláři.   
Školská rada se v letošním školním roce sešla vždy z podnětu školy k řešení aktuálních problémů, seznámení 
se s novými úpravami ve školním vzdělávacím programu a školním řádu.   
                                                                                                         

14. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 
 
Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – žádná stížnost nebyla 

podána. 

 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání – nebyly podány žádné stížnosti. 

 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů – žádná stížnost nebyla podána. 
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15. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití další prostředků 

 
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace v roce 2017 

Státní dotace 22 456 428,00    22 456 428,00    0,00    

Dotace šablony 32 518,00    32 518,00    0,00    

Příspěvek zřizovatele + příjmy 5 779 010,45    5 777 935,24    1 075,21    

  22 488 946,00    22 488 946,00    1 075,21    

     

    

    

Státní dotace výnosy náklady zůstatek 

mzdy 16 216 015,00    16 216 015,00    0,00    

odvody 5 513 448,00    5 513 448,00    0,00    

FKSP 322 022,00    322 022,00    0,00    

ONIV  404 943,00    404 843,00    0,00    

CELKEM 22 456 428,00    22 456 328,00    0,00    

 

 

 

 

   Zřizovatel výnosy náklady zůstatek 

ZŠ       

501.331 materiál   311 384,08    -311 384,08    

501.340 materiál keramika   18 283,00    -18 283,00    

501.352 pracovní sešity   129 798,60    -129 798,60    

501.500 VV a PV 2. stupeň    31 661,00    -31 661,00    

501.501 VV a PV 1. stupeň   48 162,00    -48 162,00    

501.531 DKP do 3.000,--   66 529,50    -66 529,50    

501 631 DKP do 500,--   4 657,58    -4 657,58    

501.731 učebnice, sportovní potřeby   543,00    -543,00    

501.801 třídní fond 1 A   3 681,00    -3 681,00    

501.802 třídní fond 1 B   7 688,00    -7 688,00    

501.803 třídní fond 1 C   5 241,00    -5 241,00    

502.311 ZŠ plyn   497 269,00    -497 269,00    

502.315 ZŠ energie   138 471,52    -138 471,52    

512.xxx cestovné   20 195,00    -20 195,00    

518.331 ostatní služby   392 272,30    -392 272,30    

518.334 služby   3 464,00    -3 464,00    

518.351 vzdělávací akce ZŠ   200,00    -200,00    

518.352 školení provozní ZŠ   18 629,00    -18 629,00    

521.434 mzdové náklady kroužky, logo   171 940,00    -171 940,00    

521.443 OON ZŠ   86 750,00    -86 750,00    

549.300 spoluúčast pojistné   4 000,00    -4 000,00    

549.500 vedení a poplatky účtů   18 621,50    -18 621,50    

558.331 náklady z DDHM   345 968,50    -345 968,50    

601.315 SPU paní Krautvorová 10 580,00      10 580,00    

601.316 LOGO MŠ 6 300,00      6 300,00    

601.318 kroužky 170 225,00      170 225,00    
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601.331 režijní náklady 39 429,00      39 429,00    

601.335 VV a PV 2. stupeň  31 661,00      31 661,00    

601.336 VV a PV 1. stupeň 48 162,00      48 162,00    

601.340 materiál keramika 18 283,00      18 283,00    

601.400 mzdové náklady Sz, No 180 439,00      180 439,00    

602.200 režijní náklady cizích strávníků 9 795,00      9 795,00    

672.300 zřizovatel 2 334 000,00      2 334 000,00    

602.333 školné MŠ 225 775,00      225 775,00    

602.331 družina 160 720,00      160 720,00    

648.352 pracovní sešity 123 652,00      123 652,00    

649.500 ostatní výnosy 295,35      295,35    

649.501 ostatní výnosy EKOLAMP 4 000,00      4 000,00    

649.555 dar na zkvalitnění výuky 25 000,00      25 000,00    

649.801 třídní fond 1 A 13 743,00      13 743,00    

649.802 třídní fond 1 B 17 750,00      17 750,00    

649.803 třídní fond 1 C 15 862,00      15 862,00    

649.911 třídní fond VV MŠ Koťata 5 400,00      5 400,00    

649.912 třídní fond VV MŠ Berušky 5 400,00      5 400,00    

649.913 třídní fond VV MŠ Sluníčka 5 200,00      5 200,00    

649.914 třídní fond VV MŠ Včeličky 5 200,00      5 200,00    

662.300 kladné úroky 806,10      806,10    

603.061 nájmy 23 663,00      23 663,00    

  3 481 340,45    2 325 409,58    1 155 930,87    

 

 

 

   ŠJ výnosy náklady zůstatek 

501.355 čipy   7 066,00    -7 066,00    

501.334 materiál   131 002,44    -131 002,44    

501.534 DKP do 3.000,--   1 351,00    -1 351,00    

501.634 DKP do 500,--   5 570,00    -5 570,00    

501.734 knihy   390,00    -390,00    

502.312 energie   117 382,00    -117 382,00    

518.332 ostatní služby   68 432,03    -68 432,03    

558.332 náklady z DDHM   7 474,00    -7 474,00    

601.355 příjem za čipy 11 060,00      11 060,00    

MŠ       

501.333 materiál   142 322,08    -142 322,08    

501.339 materiál pro MŠ (limit)   53 197,50    -53 197,50    

501.341 třídní fond MŠ (vánoce)   20 000,00    -20 000,00    

501.533 DKP do 3.000,--   7 264,60    -7 264,60    

501.633 DKP do 500,--   1 720,40    -1 720,40    

501.639 DKP do 500,-- nová školka   358,00    -358,00    

502.313 plyn   153 300,00    -153 300,00    

502.314 energie   89 356,00    -89 356,00    

518.333 ostatní služby   21 812,62    -21 812,62    

521.444 mzdové náklady  OZ   42 277,00    -42 277,00    

521.445 mzdové náklady OON OZ   59 560,00    -59 560,00    

521.501 mzdové náklady PN OZ   1 625,00    -1 625,00    

524.333 sociální pojištění OZ   10 569,25    -10 569,25    

524.434 zdravotní pojištění OZ   2 993,00    -2 993,00    

525.401 zákonné pojištění OZ   178,00    -178,00    

527.435 FKSP OZ   878,04    -878,04    

558.333 náklady z DDHM   130 477,00    -130 477,00    

558.335 náklady z DDHM MŠ ŠJ   18 009,90    -18 009,90    
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ŠD       

501.330 materiál   13 970,00    -13 970,00    

501.530 DKP do 3.000,--   977,00    -977,00    

50.630 DKO do 500,--   3 378,00    -3 378,00    

518.330 ostatní služby   5 976,92    -5 976,92    

558.330 náklady z drobného majetku 

 

29 027,00    -29 027,00    

CELKEM 11 060,00    1 147 894,78    -1 136 834,78    

                

Školní jídelna výnosy náklady zůstatky 

ZŠ       

501.332 náklady za potraviny   1 555 489,64    -1 555 489,64    

601.332 příjem od žáků 1 144 417,00      1 144 417,00    

601.342 příjem od zaměstnanců 235 223,00      235 223,00    

601.343 obědy čerpání z FKSP 115 534,00      145 390,00    

602.100 cizí strávníci 13 335,00      14 230,00    

MŠ       

501.433 náklady za potraviny   622 879,30    -622 879,30    

601.333 příjem od dětí 644 245,00      644 245,00    

601.334 obědy MŠ Rohatsko 133 856,00      133 856,00    

501.433.001 náklady za MŠ Rohatsko   126 261,94    -126 261,94    

CELKEM 2 286 610,00    2 304 630,88                     12 730,12     

112 zásoby na skladě 81 155,65        

    CELKEM VÝNOSY A NÁKLADY:       

rok 2017 5 779 010,45    5 777 935,24    1 075,21    
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16. Výsledky inventarizace majetku 

 
 

 

S t a v S t a v

loňský konečný

46 267,00 0,00 0,00 46 267,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 084 841,50 0,00 0,00 1 084 841,50

140 760,00 0,00 0,00 140 760,00

1 271 868,50 0,00 0,00 1 271 868,50

S t a v S t a v

loňský konečný

3 813 942,19 477 609,90 59 099,24 4 232 452,85

904 455,10 142 361,00 2 235,00 1 044 581,10

1 191 389,00 29 875,00 9 485,00 1 211 779,00

114 369,28 9 270,00 2 322,80 121 316,48

6 024 155,57 659 115,90 73 142,04 6 610 129,43

S t a v S t a v

loňský konečný

3 567 831,99 338 979,47 217 331,02 3 689 480,44

744 491,82 2 908,00 0,00 747 399,82

111 166,34 96 350,52 134 874,13 72 642,73

67 809,85 24 460,98 65 160,40 27 110,43

4 491 300,00 462 698,97 417 365,55 4 536 633,42

0,00 0,00 0,00 0,00

7 000,00 0,00 0,00 7 000,00

197 597,00 42 555,50 0,00 240 152,50

399 915,40 4 388,00 5 478,00 398 825,40

5 980,00 0,00 0,00 5 980,00

11 729,74 0,00 0,00 11 729,74

417 625,14 4 388,00 5 478,00 416 535,14

v majetku Města Dolní Bousov

P ř í r ů s t e k O d p i s

Celkově    Š K O L A   =   ZŠ + MŠ + ŠJ-ZŠ + ŠJ-MŠ

Inventarizace ke dni 31. prosince 2018

P ř í r ů s t e k O d p i s

Dlouhodobý hmotný majetek

(nad 40 000,- Kč)

C e l k e m

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(3 000 - 40 000,- Kč)

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna ZŠ

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna ZŠ

Školní jídelna MŠ

O d p i s

C e l k e m

Ostatní drobný dlouhodobý

hmotný majetek (do 3 000,- Kč)

Školní jídelna ZŠ

Ostatní drobný dlouhodobý

nehmotný majetek (do 7 000,- Kč)

P ř í r ů s t e k

Stav loňský Přírůstek

Stav loňský Přírůstek

Školní jídelna MŠ

Stav loňský

Základní škola

Mateřská škola + Školní jídelna MŠ

Školní jídelna ZŠ

C e l k e m

ZŠ + MŠ + ŠJ-ZŠ + ŠJ-MŠ

Drobný dlouhodový nehmotný majetek

MŠ + ŠJ-ZŠ + ŠJ-MŠ

Základní škola

(7 000 - 60 000,- Kč)

Dlouhodový nehmotný majetek

Školní jídelna MŠ

C e l k e m

Základní škola

Mateřská škola

(nad 60 000,- Kč)
Přírůstek

Odpis

Odpis Stav konečný

Stav konečnýOdpis

Stav konečný
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17. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2018/2019 neproběhlo ve škole žádné inspekční šetření. 

 

18. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Ve školním roce 2017/2018 naše škola nebyla zapojena do žádných rozvojových a mezinárodních projektů. 

 

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

      zdrojů 
 

Ve školním roce 2018/2019 byly realizovány následující projekty financované z cizích zdrojů.   
 

Projekt Čerstvý vítr z hor 

Od ledna roku 2017 je škola zapojena do projektu Čerstvý vítr z hor. Příjemcem dotace je ZŠ Komenského 

Trutnov. Naše škola byla přizvána jako partner projektu v tzv. "druhé vlně", spolupráce bude trvat po dobu dvou 

let. Hlavním cílem projektu je zapojení žáků do badatelsky orientované výuky přírodních věd a to 

prostřednictvím řady moderních pomůcek pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu. Pomůcky získané v rámci 

projektu jsou v ceně cca 300 000, - Kč a na konci projektu je budeme moci zakoupit za zcela symbolickou 

částku. Nelze opomenout důležitou podmínku projektu a to vytvoření tzv. Centra kolegiální podpory při naší 

škole. Centrum poskytuje podporu ostatním kolegům při zavádění badatelsky orientované výuky do praxe a 

doporučuje možnosti získání pomůcek v rámci projektů OP VVV. Na pravidelná projektová odpoledne zveme 

školy z okolí, pozvánka byla odeslána všem školám na Jičínsku a pozvání směřovalo samozřejmě také na 

Mladoboleslavsko. Prozatím nás navštívili kolegové ze ZŠ Kosmonosy a ze ZŠ Sobotka. Při projektovém 

odpoledni jim vždy představíme celou školu a její vybavení, následuje praktická ukázka použití pomůcek a 

samozřejmě také možnost vyzkoušet si vše tzv." na vlastní kůži". Ohlasy na projektová odpoledne jsou velmi 

pozitivní, dle mého názoru se jedná o dobrou propagaci školy a obce. Na základě návštěv byla otevřena cesta pro 

další spolupráci a to např. možnost workshopů pro žáky návštěvnických škol. Také naši žáci s pomůckami již 

pracují a to prakticky od vstoupení do projektu v lednu tohoto roku. Měli tak možnost postavit si ze stavebnic 

iTriangle celou řadu zajímavých projektů, programují jednoduchá i složitější zařízení, např. roboty z Lego 

Mindstorms, provádějí praktická fyzikální měření se systémem Pasco. Svou práci pak např. prezentují před 

mladšími spolužáky na prvním stupni.  

 

 

Projekt Společně pro budoucnost v rámci Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony 

pro MŠ a ZŠ I. započal 1. 9. 2017 a ukončen bude 31. 8. 2019. Zapojeni jsou všichni pedagogové školy. Celková 

částka schválené podpory je 1 128 917,- Kč. V rámci projektu jsme pro naši školu zvolili takové aktivity, které 

ve výsledku podpoří žáky, pedagogy a také rodiče. Za zmínku jistě stojí doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem, které pro žáky probíhá pravidelně jednou týdně a zapojilo se do něj 10 pedagogů školy, dále pak 

Klub zábavné logiky a deskových her a Čtenářský klub pořádaný ve spolupráci s knihovnou v Dolním Bousově. 

Zvláště „Deskovky“ Ing. Charouskové se setkaly s obrovským zájmem žáků. Pro pedagogy jsou připraveny 

zajímavé vzdělávací akce, které se zaměřují na matematickou a čtenářskou gramotnost, v poslední době na tolik 

skloňovanou inkluzi, dále pak podporu spolupráce v rámci školy a na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

formou vzájemných návštěv. Vyučující tedy cestují za příklady dobré praxe do jiných škol, zkoušejí učit 

matematiku a informatiku v angličtině, učí žáky v tzv. tandemu - dva vyučující v jedné třídě, vzájemně hospitují 

na svých hodinách. Na pravidelná setkání s inspirující náplní jsou Mgr. Nocarovou zváni rodiče žáků 4. třídy. 



39 

 

 

 

 

Nesmíme zapomenout na Mateřskou školu, kde se paní učitelky zapojily do vzdělávání v čtenářské a 

matematické pregramotnosti, rozšiřují si vzdělání v rámci logopedické péče, sbírají zkušenosti v jiných 

mateřských školách a také nabízejí zajímavá setkání s rodiči.  

 

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

       dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Ve školním roce 2018/2019 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. 

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

Dolní Bousov dne 14. 10. 2019. 

 

 

 

 

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

                Ing. Robert Olbrich                                              Mgr. Kateřina Karnová 

              předseda školské rady                                               ředitelka školy 

 

 

 
 


