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I. 

 

Pokyn pro vydání výroční zprávy 

Ředitel Základní školy Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav vydává dle 
ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 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. 2013 do 31. 
8.2014. 
 
Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy 
http://www.skolakosmonosy.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. 

http://www.skolakosmonosy.cz/


Výroční zpráva o činnosti školy – ZŠ Kosmonosy - Strana 5 (celkem 61) 

II. 
 

Základní údaje o škole 

Název školy dle ZL Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1,  
okres Mladá Boleslav 

Sídlo školy Kosmonosy, Podzámecká 1 

Právní forma Příspěvková organizace 

IČO 75031418 

IZO 102 638 576 

Zřizovatel Město Kosmonosy, Debřská 223 

Ředitel školy Mgr. Jan Šilhán 

Zástupce ředitele školy Mgr. Lenka Černá 

Školská rada Mgr. Markéta Petrášová 

Součásti školy Školní družina 

Místa poskytovaného 
vzdělávání 

Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1 

Telefon 778 002 279,778 002 243 

E-mail skolakosmonosy@seznam.cz 

www stránky skolakosmonosy.cz 

Kód oboru vzdělání 79-01-C/001 Základní škola 
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III. 
 

Stručná charakteristika školy 

Základní škola je od 1. 1. 2003 samostatný právní subjekt, jejímž zřizovatelem je 
Město Kosmonosy. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou, mravní, 
estetickou, pracovní, zdravotní a tělesnou výchovu. Škola připravuje žáky pro další 
studium a praxi. Má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Součástí školy je 
školní družina. 
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IV. 
 

2 Personální údaje 

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 1 4 5 15,2 

31 - 40 let 0 10 10 30,3 

41 - 50 let 1 3 4 12,1 

51 - 60 let 3 10 13 39,4 

61 a více let 0 1 1 3,0 

celkem 5 28 33 100,0 

% 15,2 84,8 100,0 x 

 

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

vzdělání 
dosažené 

muži ženy celkem % 

základní 0 0 0 0 

vyučen 0 3 3 9,1 

střední 
odborné 

1 0 0 0 

úplné 
střední 

0 8 8 24,2 

vyšší 
odborné 

0 0 0 0 

vysokoškols
ké 

5 17 22 66,7 

celkem 5 28 33 100,0 

 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel prvního stupně 
základní školy 

12 1 13 46,4 

učitel druhého stupně 
základní školy 

8 3 11 39,3 

učitel náboženství 0 0 0 0 

vychovatel 4 0 4 14,3 

pedagog volného 
času 

0 0 0 0 

asistent pedagoga 0 0 0 0 

trenér 0 0 0 0 

celkem 24 4 28 100,0 
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2.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 

jméno a příjmení aprobace 

Jan Šilhán 1.st., Tv 

Lenka Černá M, Zt, Aj 

Lenka Eichlerová 1. stupeň 

Jiřina Fejfušová 1. stupeň 

Jana Hornychová 1.stupeň 

Jarmila Jonášová Čj, Vo 

Ivava Očenášková neaprobovaná 

Hana Kapounová 1. stupeň 

Radomíra Martínková 1.stupeň 

Dana Morávková 1. stupeň 

Daniel Mašín Z ,Vo 

Vladimíra Pitáková Čj, Nj 

Romana Karásková 1. stupeň 

Milan Petráš Tv 

Lucie Picková neaprobovaná 

Monika Steklá Z,D 

Tereza Śtechová neaprobovaná 

Ivana Strnádková studující  

Eliška Štěpánová vychovatelství 

Jiřina Vrabcová 1. stupeň 

Ivana Železná 1. stupeň 

Zdeněk Turek Ch, P 

Barbora Horáková Z,D 

Kristýna Pospíšilová 1.stupeň 

Kateřina Radová Čj, Nj 

2.5 Trvání pracovního poměru – všech zaměstnanců školy 

doba trvání počet % 

do 5 let 10 30,3 

do 10 let 10 30,3 

do 15 let  4 12,1 

do 20 let 2   6,1 

nad 20 let 7 21,2 

celkem 33 100,0 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

nástupy a odchody počet 

nástupy 2 

odchody 0 

Mateřská dovolená (celkem) 5 
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Komentář ředitele školy 

 
Věkové složení kolektivu dává předpoklady pro kvalitní práci i v dalších letech. Průměrný 
věk kolektivu je 44,9 let, který se daří přijímáním mladých kolegů každým rokem snižovat. 
Daří se doplnit kolektiv mladými kvalifikovanými pedagogy, kteří se rychle velmi dobře 
zapojili do vyučovacího procesu, stali se součástí a posilou kolektivu. Zastoupení žen 
v kolektivu je většinové. V současnosti máme pět učitelek na mateřské dovolené, během 
letošního roku tři odchody na mateřskou dovolenou.  Aprobovanost zůstává nadále 
problémem na 2. st.,  především v předmětech Aj, F, M. Nedaří se sehnat aprobované 
vyučující matematiky. Tato aprobace je v celé republice těžko sehnatelná. Odbornou 
kvalifikaci si paní učitelka Ivana Strnádková  doplňuje studiem na VŠ, studium v tomto roce 
končí. 
V novém školním roce plánujeme rozšíření kolektivu o 4 nové pracovníky – nástup po 
mateřské dovolené a jedna nová učitelka na 1. stupeň po Mgr. Daně Morávkové, která 
odchází do starobního důchodu, další dva pracovníci na 2. stupni. 
Problém s dlouhodobou pracovní neschopností bývalé paní školnice byl vyřešen 
rozvázáním pracovního poměru k poslednímu únoru a nástupem nového pana školníka 
Romana Horváta. 
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V. 
 

Počty žáků školy 

třída počet žáků 
z toho 

chlapců 
z toho dívek 

výjimka 
z počtu žáků 

(ano – ne) 

1. A (1. B) 26/28 14/14 12/14 Ne 

2. A (2. B) 25/25 13/13 12/12 Ne 

3. A (3. B) 27/26 16/14 11/12 Ne 

4. A (4. B) 26/24 12/9 14/15 Ne 

5. A (5. B) 24/26 16/14 8/12 Ne 

6. A (6. B) 20/20 9/10 11/10 Ne 

7. A (7.B) 18/18 9/11 9/7 Ne 

8. A 27 13 14 Ne 

9. A 20 14 6 Ne 

celkem 380 201 179  

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro rok 2013/2014 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok  

2 53 16 

Vzdělávání žáků s individuálním vzdělávacím plánem 

třída Počet žáků 

1. A/1. B 0 

2. A/2. B 0 

3. A/3. B 3 

4. A/4. B 5 

5. A/5. B 7 

6. A/6. B 2 

7. A/7.B 5 

8. A 3 

9. A 4 

celkem 29 

 

Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 9 

čtyřleté gymnázium 3 

střední odborná škola 13 

střední odborné učiliště 4 

 

Žáci – cizinci 

kategorie cizinců 
občané 

EU 
ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo 

trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 

počet žáků celkem 5 5 
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Komentář ředitele školy 

Situace na prvním stupni nástupem silnějších ročníků otevřela problém s kapacitou školy a 
místem, počet žáků neustále roste, kapacita 400 byla do budoucích let již nedostačující a 
bylo nutné přikročit k navýšení na 430 žáků. K výuce se využívá i prostor družiny, kde 
zůstává budoucí druhá třída, je nutno sladit rozvrh družiny s výukou v této třídě, aby 
nedocházelo k narušování výuky. O přijetí na školu je veliký zájem, je zájem i z jiných 
spádových oblastí – Bradlec, Mladá Boleslav, Debř n. Jizerou. 
Škola se snaží nabídnout zajímavý program v době mimo vyučování, zapojujeme se do 
mnoha projektů. Školní hřiště s umělým povrchem nabízí využití v době výuky i mimo ni, je 
využíváno pro množství aktivit. Prostory jsou nabízeny k využití i veřejností v odpoledních 
hodinách. Prostředí školy se zatraktivnilo upraveným nádvořím, na kterém se pořádají 
další akce školy. Snahou města je pomoci vybudovat nové prostory k výuce. 
Na škole vzděláváme žáky s poruchami učení, chování a dalším zdravotním postižením. 
Těmto žákům vypracovávány individuální vzdělávací plány (výchovnou poradkyní 
pravidelně vyhodnocovány). Žáci, u kterých je podezření na poruchu učení jsou po 
konzultaci s rodiči odesíláni na vyšetření do PPP v Mladé Boleslavi. K 31. 3. 2014 bylo 
těchto žáků vzděláváno celkem 29. 
 V novém školním roce budou otevřeny dvě první třídy s počty žáků 26 a 27. 
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VI. 
 

Hodnocení žáků 

Celkové hodnocení žáků – prospěch- v % - I./II. pol. 

třída 
prospěli s 

vyznamenáním 
prospěli neprospěli 

1. A/1. B 96,3/94,4 1,85/1,85 0,0/1,85 

2. A/2. B 96,0/96,0 0,0/2,0 0,0/0,0 

3. A/3. B 86,8/96,2 11,3/1,88 0,0/0,0 

4. A/4. B 82,0/80,0 18,0/18,0 0,0/2,0 

5. A/5.B 64,0/58,0 36,0/42,0 0,0/0,0 

6. A/6.B 50,0/42,5 50,0/57,5 0,0/0,0 

7. A/7.B 44,4/38,9 55,6/61,1 0,0/0,0 

8. A 18,5/18,5 81,5/81,5 0,0/0,0 

9. A 35,0/25,0 65,0/75,0 0,0/0,0 

Celkem žáků 267/260 112/115 0/2 

Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

1. A/1. B 53 0 

2. A/2. B 49 0 

3. A/3. B  52 0 

4. A/4. B  50 0 

5. A/5.B 50 0 

6. A/6.B 40 0 

7. A/7.B 36 0 

8. A 27 0 

9. A 20 0 

celkem 377 0 

Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním 
stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) 

třída 
hodnocení 

klasifikačním 
stupněm 

hodnocení 
slovní 

kombinace slovního 
hodnocení  

a klasifikačním 
stupněm 

1. A/1. B 53 0 0 

2. A/2. B 49 0 0 

3. A/3. B 52 0 0 

4. A/4. B 50 0 0 

5. A/5.B 50 0 1 

6. A/6.B 40 0 0 

7. A/7.B 36 0 0 

8. A 27 0 0 

9. A 20 0 0 

celkem 377 0 1 
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Výchovná opatření – pochvaly- I./II.pol 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

1. A/1. B 0/2 0/5 

2. A/2. B 0/2 5/5 

3. A/3. B  0/3 5/5 

4. A/4. B  0/6 3/5 

5. A/5.B 0/1 1/2 

6. A/6.B 0/2 4/2 

7. A/7.B 0/1 0/0 

8. A 0/1 0/8 

9. A 2/2 1/0 

celkem 2/20 19/32 

Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

třída 
napomenutí 

třídního učitele 
důtka třídního 

učitele 
důtka ředitele 

školy 

1. A/1. B 0/1 0/0 0/0 

2. A/2. B 1/4 0/1 0/0 

3. A/3. B 0/2 1/0 0/0 

4. A/4. B 2/5 0/0 0/0 

5. A/5. B 5/9 1/1 0/0 

6. A/6. B 2/1 1/0 0/0 

7. A/7.B 1/0 2/0 0/0 

8. A 1/1 2/1 1/0 

9. A 0/1 0/0 0/0 

celkem 12/24 7/3 1/0 

Komisionální přezkoušení žáků 

třída 
pochybnosti o 

správnosti hodnocení 
opravné zkoušky 

1. A/1. B 0 0 

2. A/2. B 0 0 

3. A/3. B 0 0 

4. A/4. B 0 0 

5. A/5. B 0 0 

6. A/6. B 0 0 

7. A/7.B 0 0 

8. A 0 0 

9. A 0 0 

celkem 0 0 

Opakování ročníku 

třída žák neprospěl 
žák nemohl 

být hodnocen 

žák měl vážné 
zdravotní 
důvody 

žák opakuje 
9.r. po splnění 
povinné školní 

docházky 

1. A/1. B 1 0 0 0 

2. A/2. B 0 0 0 0 

3. A/3. B 0 0 0 0 

4. A/4. B 1 0 0 0 

5. A/5. B 0 0 0 0 

6. A/6. B 0 0 0 0 
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7. A/7.B 0 0 0 0 

8. A 0 0 0 0 

9. A 0 0 0 0 

celkem 2 0 0 0 

Počet omluvených hodin 

třída 
počet 

omluvených 
hodin 1.pol. 

průměr na 
žáka třídy 

počet 
omluvených 
hodin 2.pol. 

průměr na 
žáka třídy 

1. A/1. B 1054 19,89 1037 19,57 

2. A/2. B 1446 30,13 1242 25,35 

3. A/3. B 1339 25,75 1799 34,60 

4. A/4. B 1079 21,58 1808 36,16 

5. A/5. B 1609 30,94 1557 31,14 

6. A/6. B 1802 45,05 2333 58,33 

7. A/7.B 1997 53,97 1592 44,22 

8. A 1803 66,78 1832 67,85 

9. A 934 46,70 1631 81,55 

celkem 13063 37,87 14831 44,30 

 

Komentář ředitele školy: 

 
Výsledky celkového hodnocení jsou velmi dobré. Při zapojení do testování naše škola 
patří do lepší poloviny zúčastněných škol. Rovnocenný partnerský vztah mezi žáky a 
učiteli, mezi učiteli a rodiči se kladně odráží na výsledcích vzdělávání žáků. 
Rozdíl mezi celkovým počtem žáků a počtem hodnocených žáků je způsoben tím, 
 že 3 žáci splňují podmínky vzdělávání dle §38 Školského zákona. 
Včasným odhalováním projevů nevhodného chování, sledováním, diskuzemi se 
předchází daleko větším problémům. Škola má výhodu charakteru rodinného prostředí, 
kde je dítě lépe monitorováno. Při řešení problémových situací se projevuje dobrá práce 
třídních učitelů, kteří pracují s třídními kolektivy ve spolupráci s ostatními pedagogy, 
výchovnou poradkyní, preventistou sociálně-patologických jevů, rodiči a vedením školy. 
Veřejnost tuto stránku bedlivě sleduje a jsou zde rodiče, kteří žádají o přestup dítěte na 
naši školu právě z důvodu, že škola okamžitě řeší všechny problémy, nic nenechá bez 
povšimnutí, s dítětem je jednáno jako s rovnocenným partnerem. Kladem je rychlé a 
úspěšné zasedání výchovné komise a vyřešení problému, často stačí jen domluva a 
dohoda s rodiči na postupu a systému kontroly. 
Problém vyšší absence se podařilo odstranit, došlo ke snížení počtu omluvených hodin 
téměř o polovinu ve druhém pololetí. 
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VII. 
 

Průběh a výsledky vzdělávání 

Hospitační činnost 

pracovník počet hospitací 

ředitel školy 43 

zástupce ředitele školy 18 

ostatní pracovníci 9 

ČŠI 20 

celkem 90 

Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 

 
+ 

(objevuje se 
ve všech 
hodinách) 

+ - 
(objevuje se 

pouze 
v některých 
hodinách) 

- 
(v hodinách se 

neobjevuje) 

plnění cílů vzdělávání    

soulad výuky s cíli základního vzdělávání 
(školním vzdělávacím programem) 

+   

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů 
výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování 
individuálních vzdělávacích potřeb žáků 

+   

konkretizace cílů ve sledované výuce +   

návaznost probíraného učiva na 
předcházející témata 

+   

materiální podpora výuky    

vhodnost vybavení a uspořádání učeben 
vzhledem k cílům výuky a k činnostem 

 +  

účelnost využití pomůcek, učebnic, 
didaktické techniky 

+   

vyučovací formy a metody    

správné řízení výuky a vnitřní členění hodin +   

sledování a plnění stanovených cílů +   

podpora osobnostního a sociálního rozvoje 
dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, 
vzájemného respektování a tolerance 

+   

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního 
a emočního zapojení do činností, uplatnění 
individuálních možností, potřeb a zkušeností 

+   

využívání metod aktivního, prožitkového 
učení, experimentování, manipulování, 
objevování, práce s chybou 

 +  

účelnost výuky frontální, skupinové a 
individuální 

 +  

vyváženost rolí učitele jako organizátora 
výuky a jako zdroje informací 

+   

účelnost aplikovaných metod  +  

respektování individuálního tempa, možnost 
relaxace žáků 

+   

vhodná forma kladení otázek +   
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motivace žáků    

dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku  +  

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)  +  

využívání zkušeností žáků +   

vliv hodnocení na motivaci žáků +   

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace  +  

osobní příklad pedagoga +   

interakce a komunikace    

klima třídy +   

akceptování stanovených pravidel 
komunikace mezi učitelem a žáky i mezi 
žáky navzájem 

+   

možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, 
argumentace, diskuse 

+   

vzájemné respektování, výchova k toleranci +   

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, 
příležitosti k samostatným řečovým projevům 
dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků 

+   

hodnocení žáků    

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení +   

respektování individuálních schopností žáků +   

využívání vzájemného hodnocení a 
sebehodnocení žáků 

+   

ocenění pokroku +   

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem  +  

vhodnost využitých metod hodnocení žáků 
učitelem 

 +  

využití klasifikačního řádu +   

Úroveň klíčových kompetencí žáků 

Úroveň klíčových kompetencí žáků 
(na konci základního vzdělávání) 

vysoká střední nízká 

1. kompetence k učení    

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné 
způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje 
a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se 
dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

 +  

vyhledává a třídí informace a na základě jejich 
pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě 

 +  

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a 
symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 
širších celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a 
kulturní jevy 

 +  

samostatně pozoruje a experimentuje, získané 
výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje 
z nich závěry pro využití v budoucnosti 

 +  

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k 
učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či 
problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 

+   
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způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky 
zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

2. kompetence k řešení problémů    

vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i 
mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a 
naplánuje způsob řešení problémů a využívá k 
tomu vlastního úsudku a zkušeností  

+   

vyhledá informace vhodné k řešení problému, 
nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k 
objevování různých variant řešení, nenechá se 
odradit případným nezdarem a vytrvale hledá 
konečné řešení problému 

+   

samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby 
řešení; užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy 

 +  

ověřuje prakticky správnost řešení problémů a 
osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní 
pokrok při zdolávání problémů 

 +  

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen 
je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

+   

3. kompetence komunikativní     

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v 
logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle 
a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 +  

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, 
vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje 

+   

rozumí různým typům textů a záznamů, 
obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 
zvuků a jiných informačních a komunikačních 
prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a 
tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu 
zapojení se do společenského dění 

+   

využívá informační a komunikační prostředky a 
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci 
s okolním světem 

+   

využívá získané komunikativní dovednosti k 
vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

+   

4. kompetence sociální a personální    

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se 
společně s pedagogy na vytváření pravidel práce 
v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role 
v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu 
společné práce 

+   

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, 
na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých 
mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 

+   
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pomoc nebo o ni požádá 

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé 
třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat 
s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska 
a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, 
říkají a dělají 

+   

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé 
třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat 
s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska 
a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, 
říkají a dělají 

+   

vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která 
podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; 
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby 
dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty  

+   

5. kompetence občanské     

respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich 
vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 
uvědomuje si povinnost postavit se proti 
fyzickému i psychickému násilí  

+   

chápe základní principy, na nichž spočívají zákony 
a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu 

+   

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, 
poskytne dle svých možností účinnou pomoc 
a chová se zodpovědně v krizových situacích i v 
situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

+   

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i 
historické dědictví, projevuje pozitivní postoj 
k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 
aktivně se zapojuje do kulturního dění 
a sportovních aktivit 

+   

chápe základní ekologické souvislosti a 
environmentální problémy, respektuje požadavky 
na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti 

+   

6. kompetence pracovní    

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a 
vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné 
nebo nové pracovní podmínky 

+   

přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z 
hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 
a společenského významu, ale i z hlediska 
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany 
životního prostředí i ochrany kulturních a 
společenských hodnot 

+   

využívá znalosti a zkušenosti získané v 
jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, 

+   
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činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání 
a profesním zaměření 

orientuje se v základních aktivitách potřebných k 
uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, 
rozvíjí své podnikatelské myšlení. 

+   

 

Komentář ředitele školy: 

 
Výuka probíhá v souladu s cíli vzdělávacího programu a v souladu se školním vzdělávacím 
programem „Škola v pohybu“. Výuka probíhala hlavně v kmenových třídách. K výuce fyziky 
a chemie byla využívána nová učebna upravená v západním křídle; byly zakoupeny další 
IAT tabule a velkoplošné obrazovky, škola byla „zasponzorována“ několika použitými 
notebooky od firmy Škoda. 
Výuku se učitelé snaží neustále modernizovat, zavádět nové atraktivnější postupy. Výuka 
byla ve většině hodin vedena správně a kvalitně. Individuální schopnosti žáků a jejich 
potřeby jsou plně respektovány, zvláště u dětí se sociálním handicapem.  
Škola se snaží zapojit do mnoha projektů – SFUMATO, V TECHNICE JE BUDOUCNOST, 
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, ODPLOUVÁME 
DÁL, které přispívají ke zvýšení kvality vzdělávání.  Škola úspěšně ukončila projekt- Peníze 
EU školám. 
Učitelé sami neustále hledají další možnosti vzdělávání, sami mezi sebou o nových 
metodách diskutují a nové materiály si předávají.  
Škola se zapojila do několika testování žáků KVALITA ŠKOLY, GENIUS LOGICUS, 
KLOKAN, RECITAČNÍ SOUTĚŽ, PĚVECKÁ SOUTĚŽ, testování NIQES .Výsledky testování 
řadí školu k lepšímu průměru. 
V měsíci listopadu 2013 navštívila školu ČŠI. Dle inspekční zprávy jsme školou se silnou 
pozitivní atmosférou vzdělávání, silným klima školní práce, vzájemným respektováním mezi 
vedením a pedagogy i žáky, inovací vzdělávacího kurikula, operativnosti v řízení procesů. 
Slabými stránkami jsou omezující materiální (hlavně prostorové) podmínky.  
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VIII. 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Výchozí stav 

Pojmenování výchozího stavu 

Ředitel školy, zástupce ředitele, výchovný poradce splňují kvalifikaci pro výkon funkcí. 
U čtyř pedagogických pracovníků schází odborná kvalifikace, jedna pracovnice úspěšně 
studuje pedagogickou fakultu v Praze, nově nastupující kolegyně si od září doplňuje 
pedagogické minimum a další magisterské studium v oboru anglického jazyka Koordinátory 
environmentální výchovy a v oblasti informačních a komunikačních technologií má škola 
kvalifikované dle požadavků zákona. 
Ve školním roce 2013/2014 bylo započato studium koordinátora ŠVP, vhodné  studium pro  
preventisty soc. patolog. jevů nebylo dosud vzdělávacími institucemi nabídnuto. 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

a) studium v oblasti pedagogických věd Ivana Strnádková,  

b) studium pedagogiky Mgr. Barbora Horáková 

c) studium pro asistenta pedagoga  

d) studium pro ředitele škol  

e) studium k rozšíření odborné kvalifikace  

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

a) studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

 

b) studium pro výchovné poradce  

c) specializovaná činnost – koordinace 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií 

Mgr. Vladimíra Pitáková – úspěšně zakončeno 

d) specializovaná činnost – tvorba a 
následná koordinace školních 
vzdělávacích programů 

Mgr. Lenka Černá – od září 2013 

e) specializovaná činnost – prevence 
sociálně patologických jevů 

            Mgr. Daniel Mašín – r.2014/2015 

f) specializovaná činnost – specializovaná 
činnost v oblasti environmentální výchovy 

 

  

Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

   

Mgr. Jan Šilhán 

 Školní legislativa 
NIQES – školení tvorby dotazníků a testování 
Rodiče vítáni 
MŠMT – genderová politika v ČR 
Občanský zákoník 
Integrace žáků s poruchou autist.spektra 
Tělo Olomouc, Autorské právo ve škol. prostř. 
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Mgr. Lenka Černá 

 Matematika pro všechny 
Slovní úlohy jako nástroj rozvoje tvořivého 
myšlení a čtenářské gramotnosti 
Geogebra 
Podpora matematické gramotnosti na 2.st. 
NIQES – školení tvorby dotazníků a testování 
Seznamte se Erasmus+ 

Mgr. Daniel Mašín 
 Finanční gramotnost 

Etická výchova a učebnice 

Mgr. Jana Hornychová 

 Český jazyk činnostně v 5. ročníku 
Počítač jako pomocník ve výuce matematiky 
na 1.st. 
Podpora matematické gramotnosti 
Etická výchova 
SFUMATO 

Mgr. Monika Steklá 
 Jak učit o komunismu 

Využití médií ve výuce dějepisu 

Mgr. Milan Petráš  Tělo Olomouc 

Ivana Strnádková 

 Dva dny s didaktikou matematiky 

Pojetí matematiky na 1.st. Podle prof. Hejného 

Aritmetika ve 4. a 5.tř. s výhledem do 6.roč. na 

ZŠ 

Finanční gramotnost v pedagogické praxi 

Přemýšlíme, tvoříme a objevujeme 

v matematice 

 

Mgr. Jiřina Fejfušová 

 Individuální výchovný program – smlouvy se 

školou 

SFUMATO 

Mgr. Radomíra 
Martinková 

 Jóga pro děti 

SFUMATO 

Mgr. Romana Karásková 
 SFUMATO 

Jak bavit sebe i žáky vlastivědou 

Mgr. Ivana Železná  SFUMATO 

Mgr. Lenka Eichlerová 

 Aktivity pro rozvoj koncentrace pozornosti 

Možnosti výuky čtení z pohledu jejich výhod 

Řešení konfliktů ve škole 

SFUMATO 

Mgr. Jiřina Vrabcová 

 Písmo Comenia script 

Kreativní témata ve Vv 

SFUMATO 

Nápadník do hodin matematiky 

Mgr. Hana Kapounová  SFUMATO 

Lucie Picková 

 Agrese, šikana a proces jejich řešení 

Úvod do Open-source software 

Jazyková propedeutika-jazykové probuzení v 

předškolním věku 

NIQES – školení tvorby dotazníků a testování 

Ivana Očenášková  
 Příprava cizojazyčných lekcí, cvičení a testů 

na počítači 

Jana Kortanová  Právní vědomí vychovatelů 
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Mgr. Dana Morávková  Možnosti výuky čtení z pohledu jejich výhod 

Mgr. Zdeněk Turek 

 Setkání koordinátorů environmentální 

výchovy 

Vyučování v ZOO 

Mgr. Pitáková Vladimíra 
 Příprava cizojazyčných lekcí, cvičení a testů 

na počítači 

Mgr. Jarmila Jonášová 
 Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost 

Etická výchova 

Samostudium 

Prázdniny Počet dnů Samostudium 

podzimní prázdniny 2 0 

vánoční prázdniny 6 6 

jednodenní pololetní 
prázdniny 

1 0 

jarní prázdniny 5 5 

velikonoční prázdniny 2 1 

celkem 16 12 

 

Komentář ředitele školy: 

 
V rámci projektů EU Peníze školám jsme získali finanční prostředky na další možná školení 
a možnost jsme využili v plném rozsahu, snažíme se dále využít školení nabízená a 
financována z grantů. 
V rámci projektu SFUMATO (jiná metoda čtení) se zapojilo 10 pracovnic z 1. stupně včetně 
nově nastupujících. 
Od září 2013 začala Mgr. Lenka Černá studovat specializovanou činnost – tvorba a 
následná koordinace školních vzdělávacích programů, dokončení v září 2014. 
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IX. 
 

ICT – standard a plán 

Pracovní stanice – počet 

počet 
standard 

ICT 
skutečnost plán 

počet žáků  378 400 

počet pedagogických pracovníků  24 25 

pracovní stanice umístěné v počítačových 
učebnách 

30 30 30 

pracovní stanice umístěné v nepočítačových 
učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. 

9 9 30 

pracovní stanice sloužící k přípravě 
pedagogického pracovníka na výuku a k jeho 

vzdělávání 
18 18 18 

počet pracovních stanic celkem 57 57 57 

počet pracovních stanic na 100 žáků  0,3 0,3 

Pracovní stanice – technické parametry 

technické parametry stanic počet 

starší 5 let 0 

novější – nevyhovuje standardu ICT 0 

novější – vyhovuje standardu ICT 57 

Lokální počítačová síť (LAN) školy 

lokální počítačová síť 
standard 

ICT 
skutečnost plán 

počet přípojných míst 50 38 40 

sdílení dat Ano Ano  

sdílení prostředků Ano Ano  

připojení do internetu Ano Ano  

komunikace mezi uživateli Ano Ano  

bezpečnost dat Ano Ano  

personifikovaný přístup k datům Ano Ne Ne 

Připojení k internetu 

služba hodnota 
standard 

ICT 
skutečnos

t 
plán 

rychlost 512/128 a 1024/256 256kb/s 512 512 

agregace Nejvýše 1:10    

veřejné IP adresy ANO Ano Ano  

neomezený přístup na 
internet 

ANO Ano Ano  

oddělení VLAN (pedagog, 
žák) 

ANO Ano Ne  

QoS (vzdálená správa) ANO Ano Ano  

filtrace obsahu ANO Ano Ano  

antispam ANO Ano Ano  

antivir ANO Ano Ano  
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Prezentační a grafická technika 

technika 
standard 

ICT 
skutečnost plán 

druh    

datový projektor Ano 8 9 

dotyková tabule Ano 8 9 

tiskárny Ano 6 6 

kopírovací stroj Ano 2 2 

Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 

programové vybavení 
standard 

ICT 
skutečnost plán 

operační systém Ano Ano  

antivirový program Ano Ano  

textový editor Ano Ano  

tabulkový editor Ano Ano  

editor prezentací Ano Ano  

grafický editor - rastrová grafika Ano Ano  

grafický editor - vektorová grafika Ano Ano  

webový prohlížeč Ano Ano  

editor webových stránek Ano Ano  

klient elektronické pošty Ano Ano  

aplikace pro výuku a procvičování psaní na 
klávesnici 

Ano Ano  

programy odborného zaměření Ano Ano  

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

typ vzdělávání 
standard 

ICT 
skutečnost plán 

Z – základní uživatelské znalosti 100% 25 25 

P – vzdělávání poučených uživatelů 100% 25 25 

S – specifické vzdělávání  0 1 

M - vzdělávání ICT koordinátorů 5% 2 2 

 

Komentář ředitele školy: 

 
Koncepce výuky informatiky v návaznosti na RVP je zpracována na úrovni, pedagogové 
jsou pravidelně seznamováni s obnoveným výukovým softwarem s možností dalšího 
proškolení k prezentačním technikám. Nainstalovaly se další IAT financované z prostředků 
projektu Peníze školám, jsou k dispozici nové IAT v učebně fyziky a 4. A. 
Škola se zapojila do projektu V technice je budoucnost s možností získat multimediální 
vzdělávací hry a e-learningové kurzy. Nově se škola zapojila do projektu Vzdělávání 
dotykem, který pomůže vzdělávat pedagogy v oblasti ICT a vybavit je tablety. 
Internetová žákovská knížka funguje, je rychlým přehledem pro rodiče o prospěchu dítěte a 
pomocníkem učitele pro objektivní hodnocení. 
Pozn.: Chloubou školy jsou stále webové stránky s týdenní aktualizací. 
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X. 
 

Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 

Školní družina 

oddělení 
počet žáků – 
pravidelná 
docházka 

počet žáků – 
nepravidelná 

docházka 
počet vychovatelů 

1 30 0 1 

2 30 0 1 

3 20 10 1 

4 20 10 1 

ranní 22 0 1 

celkem 100 20 4 

Materiálně technické vybavení 

prostory školní družiny, školního klubu družina 

vybavení školní družiny, školního klubu klasické vybavení 

 

Komentář ředitele školy: 

 
Školní družina plní kvalitně funkci, pro kterou je zřízena. Práce s dětmi byla náročnější 
z hlediska vztahů, žáci 1. tříd velmi bouřlivě projevovali své emoce, měli mezi sebou časté 
konflikty, které bylo nutné neustále řešit. Je vidět trend posledních let, kdy i takto malí žáci 
nerespektují dospělou osobu, své rodiče často neberou s úctou a rodiče jim slouží jako 
nosič aktovek a dopravce do školy, nezdraví je. Cílem práce družiny je vytvářet u žáků 
potřebu cítit, projevovat pozitivní chování, asertivita, slušnost, ohleduplnost. 
Činnost družiny se zaměřila i na besedy k různým tématům, hudební a recitační chvilky, 
tělovýchovným činnostem venku, esteticko-výchovným činnostem a mimořádným akcím  
– hledání pokladu, běh zámeckým parkem, návštěva muzea dějin Kosmonos, návštěva 
muzea Na gruntě, exkurze do zahradnictví, návštěva Lorety, stavění sněhuláků pro Afriku. 
Cílem je oživení pravidelných činností a rozvíjení zájmů dětí o různá odvětví a podněcovat 
je k zapojení do veřejného života ve městě. 
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XI. 
 

Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 

Akce školy 

typ akce 
počet 

zúčastněných 
tříd 

počet 
zúčastněných 

žáků 

poznámka (název akce, 
výsledek) 

Vltava 0 19 
Sportovně poznávací akce 

v Jižních Čechách 

Výstavy, besedy 16 378 

Dospívám pro 6. tř., sdružení 
Slánka – šikana, kyberšikana, 

mediální džungle, vztahy a 
chození, parta, alkohol, 

kouření, besedy s Městskou 
policí, s mluvčím policie ČR 

Tonda obal na cestách, 
Veselé zoubky 

Lyžařský výcvik 2 30 Krkonoše, Dolní Dvůr 

Centrum Babylon 0 47 Sportovně- naučný program 

exkurze 20 465 

Kutná Hora, Šestajovice, 
Muzeum Dobrovice, Dvůr 

Králové, letiště Kbely, Pražský 
hrd, Staré Hrady, Nová Paka, 

sport.-relax.pobyt 6 145 
Harrachov, Benecko, 

Bezdědice, Nebákov, Kořenov  

školní výlety 10 250 
Mnichovo Hradiště, ZOO 
Liberec, Máchovo jezero, 

Chleby, Ostrá n.L. 

zahraniční 
výjezdy sport.-
relax. pobyt u 

moře 

0 20 
Baška Voda Chorvatsko 

 

žákovská 
vystoupení 

8 100 

Den učitelů, jarmarky, 
vystoupení v Loretě, Dětská 

nota, koncerty flétniček a 
kláves, školní pěvecká soutěž, 

recitační soutěž, divadlo 
Lotrando A Zubejda, dětská 

opera Červená Karkulka 

Koncerty a 
divadelní 

představení 
16 370 

MěD MB, Zámecké kulturní 
léto Kosmonosy, divadlo 
Hybernia, koncert LŠU 

sportovní soutěže 
okresní, 

regionální, krajské 
8 akcí  208 

Okresní kola v přespolním 
běhu, turnaj ve florbalu Pohár 
ČP, Hokejbal proti drogám, 

zimní viceboj, Běh 
olympijského dne, Pohár 

rozhlasu v atletice 

Sportovní soutěže 
školní 

6 akcí 300 
Běh zámeckým parkem,turnaj 

ve vybíjené, Vánoční laťka, 
turnaj v kuželkách, turnaj 
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v malé kopané 

Netradiční 
zámecká 
olympiáda 

16 342 Již 6. ročník se 36 disciplínami 

olympiády 4 akce 325 
M olympiády, Klokan, 

Pythagoriáda, Genius Logicus 

jiné akce školy 6 akcí 180 
Hlavolamy a deskové hry 

Bystré hlavičky  

 

Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 

název akce počet žáků výsledek, umístění 

Recitační soutěž 2 
Eliška Nedvědová postup do 

krajského kola 

matematický Klokan 310 Daniel Hájek 3. místo 

Hokejbal proti drogám 
okresní kolo 

 2. místo (oblast – 3. místo) 

Okresní kolo přespolního 
běhu 

20 

2.místo Zlámalová Anna 
1.místo Kristýna Zemanová 

1.místo Jakub Langer 
2.místo Jakub Kolín 

Genius Logicus 33 Johanka Vondráková 

Okresní kolo ve florbalu 12 3. místo 

Zimní víceboj 8 
3.místo družstev i jednotlivci 

Marek Coufal 

Cyklokros 3 
Dlasková V., Zemanová K., 

Vaníčková T. 

Tenis 2 sestry Vajsejtlovi 

Turnaj 4. tříd v 
minibasketbalu 

25 2.místo 

Olympijský den 58 
1.místo M.Kolín, V.Dlasková, 
M. Coufal, K. Zemanová,     
J. Kolín T. Vajsejtlová 

Mažoretky 15 Mistryně republiky 

Krajské finále v kuželkách a 
postup na MČR 

3 
1. místo v kraji – T. 
Chlumská, F. Bajer, 

K.Kovaříková 
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Komentář ředitele školy: 

 
Daří se neustále připravovat mnoho zajímavých akcí pro žáky a jejich rodiče. Spousta akcí je 
veřejností vyhledávána. 
Ke zdařilým jarmarkům a vánočním koncertům pěveckého sboru, kláves, flétniček, setkání 
s bývalými kolegy učiteli se přidalo mnoho sportovních aktivit, společných víkendů, 
prožitkových akcí (nutno vyzdvihnout spolupráci s oddílem kuželek – p. Vít), školní pěvecká 
soutěž za účasti paní učitelek seniorek-dnes „důchodkyň“ a recitační soutěž opět s jejich 
pomocí. Přibyla nová žákovská vystoupení, připravená žáky 5. B třídy a pěveckého sboru – 
zdařilá pohádka Lotrando a Zubejda a velmi úspěšná dětská opera Červená Karkulka. 
Pokračující tradiční akcí byla Zámecká olympiáda (letos v pohádkových bytostí), která byla 
vyvrcholením veškerého dění na škole, dala dětem možnost spolupracovat v kolektivu 
různého školního věku, pomáhat si vzájemně, podporovat v dosažení cíle, spolehnout se na 
kamaráda. Důležité bylo pro děti zúčastnit se a prožít. 
Výuka se obohacuje o zajímavé exkurze a výstavy a zapojení do různých projektů, které 
ukazují např. řemesla, zajímavé výrobní podniky nebo besedy nad zdravím a jak o něj 
pečovat (Zdravé zoubky). Velmi zdařilou besedou byla beseda s německým vědátorem 
propagátorem badatelského poznávání matematiky Joachimem Heckerem, který v rámci 
výstavy v Praze navštívil naši školu a projekt Matematika na dotek se dotkla i našich žáků 6. 
a 9. tříd. 
Talentovaným žákům se dává možnost účasti v olympiádách a soutěžích i mezinárodního 
rozsahu – např. Genius Logicus. matematický Klokan. 
Vážíme si všech úspěchů našich žáků a jsme na ně patřičně hrdi, o každém jejich úspěchu 
v mimoškolních aktivitách jsme informováni a snažíme se je zaznamenat. 
Vážíme si ochoty dětí a rodičů přispět na dobročinné akce – Květinový den v boji proti 
rakovině – 3 624 Kč, Fond Sidus pro ohrožené děti – 6 435 Kč, sbírka pro Unicef – 3 200 Kč, 
kdy se podařilo vybrat nemalou finanční částku. Sbírala se plastová víčka, finanční částka 
utržená za tuto sbírku pomohou zdravotně postiženému chlapci. Nejsme lhostejní k neštěstí 
druhých. 
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XII. 
 

Prevence sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů 

vzdělávání komentář 

školní metodik prevence Lucie Picková 

pedagogičtí pracovníci školy  

školní vzdělávací program  

Volba povolání Projekt Odplouváme dál 

výchova ke zdravému životnímu stylu 
v hodinách rodinné výchovy, kroužek vaření, 

stravování ve školní jídelně 

preventivní výchova ve výuce jednotlivých 
předmětů 

besedy, rozbory situací, řešení modelových 
situací 

formy a metody působení na žáky, které se 
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 

chování 

besedy, filmová představení, osobní příklad 
pedagoga, motivační exkurze 

organizace prevence  

minimální preventivní program vypracován každoročně metodikem 

využití volného času žáků 
nabídka kroužků, třídních akcí, víkendových 

akcí, besed, výletů, exkurzí 

průběžné sledování podmínek a situace ve 
škole z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů 

diskuse, besedy, rozhovory, situace dobrá, 
případné problémy okamžitě řešeny s vých. 

poradcem preventistou a rodiči 

uplatňování forem a metod umožňující 
včasné zachycení ohrožených dětí 

spolupráce s rodiči a sociálním odborem 

poradenská služba školního metodika 
prevence 

 

poradenská služba výchovného poradce konzultační hodiny a individuálně okamžitě 

zajištění poradenských služeb speciálních 
pracovišť a preventivních zařízení 

spolupráce s PPP, sociální odbor města MB 

vybavení školy odbornými a metodickými 
materiály a dalšími pomůckami 

videopořady 

školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, 
distribuci a zneužívání návykových látek 

v areálu školy a odpovídající sankce) 
ano 

akce školy pro žáky k prevenci sociálně 
patologických jevů 

sportovní turnaje, prožitkové víkendy 

Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 

sociálně patologický jev počet 

drogová závislost 0 

alkohol 0 

kouření 5 

kriminalita a delikvence 0 

vulgarismus 1 

kyberšikana 0 

záškoláctví 2 

šikanování 0 

vandalismus 0 

násilné chování 1 
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xenofobie 0 

rasismus 0 

 

Komentář ředitele školy: 

 
Cíle vytyčené MPP se během roku podařilo splnit. Při řešení problémů sociálně 
patologických jevů se vždy schází výchovná komise, která se snaží situaci vyřešit. Většinou 
stačí jen domluva a dohoda se zákonnými zástupci žáka o dalším postupu a kontrole. 
Škola má zažitá pravidla pro soužití mezi žáky a učiteli, učitelé se stále snaží zvyšovat 
sebevědomí žáků, jsou vstřícní. Svojí prací přispívají k minimalizaci šikany a dalších 
nežádoucích jevů, pomáhají vytvářet přátelské vztahy. 
Žáci získali řadu vědomostí a dovedností v této oblasti. Akce a besedy reagovaly na 
aktuální problémy, škola v těchto aktivitách bude nadále pokračovat. Snažíme se získávat 
žáky pro celoživotní pěstování zdravého životního stylu a sportovních aktivit, napomáhat 
pozitivnímu sociálnímu chování a rozvoji osobnosti, zvyšovat odolnost žáků vůči sociálně 
patologickým jevům – zvláště kouření, alkoholu,  kyberšikaně. 
Atmosféra ve škole je stále přátelská a otevřená, v atmosféře důvěry jsou žáci otevřenější a 
učitelé mohou včas pomoci řešit jejich případné problémy.  
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XIII. 
 

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Program environmentálního vzdělávání 

vzdělávání komentář 

školní metodik environmentálního 
vzdělávání 

Mgr. Zdeněk Turek 

pedagogičtí pracovníci školy  

školní vzdělávací program  

problematika environmentálního vzdělávání 
je zapracována v jednotlivých předmětech 

ŠVP 
ano 

samostatný předmět environmentálního 
vzdělávání 

ano 

pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný 
rozvoj“ jsou nezbytným učivem při 
naplňování klíčových kompetencí 

ve všech vzdělávacích oblastech, zvláště 
člověk a příroda, člověk a společnost 

vzdělávání a výchova ve školní družině a 
školním klubu je také zaměřena na 

environmentální vzdělávání 
formou rozhovorů a her, vycházek, víkendů 

organizace environmentálního vzdělávání  

škola má zpracovaný program 
environmentálního vzdělávání 

ano 

spolupráce školy s rodinou, obcí, 
podnikovou sférou, ostatními subjekty 

Úklid Obory 
 muzejním spolkem, ČSOP Klenice, 

ARTECO Jičín 

organizování celoškolních aktivit 
zaměřených na environmentální vzdělávání 

Den Země, 3 bleskové sběry, vycházky 
s odborníkem RNDr. Petříčkem – geologická 

exkurze na BABU, akce sbírej mobil, sběr 
použitého oleje, plastových víček, soutěž 

Recyklohraní 

spolupráce školy s dalšími základními 
školami, předávání si zkušeností 

 

využívání středisek a center ekologické 
výchovy 

DDM v Mladé Boleslavi, ekocentrum 
Českého ráje, ekocentrum Klenice 

kontakty školy s nevládními organizacemi, 
zaměřenými na ekologickou výchovu 

nejsou 

vybavení školy učebními pomůckami pro 
environmentální vzdělávání 

běžné vybavení v rámci možností školy 

ekologizace provozu školy (šetření energií, 
třídění odpadů) 

šetření energií – zhasínání světel, vypínání 
počítačů, program tříděného odpadu, baterií 

 

Komentář ředitele školy: 

Díky mnohaletému působení environmentální výchovy škola obdržela titul ŠKOLA 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 3. STUPNĚ. Titul je propůjčen na 3 roky. 
Každá třída třídila plasty a papír, všechny třídy se zapojily do sběru použitého oleje. Práce 
školního koordinátora se projevila v akcích školy a zajímavých aktivitách pro děti i rodiče.  
Velmi oblíbeným se stal ekologický víkend na Yetici v Krkonoších (akce SRPŠ), kdy se žáci 
učí trávit čas bez vymožeností civilizace. Koordinátor umožnil žákům zapojení do dalších 
akcí: pomoc Muzejnímu spolku Kosmonosy s přespáním v depozitáři, cyklovýlet do 
Českého ráje, Vltava s porovnáváním přírody Pošumaví a krásami Českého Krumlova. 
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V rámci soutěže Recyklohraní pokračujeme ve sběru drobného elektroodpadu a jeho 
odvozu zdarma. Proběhly tři bleskové sběry, kdy výtěžek druhého sběru byl zcela věnován 
na vybavení tříd novými konzolemi na závěsy a třetí částečně na odměny při závěrečném 
hodnocení žáků. Celková částka, kterou škola získala, činí 29 487 Kč.  Celá škola sbírala 
plastová víčka na dobročinnou sbírku pro postiženého chlapce, z prodeje byla podpořena 
jeho léčba. 
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XIV. 
 

Prevence rizik a školní úrazy 

Počet úrazů 

počet záznamů v knize úrazů 20 

počet odeslaných záznamů o úrazech 0 

Vyhodnocení úrazů 

místo úrazu počet úrazů 

v hodinách tělesné výchovy 12 

v ostatních vyučovacích předmětech 1 

výlety a exkurze 0 

lyžařské kurzy 0 

přestávky ve škole 7 

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) 

 

Komentář ředitele školy: 

 
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. Škola z hlediska bezpečnosti dodržuje všechny předpisy a 
spolupracuje s odborníky zaměřenými na tuto oblast. 
Počet zapsaných úrazů se snížil, což je důsledkem dodržování pravidel bezpečností a 
neustálého nabádání k jejich dodržování. 
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XV. 
 

Spolupráce školy s rodiči 

Formy spolupráce 

formy spolupráce komentář 

Školská rada 

schůzky jsou svolávány na podnět vedení 
školy, proběhly dvé schůzky, byl 

v doplňujících volbách zvolen nový člen 
z řad rodičů pan Balák  

Občanské sdružení při škole 

Sdružení rodičů a přátel školy – pracuje,  
3x ročně schůzka s vedením školy, podpora 

v aktivitách školy i po stránce financí, 
podpora (finanční) dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. 
Díky akčnosti výboru probíhají i netradiční 

turnaje v kuželkách a bowlingu proti 
učitelskému sboru. 

Sdružení organizovalo i ples a disko, 
podpořilo ekologický víkend. 

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

školní akce pro rodiče 

2x jarmarky, koncerty sboru ,flétniček, 
kláves, divadelní představení dny 

otevřených dveří, možnost návštěv 
v hodinách při výuce, účast na akcích tříd, 

společné sportování, víkendové akce 

školní časopis 
zatím nevydáván, veškeré dění 

zveřejňováno na webu 

 

Komentář ředitele školy: 

 
Sdružení SRPŠ rozvinulo svoji pomoc škole, rodiče se více snaží rozvíjet spolupráci, snaží 
se podpořit dobré aktivity, pomoci schválit i finanční podporu. Velkou oporou za SRPŠ je  
p. Bilá, p. Procházková, které reagují na požadavky učitelů velmi flexibilně. Za odměnu jsme 
jim nabídli zájezd na Moravu. 
Podařilo se uskutečnit již 6. ples SRPŠ, který i přes malou účast veřejnosti byl velmi zdařilý. 
Rodiče mají školu vždy přístupnou k návštěvám a otevřenému jednání. Škola splnila 
podmínky pro zařazení do systému škol RODIČE VÍTÁNI a systému AKTIVNÍ ŠKOLA. 
Rodiče mají prostor k diskuzi na webových stránkách školy. Na webových stránkách jsou 
k dispozici e-mailové adresy pedagogů pro rychlou komunikaci. 
Školská rada se v letošním školním roce sešla vždy na výzvu školy z důvodu řešení 
aktuálních problémů, seznámení se s novými úpravami ve školním vzdělávacím programu a 
školním řádu. 
Pozn.: spolupráce s rodiči, ale i s dalšími partnery je na výborné úrovni. I díky tomu, že se 
snažíme zviditelňovat školu prostřednictvím médií – pravidelný sloupek v kosmonoských 
novinách a články v regionálním tisku, Učitelských novinách. 
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XVI. 
 

Vyřizování stížností, oznámení podnětů 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

datum 
podání 

obsah stížnosti stěžovatel stížnost vyřídil 

 žádné stížnosti nebyly podány   

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

datum 
podání 

obsah stížnosti stěžovatel stížnost vyřídil 

 
žádné stížnosti nebyly podány 

a vyřizovány 
  

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 

datum 
podání 

obsah stížnosti stěžovatel stížnost vyřídil 

 nebyly řešeny   

 

Komentář ředitele školy: 

 
Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy ve správním řízení nebyly žádné. Stížnosti proti 
průběhu a výsledku vzdělávání také žádné. V oblasti pracovněprávních vztahů rovněž 
nebyly, došlo pouze k rozvázání pracovního poměru s paní Frydrychovou, která ze 
zdravotních důvodů nemohla vykonávat pracovní pozici školnice. 
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XVII. 
 

Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších 
prostředků 

Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 1 
vyhlášky č. 551/2004 Sb. 

v  Kč 

účelový 
znak 

ukazatel 
poskytnuto 

k 31. 12. 
použito 
k 31. 12. 

vratka při 
finančním 

vypořádání 

33353 

přímé NIV celkem 
13 036 017,00 13 036 017,00 0 

z 
toho 

 

- platy 
9 356 170,00 9 356 170,00 0 

- OON 
86 580,00 86 580,00 0 

- ostatní (pojistné + 
FKSP + ONIV) 

3 593 267,00 3 593 267,00 0 

Vyúčtování prostředků NIV – sumář (poskytnutých dle § 180 zákona č. 
561/2004 Sb.) 

v  Kč 

ukazatel hlavní činnost 

 stav k 31. 12. 

poskytnuté dotace celkem 
 

15 708 017,00 

čerpání dotací celkem 
 

15 692 267,59 

hospodářský výsledek 
 

15 749,41 

Čerpání prostředků NIV – rozpis vybraných položek (poskytnutých dle § 
180 zákona č. 561/2004 Sb.) 

v  Kč 

nákladové položky stav k 31. 12. 

DHM 33 867,00 

nákup materiálu 953 488,00 

voda 78 282,00 

elektrická energie 224 054,00 

plyn 1 102 554,00 

nákup služeb 482 874,00 

opravy a údržba 117 059,00 

stravné žáci 472 208,00 

stravné dospělí 36 160,00 

odpisy 26 016,00 
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Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

v Kč 

ukazatel stav k 31. 12. … 

ztráta z minulých let 0 

rezervní fond 15 749,41 

fond odměn 0 

odvod do rozpočtu zřizovatele 0 

celkem 15 749,41 

 

Komentář ředitele školy: 

 
Škola hospodařila s vyrovnaným hospodářským výsledkem. 
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XVIII. 
 

Materiálně-technické podmínky vzdělávání 

 

prostředí, prostory a vybavení školy komentář 

budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich 
estetická úroveň 

škola se nachází v budově zámku, často 
řešeny technické problémy, chybí více 
odborných učeben, snaha ze strany 

pedagogů o lepší estetickou úroveň za 
pomoci rodičů a vlastních sil, sponzorů 

členění a využívání prostoru ve školách s více 
součástmi 

prostory školy jsou zcela plně 
využívány, členění školy je náročné pro 
důsledné dodržování neustálého dozoru 

nad žáky 

odborné pracovny, knihovny, studovny, 
multimediální učebny 

interaktivní tabule v 9 kmenových 
třídách 

odpočinkový areál, zahrady, hřiště 

vybavený areál k dispozici nejen pro 
potřeby školy, jsou využívány i přilehlé 
prostory zámeckého parku, sportovní 

areály soukromých provozovatelů 

koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia, 
akustické a případné další fyzikální vlastnosti 

prostorů používaných pro výuku 

k dispozici Zrcadlový sál, kde se konají 
veškerá kulturní představení, keramická 

dílna 

vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním 

nářadím apod. 

vybavenost celkem na dobré úrovni, 
pomůcky se průběžně doplňují dle 

potřeb pedagogů a finančních možností 

vybavení žáků učebnicemi, učebními texty 

na vysoké úrovni, žák má k dispozici 
veškeré učebnice, ty jsou s pravidelností 

obměňovány dle poškození a 
modernizace dle požadavku pedagogů 
a souladu s RVP, těžko dostupné texty 

jsou žákům kopírovány 

vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

k dispozici videotechnika, 
radiomagnetofony, interaktivní tabule 

dostupnost pomůcek, techniky, informačních 
zdrojů a studijního materiálu 

na požádání pedagoga 

 

 

Komentář ředitele školy: 

Vzhledově velmi dobře vypadající nádvoří umožňuje konat slavnostní akce a jarmarky, 
které umožňují propagaci školy a rozvíjet spolupráci s veřejností. 
Problémem stále zůstává nedostatek vybavených učeben. Během prázdnin se plánuje 
vybudovat další třídu v severní části, kde byla keramická dílna, zrekonstruovat sociální 
zařízení v budoucích prvních třídách, zabudovat sprchu u PC učeben a bidetové sprchy na 
4 toaletách. Estetiku budovy pomůže zvednout oprava fasády v průčelí školy 
Škola má možnost využívat školní hřiště, hřiště je využíváno k hodinám Tv a mnoha dalším 
aktivitám; přínosem je dětský park s prolézačkami a obnova písčitých cest v parku – využití 
na Tv a sportovní akce. 
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XIX. 
 

Výsledky inventarizace majetku 

Inventarizovaný majetek 

druh majetku  
inventarizace 

ke dni 31. 12. 2012 

nehmotný investiční majetek D 0 

hmotný investiční majetek F 490 2355,50 

pozemky D 0 

drobný nehmotný majetek D 30 000,00 

HM v operativní ev.(100 –1 000 Kč) F 680 845,00 

drobný hmotný majetek (1 000 – 40 000 Kč) F 6 030 543,38 

pokladní hotovost F 0 

Závěry inventarizace 

inventarizace komentář 

inventarizován byl majetek umístěný 
(upřesnění objektu) 

v budově školy 

inventarizační rozdíly (manka, přebytky), 
návrh na jejich vypořádání, postih 

nemáme 

zjištěné nedostatky a závady při 
inventarizaci, zajištění majetku, jeho ochrana 

před poškozením, odcizením 
nedostatky nebyly zjištěny 

inventarizační komise 

Jitka Urbanová 
Lucie Picková 

Mgr. Vladimíra Pitáková 
 

datum inventarizace 31. 12. 2013 

 

Komentář ředitele školy: 

 
Inventarizace proběhla bez nedostatků, bez zjištěných rozdílů, inventarizován byl majetek 
umístěný v objektu školy. Majetek je chráněn instalovaným bezpečnostním zařízením 
napojeným na PCO. Majetek je dále chráněn důslednou průběžnou kontrolou. 
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XX. 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

 
Komentář ředitele školy: 

 
Škola se každým rokem snaží o zapojení do grantových projektů. Sama nebyla vyzyvatelem 
grantového projektu. V tomto roce jsme úspěšně ukončili projekt EU Peníze školám pod 
názvem Zámecké inovace a byla poskytnuta dotace č. 4229/21/7.1.4/2011 pro oblast 
podpory zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Tento projekt podlehl 
daňové kontrole ze strany Finančního úřadu pro Středočeský kraj a veřejnosprávní kontrole 
MŠMT. Protokoly jsou uloženy ve spisovně a nedošlo ani v jedné z kontrol k pochybení. 
Škola potvrdila zájem o účast v projektu krajského pracoviště NIDV Praha a Střední Čechy 
„Vzdělávání a podpora pedagogů v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy“, 
v projektu č. CZ.1.07/1.3.00/48.0126 „Metodika Sfumato“, v projektu žadatele ATTEST, 
s.r.o. s názvem „Vzdělávání dotykem“, který bude realizován od září 2014, jsme již druhým 
rokem účastníci projektů „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským 
krajem“ a projekt „V technice je budoucnost“ v rámci operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 
Škola podala žádost na Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence 
Středočeského kraje o poskytnutí dotace v roce 2014 s celkovou neinvestiční dotací 38 tisíc 
korun. 
Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol, který je podporován MŠMT a Ministerstvem 
zemědělství – projekt podporuje žáky na 1. stupni zdravými ovocnými a zeleninovými 
svačinami 1x za 14 dní. 
 

Spolupráce s odborovou organizací pracovníků ve školství 

 

Komentář ředitele školy: 

 
Na škole pracuje odborová organizace, předsedkyně odborové organizace je zvána na 
veškerá důležitá jednání v pracovně-právních oblasti. Kolektivní smlouva s dobou trvání 
jeden rok uzavřená k 29. 5. 2014 mezi zaměstnavatelem a ZO ČMOS upravuje individuální 
a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, pracovně právní, platové a 
sociální nároky zaměstnanců a zaměstnavatele, všechny domluvené podmínky platí pro 
všechny zaměstnance školy bez ohledu na členství v odborové organizaci, náboženské 
vyznání a politickou příslušnost. 
 

 
 
 
 
 

Výroční zprávu vypracovala:  Mgr. Lenka Černá 

  
 
 
 

V Kosmonosích 31. 8. 2014   ……………………………………. 
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Zpráva z testování žáků 9. ročníků 
základních škol 

 
Zpráva pro vedení školy 

 
 

Škola Základní škola, Podzámecká 1, 29306 Kosmonosy 
Počet otestovaných tříd: 1          Termín: 28. 4. 2014 - 28. 4. 2014 

Počet žáků v testovaných třídách: 20        Počet otestovaných žáků: 18 
 

 

Celkové vyhodnocení 

Předmět                                 Ú [%]             P             PK 

                               Český jazyk                                  62.8               58              67 

                               Matematika                                  36                   52             67 

                               Anglický jazyk                              72.4                48             50 

                              Chemie                                         55.2                55             67 

                               Fyzika                                          66.6                73             83 

                               Biologie                                       71.4                 52             67 

• P: Percentil školy vzhledem k ostatním školám v celé České republice. 

• PK: Percentil školy vzhledem k ostatním školám ve stejném kraji. 
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Škola je místo kde... 
Sloupce grafu představují průměry zvolených odpovědí na dané otázky. 
K dispozici byly tyto možné odpovědi: 
1 = rozhodně nesouhlasím, 2 = spíše nesouhlasím, 3 = spíše souhlasím, 4 = 
rozhodně souhlasím. 
 
 

Graf 
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Co mi brání dosahovat lepších výsledků? 
Sloupce grafu představují průměry zvolených odpovědí na dané otázky. 
K dispozici byly tyto možné odpovědi: 

1 = rozhodně nesouhlasím, 2 = spíše nesouhlasím, 3 = spíše souhlasím, 4 = 

rozhodně souhlasím 
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Zpráva z testování žáků 3. ročníků 

základních škol 
 
 

Zpráva pro vedení školy 
 
 

Škola Základní škola, Podzámecká 1, 29306 Kosmonosy 
Počet otestovaných tříd: 2          Termín:   26. 3. 2014 - 9. 4. 2014 

Počet žáků v testovaných třídách: 53   Počet otestovaných žáků: 49 
 

 

 

Celkové vyhodnocení 
Předmět Ú [o%] P PK                         
                                U                                  k Upopo                                                                              
                                                                       U                 P               PK 
                Český jazyk                                  86.7              87             100 
                Matematika                                   82.1             90              100 
                Anglický jazyk                               86.5             97              100 
               Člověk a jeho svět                         78.5             90              100 
 

• P: Percentil školy vzhledem k ostatním školám v celé České republice. 
• PK: Percentil školy vzhledem k ostatním školám ve stejném kraji. 
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Škola je místo kde... 
Sloupce grafu představují průměry zvolených odpovědí na dané otázky. 
K dispozici byly tyto možné odpovědi: 

1 = rozhodně nesouhlasím, 2 = spíše nesouhlasím, 3 = spíše souhlasím, 4 = 

rozhodně souhlasím 
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Co mi brání dosahovat lepších výsledků? 
Sloupce grafu představují průměry zvolených odpovědí na dané otázky. 
K dispozici byly tyto možné odpovědi: 

1 = rozhodně nesouhlasím, 2 = spíše nesouhlasím, 3 = spíše souhlasím, 4 = 

rozhodně souhlasím. 

 

 

 

 

 

 


