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I. 

 

Pokyn pro vydání výroční zprávy 

Ředitel Základní školy Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav, příspěvkové 
organizace vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 
změn a dodatků, a podle § 7, odst. 1. 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. 2021 do 31. 8. 2022. 
 
Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy 
http://www.zskosmonosy.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.zskosmonosy.cz/
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II. 
 

Základní údaje o škole 

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

Sídlo školy Podzámecká 1, Kosmonosy 

Právní forma Příspěvková organizace 

IČO 75031418 

IZO 102 638 576 

Zřizovatel Město Kosmonosy, Debřská 223 

Ředitel školy Mgr. Milan Petráš 

Zástupce ředitele školy Mgr. Lenka Černá, Mgr. Ivana Strnádková 

Školská rada Ing. Jitka Umlaufová 

Součásti školy Školní družina 

Místa poskytovaného vzdělávání Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1,  
Horní Stakory 54 

Telefon 778 002 243, 778 002 279  

E-mail skolakosmonosy@seznam.cz 

www stránky zskosmonosy.cz 

Kód oboru vzdělání 79-01-C/01 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 a tělesnou výchovu. Škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Má 9 ročníků a 
člení se na první a druhý stupeň. Od 1. 1. 2017 došlo ke sloučení ZŠ Kosmonosy s malotřídní 
ZŠ Horní Stakory. Budova školy v Horních Stakorách se stala součástí školy jako odloučené 
pracoviště, v němž se nachází dvě prvostupňové třídy. K 1. 9. 2021 měla škola maximální 
kapacitu 515 žáků.  
Kromě kmenových učeben škola disponuje odbornou učebnou pro výuku informatiky, 
učebnou pro výuku hudební výchovy a školní dílnou. Budova školy v Kosmonosech nemá 
vlastní sportovní zařízení a k zabezpečení výuky tělesné výchovy využívá městská sportoviště, 
tj. sokolovnu a sportovní hřiště.  
Součástí školy je školní družina v obou objektech. Škola nemá vlastní vývařovnu obědů. Obědy 
jsou dodávány dvěma smluvními dodavateli. V Horních Stakorách je školní výdejna obědů s 
jídelnou, výdejnu a jídelnu v Kosmonosech provozuje soukromá firma. 
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IV. 
 

2 Personální údaje 

 

2.1 Členění aktivních pedagogických pracovníků podle kvalifikace 

odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel prvního stupně 
základní školy 

9 3 12 26,4 

učitel druhého stupně 
základní školy 

14 6 20 44,0 

vychovatel 6 0 6 13,3 

speciální pedagog 1 0 1 2,2 

asistent pedagoga 6 0 6 13,3 

celkem 36 9 45 100,0 

 
 
 

 
 

2.2 Přehled pedagogických pracovníků dle vyučovaných předmětů ve školním roce 
2021/2022 

jméno a příjmení vyučuje 

Milan Petráš Tv, Sv 

Lenka Černá M, třídnictví VIII. A 

Ivana Strnádková M, F 

Jiřina Fejfušová 1. stupeň, výchovný poradce, třídnictví IV. B 

Lenka Eichlerová 1. stupeň, třídnictví I. B 

Jana Hornychová 1. stupeň, Hv, Sz, třídnictví II. A 

Zuzana Horáková 1. stupeň, Hv, třídnictví V. A 

Romana Karásková 1. stupeň, třídnictví II. B 

Radomíra Martínková 1. stupeň, třídnictví V. C 

Hana Kapounová 1. stupeň, třídnictví III. A 

Lucie Filipi F, Vo, Vzdr, Vv, třídnictví VI. C 

Ivana Železná 1. stupeň, třídnictví III. B 

Radka Matesová  1. stupeň, třídnictví IV. A do března 

Marta Melka Suchá 1. stupeň, třídnictví V. B 

Jana Kronusová 1. stupeň, Vv, třídnictví I. A 

Pavla Šímová 1. stupeň, Sz, třídnictví II. C 

Stanislav Fejfuša Pspp, 1. stupeň od dubna, třídnictví IV. A od dubna 

Zelenková Klára Čj, Vo, Medv, Vv, třídnictví VII. A 

Gabriela Pilařová Tv, Sv 

Hatice Güngör Aj, KAj 

Zdeněk Turek Ch, P, Es, F, Hv  
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Martina Urbánková Čj, Aj, SČj, třídnictví VII. C 

Petra Stinková Nj, Inf, třídnictví VIII. B 

Marcela Červová M, F, SMa  

Tomáš Novák Tv, Sv, Inf, Tpr, třídnictví IX. B 

Ivana Štefková Př, P 

Daniel Mašín Z, Čspr, Zepr, třídnictví VI. B 

Jarmila Jonášová Čj, Aj, Vv, Vzdr, třídnictví IX. A 

Sylva Lepičová Aj, Vv, třídnictví VII. B 

Karel Kozma M  

Monika Steklá D, třídnictví VI. A 

Lucie Filipi Aj, F, Vo, Vzdr, Vv, třídnictví VI. C 

Ivana Očenášková Aj 

Kateřina Havlíčková Göldner Nj, Aj 

 

 
 

2.3 Trvání pracovního poměru na škole – všech zaměstnanců  

 

 
 
 
 

 

 

 
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

nástupy a odchody počet 

nástupy 2 

odchody 3 

Mateřská dovolená (celkem) 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doba trvání počet % 

do 5 let 18 34,5 

do 10 let 12 22,9 

do 15 let 8 15,4 

do 20 let 4 7,7 

nad 20 let 10 19,4 

celkem 52 100,0 
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Komentář ředitele školy 

 
Tento školní rok byl opětovně ovlivněn covidovou pandemií a s ní souvisejícími opatřeními. 
Přestože z personálního hlediska byl pedagogický sbor zajištěn a relativně stabilizován, docházelo 
zejména v období kulminace pandemie k vysoké nemocnosti a absenci (až 65 %) pedagogů. I přes 
tato omezení byla výuka vyjma 3 dnů, kdy byla škola z rozhodnutí KHS uzavřena, zabezpečena 
v odpovídajícím rozsahu. Problémem byla i velmi častá nepřítomnost z důvodu pracovní 
neschopnosti třídního učitele ve 4. A. a jeho ukončení pracovního poměru k 30. 3. 2022. Tato 
situace byla průběžně řešena dočasným zástupem kvalifikovaným pedagogem a od 1. 4. trvalým 
zástupem nového třídního učitele do konce školního roku.  
V průběhu školního roku se velmi osvědčila nová pracovní pozice speciálního pedagoga, který 
v rámci školního poradenského pracoviště úzce spolupracoval s výchovným poradcem a školním 
metodikem prevence SPJ a zároveň koordinoval práci asistentů pedagoga.     
Vedení školy se i nadále bude snažit doplňovat pedagogický sbor kvalifikovanými a kvalitními 
pedagogy.  Na uvolněné a nově vzniklé učitelské pozice na prvním a druhém stupni se pro 
následující školní rok vrací z rodičovské dovolené jeden aprobovaný a jeden neaprobovaný 
pedagog a do nového pracovního poměru nastupují dva aprobovaní pedagogové (1x aprobace 1. 
stupeň, 1x  2. stupeň, aprobace matematika/speciální pedagogika).  
Od 1. 9. bude v budově zámku zřízeno další, již 7. oddělení školní družiny, včetně pracovní pozice 
vychovatel a další pracovní pozice asistenta pedagoga v 7. ročníku. Vzhledem k nárůstu počtu 
ukrajinských žáků bude vedení školy usilovat o zajištění ukrajinského asistenta pedagoga. 
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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 24/23 25 22 Ne 

2. A / 2. B/2.C 22/24/18 28 36 Ne 

3. A / 3. B  24/24 24 24 Ne 

4. A / 4. B 26/26 30 22 Ne 

5. A / 5. B/ 5. C 24/25/22 35 36 Ne 

6. A / 6. B/6. C 17/18/16 32 19 Ne 

7. A / 7. B/7. C 24/24/18 41 25 Ne 

8. A/ 8. B 20/18 23 15 Ne 

9. A/ 9. B 19/25 22 22 Ne 

celkem 481 260 221  

 

 

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro rok 2022/2023 

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

3 72 12 

 

Počty žáků s doporučeními ŠPZ dle znevýhodnění 

třída Počet žáků 

Lehké mentální postižení 1 

Mírné zrakové postižení 1 

Mírné vady řeči 7 

S tělesným postižením 2 

Poruchy chování 22 

Poruchy učení 40 

Znevýhodnění – kulturní prostředí 2 

Nadaní žáci 2 

 

Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 6 

čtyřleté gymnázium 6 

střední odborná škola 29 

střední odborné učiliště – 3leté 4 

střední odborné učiliště – 4leté 5 
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Žáci – cizinci k 30. 6. 2022 

kategorie cizinců občané EU 
ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, 

žadatelé o udělení azylu a azylanti 

počet žáků celkem 9 10 

 
 
 
 
 

Komentář ředitele školy 

 
Počet žáků v průběhu roku nepřesáhl povolenou kapacitu školy, která je 515 žáků pro školu a 200 
pro školní družinu. Počet tříd byl 22, průměrný počet žáků na třídu je 22,67 a oproti loňskému roku 
se téměř nezměnil.  
Dle výsledků přijímacích zkoušek bylo přijato na víceletá gymnázia 6 žáků a na čtyřletá gymnázia 
také 6 žáků. Na základě porovnání hodnocení přijímacích testů dosahovali žáci naší školy 
nadprůměrných výsledků zejména v matematice, což svědčí o dobré kvalitě přípravy žáků v tomto 
předmětu k dalšímu středoškolskému vzdělávání.    
Od 1. září budou otevřeny tři první třídy s 72 žáky. Dvě třídy budou umístěny v budově školy 
v Horních Stakorách, jedna třída v budově zámku.  
V následujícím školním roce také dojde v souvislosti se situací na Ukrajině a příchodem 
ukrajinských žáků s pobytem ve spádovosti školy k navýšení maximální povolené kapacity, a tím i k 
navýšení průměrného počtu žáků ve třídách. Celkový počet kmenových tříd se zvýší na 23 (12 tříd 
na 1. stupni, 11 tříd na 2. stupni) a maximální kapacita bude navýšena  na 550 žáků.  
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VI. 

Hodnocení žáků 

Celkové hodnocení žáků – prospěch- počet žáků v ročníku 

ročník prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnocen 

1. 47 0 0 0 

2. 62 2 0 0 

3. 43 3 2 0 

4. 42 10 0 0 

5. 52 19 0 0 

6. 32 19 0 0 

7. 26 39 0 1 

8. 17 21 0 0 

9. 13 30 0 0 

Celkem žáků 334 143 2 1 

 

Celkové hodnocení žáků – chování – počet žáků v ročníku 

ročník velmi dobré chování uspokojivé chování 

1. 47 0 

2. 64 0 

3. 48 0 

4. 52 0 

5. 71 0 

6. 51 0 

7. 65 1 

8. 37 1 

9. 43 0 

celkem 478 2 

Pozn.: jeden žák (9. B) se vzdělával v souladu s § 38 školského zákona v zahraničí 

 

Výchovná opatření – pochvaly  

ročník pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

1. 0 0 

2. 0 2 

3. 0 2 

4. 0 0 

5. 1 0 

6. 1 9 

7. 0 3 

8. 1 3 

9. 1 15 

celkem 4 34 
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Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

ročník 
napomenutí 

třídního učitele 
důtka třídního 

učitele 
důtka ředitele 

školy 

1. 0 0 0 

2. 1 1 0 

3. 2 0 0 

4. 0 1 0 

5. 0 5 0 

6. 4 2 0 

7. 1 13 0 

8. 4 3 1 

9. 0 0 2 

celkem 12 25 3 

 

Komisionální přezkoušení žáků 

ročník 
pochybnosti o správnosti 

hodnocení 
opravné zkoušky 

1. 0 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 0 0 

5. 0 0 

6. 0 0 

7. 0 0 

8. 0 0 

9. 0 0 

celkem 0 0 

 

Opakování ročníku 

ročník žák neprospěl 
žák nemohl být 

hodnocen 

žák měl vážné 
zdravotní 
důvody 

žák opakuje 9. ročník 
po splnění povinné 

školní docházky 

1. 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 

3. 2 0 0 0 

4. 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 

6. 0 0 0 0 

7. 0 0 1 0 

8. 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 

Vzdělávání dle § 38 a § 41 Školského zákona 2 žáci 

celkem 2 0 1 0 
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Počet omluvených hodin 

ročník 
Průměr 

omluvených 
hodin 1. pol. 

Průměr 
neomluvených 
na žáka třídy 

Průměr 
omluvených 
hodin 2. pol. 

Průměr 
neomluvených 
na žáka třídy 

1. 50,695 0 60,910 0 

2. 40,913 0 53,663 0 

3. 53,520 0 73,540 0 

4. 66,210 0 68,235 0 

5. 59,593 0 61,096 0 

6. 61,026 0,093 75,460 0 

7. 81,426 0,083 72,580 0 

8. 65,080 0,06 66,900 0,830 

9. 55,205 0 79,860 0 

celkem 59,296 0,026 59,962 0,092 

 
 

Komentář ředitele školy: 

 
S vyznamenáním na konci školního roku prospělo 69,4 % všech žáků. 
Z celkového počtu 481 žáků neprospěli pouze dva žáci z prvního stupně, kteří od nového školního 
roku budou plnit povinnou školní docházku na žádost zákonných zástupců v jiné škole. Jeden žák 
nebyl hodnocen ze zdravotních důvodů a na žádost zákonných zástupců a odborných doporučení 
bude opakovat ročník. 
Výchovná opatření – pochvaly byly žákům udělovány převážně za velmi dobré výsledky při 
reprezentaci školy v různých soutěžích a vědomostních olympiádách na úrovni okrsku, okresu a 
kraje. 
Výchovná opatření – napomenutí a důtky byly žákům udělovány zejména za porušení školního řádu 
(nevhodné chování, používání mobilního telefonu, držení a užívání návykových látek v prostorách 
školy).  
Uspokojivým chováním byli hodnoceni dva žáci (za vysoký počet neomluvených hodiny, opakované 
porušování školního řádu). 
Vyšší počet hodin omluvené nepřítomnosti byl ve většině tříd výrazně ovlivněn covidovou pandemií 
a s ní souvisejícími karanténními opatřeními. 
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VII. 
 

Průběh a výsledky vzdělávání 

Hospitační činnost 

pracovník počet hospitací 

ředitel školy 4 

zástupci ředitele školy 20 

ostatní pracovníci 5 

ČŠI 0 

celkem 29 

 

 

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 

 +  
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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 +   

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 

 +  
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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 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 

+   
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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 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 

+   
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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, 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: 

 
Hospitační činnost byla částečně ovlivněna covidovou situací a častým zastupováním ve výuce. 
Přesto, zejména z pozic zástupců ředitele, bylo provedeno 20 hospitací, převážně s velmi dobrým 
závěrem. Kladem bylo i provedení pěti vzájemných hospitací mezi pedagogy jednotlivých 
předmětových komisí, což přispívá ke zkvalitnění výuky v konkrétním předmětu, efektivní spolupráci 
při přípravě obsahu a zaměření hodin a zavádění nových výukových metod. 
I v následujícím roce budou probíhat hospitace ze stupně vedení školy. Tyto budou zaměřeny 
zejména na nové pedagogy. Jejich smyslem nebude pouze kontrola pedagogické činnosti pedagoga 
při výuce, ale především možnost následné metodické konzultace a pomoci a vzájemné komunikace 
při řešení problémů.  
Z pozice ředitele školy budou hospitace zaměřeny mj. i na dílčí části výukových jednotek a práci 
pedagogů při mimoškolních aktivitách. 
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VIII. 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Výchozí stav 

Pojmenování výchozího stavu 

Ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce splňují kvalifikaci pro výkon funkcí. 
Koordinátoři, v oblasti environmentální výchovy, v oblasti informačních a komunikačních 
technologií, v oblasti tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů splňují 
požadavky specializovaných činností dle zákona.  
Současný školní preventista sociálně-patologických jevů nesplňuje v současné době kvalifikaci, ale 
průběžně absolvuje studium s předpokladem zakončení v následujícím školním roce. 

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

a) studium v oblasti pedagogických věd 

Jana Kronusová – studium 4. ročníku probíhá 
Mgr. Lucie Filipi – studium probíhá 
Mgr. Ivana Očenášková – studium úspěšně 

ukončeno 

b) studium pedagogiky X 

c) studium pro asistenta pedagoga X 

d) studium v oblasti didaktiky X 

e) studium k rozšíření odborné kvalifikace X 

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
Druh studia Pracovník 

a)studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

X 

b) studium pro výchovné poradce Mgr. Jana Hornychová – studium úspěšně ukončeno 

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

Tomáš Novák – studium úspěšně ukončeno 

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

Mgr. Zuzana Horáková – studium úspěšně ukončeno 

e) specializovaná činnost – prevence sociálně 
patologických jevů 

Mgr. Daniel Mašín – studium probíhá 

f) specializovaná činnost – specializovaná 
činnost v oblasti environmentální výchovy 

X 

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

   

Mgr. Milan Petráš  Základy základů managementu 

Mgr. Lenka Černá 
 Metody aktivního učení, aneb když se mozek dobře učí 

Didaktické hry a objevování ve vyučování matematice 
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Revize RVP ZV – startovací balíček – vzdělávání 
koordinátorů 

Mgr. Ivana Strnádková 

 Efektivní hospitace 
Metody aktivního učení, aneb když se mozek dobře učí 
Efektivní vedení lidí ve školách a školských zařízeních 
Zákon o pedagogických pracovnících 
Efektivní vedení porad 
Efektivní hodnocení pedagogických pracovníků 

Mgr. Lenka Eichlerová 

 Ukrajinský žák v české třídě pohledem lingvistky 
Krabička první záchrany pro učitele, první dny a týdny 
s žákem bez znalosti češtin ve třídě 
Specifika výuky češtiny jako druhého cizího jazyka 
Alternativní metody ve výuce žáků s odlišným 
mateřským jazykem (OMJ) 
Hry ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

Mgr. Stanislav Fejfuša 
 Předmět speciálně pedagogické péče jako PO pro žáky se 

SVP 

Mgr. Kateřina Havlíčková 
Göldner 

 Metodika mezinárodních vzdělávacích projektů 
eTwinning 
ICT nástroje a metody pro vyprávění příběhů ve třídě, při 
eTwinningových projektech 
Jak na Quality Label? 
eTwining pro každého žáka 
Výstupy projektu - jak na ně? 

Mgr. Zuzana Horáková 

 Revize RVP ZV – Startovací balíček – Práce s daty, základy 
informatiky 1. st ZŠ 
Revize RVP ZV – Startovací balíček  
Základy algoritmizace a programování 1. st ZŠ 

Jana Jabůrková  Jak začít školní rok jako asistent 

Mgr. Jarmila Jonášová 
 Kurz mediálního vzdělávání 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Ing. Karel Kozma  Zdravotník zotavovacích akcí 

Tomáš Novák   

Pohyb hravě a efektivně 

Webinář: Učíme informatiku na 1. stupni 

Revize RVP ZV - Startovací balíček  

Práce s daty, základy informatiky pro 2. st. ZŠ a nižší 
stupeň víceletých gymnázií 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Revize RVP ZV – Startovací balíček  

Základy algoritmizace a programování pro 2. st. ZŠ a nižší 
stupeň víceletých gymnázií 

Studium k výkonu specializovaných činností 

- koordinace v oblasti informačních a komunikačních 
technologií. 

Mgr. Monika Steklá  Výuka o holokaustu 

Mgr. Petra Stinková  

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Práce s daty, základy 
informatiky 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Mgr. Pavla Šímová  Zdravotník zotavovacích akcí 
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Mgr. Ivana Štefková  Jak zajímavě učit deváťáky geologii v přírodopisu 

Mgr. Klára Zelenková  Kurz mediálního vzdělávání 

Mgr. Ivana Železná  Konference pro učitele 1. stupně 

 

 
Komentář ředitele školy: 

 
Finanční prostředky na DVPP byly využívány efektivně.  Školení, semináře a webináře byly vybírány 
s rozvahou a s cílem získávání kvalitních, potřebných a dostatečně odborných informací využitelných 
v praxi. Pedagogičtí pracovníci využívali ve velké míře i možnosti vzdělávání prostřednictvím 
webinářů zdarma. V rámci placených seminářů škola preferovala a i nadále bude preferovat 
především skupinové vzdělávání a komunikaci, do které se zapojuje převážná většina pedagogického 
sboru.  
Během uplynulého roku úspěšně zakončili tři pedagogové specializační studium ke splnění dalších 
kvalifikačních předpokladů pro oblast výchovného poradenství, ICT a tvorby a koordinace ŠVP. 
Vedení školy se snaží získávat finanční prostředky na DVPP nejen ze státního rozpočtu, ale i v rámci 
projektů financovaných EU, příp. dalšími organizacemi a nadačními fondy.   
Získané poznatky ze vzdělávání si pedagogové vyměňují na metodických setkáních a v pracovních 
skupinách, která probíhají v pravidelných intervalech během roku. 
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IX. 
 
 

Zájmové vzdělávání: školní družina  

Školní družina 

oddělení 
počet žáků – 

pravidelná docházka 

počet žáků – 
nepravidelná 

docházka 
počet vychovatelů 

1 28 0 1 

2 28 0 1 

3 29 0 1 

4 30 0 1 

5 30 0 1 

6 30 0 1 

celkem 175 0 6 

 

Materiálně technické vybavení 

prostory školní družiny dvě učebny družiny, kmenové učebny 

vybavení školní družiny klasické vybavení 

 
 
 

Komentář ředitele školy: 

 
Během uplynulého školního roku školní družinu navštěvovalo 164 účastníků v šesti odděleních. Čtyři 
oddělení byla v zámku a dvě v Horních Stakorách. 
Školní družina plnila zejména odpočinkovou, tělovýchovnou a esteticko-výchovnou funkci. Díky 
postupné socializaci po období covidu, docházelo mezi účastníky během pobytu ve školní družině i 
k opětovnému navazování vzájemných vztahů. Při počínajících problémech vychovatelky 
spolupracovaly s třídními učiteli a zákonnými zástupci. Cílem pobytu účastníků bylo zejména oživení 
pravidelných činností a rozvoj jejich zájmů o různá odvětví. Činnost družiny tak byla zaměřena 
zejména na tělovýchovné činnosti ve venkovním prostředí, esteticko-výchovné činnosti a aktivity, 
rozvíjející vzájemnou komunikaci a spolupráci účastníků. Vychovatelky v Horních Stakorách 
pravidelně s návštěvníky pořádaly vycházky do přírody v okolí obce, využívali školní tělocvičnu a 
venkovní školní hřiště. 
Vzhledem k otvírací době (6:30 hod.) mohli školní družinu v ranních hodinách využívat i žáci, kteří 
dojíždějí do školy brzo ráno před otevřením šaten. 
V následujícím školním roce bude pro žáky 1. – 3. ročníků otevřeno sedm oddělení s kapacitou 200 
míst. Pět oddělení bude v zámku a dvě v Horních Stakorách. 
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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) 

Festival kultur 4 70 

3. ročník festivalu, jehož cílem je 
podpora interkulturního dialogu v 

neformálním prostředí a poznávání 
cizích kultur, jazyka a zvyků menšin, 
žijících v oblasti Mladoboleslavska 

Výchovné 
programy 

22 480 

sdružení KAM – šikana, kyberdžungle, 
Mediální chaos, Drogy ze sámošky, 

Moje krása, Rizika sexu,  
besedy s Městskou policí, s mluvčím 

policie ČR,  
Hasík – beseda s hasiči a další, 

Silniční bezpečnost, dopravní výchova, 

Lyžařský výcvikový 
kurz 

5 100 Krkonoše – Rokytnice nad Jizerou 

Exkurze 22 480 

Zahrada DDM MB, Templ MB, 
Planetárium Praha, Šestajovice – 

výroba svíček, mini ZOO, Pražský hrad, 
Myslivna Rokytovec, tiskárny Svoboda 

Press, Terezín, Cukrovar Dobrovice, 
Národní galerie, Vyšehrad, městská 

knihovna a další 

Adaptační pobyt 
žáků 6. tříd 

3 50 Hotel Ort, Libošovice 

Školní výlety 22 480 
Upevňování vztahů v třídních 

kolektivech, poznávání 

Netradiční zámecká 
olympiáda 

22 480 Spolupráce, respekt, fair play 

Olympiády  480 

Matematická, dějepisná, zeměpisná, 
biologická olympiáda, Přírodovědný 

klokan, Matematický klokan, 
Pythagoriáda 

Sportovně -
relaxační pobyty 

8 165 

Špindlerův Mlýn – Moravská bouda, 
Maxov – Chata Slovanka, Libošovice – 
Ort, Dolní Dvůr – chata Jirka, vodácký 

kurz Sázava, Kácov 

Jednodenní 
sportovní akce 

6 115 
Hop Aréna Liberec, Tep Faktor 

Chotilsko, Malá Skála  
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Mimořádné výsledky a úspěchy žáků na okresní a vyšší úrovni 

název akce počet žáků výsledek, umístění 

Matematický Klokan 430 1. místo - Richard Bolek 

Pythagoriáda 2 3. místo -  Ondřej Jánský  

Matematická olympiáda 6 3. místo - František Michal 

Biologická olympiáda 3 2. místo - Adéla Palaštuková 

 
 
 

Komentář ředitele školy: 

 
Nejdůležitějším faktorem pro konání mimoškolních aktivit v tomto školním roce bylo uvolnění 
proticovidových opatření a možnost opět pořádat jednodenní a vícedenní školní akce a pokračovat tak 
v socializaci žáků. 
Ve výčtu akcí školy není možné vypsat úplně všechny akce, které pedagogové připravili nebo se jich 
spolu s třídními kolektivy zúčastnili. 
Po období zákazu se opět podařilo připravit a zabezpečit adaptační pobyty žáků 6. ročníků a lyžařský 
výcvikový kurz žáků 7. ročníků a 8. ročníků (celkem 5 tříd). Na konci školního roku proběhla i již tradiční 
školní olympiáda a některé třídy se zúčastnili sportovně relaxačních pobytů, převážně v horském 
prostředí. 
Naprostá většina akcí měla velmi zajímavý a atraktivní obsah. Žáci se na tyto akce vždy velmi těšili, 
protože podporovali a rozvíjeli jejich vědění, prožitky, seberealizaci, radosti z úspěchu a možnosti 
reprezentovat sebe a školu.  
Ve znalostních soutěžích a olympiádách dosáhli velmi hodnotných výsledků žáci Richard Bolek, Adéla 
Palaštuková, Ondřej Jánský a František Michal.  
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XI. 
 

Prevence sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů 

vzdělávání  

Školní metodik prevence Mgr. Daniel Mašín 

školní vzdělávací program komentář 

volba povolání 
exkurze ÚP, burza škol „Pověz mi, kam na 

střední“, návštěvy zástupců škol, dny 
otevřených dveří SŠ 

výchova ke zdravému životnímu stylu 
v hodinách Výchovy ke zdraví, stravování ve 

školní jídelně, soutěže, Ovoce do škol, Mléko do 
škol 

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 

práce školního parlamentu, besedy, filmová 
představení, osobní příklad pedagoga, 

motivační exkurze, DDM Mladá Boleslav 

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 výchovným poradcem, preventistou a rodiči 

uplatňování forem a metod umožňující včasné 
zachycení ohrožených dětí 

spolupráce s rodiči a sociálním odborem OSPOD 

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, 
sportovně-relaxační pobyty 

 

 

Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 

sociálně patologický jev počet 

drogová závislost 0 

alkohol 0 

kouření, užívání návykových látek 14 
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kriminalita a delikvence 0 

vulgarismus 0 

kyberšikana 3 

záškoláctví 5 

šikanování, pomlouvání 0 

vandalismus 0 

nevhodné chování 0 

sebepoškozování 3 

xenofobie, rasismus 0 

 
 
 
 
 
 
 

Komentář ředitele školy: 

 
Škola má zažitá pravidla pro soužití jak mezi žáky samotnými, tak i mezi žáky a učiteli. Učitelé se stále 
snaží zvyšovat sebevědomí žáků, jsou vstřícní a nápomocní řešit případné problémy. Svojí prací 
přispívají k minimalizaci šikany a dalších nežádoucích jevů, a pomáhají vytvářet přátelské vztahy ve 
škole. Drobné a méně závažné problémy řeší ihned, bezodkladně. 
Při řešení závažnějších náznaků či problémů spojených se sociálně patologickými jevy škola 
postupuje dle preventivní strategie, která vychází z minimálního preventivního programu školy. 
Prvotně řeší problém třídní učitel. V tomto případě zpravidla stačí domluva. V případě, že opatření 
není účinné, vstupuje do komunikace školní poradenské pracoviště, resp. dle podstaty problému a 
závažnosti výchovný poradce, speciální pedagog nebo školní preventista sociálně patologických 
jevů. Pokud ani na této úrovni není problém vyřešen, schází se neprodleně výchovná komise školy, 
která na jednání se zákonnými zástupci a žákem navrhuje způsob řešení problému a případně i další 
přijímaná opatření. Zároveň jsou stanoveny oblasti a pokyny pro následnou kontrolu realizovaných 
opatření. 
Žáci získali během školního roku řadu informací, vědomostí a dovedností v oblasti prevence SPJ. 
Uskutečněné programy, besedy a preventivní bloky byly zaměřené na aktuální trendy a problémy 
mladé generace. V období říjen – listopad 2021 a duben – červen 2022 proběhla první a druhá část 
dvouhodinových preventivních bloků z certifikovaného programu primární prevence „Úcta 
k životu“, kterých se účastnili žáci 4., 5., 7., 8. a 9. ročníků. Pro žáky 6. ročníků byly připraveny v rámci 
červnového adaptačního pobytu obdobné, čtyřhodinové programy. Hlavními tématy těchto 
programů bylo utváření a zlepšování vztahů mezi žáky, stmelování třídních kolektivů, budování 
vzájemné spolupráce a tolerance. Vzhledem k pozitivním výsledkům této primární strategie bude 
škola v těchto aktivitách i nadále pokračovat.  
Cílem bude snaha získávat žáky pro celoživotní pěstování zdravého životního stylu a sportovních 
aktivit, napomáhat pozitivnímu sociálnímu chování, myšlení a rozvoji osobnosti, zvyšovat odolnost 
žáků vůči sociálně patologickým jevům, a to zejména kyberšikany a xenofobii.   
Velkým pomocníkem v této oblasti je i práce školního parlamentu, kdy žáci sami upozorňují na 
nevhodná jednání svých spolužáků, sami navrhují možná řešení a sledují jejich účinek v praxi. Ve 
škole zároveň funguje schránka důvěry. 
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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 je také 
zaměřena na environmentální vzdělávání 

formou rozhovorů a her, vycházek, exkurzí 

organizace environmentálního vzdělávání  

škola má zpracovaný program 
environmentálního vzdělávání 

ano 

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

péče o loučku u Debře n. J., spolupráce s 
 muzejním spolkem a ČSOP Klenice  

organizování celoškolních aktivit zaměřených na 
environmentální vzdělávání 

3 bleskové sběry, vycházky, sběr drobných 
elektrospotřebičů, sběr použitého oleje, 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: 

 
Environmentální výchova se stala již nedílnou součástí vzdělávacího procesu na naší škole. 
V průběhu školního roku probíhal pravidelný čtvrtletní sběr papíru, použitého oleje, použitých 
baterií a malých elektrospotřebičů a s příchodem podzimu i sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř.  
Ve třídách byly umístěny kontejnery na papír a plasty. 
Žáci pod vedením pedagogů spolupracovali mj. se skupinou ČSOP Klenice při péči koniklecovou 
louku u Debře n. J., dále s občanským sdružením Společné srdcem při vytváření arboreta 
v zámeckém parku a s Mysliveckým sdružením Suchá – Rokytovec, pro které nasbírali velké množství 
kaštanů a žaludů na krmení lesní zvěře. 
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XIII. 
 

Prevence rizik a školní úrazy 

Počet úrazů 

počet záznamů v knize úrazů 37 

počet odeslaných záznamů o úrazech 3 

Vyhodnocení úrazů 

místo úrazu počet úrazů 

v hodinách tělesné výchovy 20 

v ostatních vyučovacích předmětech 15 

výlety a exkurze 0 

lyžařské kurzy 0 

přestávky ve škole 0 

jiné (cesta do školy, soutěže) 2 

Prevence rizik 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 

- upozornění na chování v souladu se školním řádem, 
- důsledné dodržování dohledů a jejich kontrola vedením školy, 
- průběžně se věnovat otázkám bezpečnosti a první pomoci v hodinách se zvýšeným rizikem úrazu, 
- pravidelné proškolení o bezpečnosti (Tv, Sv, Ch, Čspr, F, Tpr). 

 
 
 

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. V případě, že nelze vyhledaná nebezpečí odstranit vlastními silami a prostředky, jsou 
v případě zjištění opatření okamžitě konzultována se zřizovatelem.  
Škola z hlediska bezpečnosti dodržuje všechny předpisy a spolupracuje s odborníky zaměřenými na 
oblast BOZP a PO. 
Odbornými pracovníky je pravidelně prováděna revize elektrospotřebičů, hasicích přístrojů a 
zařízení, plynových kotlů, tělovýchovného nářadí a náčiní v tělocvičně v Kosmonosech i v Horních 
Stakorách a signalizace PCO ve vnitřních prostorách budov. Služební vozidlo každý rok prochází 
garanční servisní kontrolou a každé dva roky kontrolou na STK. 
Počet vzniklých a zapsaných úrazů osob se nepatrně zvýšil v porovnání s loňským rokem. 
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XIV. 
 

Spolupráce školy s rodiči 

Formy spolupráce 

formy spolupráce komentář 

Školská rada 

schůzky jsou svolávány na podnět vedení školy, 
proběhla jedna schůzka, v častějším kontaktu 

s předsedkyní pomocí e-mailu 
 

Sdružení rodičů a přátel školy z.s. 
  

dlouhodobě dobrá spolupráce,  
schůzka s vedením školy, podpora aktivit školy i 
po stránce finanční, podpora žáků ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. 
školní časopis 

třídní schůzky, konzultace pro rodiče V tomto školním roce se využila forma online 

školní akce pro rodiče a veřejnost Školní rok neumožňoval konání těchto akcí 

školní časopis KosmoNOSák Vydáván od září 2014  

 
 

Komentář ředitele školy: 

 
Školská rada se v uplynulém školním roce sešla vždy z podnětu školy k řešení aktuálních problémů a 
schválení změn ve školních dokumentech. V tomto školním roce končí i tříletý mandát všech členů 
školské rady a proběhne volba nových členů tak, aby dokumenty na nový školní rok 2022/2023 již 
posuzovala školská rada v novém složení.   
Zapsaný spolek SRPŠ i přes určitá omezení nadále pomáhal škole. Jakmile došlo k rozvolnění 
hygienických opatření se rodiče snažili opět rozvíjet spolupráci a podporu organizovaných aktivit, se 
snahou se do nich v rámci možnosti zapojit a pomoct tak pedagogickému sboru.  Zástupci rodičů v 
SRPŠ velmi flexibilně a vstřícně reagovali na požadavky vedení školy a jednotlivých učitelů při 
žádostech o finanční podporu konaných akcí.  
Spokojenost rodičů se projevila množstvím osobních poděkování za práci a vstřícnost zaměstnanců 
školy, finanční podporou charitativních akcí a osobní účastí a pomocí při zabezpečení pořádaných 
akcí.  
Na webových stránkách školy jsou k dispozici e-mailové adresy pedagogů pro rychlou komunikaci. 
Škola opět pokračovala v akcích organizovaných v rámci projektu School United - HRDÁ ŠKOLA.  
I v tomto roce pracoval ve škole omlazený redakční tým z řad žáků, který pod vedením Mgr. Jarmily 
Jonášové a Mgr. Barbory Markové vydával tři nová vydání školního časopisu KosmoNOSák. Časopis, 
který pravidelně prezentuje činnost naší školy, zájmy dětí, podporuje nápady a postřehy, rozvíjí 
spolupráci a učí žáky pracovat s médii, si i během covidového období udržel vysokou úroveň obsahu 
a zpracování a byl opět oceněn jako jeden z nejlepších školních časopisů v rámci Středočeského 
kraje. Na základě aktivity učitelů anglického jazyka vydává škola nově i anglickou verzi školního 
časopisu pod názvem The Castle. 
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XV. 
 

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 

 Žádná stížnost nebyla podána   

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

datum 
podání 

obsah stížnosti stěžovatel stížnost vyřídil 

 Žádná stížnost nebyla podána   

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 

datum 
podání 

obsah stížnosti stěžovatel stížnost vyřídil 

 Žádné stížnosti nebyly řešeny   

 
 
 

Komentář ředitele školy: 

 
Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy ve správním řízení nebyly podány. 
Stížnosti proti průběhu a výsledku vzdělávání nebyly podány.  
V oblasti pracovněprávních vztahů rovněž nebyly stížnosti podány. Ukončení pracovního poměru 
zaměstnance vyplývalo buď z ujednání ve smlouvě na dobu určitou, příp. z vlastního rozhodnutí 
pracovní poměr ukončit před uplynutím sjednané doby. Tyto případy byly řešeny bez konfliktů, 
zpravidla vzájemnou dohodou, vždy v souladu se zákoníkem práce. 
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XVI. 
 

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. 2021 
Použito 

 k 31. 12. 2021 

vratka při 
finančním 

vypořádání 

33353 

přímé NIV celkem 
35 480 893,00 35 465 511,00 15 382,00 

z toho 
 

- platy 
25 197 820,00 25 197 820,00 0,00 

- OON 
127 582,00 112 200,00 15 382,00 

- ostatní (pojistné + FKSP 
+ ONIV) 

10 155 491,00 10 155 491,00 0,00 

 

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

V tis.  Kč 

ukazatel hlavní činnost 

 stav k 31. 12. 2021 (v tis.) 

poskytnuté dotace celkem 
 

39 580,00 

čerpání dotací celkem 
 

39 535,00 

hospodářský výsledek 
 

45,00 

 

Hlavní činnost 

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

v  Kč 

nákladové položky stav k 31. 12. 2021 

DHM 1 116 236,00 

nákup materiálu 1 129 032,00 

voda 86 515,00 

elektrická energie 131 881,00 

plyn 658 629,00 

nákup služeb 854 224,00 

opravy a údržba 140 648,00 



Výroční zpráva o činnosti školy – ZŠ Kosmonosy - Strana 33 (celkem 50) 

stravné žáci 548 166,00 

stravné dospělí 39 450,00 

odpisy 109 769,00 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

v Kč 

ukazatel stav k 31. 12. 2021 

ztráta z minulých let 0,00 

rezervní fond 45 688,30 

fond odměn 0,00 

odvod do rozpočtu zřizovatele 0,00 

celkem 45 688,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentář ředitele školy: 

 
V roce 2021 škola hospodařila s hospodářským výsledkem ve výši 45 688,30 Kč. Tato částka byla 
převedena do rezervního fondu. 
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XVII. 

Výsledky inventarizace majetku 

Inventarizovaný majetek 

druh majetku  
inventarizace 

ke dni 31. 12. 2021 

nehmotný investiční majetek D 0,00 

hmotný investiční majetek F 1 073 723,00 

pozemky D 0,00 

drobný nehmotný majetek D 0,00 

HM v operativní ev.(100 –1 000 Kč) F 915 024,16 

drobný hmotný majetek (1 000 – 40 000 Kč) F 11 865 470,23 

pokladní hotovost F 0,00 

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 
Mgr. Lenka Černá 

Mgr. Ivana Strnádková 
 

datum inventarizace 31. 12. 2021 

 

Komentář ředitele školy: 

 
Inventarizace majetku proběhla bez nedostatků a bez zjištěných rozdílů.  Inventarizován byl majetek 
umístěný v objektech školy v Kosmonosech a v Horních Stakorách. Prostory a majetek jsou v obou 
budovách chráněny instalovaným bezpečnostním zařízením napojeným na PCO. Majetek je dále 
chráněn důslednou a průběžnou kontrolou.  
 

 
  



Výroční zpráva o činnosti školy – ZŠ Kosmonosy - Strana 35 (celkem 50) 

 
XVIII. 

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

 
Komentář ředitele školy: 

 
Škola se každým rokem zapojuje do grantových projektů a snaží se tak využívat další finanční 
prostředky mimo rozpočtovaných. Škola vyzyvatelem grantového projektu nebyla. 
Projekt MLA-20-061-52 Škoda Auto – podpora rozvoje základní školy se zaměřením na oblasti STEM 
II. Z tohoto projektu byly zakoupeny notebooky pro využití ve škole, probíhá školení vedení školy 
v oblasti řízení a mentoringu a učitelů v oblasti IT. 
Škola pokračovala v projektech Ovoce do škol a Mléko do škol, které jsou podporovány MŠMT a 
Ministerstvem zemědělství. V rámci projektu dostávají žáci pravidelně mléčné výrobky a zdravé 
ovoce a zeleninové svačinky.   
Škola se zapojila do projektu CZ.02.3X/0.0/0.0/20-080/0020715 -Šablony III. Finanční prostředky 
již byly částečně využity především na doučování žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, 
nákup iPadů pro výuku napříč všemi předměty, programování robotických pomůcek pro výuku 
informatiky a rozvoje digitálních kompetencí. 
Místní akční plán II. – CZ02.3.68/0.0/0.0/17-047/0011114 – podpora vzdělávání pedagogů v oblasti 
matematických věd. 
Třída V. A pod vedením Mgr. Horákové se zapojila do mezinárodního projektu eTwinning – Deti 
tvoria a čítajú deťom. 
V rámci projektu spolupráce dvou příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ Kosmonosy) byla vytvořena a 
vydána dětská kniha pohádek pod názvem Kosmonoské pohádky ze zámku. Autorsky se na obsahu 
podíleli žáci 2. – 9. ročníků a ilustracemi knihu doplnili žáci 1. tříd a děti z MŠ. 
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XIX. 
 

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 právní oblasti. Kolektivní smlouva mezi zaměstnavatelem a ZO ČMOS 
upravuje individuální a kolektivní vztahy, 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, Mgr. Milan Petráš 

 
 
 
 
V Kosmonosech dne 30. září 2022    
 

        

                              ……………………………………. 
          ředitel 
Mgr. Milan Petráš 

 
 

 

 

 

 

Příloha: fotodokumentace z archívu školy 
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Příloha 

 

 

 

 
                                         

 

 

  

 
 
 

 

 
Čarodějnický den v 1. A 

 
 

1. A s paní vychovatelkou ve třídě 1. A na výletě v ZOO Liberec 
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1 . B na výletě 
1. B na výletě pod kopcem Baba 

1. B na výletě 



Výroční zpráva o činnosti školy – ZŠ Kosmonosy - Strana 39 (celkem 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A – bádání o našem městě "Sestav si svou Loretu" 

Exkurze Svíčkárna Šestajovice – 3. A 

Projekt Den Země - 3. A 
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5. B – sportovně-relaxační pobyt 
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7. A jde do kina 

7. A – výuka jinak 

7. A – sportovně-relaxační pobyt v Krkonoších 
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Vodácký kurz na Sázavě - 8. A a 8. B 
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e-Twinning – mezinárodní spolupráce v 5. A 

e-Twinning – mezinárodní spolupráce v 5. A 
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Křest knihy Kosmonoské pohádky ze zámku 

Běh zámeckým parkem Hadi ve výuce - 7. B 
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Podzim v zámeckém parku - 4. B 

Spaní na zámku - 5. C 
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Lyžařský výcvik v Krkonoších 
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Zámecká olympiáda 
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Hypoterapie - 2. C 
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Velikonoční jarmark 
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  Certifikát kvality za účast v projektu 


