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1. Základní údaje o škole 
Výroční zpráva vychází z § 10 odst. 3  zákona 561/2004 Sb. a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.  
v platném znění.  
 

1.1 Základní údaje o škole 
 

Název školy 
Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník 

Adresa školy Komenského 200, 277 32 Byšice 
IČ 71001620 
Bankovní spojení 216420549/0600 
 216462116/0600 platby školného MŠ a stravného ŠJ 

DIČ 045-71001620 
Telefon/fax 315 696 219 
E-mail skola@zsbysice.cz, skolka@zsbysice.cz , jídelna@zsbysice.cz 
Adresa internetové stránky www.zsbysice.cz 
Datová schránka ya28n8 
Právní forma Příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol č.j.6857/2006 -21 od 1.4.2006 
Název zřizovatele Obec Byšice 
Součásti školy Základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna, 

školní klub 
Identifikátor právnické osoby  600 047 610 
Poslední zápis do školského 
rejstříku: 

S účinností od 1.9.2017 (stanovení kapacity ŠJ na 400 
strávníků) 

Vedoucí a hospodářští pracovníci 
 
 

Mgr. František Viktorin – ředitel školy 

Mgr. Houšková Miloslava- statut. zástupce ředitele školy  

Zuzana Landsmanová – vedoucí MŠ  

Martina Kühnová– vedoucí ŠJ 

Lenka Purašová – vedoucí ŠD 

Mgr. Dana Štrojsová – koordinátor ŠVP 

Mgr. Jaroslava Vorlová – výchovný poradce 

Jaroslava Šebestová – vedení mezd 

Ing. Pavla Ortová – zpracování účetnictví   

Dagmar Lukáčová – hospodářka   

Jana Navrátilová – administrativní a spisový pracovník  

Spádovou oblast školy tvoří obce:  Byšice, Liblice, Hostín, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň, 
Košátky, Kojovice 

 

mailto:skola@zsbysice.cz
mailto:skolka@zsbysice.cz
mailto:jídelna@zsbysice.cz
http://www.zsbysice.cz/
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1.2   Součásti školy: 
 

součásti školy kapacita 

Mateřská škola  74 

Základní škola  354 

Školní družina 95 

Školní klub 140 

Školní jídelna 400nejvyšší počet stravovaných 

 
§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 
 

 

1.3   Materiálně-technické podmínky školy 
 

Materiálně – technické 
podmínky školy           

Komentář (změny v daném školním roce)  

Základní škola  

Učebny:  
1. st.: 1. – 5. ročník  
 
 
 
 
2. st.: 6  kmenových tříd 

 
Učebny jsou modernizované (6). Tři učebny jsou vybaveny 
interaktivní tabulí a ve třech učebnách je umístěný 
dataprojektor. Postupně je doplňován nový nábytek – 
lavice, skříně. 
 
Na 2. st. jsou všechny učebny modernizované (8). V 7 
učebnách jsou interaktivní tabule a v jedné je 
dataprojektor. Postupně je  v některých obměňován 
nábytek – žákovské lavice a doplňovány skříně. 

Odborné pracovny:  
Počítačová učebna 1 
 
 
Počítačová učebna 2 
 
 
Učebna cizích jazyků 1 
 
 
Učebna cizích jazyků 2 
 
 
Multimediální učebna 
 
 
Učebna Fy-Che 
 
 
 
 
Kabinet Fy-Che 

 
30 ks PC pro žáky, 1 ks pro učitele, interaktivní tabule, 
nový nábytek 
 
19 ks PC pro žáky + 1ks PC pro učitele, interkativní tabule, 
nové lavice pro žáky 
 
Vybavení – notebook pro učitele, interaktivní tabule 
s ozvučením, výukové programy, nový nábytek 
 
Vybavení – notebook pro učitele, interaktivní tabule 
s ozvučením, výukové programy, nový nábytek 
 
Vybavení – notebook pro učitele, interaktivní tabule 
s ozvučením, výukové programy, nový nábytek 
 
Vybavení – notebook pro učitele, interaktivní tabule 
s ozvučením, výukové programy, nový nábytek, rozvod 
vody, malého napětí do žákovských stolů, digestoř pro 
pokusy. 
 
Nové pracovní stoly a nábytek. 
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Učebna přírodopisu 
 
Učebna Hv 
 
 
Knihovna 
 
 
 
 
 
Žákovská kuchyňka  
 
Školní dílny 
 
 
 
Hudebna 
 
 
 
Místnost pro školního psychologa 

 
Vybavena pevně umístěným dataprojektorem.  
 
Vybavení – notebook pro učitele, interaktivní tabule 
s ozvučením, nové lavice pro žáky. 
 
Notebook, nový nábytek – regály pro knihy, žákovské 
stoly, učitelský stůl. V průběhu roku byl rozšířen knižní 
fond. Během školního roku byly zakoupeny nové knihy. 
V současné době tak knihovní fond obsahuje 3 034 
publikací. 
 
Vybavena pro výuku předmětu – svět práce (vaření). 
 
Vedle běžné výuky pracovních činností a výtvarné výchovy 
pro ZŠ se tyto prostory  používají  jako výtvarná dílna, 
ve které sídlí ZUŠ Mšeno.  
 
Rekonstruovaná malá učebna pro výuku menších skupin 
jevyužívána nejvíce ZUŠ Mšeno – hudební obor, umístěn 
klavír.  
 
Zázemí pro školního psychologa a jednání s rodiči. 
 

Odpočinkový areál:  
Školní dvůr, zahrada, atrium 
 
 
 
Školní hřiště   

 
Možnost trávení přestávek a volného času – stolní tenis, 
pohybové hry, výuka venku. Na školní zahradě 
vybudováno hřiště pro ŠD a zastřešený altán. 
 
Moderní multifunkční hřiště v blízkosti školy využíváno 
školou v čase výuky. 
 

Školní občerstvení  

 

 
 
 
 
Okolí školy 
 

Pitný režim je zajištěn pitnou fontánkou na 1. i2. stupni a 
pomocí dvou nápojových automatů (pro teplé a studené 
nápoje). Svačinka pomocí automatu, kde jsou nabízeny 
potraviny odpovídající „pamlskové“ vyhlášce. Školní 
jídelna nabízí dopolední svačiny pro děti. Škola je zapojena 
do projektu „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“. Žákům je 
zprostředkována tato nabídka. 
 
V rámci environmentální výchovy žáci pokračují v 
tradičním jarním úklidu v okolí školy a obce především ke 
Dni země. Pomáhají s údržbou školního dvora a pozemku. 
 

Vybavení učebními pomůckami 
 

Učebnice jsou v souladu s novým RVP a ŠVP a mají 
schvalovací doložku MŠMT.Na 1. stupni jsou využívány 
učebnice, pracovní sešity a interaktivní učebnice 
nakladatelství Nová škola, Fraus, SPN. Na 2. stupni jsou 
využívány převážně učebnice, pracovní sešity a 
interaktivní učebnice nakladatelství Fraus. Dále také 
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nakladatelství SPN.  
 Postupně jsou obnovovány a doplňovány pomůcky učitelů 
– nástěnné mapy, metodiky, encyklopedie, výukové 
programy. 
Pro přípravu využívá většina učitelů notebooky svěřené do 
osobního užívání. 
 

Školní družina  

 Od 1. 9. 2015 je kapacita ŠD nově navýšena až do počtu 95 
žáků.Hlavní třída ŠD je v budově ZŠ s  novým nábytkem. 
Jako ostatní učebny ŠD jsou využívány  kmenové třídy 
1. stupně, které v dopoledních hodinách slouží k výuce. 

Školní klub  

 Od  16.6.2016 je stanovena kapacita Školního klubu na 
140 žáků.Školní klub má k dispozici podle svých aktuálních 
potřeb školní knihovnu, dvě učebny informatiky, dále i 
další učebny školy dle aktuální organizace zájmových 
kroužků. Pro dílčí sportovní hry je využívána tělocvična. 
 

Školní jídelna  

 Od 1.9.2017 navýšena kapacita na 400 strávníků. 
Školní jídelna nabízí výběr ze tříjídel. Strávníci využívají 
čipový systém a objednávání přes internet. Dopoledne 
nabízí žákům svačiny. Postupně dochází k obměně 
dosluhujícího vybavení. 
 

Mateřská škola  

Mateřská škola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahrada MŠ 
 
 
 
 
 
Prádelna MŠ 

MŠ je vybavena novým moderním nábytkem. V období 
měsíců 7-8/2014 proběhla rekonstrukce budovy v 
rámciprojektu „Snížení energetické náročnosti MŠ Byšice“. 
Realizací došlo k výměně opláštění, zateplení budovy a 
proběhla výměna topného systému. Cílem oprav byly 
významné úspory v nákladech na vytápění, příjemnější 
prostředí pro děti a celkové zlepšení vzhledu obce.Ve 
školním roce 2014/2015 byly nově vymalovány třídy a 
pořízena interaktivní televize pro třídu předškoláků. Dále  
byly třídy MŠ vybaveny novými podlahovými krytinami a 
dveřmi. Ve školním roce 2015/16 proběhla výměna 
šatních botníků. Dále v koupelnách výměna zrcadel a 
věšáků na ručníky dětí.  

Na jaře 2017 byl podán projekt na Středočeský kraj 
„Přírodní školní zahrada“. Projekt byl vybrán a MŠ získala 
dotaci 430.000Kč. Celkové náklady se spoluúčastí budou 
491.817Kč (včetně DPH). V rámci projektu bude zahrada 
na podzim 2017  vybavena herními a výukovými prvky. 

Prádelna v suterénu budovy je upravena pro praní a 
mandlování povlečení z MŠ. 
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1.4 Údaje o školské radě 
 

Datum zřízení 29.11.2005  

Zvolení zástupci – volby ze dne: 19.11.2014 

Počet členů školské rady  9  (3 zástupci obce, 3 zástupci rodičů, 3 zástupci 
pedagogů) 

Předsedkyně ŠR Lucie Kopecká 

Místopředseda ŠR Rostislav Mareček 

Kontakt Lucka.Bysice@seznam.cz 
Komenského 200,  277 32  Byšice  

 
Ve školním roce 2016/2017 proběhla dvě zasedání školské rady. Na zasedání 6.9.2016 byla 

schválena Výroční zpráva školy 2015/16, dále byl schválen nový ŠVP ZV 2016 (č.j. A/241/2016) a 
schválena úprava Školního řádu. 

31.1.2017 proběhlo zasedání školské rady, kde byl projednán rozpočet ZŠ a MŠ Byšice pro 
rok 2017. Proběhlo odsouhlasení úpravy Školního řádu a byla projednána charitativní činnost 
Školního parlamentu – projekt „Pomoc pro Ládíka“.  
 
 
 

mailto:Lucka.Bysice@seznam.cz
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2. Přehled oborů vzdělávání 
 

2.1 Vzdělávací program školy na školní rok 2016/2017 
 

Tabulace - platná od školního roku 2015/2016 pro 1. ročník 
Učební plán ŠVP ZŠ Byšice - Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe 

OBLAST Obor -Předměty 1 2 3 4 5 

Disponab
ilní 

dotace I.st. 6 7 8 9 
Disponabilní 

dotace II.st. 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyk 
a literatura 9 9 8 8 8 9 42 5 4,5 4 4,5 3 18 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 2 11 3 3 3 3   12 

  
Další cizí jazyk - 
Německý                 2 2 2 
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Matematika 
a její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 4 24 4,5 4,5 5 4 3 18 

ICT Informatika     1       1 0 1 1 1 2 3 

Člověk a jeho 
svět 

Prvouka 1 2 2 0 0 

1 13 

          0 

Přírodověda 0 0 0 2 2           0 

Vlastivěda 0 0 0 2 2           0 

Člověk a 
společnost 

Dějepis               2 2 2 2 1 8 

Výchova k občanství 
a zdraví               2 1 2 1 1 6 

Člověk a 
příroda 

Zeměpis               2 2 1 2 2 7 

Fyzika               2 2 2 2 1 8 

Chemie               0 0 2 2   4 

Přírodopis               2 2 2 1 1 7 

Umění a 
kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 1   5 1 1 1 0,5   3,5 

Výtvarná výchova 1 1 2 1 2   7 2 2 1 1,5   6,5 

Člověk a 
zdraví 

Rodinná vých.               0 0 0 0   0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2   10 2 2 2 2   8 

Člověk a svět 
práce 

Praktické činnosti 
/Svět práce 1 1 1 1 1   5 1 1 1 1 1 4 

Průžezová 
témata Mediální vých.                     1 1 1 

Volitelné 
předměty                     1 1 2 2 

  
Celková časová 
dotace 20 22 25 25 26 16 118 28,5 30 32 31,5 18 122 

plán RVP   
18-
22 

18-
22 

22-
26 

22-
26 

22-
26 14 118 28-30 

28-
30 

30-
32 30-32 24 122 
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Tabulace dobíhající - platná do  šk. roku 2014/15 pro 1. ročník 
Učební plán ŠVP ZŠ Byšice - Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe  

OBLAST Obor -Předměty 1 2 3 4 5 
Disponabil
ní dotace I.st. 6 7 8 9 

Disponabil
ní dotace II.st. 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 9 9 8 8 8 9 42 5 4,5 4 4,5 3 18 

Anglický jazyk 0 0 3 3 3   9 3 3 3 3   12 

  
Další cizí jazyk - Německý                 2 2 2 
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Matematika a 
její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 4 24 4,5 4,5 5 4 3 18 

ICT Informatika     1       1 0 1 1 1 2 3 

Člověk a jeho 
svět 

Prvouka 2 2 2 0 0 
2 14 

          0 

Přírodověda 0 0 0 2 2           0 

Vlastivěda 0 0 0 2 2           0 

Člověk a 
společnost 

Dějepis               2 2 2 2 1 8 

Výchova k občanství a 
zdraví               2 1 2 1 1 6 

Člověk a 
příroda 

Zeměpis               2 2 1 2 2 7 

Fyzika               2 2 2 2 1 8 

Chemie               0 0 2 2   4 

Přírodopis               2 2 2 1 1 7 

Umění a 
kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 1   5 1 1 1 0,5   3,5 

Výtvarná výchova 1 1,5 1,5 1 2   7 2 2 1 1,5   6,5 

Člověk a zdraví 
Rodinná vých.               0 0 0 0   0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2   10 2 2 2 2   8 

Člověk a svět 
práce 

Praktické činnosti /Svět 
práce 1 1,5 1,5 1 1 1 6 1 1 1 1 1 4 

Průřezová 
témata Mediální vých.                     1 1 1 

Volitelné 
předměty                     1 1 2 2 

  Celková časová dotace 20 22 25 25 26 16 118 28,5 30 32 31,5 18 122 

plán RVP   
18-
22 

18-
22 

22-
26 

22-
26 

22-
26 14 118 

28-
30 

28-
30 

30-
32 

30-
32 24 122 

 

Poznámky k učebnímu plánu  
Do předmětu Výchova k občanství a zdraví byla integrována 1h z tematické oblasti Člověk a zdraví. Do 

předmětu Přírodopis byly integrována 1h z tematické oblasti Člověk a zdraví. 
Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu žáka 

s přiznanými podpůrnými opatřeními od 3. stupně dle §16 odst. 2 písm. b) jiným vzdělávacím obsahem v rámci IVP. 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu žáka cizince 

vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk. 
Dle zájmu dětí se nabídka volitelných předmětů mění a tím se mění i rozložení disponibilních hodin do těchto 
předmětů. Upřesněný učební plán s volitelnými předměty na probíhající  školní rok je vytištěn zároveň s aktuálním 
rozvrhem hodin. 

Vpřípadě doporučení školského poradenského zařízení k úpravě výstupů vzdělávání a vytvoření IVP u žáka s LMP 
od 3. stupně podpory vychází škola při tvorbě IVP z doporučené minimální úrovně výstupů v upraveném RVP ZV s 
přihlédnutím ke SVP žáka a využívá přitom metodického průvodce www.rvp.cz/pruvodce, ve kterém bude 
vypracována metodická podpora pro stanovení obsahů očekávaných výstupů pro každý ročník.  
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Volitelné předměty ve školním roce 2016-17 
  

OBLAST Obor - předměty 
Ročník 

8 9 

Volitelné 
předměty 

Sportovní hry 

1 
1 

Angličtina konverzace 

Laboratorní praktika X 
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2.2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání  „Rok je dlouhý copánek,   
na konci má korálek…“čj. 136/2010 
 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je přístupný na internetových 
stránkách školy a v kanceláři vedoucí MŠ. 

Ve školním roce 2016/2017 se v mateřské škole vyučovalo podle vlastní školního vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek…“  
s mottem: Hrajeme si od jara do zimy (č.j. 136/2010, platnost od 1.9. 2010, schváleno na 
pedagogické radě v srpnu 2010) 

Struktura a členění do integrovaných bloků                                                                                       
 

     Rok je dlouhý copánek… 
 
 Kdo jsem a kde žiji... 
 

Podzime, podzime ... 
 
 

 Pozlacený klíček máme, 
  pohádky s ním otvíráme... 

 
Vánoční čas nastává... 

 
                                    Zima je tu děti... 
 

Co už umím..... 
 
                                         Na jaře,na jaře, 
                                             čáp jede v kočáře... 
 

Den země... 
 
                                      Do pohádky za zvířátky... 
 
    Máme se rádi s mámou 

       a tátou... 
 
                                                 Haló,haló,co se stalo??? 
 

Vteřiny v přírodě... 

NA KONCI MÁ KORÁLEK... 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy, odborná kvalifikace 

(stav k 1.2.2017) 
 

Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Z toho ženy 

Pedagogové Učitelé 1. stup. 14 6,9 6,9 

 Učitelé 2. stup. 16 10,6 8,6 

 Učitelé MŠ 6 5,7 5,7 

 Speciální pedagog 1 0,19 0,19 

 Asistenti pedagoga 6 2,05 2,05 

 Vychovatelé a 
pedagog volného 
času v ŠD a ŠK 

5 2,8 2,8 

 Pedagog volného 
času ve ŠK na DPP 

9 - - 

 Školní psycholog 1 0,5 - 
 Výchovný poradce 1 0,14 0,14 
 Koordinátor ŠVP 1 - - 
 Koordinátor EVVO 1 - - 
 Metodik prevence 1 - - 
 Metodik ICT 2 0,14 - 

celkem Skutečný fyzický 
počet pedagogů 

28 29,22 23,58 

 
 
 
 

 

3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

  Ostatní 
pracovníci 

Funkce 
Fyzické osoby Přepočtení 

pracovníci 

1. administrativní a spisový pracovník 1 0,5 

2. hospodářka 1 0,575 

3. účetní 1 DPP 

4. mzdová účetní řešeno 
dodavatelsky 

 

5. školník ZŠ, školnice MŠ 2 1,9 

6. topič 1 0,25 

7. uklízečky ZŠ, MŠ 7 3,35 

8. vedoucí jídelny 1 1 

9. Kuchařky a pracovnice provozu ŠJ, MŠ 7 5,37 
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3.3 Vývoj počtů žáků školy 2013 - 2017 
 2016/2017 2015/2016  2014/2015 2013/2014 2012/2013  

Předpokládané 
důvody 

Počet 

absolventů, 

kteří 

úspěšně 

dokončili 

ZŠ a získali 

základní 

vzdělání 

19 30 22 26 26 X 

 

Počet žáků, 

kteří 

ukončili 

školu 

předčasně 

(ve kterém 

ročníku) 

 

2 - 8. roč. 

2 – 7. roč. 

 

3 – 8. roč. 

2 – 7. roč. 

1 – 9. roč.  

4 – 8. roč. 

1 – 9. roč. 

6 – 8. roč. 

2 – 7. roč. 

1 – 9. roč. 

 

žáci opakovali 

ročník, 

nezískali 

základní 

vzdělání 

Počet žáků, 

kteří přešli 

na osmileté 

gymnázium  

0 2 3 1 2 X 

 

Počet žáků, 

kteří přešli 

na šestileté 

gymnázium 

0 0 0 0 0 X 

 

Celkový 

počet žáků 

školy 

263 260 241 239 227 X 
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3.4 Organizační schéma školy 
Organizační schéma platné od 1.9.2016: 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 

4.1 Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2017/2018(stav k 30.6.2017) 
 

Zápis do 1. ročníku proběhl dne: 6.4.2017 
 

K zápisu se dostavilo  40 

Z toho po odkladu se dostavilo 7 

Celkem přijatých zapsaných žáků 36 

 
 

4.2 Celkový přehled vycházejících žáků z 5. až 9. tříd(na konci školního roku 
2016-2017) 

 

5. - 9. ročník 

typ školy 
 
počet přijatých žáků 

neumístěn - 

víceleté gymnázium - 

gymnázium 2 

střední odborná škola 13 

střední odborné učiliště 8 

celkem 23 
 

 

4.3 Žáci – cizinci 
 

kategorie cizinců občané 
EU 

ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, 
žadatelé o udělení azylu a azylanti 

počet žáků na 1.st. - 1 

počet žáků na 2. st - 1 

počet žáků celkem - 2 
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4.4 Historie pohybu žáků – nastoupili, odešli od 1.9.2016 do 31.8. 2017 
 

POČTY  ŽÁKŮ  PODLE  TŘÍD –v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

 
Třída   Stav k  1. 9. 2016   Stav k 31. 8. 2017 Přibylo Ubylo 

1. 22 22 0 0 

2.A 17 19 2 0 

2.B 13 13 0 0 

3. 28 28 0 0 

4. 29 29 1 1 

5. 30 29 0 1 

6. 30 29 0 1 

7.A 17 17 1 1 

7.B 20 19 1 2 

8.A 20 20 1 1 

8.B 20 20 0 0 

9. 19 0 0 19 

 265 245 6 26 

 
 

4.5 Žáci s SVP – stav k 30.6.2017 
 

1. stupeň 
 
ročník: 

 
počet žáků: 

 
z toho dívek: 

1. 1 0 
2. 5 3 
3. 1 1 
4. 1 0 
5. 5 2 
Celkem  1.st.:  13 6 

 
2.stupeň 
 
ročník 

 
počet žáků 

 
z toho dívek 

6. 3 1 
7. 5 1 
8. 4 0 
9. 2 0 
Celkem  2.st.: 14 2 
Celkem  1.+ 2.st. 27 8 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 
 

5.1 Výsledky za 1. a  2.pololetí škol. roku 2016/17 
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5.2 Hodnocení pedagogické intervence a ambulantně dyslektického nácviku              

ve školním roce 2016-2017 
 

Pedagogická intervence – Mgr. Dana Štrojsová 

Intervence probíhala pravidelně každý čtvrtek ve dvou odděleních od 7.00 h   a  od  12.45 h.  

V ranní skupině pracovali 3 žáci. Zaměřovali jsme se na práci v PS - Psaní mě baví a Čtení mě baví. 
Procvičovali jsme pravopis a čtení s porozuměním.  

Druhá skupina se 2 žáky pracovala 5. vyučovací hodinu. Pracovali jsme na odstraňování specif. 
poruch učení. Sluchová, zraková diferenciace a výslovnost dělala chlapcům potíže. 

Mladší žáci se také více věnovali nápravě čtení, chápání tvoření slov,  jejich smyslům a grafické 
podobě písma.Některé hodiny jsme věnovali jazykovým hrám, např. Slovní jízda, Story cubes. 
Většina žáků pracovala v době nápravy ve škole svědomitě. Domácí příprava probíhala jen u 
mladších žáků. Ostatní zdůvodňovaly nevypracovaná zadání nedostatkem času a přílišnou zátěží 
na přípravu v ostatních předmětech. 

Jako důležité se jeví osobní konzultace s rodiči a sepsání konkrétních požadavků na práci rodiče 
se svým dítětem. 

Vypracovala Mgr. Dana Štrojsová 

 

Pedagogická intervence a ADN – Mgr. Eva Janíčková 

Pedagogická intervence probíhala pravidelně každý týden ve třech odděleních po jedné 
vyučovací hodině.  

V pondělí – pro žáky 3. a 5. třídy – čtyřčlenná skupina. 

V úterý – pro žáky 4. třídy – čtyřčlenná skupina. 

V pátek – pro žáky 2. tříd – čtyřčlenná skupina. 

Ambulantní dyslektický nácvik probíhal pro žáky druhého stupně ve čtvrtek, původně skupina 
pětičlenná, poté tříčlenná a ve 4. čtvrtletí dvoučlenná. 

Reedukace probíhala diferencovaně s ohledem na druh diagnostikované poruchy žáků. 

Starší žáci si procvičovali více pravopis a porozumění čtení. 

Mladší žáci se více věnovali nápravě čtení, sluchovému vnímání, zrakovému rozlišování, chápaní 
tvoření slov a jeho smyslům, výslovnosti a grafické podobě písma. 

Při práci byla využívána ve druhém pololetí aplikace Včelka i v domácí denní přípravě. Dále jsme 
pracovali s učebnicemi, které jsou určeny pro nápravu. Součástí nápravy byla také cvičení pro 
nápravu dysgrafie. I přes náročnou diferenciaci žáků jsme některé hodiny věnovali hrám, např. 
Slovní jízda, která pomáhá rozvíjet slovní zásobu a chápaní smyslu slova. V hodinách žáci 
pracovali s dataprojektorem.  

Většina žáků pracovala v době nápravy ve škole svědomitě. Domácí příprava probíhala u většiny 
žáků svědomitě i doma- díky aplikaci Včelka, kde je možná kontrola učitele.  

Na začátku školního roku proběhla schůzka s rodiči, kde jim bylo objasněno, co se skrývá za 
pedagogickou intervencí a ADN a co je po nich požadováno. 

Druhá schůzka proběhla ve druhém pololetí - aplikace Včelka. 
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Pro příští školní rok jako hlavní cíl považuji spolupráci s rodiči a zavedení aplikace Včelka do každé 
rodiny. 

Za důležitou považuji i spolupráci s vyučujícími českého jazyka. 

Letos se spolupráce zadařila s třídní učitelkou 2.A a 2.B, které se velmi zajímají o své žáky a 
konzultujeme pokroky a povinnosti žáků. 

Výhodou pro další školní rok je nejen aplikace Včelka, ale i nové pomůcky a hry do těchto hodin, 
které pomohou žákům lépe procvičovat a trénovat jejich oslabené funkce. 

Vypracovala Mgr. Eva Janíčková 

 
 

5.3 Práce výchovného poradce, výchova k volbě povolání 
 
Plán výchovného poradce pro školní rok 2016/2017 - Mgr. Jaroslava Vorlová 
 
Vycházející žáci 

- zajištění návštěvy IPS Mělník pro žáky 9. ročníků (říjen), žáky 8. ročníků (květen). Dále 

zajistit tuto návštěvu pro vycházející žáky z 8. a 7. ročníku. 

- zajištění návštěvy pracovnice IPS na podzimních rodičovských schůzkách 9. ročníku. 

- zúčastnit se s vycházejícími žáky výstavy Vzdělávání 2016 pořádané IPS Mělník 

- pozvání zástupců škol na třídní schůzky 

- předání a pomoc při vyplnění závazných přihlášek vycházejícím žákům. Informovat rodiče 

o školách, které mají přijímací zkoušky.  

- aktuální předávání informací v tištěné podobě, které zasílají jednotlivé školy a učiliště 

- pomoc při vyhledávání škol do druhého kola přijímacího řízení 

- přehled výsledků rozmísťovacího řízení 

- vytvoření přehledu a seznamu všech vycházejících žáků školy 

Spolupráce s IPS Mělník 
- účast na informačních schůzkách IPS, setkání se zástupci středních škol a učilišť, 

konzultace s pracovníky PPP, předání informací v ZŠ 

- zajištění návštěvy IPS pro žáky 8. a 9. ročníku 

- účast na projektu – výstava Vzdělávání 2016 
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Integrovaní žáci 
- kompletace materiálů všech integrovaných žáků, zápis těchto materiálů do katalogových 

listů žáků, evidence a přehledy 

- kompletace a vedení písemných materiálů žáků, kteří nejsou integrovaní, ale mají 

vyšetření v PPP 

- seznámení vyučujících s problémy žáků a jejich nároky 

- vyřizování žádostí o IVP integrovaných žáků 

- zajištění předání příspěvku pro integrované= žáky 

- vypracování přehledu žáků, jejichž rodiče požadují slovní hodnocení 

- projednávání návrhů na vyšetření žáků během celého školního roku, odesílání žádostí, 

konzultace s rodiči žáků 

- výběr žáků, kteří mají docházet na ADN 

 
Spolupráce s PPP Mělník 

- poradenské intervence při problémech žáků (osobní, rodinné, problémy v kolektivech 

žáků) 

- zajištění kontrolních vyšetření integrovaných žáků 

- předání informací vycházejícím žákům o možnosti vyšetření k doporučení o volbě 

povolání 

- individuální konzultace 

- problémové děti – konzultace výukových a výchovných problémů 

- 2x ročně návštěva pracovnice PPP ve škole – zajištění povolení rodičů k vyšetření a 

nahlédnutí do sešitů žáků, pozorování žáků, konzultace s vyučujícím 

Spolupráce se školním metodikem prevence 
- prevence možného setkání s drogou 

- okamžité řešení vzniklých problémů, informace rodičům, svolání a vyhotovení zápisu 

z výchovné komise 

- sledování skrytého záškoláctví, neomluvených hodin – hlášení OSPOD 

- výchovné komise 

Metodická a informační činnost 
- konzultace pro žáky a rodiče 

- individuální práce s žáky ve třídách 

- aktualizace nástěnek 

- vyhledávání internetových odkazů pro žáky, rodiče a učitele ohledně volby povolání. 
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Zpráva výchovného poradce školní rok 2016/2017 
 
Na začátku školního roku bylo ve škole celkem 27 integrovaných žáků. Z toho 4 žáci se 
zdravotním postižením, 5 žáků s poruchou chování a 18 žáků s poruchami učení. 9 žáků pracovalo 
po celý rok s asistentem. Od začátku nového školního roku začal také fungovat nový systém 
vyšetření. Žáci jsou podle tohoto systému řazeni do 5 skupin. Podle nového systému nám bylo 
v průběhu školního roku vyšetřeno 15 žáků. Ke 4 žákům byl přidělen asistent. 
Podle tohoto nového systému byly také vypracovány plány pedagogické podpory. Tento plán se 
vypracovává před doporučením žáka do Pedagogicko psychologické poradny. Celkem byl plán 
vypracován pro 9 žáků, kteří podle něj pracovali. Ve spolupráci s metodikem prevence bylo také 
vypracováno 5 výchovných plánů pro žáky, kteří mají problémy se školní docházkou a s učením. 
Výchovný poradce se zapojil do projektu KIPR, který zrealizoval Národní ústav pro vzdělávání. 
V rámci tohoto projektu se zúčastnil školení zaměřených na podpůrná opatření a jejich 
poskytování ve škole.   
V průběhu školního roku bylo pořádáno několik akcí pro žáky 8. a 9. ročníků. Účelem těchto akcí 
je pomoc při rozhodování se žáků o budoucím povolání. Na podzim se žáci těchto ročníků 
zúčastnili exkurze do podniku ŠKODA a.s. v Mladé Boleslavi. Navštívili muzeum, učiliště, střední 
školu a nahlédli také do provozu. V říjnu 2016 se žáci 9. ročníku zúčastnili výstavy Vzdělávání na 
Mělníku. Zde si mohl prohlédnout širokou nabídku středních škol a učilišť v blízkém okolí. 
Informační a poradenské středisko na Mělníku pořádalo pro žáky 8. A 9. ročníků besedy a 
poradny ohledně jejich budoucího povolání. Zástupci středních škol a učilišť se také zúčastnili 
třídních schůzek. Další informace mohli žáci individuálně získat na dnech otevřených dveří 
v konkrétních školách.  
V letošním roce ukončilo povinnou školní docházku na naší škole 23 žáků. 19 žáků z devátého 
ročníku, 2 žáci z 8. ročníku a 2 žáci ukončili školní docházku v 7. ročníku. 15 žáků devátého 
ročníku se rozhodlo dále studovat na středních školách ukončených maturitní zkouškou a 4 žáci 
odcházejí na střední odborná učiliště. Žáci 7. a  8. ročníku odcházejí na střední odborná učiliště. 
 

5.4 Výchovná opatření – pochvaly – udělené ve škol. roce 2016/17 
 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 
1. - - 

2.A - - 

2.B - - 

3. - - 

4. - 15 

5. - 3 

6. - 4 

7.A - - 

7.B - 4 

8.A - 2 

8.B - 3 

9. 4 - 
celkem 4 31 
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5.5 Výchovná opatření a snížené známky z chování- udělené ve škol. roce 2016/17 
 

třída napomenutí 
třídního 
učitele 

důtka třídního 
učitele 

důtka 
ředitele 

školy 

dvojka 
z chování 

trojka z 
chování 

1. - -  - - 

2.A - -  - - 

2.B - -  - - 

3. 4 1 2 - - 

4. 10 3 - - - 

5. 7 5 - 1 - 

6. 4 4 - - - 

7.A - 2 1 1 - 

7.B 6 2 3 1 - 

8.A 2 1 5 1 - 

8.B 2 2 2 - - 

9. 5 5 5 - - 
celkem 40 25 18 4 - 

 

 
 
 

5.6 Komisionální přezkoušení žáků a opravné zkoušky (srpen 2017) 
 

třída pochybnosti o 
správnosti 
hodnocení 

opravné zkoušky dodatečná zkouška 

1. - - - 

2.A - - - 

2.B - - - 

3. - - - 

4. - - - 

5. - 1 - 

6. - 2  

7.A - 2 - 

7.B - - - 

8.A - - 1 

8.B - 1 1 

9.  1 - 
celkem - 7 2 
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5.7 Opakování ročníku ve školním roce 2016/2017 
 

třída žák neprospěl žák nemohl být 
hodnocen 

žák měl vážné zdrav. 
důvody 

žák opakuje 9. r. 
po splnění pov. šk. 
doch. 

1. - - - - 

2.A - - - - 

2.B - - - - 

3. - - - - 

4. - - - - 

5. - - - - 

6. 2 - - - 

7.A - - - - 

7.B - - - - 

8.A - - - - 

8.B - - - - 

9. - - - - 
celkem 2 - - - 

 
 
 

5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin ve škol. roce 2016/17 
 

třída počet omluv.hod. průměr na žáka třídy počet neomluv. hod. průměr na žáka 
třídy 

1. 1705 77,5 - - 

2.A 1493 78,57 - - 

2.B 1020 78,46 - - 

3. 2622 93,64 - - 

4. 2345 80,86 - - 

5. 2341 80,72 - - 

6. 4882 168 30 1,03 

7.A 2775 163 55 3,23 

7.B 2813 148 45 2,36 

8.A 3129 156 36 1,80 

8.B 2738 136 38 1,90 

9. 2345 123 13 0,68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

5.9 Testování žáků ve školním roce 2016/2017 
 

Národní testování 2016/2017 – 9. ročník - hodnocení 
termín: 11.-16.11.2016 
Počet respondentů OSP 17,  ČJ 19  a  MA 18 
 
V  grafu je znázorněn celkový průměrný percentil třídy v OSV 52, tedy třída se řadí se podle 
výsledků testu ve srovnání s ostatními školami do první poloviny. 
Dále graf ukazuje, že složitost testu z OSV, ČJ a MA byla poměrně vyrovnaná. 
Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní 
potenciál žáků v českém jazyce na naší škole je využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší 
úrovni, než odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. 70% zúčastněných škol mělo výsledky 
v českém jazyce lepší než naše škola. 
Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že na naší škole je 
studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testu odpovídají úrovni 
jejich studijních předpokladů. Výsledky našich žáků v matematice jsou lepší než u poloviny 
zúčastněných škol. 
V OSV byli nejúspěšnější v analýze informací a nejslabší v oblasti číselné operace. 
V  ČJ byli nejúspěšnější v oblasti mluvnici a nejslabší v oblasti čtenářské gramotnosti, literatuře a 
slohu.  
V matematice byli nejúspěšnější v oblasti číslo a proměnná a nejslabší v oblasti nestandardní 
aplikační úlohy a problémy. 
 

 
Hodnocení testování SCIO – Anglický jazyk (2016/2017) 
 
Ročník : 5. 
Datum konání:7.-21.4.2017 
Přítomni:27 žáků z celkového počtu 29 
Dosažená úroveň angličtiny na základě Společného evropského referenčního rámce pro cizí 
jazyky: 
A0 – 18 žáků 
A1 – 9 žáků 
Požadovaná dosažená znalost po ukončení 5. ročníku je A1. 
 
Ročník : 7. A 
Datum konání:29.3.2017 
Přítomni:16 žáků z celkového počtu 18 
Dosažená úroveň angličtiny na základě Společného evropského referenčního rámce pro cizí 
jazyky: 
A0 –  4 žáci 
A1 –  7 žáků 
A2 – 4 žáci 
B1 – 1 žák 
Předpokládaná úroveň znalosti v 7. ročníku je A1, což splnila většina žáků.  
Ve srovnání s minulým rokem došlo k posunu: 
3 žáků z úrovně AO na A1 
3 žáci z A1 na A2 
1 žáka z A2 na B1 
Ostatní zůstali na stejné úrovni. 
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Třída:  7.B 
Datum: 29.3.2017  
Přítomni: 18 žáků z celkového počtu 19 
Dosažená úroveň angličtiny na základě Společného evropského referenčního rámce pro cizí 
jazyky: 
A0 8žáků 
A1 7 žáků 
A2 3 žáci 
Předpokládaná úroveň znalosti v 7. ročníku je A1, což splnila více než polovina žáků. 
Ve srovnání s minulým rokem došlo k posunu: 
4 žáci z úrovně A0 na A1 
3 žáci z úrovně A1 na A2 
 
Ročník : 8. A 
Datum konání:29.3.2017 
Přítomni:18 žáků z celkového počtu 19 
Dosažená úroveň angličtiny na základě Společného evropského referenčního rámce pro cizí 
jazyky: 
A0 – 5 žáků 
A1 – 6 žáků 
A2 – 6 žáků 
B1 – 1 žák 
Požadovaná dosažená znalost po ukončení 8. ročníku je A1 až A2. 
Ve srovnání s minulým rokem došlo k posunu: 
1 žák z úrovně AO na A1 
3 žáci z A1 na A2 
1 žák z A2 na B1 
Ostatní zůstali na stejné úrovni. 
 
Ročník :  8. B 
Datum konání:30.3.2017 
Přítomni:18 žáků z celkového počtu 20 
Dosažená úroveň angličtiny na základě Společného evropského referenčního rámce pro cizí 
jazyky: 
A0 – 1žák 
A1 – 9 žáků 
A2 – 5 žáků 
B1 – 2 žáci 
B2 – 1 žák 
Požadovaná dosažená znalost po ukončení 8. ročníku je A1 až A2. Žáci dosáhli velmi dobrého 
výsledku, pouze jediná žákyně s SVP požadovanou úroveň nedosáhla. 
Ve srovnání s minulým rokem došlo k posunu: 
1 žák z úrovně AO na A1 
4 žáci z A1 na A2 
1 žák z A2 na B1 
Ostatní zůstali na stejné úrovni. 
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Výsledky celkově odpovídají studijním výsledků žáků ve třídách. Menší problém žákům dělalo 
porozumění ve čtení, naopak v poslechu chybovali více.  
Celkově je důležité se zaměřit na všechny čtyři dovednosti: poslech, čtení, psaní i mluvení, aby 
došlo k celkovému zlepšení.  
 
 
Zpráva o výsledku SCIO testování 5. třídy 2016/2017 
Datum konání:    7.-21.4.2017 
Žáci naší školy dopadli v testování SCIO v porovnání s ostatními školami podprůměrně, a to jak 
z českého jazyka, tak z matematiky.  
V českém jazyce byly výsledky žáků průměrné v oblasti slohu a komunikace, v oblasti mluvnice a 
čtenářské gramotnosti podprůměrné. Ve srovnání s obecnými studijními předpoklady by mohly 
být výsledky lepší. Žáci měli základní neznalosti v oblasti českého jazyka, což zapříčinilo 
nemožnost věnování se látce páté třídy. Tento fakt, spolu s vysokým počtem žáků s IVP, je podle 
mého názoru důvodem tohoto neúspěchu. Dále se domnívám, že by bylo možné výsledky zlepšit 
systematickou prací se třídou a zejména vlastní pílí, snahou a poctivou domácí přípravou 
jednotlivých žáků. 
Při testování SCIO žáků 5. třídy v matematice bylo dosaženo slabých výsledků v částech: čísla a 
početní operace, geometrie v rovině a prostoru, práce s daty a nestandardní aplikační úlohy. Toto 
zjištění odpovídá reálnému průběhu výuky matematiky během školního roku. V porovnání 
s výsledky testů OSP bylo zjištěno, že není plně využit potenciál žáků. To je, dle mého názoru, 
zapříčiněno skutečností, že výklad nové látky nebylo možné navázat na předpokládané základní 
znalosti z předešlých ročníků (př. násobilka, základní pojmy matematiky, geometrie), které žákům 
chybí, což znamenalo doučování základních znalostí současně s výkladem nové látky. Při 
vyhodnocování výsledků testování je rovněž nutné přihlédnout i k vyššímu počtu žáků s IVP, a to 
především v oblasti logického myšlení. 
 

 
Výběrové zjišťování ČŠI výsledků žáků 9. ročníků a odpovídajícíchročníků víceletých gymnázií 
2016/2017 
Termín: 15.5.-22.5. 

 
Výsledky testování nebyli doposud zveřejněny. 

 

5.10 Čtenářská gramotnost 
 

Projekty v rámci literární výchovy 

Aktivity: 

 Četba  

 Filmové zpracování témat 

 Exkurze  
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Podpora čtenářství a zaměření na rozvoj čtenářské gramotnosti 

 nástěnky, informace o literární čajovně, o literárně dramatickém festivalu Děti, čtete? 

 spolupráce s AlbatrosMedia (Klub mladých čtenářů), s Mladou frontou, s Gradou 

 „společná“ četba 6., 7., 8., 9. ročník (zpracování záznamů z četby – tituly dle vlastního výběru) 

 seminární práce 9. ročník (povídka a její tvůrce) 

 změněna struktura vyučovacích hodin (čtenářské lekce, dílna čtení) 

 

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 

Až z daleké Šumavy k nám na vzácnou 

návštěvu přivítala oblíbená česká 

spisovatelka, autorka 34 knih hlavně 

pro dětské čtenáře. Z jejich knih 

můžeme připomenout tituly jako: 

Kuba nechce číst, Tramvaj plná 

strašidel, Ztraceni v čase, Rošťák 

Oliver, Borůvkové léto s Terezou… Pro 

dospělé: Kalvárie, Česká služka aneb 

byla jsem au-pair po dvaceti letech, 

Barvy života… Celé středeční dopoledne 15.3. si nejen povídala, ale i předčítala své knihy žákům 

prvního stupně.  Dětem představila i rukopis své nové knihy Dům doktora Fišera. Reakce žáků a 

učitelů byly velmi kladné. Beseda sklidila velký úspěch. Těšíme se na další shledání – třeba na 

knižním veletrhu SVĚT KNIHY, kam pozvala své čtenáře. 

 

 

Noc s Andersenem 31.3.2017 

 

Dne 31. 3. 2017 proběhla tradiční Noc s Andersenem, akce 

na podporu dětského čtenářství. Letos byly našimi partnery 

nejen pohádky H. Ch. Andersena, ale také hrdinové 

Čtyřlístku.  
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5.11 Činnost školní knihovny při ZŠ a MŠ Byšice ve školním roce 2016/2017 
 

 
Školní knihovna slouží ne jen k vypůjčování knih, ale i jako studovna pro žáky a pedagogické 
pracovníky naší školy a probíhá zde ve vymezenou dobu činnost školního klubu.  
 
Knihovna nabízí tyto služby: 

 půjčování knih a časopisů  

 informační a poradenská služba ohledně vyhledávání informací 

 studijní prostředí pro žáky 1. i  2. stupně ZŠ 

 studovna pro pedagogické pracovníky 

 půjčování e-book čteček elektronických knih v rámci studovny 

 ve vyhrazenou dobu zde probíhá činnost školního klubu, přihlášení žáci zde mohou trávit 
svůj odpolední volný čas ve společnosti knížek a kamarádů 

 bližší informace naleznete na webových stránkách školy: http://www.zsbysice.cz/, v menu 
Knihovna. 
 

VÝPŮJČNÍ DOBA ŠKOLNÍ KNIHOVNY 
    

pondělí   9:35 -   9:55  13:40 - 16:00 

úterý  zavřeno  

středa   9:35 -   9:55  13:40 - 16:00 

čtvrtek   13:40 - 16:00 

pátek   9:35 -   9:55   

  

Ve školní knihovně probíhaly tematicky zaměřené besedy pro žáky, dílny čtení a projektové dny. 
Například se žáci dozvěděli, co je to beletrie a co naučná literatura, a jak se v knihovně orientovat 
podle vědních oborů. Kdo je spisovatel a kdo ilustrátor. Jaký je rozdíl mezi knihou a časopisem. 
Co je to pohádka, povídka, román, novela, komiks, horor, poezie, biografie, cestopis, a také co 
jsou to báje a pověsti. Povídali jsme si o knížkách našich i světových autorů. 
 
Pro učitele byly uspořádány knižní workshopy, kde byly prezentovány knižní novinky.  
Dne 15. března přijela do naší školy spisovatelka Petra Braunová, aby si pobesedovala s dětmi z 1. 
stupně a představila svůj nový rukopis Dům doktora Fišera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.zsbysice.cz/
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AKCE A BESEDY VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ - ŠKOLNÍM KLUBU - školní rok 2016/2017 

 
 
 

poč. datum téma třída/poč.žáků 

1 9.2.17 Knižní workshop pro učitele. Prezentace nových knih. učitelé 

2 7.3.17 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu. Encyklopedie, 
edice 1. Čtení. Společné čtení s porozuměním: Binar, I.: Bořivoj a 
blecha Fló. 

1.odd.ŠD 

3 14.3.17 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu. Encyklopedie, 
edice 1. Čtení, 2. Čtení. Společné čtení s porozuměním: Braunová, 
P.: Rošťák Oliver a korále pro mořskou vílu; MacDonald, A.: Rošťák 
Bertík - Bacilyyy! 

2.odd.ŠD 

4 15.3.17 Autogramiáda se spisovatelkou Petrou Braunovou.   

5 21.3.17 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu. Encyklopedie, 
edice 1. Čtení. Společné čtení s porozuměním: Braunová, P.: Kuba 
nechce číst; Krolupperová, D.: Bubáček + ukázky dalších dílů. 

1.třída 

6 21.3.17 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu. Encyklopedie, 
edice 3. Čtení. Společné čtení s porozuměním: MacDonald, A.: 
Rošťák Bertík - Bacilyyy! + ukázky z nových dílů; Braunová, P.: 
Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. + ukázky knížek spisovatelky 
Petry Braunové. 

3.odd.ŠD 

7 28.3.17 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu. Encyklopedie, 
edice 3. Čtení. Společné čtení s porozuměním: MacDonald, A.: 
Rošťák Bertík - Bacilyyy! + ukázky z nových dílů; Braunová, P.: 
Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. + ukázky knížek spisovatelky 
Petry Braunové. 

4.odd.ŠD 

8 31.3.17 Noc s Andersenem. Naše škola se zapojila do této celostátní 
čtenářské akce. Letošním maskotem byly postavičky z oblíbeného 
časopisu Čtyřlístek. 

  

9 6.4.17 Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče ve 
školní knihovně. Výstavka a prezentace vhodných knížek pro 
budoucí prvňáčky. Encyklopedie, edice První čtení aj. 

  

10 10.5.17 Knižní workshop pro učitele. Prezentace nových knih. učitelé 
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3.10.-
20.6. 

Čtenářský klub pro žáky ze 4. odd. školní družiny. Společné hlasité 
čtení, čtení s porozuměním, čtenářské dílny 

18 žáků 

    

 
 

5.5.17 Seminář "Příručka pro školní knihovníky: modely, nástroje a praktické příklady ze 
Švédska." 

 
 

Školní knihovnu vede pedagog volného času Dagmar Lukáčová 
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5.12 Hodnocení činnosti školní družiny 2016/2017 – Lenka Purašová 
 

V tomto školním roce ve školní družině pracovalo celkem 86 žáků. Činnost probíhala ve 
čtyřech  odděleních.  
Každé oddělení pracovalo ve své učebně. Ve velké družině 2. odd. vychovatelka J. Navrátilová. 
V učebně 1. tř. 1. odd. vychovatelka L.Purašová. V učebně 4. třídy. 4. odd. vychovatelka                      
Bc. I. Ratkovská, D. Lukáčová, v učebně 3. třídy 3. odd. vychovatelka Eva Kulmanová. 
 
Školní družina se věnuje rekreační činnosti, vyrábění, hrám, soutěžím a sportování.Využíváme 
k tomu určené prostory pro školní družinu, počítačové učebny a tělocvičny.V případě 
vhodného počasí, probíhají naše odpolední aktivity na zrekonstruovanéškolní zahradě, kde 
nalezneme pískoviště, průlezky, lanovou dráhu, klouzačku a zatravněnéprostory určené k 
různým hrám. Je zde také pergola se stolečky a lavičkami, kde děti mohou trávitodpoledne, a 
přitom se věnovat malování, vyrábění, stolním hrám, nebo si jen tak hrát a povídat. Vzhledem 
k velkému počtu žáků ve školní družině nemůžeme připravit tolik společných akcí jako 
v uplynulých letech, i přesto se nám podařilo jich několik zorganizovat. 
 

 
AKCE A ČINNOST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 1. ODDĚLENÍ - školní rok 2016/2017 
Lenka Purašová 
 

DATUM NÁZEV AKCE POČET 
DĚTÍ 

 

8.9. - 9. 9. 
2016 

Výtvarná soutěž. 18, 21 

13. - 14. 9. 
2016 

Houbový den. 18,21 

20. 9. 2016 Opičí dráha. 18 

30. 9. 2016 Večerníčkova stezka. 16 

5. – 7. 10. 
2016 

Projekt:“Plody podzimu“. 15, 
16, 15 

11. 10. 2016 Pěvecká soutěž. 13 

2. 11. 2016 Divadelní představení:“O křišťálovém srdci“. 21 

4. 11. 2016 Strašidelná diskotéka – Halloween. 19 

7. 11.2016 Vlaštovkiáda – soutěž v letání vyrobených papírových vlaštovek. 20 

11. 11. 2016 Hledání skřítka“ Podzimníčka“- zahájení projektu: „Podzim“ 16 

Listopad Projekt:“Podzim“. 19 

1.12. 2016 Projekt „Čertoviny ve školní družině“. 18 

5. 12. 2016 Čertovská stezka. 19 

7. 12. 2016 Mikulášská besídka. 19 

20. 12. 2016 Překvapení pod vánočním stromečkem. 17 

5. – 6. 1. 2017 Bobován.í 20, 18 

13. 1. 2017 Tříkrálovské odpoledne – vyprávění legendy, výroba královských 
korun, královská hostina. 

20 

17. 1. 2017 Bobování, hrátky na sněhu. 15 



32 

 

 

 

18. – 20. 1. 
2017 

Dny sněhuláků. 16, 
21, 18 

23. – 27. 1. 
2017 

Projekt: „Zima“- probíhal v těchto činnostech: přírodovědná, 
tělovýchovná, výtvarná, hudební a pracovně-technická. 

20,21,
21,21,

21 

9. – 10. 2017 Nejlepší návrhář – návrhy na zimní sety (šála, čepice, rukavice). 18, 15 

20. – 23. 2. 
2017 

Masopustní a karnevalový týden. 21,20,
21, 

20,21 

24. 2. 2017 Dětský karneval spojen s 2. odd. 20 

28. 2. 2017 AIRSOFT - ukázkové odpoledne přežití v přírodě. 18 

Březen  Projekt: “Březen – měsíc knihy“ – výroba záložek, návrhy obalů na 
pohádkové knihy.    

19 

7. 3. 2017 Beseda ve školní knihovně. 15 

21. 3. 2017 Rozloučení s paní Zimou - – vynesení Morany do Košáteckého potoka 
v Byšicích. 

19 

31. 3. 2017 Opičí dráha – soutěž na průlezkách na školní zahradě            (na čas). 13 

6. 4. 2017 Divadelní představení:“O neposlušném Lukášovi“ 18 

Duben  Projekt:“Duben-měsíc bezpečnosti“. Lodní doprava, železniční 
doprava, letecká doprava. 

19 

10. - 12. 4. 
2017 

Projekt: „Velikonoce“ – velikonoční tvořivá dílna, zvyky a tradice. 22,21,
19 

21.4.2017 Soutěž „Nejšikovnější konstruktér  letadla“. 19 

25. 4. 2017 Rej čarodějnic – odpoledne plné her, soutěží, tance Zumba, opékání 
buřtíků. 

20 

1. – 5 .5. 2017 Projekt: „Sluníčkový týden“ 18,19,
21, 14 

9. – 12. 5. 
2017 

Projekt:“Moje maminka“ 18,13,
16, 18 

16. 5. 2017 Koloběžkiáda – soutěž v jízdě na koloběžce, rychlost, zručnost. 13 

31. 5. 2017 Olympiáda v ŠD 16 

7. 6. 2017 Dětský den – pohár v cukrárně“Na baráku“. 15 

22.6.2017 Duhový chodník – kreslení křídami před školou na téma:“Kam pojedu 
na letní prázdniny“. 

11 

12.-16.6.2017 Projekt „Mořský svět“ – zapojení do projektu organizovaného v 
Domově seniorů Mělník. 

15 

5. a 9.6.2017 Soutěž : „Švihadlový princ a švihadlová princezna“- přeskoky přes 
velké švihadlo. 

14,16 

27.6.2017 Pyžamová párty – rozloučení s prvňáčky 15 
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AKCE A ČINNOST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 2. ODDĚLENÍ - školní rok 2016/2017 
Jana Navrátilová 
 
 

DATUM NÁZEV AKCE POČET 
DĚTÍ 

 

23.9.2016 „Opičí dráha“ – sportovní soutěž jednotlivců 22 

4. – 7.10. Pexesový král 20 

14.10. Dopravní soutěž – Největší znalec dopravních značek 21 

17.10 – 
21.10. 

„Podzimníček“ – týdenní projekt – tvořivá dílna s podzimní tématikou 16 

2.11. Divadelní představení na OÚ Byšice – „O křišťálovém srdci“ 23 

11.11. Projekt – Den bez aut (kvízy,koláž,soutěže) 20 

14.-15.11 Dráčkovo sportovní odpoledne – hry a soutěže 20 

28. 11.-2.12. Čertovský týden – vyrábění, soutěže, kvízy 21 

5. a 7. 12. Mikulášská stezka odvahy – setkání s Mikulášem 22 

20.12. Vánoční besídka – vánoční koledy  a nadílka pod stromečkem 20 

6.1.2017 Bobování 17 

leden Stavby ze sněhu – práce ve skupinkách 15 

9.1. – 
13.1.2017 

Projekt „Týden bystrých hlaviček“ – kvízy, křížovky, hlavolamy, 
hádanky 

18 

10.1. Bobování 18 

19. a 20.1. Projekt – „Naše vesnice“ (poznávání obce, vycházka,kvízy) 18 

25.1. Sportovní soutěžení se zvířátky 18 

1.2. Bobování 17 

24.2. Karneval ve družině – tanec, masky, soutěže 20 

21.2. Turnaj v kuželkách 19 

27.2. Ukázkový den přežití v přírodě - Airsoft 21 

březen Projekt „Březen – měsíc knihy“  (strom pohádkovník, četba pohádek, 
výroba záložky apod.) 

20 

14.3. Beseda ve školní knihovně – Knížky nás zajímají 20 

27.3. – 31.3. Soutěž  Puzzliáda  

3.4. – 7.4. „Projekt“ Velikonoční dílna – velikonoční vyrábění, povídání o 
velikonočních zvycích 

20 

6.4. Divadelní představení na OÚ Byšice – „O neposlušném Lukášovi“ 19 

duben Projekt „Bezpečně na silnici“ – dopravní činnost, výroba dopr. značek, 
cyklista na silnici 

18 

25.4. Čarodějnický rej – zábavné odpoledne spojené s opékáním buřtíků 21 

květen Projekt „Z pohádky do pohádky“ (kresba, četba pohádek, vytváření 
vlastních pohádek apod.) 

20 

25.5. Olympiáda školní družiny 20 

19.5. Soutěž – „Opičí dráha“ – dovednost, zručnost, rychlost  

26.5. Agility – ukázky výcviku malého psa 19 
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červen Projekt „ Z pohádky do pohádky“ – četba známých pohádek, kresby 
k vymyšlené pohádce, popletené pohádky, oblíbené pohádkové 
postavičky 

18 

6.6. Dětský den – zmrzlinový pohár v cukrárně „Na baráku“ 18 

Květen, 
červen 

Malování křídami na chodníky před školní jídelnou – letní motivy, 
pohádky 

18 

15.6. Skákání přes lano – soutěž jednotlivců 16 
 

AKCE A ČINNOST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ -  3. ODDĚLENÍ - školní rok 2016/2017  
E. Kulmanová 

 
DATUM NÁZEV AKCE POČET 

DĚTÍ 

září Projekt: "Kamarádství." Povídání si s dětmi o slušném chování, o chování 
k sobě navzájem. Cílem je naučit se vzájemně respektovat. Aby nám všem 
bylo spolu dobře, abychom uměli být spolu ne jen vedle sebe. Učit se být 
tolerantní, ohleduplní a myslet na ostatní. Učit se pěstovat přátelství na 
hlubším základu, ne jen na tom, že jsme v jednom oddělení a „jsme si 
přiděleni“. Předlohou na toto téma a společné povídání je nám kniha od 
Daniely Krolupperové: Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě. 

24 

říjen - 
listopad 

Projekt: "Podzimní příroda a podzimní vyrábění."  Povídání si o podzimu, 
jeho znacích, barvách a celkové charakteristice. Vyhledávání informací v 
zábavné aplikaci – Všeználkova botanická zahrada. Zahrajeme si také hry v 
této naučné aplikaci. Malování kmene a větví stromů temperovými 
barvami, lepení vylisovaných lístečků do korun stromů. Dále vyrábíme 
stromy trhanou technikou, rozplývání vodovými barvami, modelujeme 
podzimní ovoce z plastelíny, vyrábíme papírové vlaštovky. 

23 

3.11.16 Divadelní představení: „O křišťálovém srdci“  21 

prosinec Projekt: "Zima." Zimní vyrábění a povídání si o paní Zimě :-) a její moci v 
přírodě.Výroba třpytivých vloček, vystříhaných jemných vloček. Výroba 
vánočních stromečků odobených ozdůbkami z barevných vyražených 
hvězdiček. Výroba adventního kalendáře a přáníček. Také vyrábíme 
voňavá ozdobená jablíčka. 

23 

7.12.16 Mikulášská besídka. Recitace básniček a čertovské dovádění spojené s 
mikulášskou nadílkou.  

21 

20.12.16 Vánoční besídka. Zpívání koled u vánočního stromečku. Rozbalování 
dárků a příjemně strávený odpolední čas s dobrotami :-). 

20 

leden - únor Projekt: "Zima." Zimní vyrábění a povídání si o paní Zimě :-) a její moci v 
přírodě. Vločkové vyrábění. Výroba sněhuláků různými technikami.  

14 

28.2.17 Ukázka přežití v přírodě. Ukázka vojenského výcviku a bojové techniky 
zbraní airsoft. Jak rozdělat oheň a uvařit si čaj v přírodě. Jak přenocovat a 
chovat se neslyšně v přírodě a další zajímavosti od vojenských seržantů. 

20 

březen Projekt.: "Měsíc knihy." Celý měsíc jsme se věnovali knihám, které máme 
rádi a které rádi čteme.Výroba záložky do knížky. 

23 

21.3.17 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. Rozdělení knih 
na beletrii a naučnou literaturu. Encyklopedie, edice 3. Čtení. Společné 
čtení s porozuměním: MacDonald, A.: Rošťák Bertík - Bacilyyy! + ukázky z 

18 
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nových dílů; Braunová, P.: Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. + ukázky 
knížek  spisovatelky Petry Braunové. 

6.4.17 Divadelní představení v byšickém kinosále: „O neposlušném Lukášovi."  16 

25.4.17 Čáry máry fuk aneb čarodějnický rej. Zábavné  odpoledne v 
čarodějnických maskách, tancování zumby s pí. Košovou a soutěžní hrátky. 
Na závěr jsme si opekli vuřtíky. 

19 

25.5.17 Olympiáda ve školní družině. Sportovní odpoledne pořádané na hřišti 
školy ke Dni děti. Disciplíny - skok do dálky, překážkový běh, běh na 60 m, 
hod oštěpem, hod tenisovým a kriketovým míčkem, hod talířem na cíl 
apod. (5. třída) 

3 

30.5.17 Den děti ve školní družině. Zábavné odpoledne, návštěva cukrárny :-). 21 

31.5.17 Olympiáda ve školní družině. Sportovní odpoledne pořádané na hřišti 
školy ke Dni děti. Disciplíny - skok do dálky, překážkový běh, běh na 60 m, 
hod oštěpem, hod tenisovým a kriketovým míčkem, hod talířem na cíl 
apod. (3. třída) 

20 

21-22/6/17 Turnaj v pexesu 19 

 

AKCE A ČINNOST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ -  4. ODDĚLENÍ - školní rok 2016/2017 
I.Ratkovská, D. Lukáčová 
 

DATUM NÁZEV AKCE 
POČET 
DĚTÍ 

 5.- 
30.9.16 

Projekt: "Kamarádství." Povídání si s dětmi o slušném chování, o 
chování k sobě navzájem. Cílem je naučit se vzájemně respektovat. Aby 
nám všem bylo spolu dobře, abychom uměli být spolu ne jen vedle sebe. 
Učit se být tolerantní, ohleduplní a myslet na ostatní. Učit se pěstovat 
přátelství na hlubším základu, ne jen na tom, že jsme v jednom oddělení 
a „jsme si přiděleni“. Předlohou na toto téma a společné povídání je nám 
kniha od Daniely Krolupperové: Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě. 

17 

10.-
31.10.16 

Projekt: "Podzimní příroda a podzimní vyrábění."  Povídání si o 
podzimu, jeho znacích, barvách a celkové charakteristice. Vyhledávání 
informací v zábavné aplikaci – Všeználkova botanická zahrada. 
Zahrajeme si také hry v této naučné aplikaci. Malování kmene a větví 
stromů temperovými barvami, lepení vylisovaných lístečků do korun 
stromů. Dále vyrábíme stromy trhanou technikou, rozplývání vodovými 
barvami, modelujeme podzimní ovoce z plastelíny, vyrábíme papírové 
vlaštovky. 

17 

3.11.16 Divadelní představení: „O křišťálovém srdci“  17 

7.-
25.11.16 

Projekt: "Výroba vánočních dekorací na jarmark" Vyrábění dekorací 
různými technikami z netradičních materiálů. 

16 

28.11.-
23.12. 

Projekt: "Zima." Zimní vyrábění a povídání si o paní Zimě :-) a její moci v 
přírodě.Výroba třpytivých vloček, vystříhaných jemných vloček. Výroba 
vánočních stromečků ozdobených ozdůbkami z barevných vyražených 
hvězdiček. Výroba adventního kalendáře a přáníček. Také vyrábíme 
voňavá ozdobená jablíčka a dárečky. 

17 

7.12.16 Mikulášská besídka. Recitace básniček a čertovské dovádění spojené s 
mikulášskou nadílkou a diskotékou. 

17 
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20.12.16 Vánoční besídka. Zpívání koled u vánočního stromečku. Rozbalování 
dárků a příjemně strávený odpolední čas s dobrotami.  

17 

2.1.-
3.2.17 

Projekt: "Zima." Zimní vyrábění a povídání si o paní Zimě :-) a její moci v 
přírodě. Vločkové vyrábění. Výroba sněhuláků různými technikami.  15 

6.-
27.2.17 

Projekt: "Můj domácí mazlíček" Povídání si o domácích mazlíčcích, které 
máme doma a jak o ně pečujeme. 17 

28.2.17 Ukázka přežití v přírodě. Ukázka vojenského výcviku a bojové techniky 
zbraní airsoft. Jak rozdělat oheň a uvařit si čaj v přírodě. Jak přenocovat 
a chovat se neslyšně v přírodě a další zajímavosti od vojenských 
seržantů. 

16 

6.-
31.3.17 

Projekt.: "Měsíc knihy." Celý měsíc jsme se věnovali knihám, které 
máme rádi a které rádi čteme.Výroba záložky do knížky a záložek do 
slabikáře pro 1. třídu. 

18 

28.3.17 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. Rozdělení 
knih na beletrii a naučnou literaturu. Encyklopedie, edice 3. Čtení. 
Společné čtení s porozuměním: MacDonald, A.: Rošťák Bertík - Bacilyyy! 
+ ukázky z nových dílů; Braunová, P.: Nejhorší den v životě třeťáka Filipa 
L. + ukázky knížek  spisovatelky Petry Braunové. 

17 

6.4.17 Divadelní představení v byšickém kinosále: „O neposlušném Lukášovi."  17 

10.-
18.4.17 

Projekt: Jaro".  Jarní vyrábění, velikonoční vajíčka a zajíčci. Jarně 
kvetoucí stromy z popkornu.  Srdíčkový strom ke Dni matek. 

17 

19.-
28.4.17 

Projekt: "Čarodějnice". Výroba čarodějnic, povídání si o tradici pálení 
čarodejnic, příprava soutěžních stanovišť na zábavné odpoledne s 
čarodějnickou tématikou. 

18 

      

25.4.17 Čáry máry fuk aneb čarodějnický rej. Zábavné  odpoledne v 
čarodějnických maskách, tancování zumby s pí. Košovou a soutěžní 
hrátky. Na závěr jsme si opekli vuřtíky. 

18 

1.-
19.5.17 

Projekt: "Květen - den matek". Povídání si o maminkách, jak jim 
pomáháme a děláme radost. 

19 

24.5.17 Olymliáda ve školní družině. Sportovní odpoledne pořádané na hřišti 
školy ke Dni děti. Disciplíny - skok do dálky, překážkový běh, běh na 60 
m, hod oštěpem, hod tenisovým a kriketovým míčkem, hod talířem na cíl 
apod. 

19 

30.5.17 Den dětí ve školní družině. Zábavné odpoledne, návštěva cukrárny :-). 19 

5.-
16.6.17 

Projekt: "Výroba dekorací pro domov důchodců v Mělníku na téma 
Mořský svět".  19 

  Výroba dekorativních akvárií technikou Quilling.   

19.-
29.6.17 

Projekt: "Jak si užít prázdniny". Povídání si o prázdninových plánech, 
vyhledávání prázdninových akcí na PC,  

19 

  výroba vlastních stolních her a soutěží.   

21.6.2017 Turnaj v pexesu 16 
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5.13 Hodnocení činnosti školního klubu ve šk. roce 2016/2017 
  

Školní klub vykonává pravidelnou činnost ve dnech školního vyučování přednostně pro 
žáky 2. stupně naší základní školy. Účastníky mohou být i žáci 1. stupně, pokud nejsou 
přihlášeni k pravidelné docházce do školní družiny.  

Školní klub nabízí všem žákům možnost trávit volný čas v zájmových útvarech podle 
vlastní volby. Pro zajištění činnosti ŠK jsou zabezpečeny vhodné prostory s přizpůsobeným 
vybavením. Školní klub má k dispozici podle svých aktuálních potřeb školní knihovnu, dvě 
učebny informatiky, multimediální učebnu s interaktivní tabulí, jazykové učebny, dílny 
a kuchyňku. Pro dílčí sportovní hry je využívána tělocvična, gymnastický sál a víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem.  

V tomto školním roce bylo do ŠK přihlášeno 127 žáků, z toho zájmové kroužky 
navštěvovalo 72 žáků. Členský příspěvek na zájmové kroužky činil pro každého žáka 300Kč za 
pololetí. 

 
Činnost ŠK probíhá ve školní knihovně a v počítačové učebně v této době: 
 

pondělí 13:40 - 16:00 školní knihovna,  učebna ICT 

úterý neprobíhá  

středa 13:40 - 16:00 školní knihovna,  učebna ICT 

čtvrtek 13:40 - 16:00 školní knihovna,  učebna ICT 

pátek neprobíhá  

 

Školní klub organizoval ve školním roce 2016/2017 tyto zájmové kroužky: 

poč. název zodpovídá den čas 

1 Dramatický kroužek Mgr. Matoušková pondělí 
 
13:30 - 14:30 

2 Florbal 4.,5.,6.třída Bc. Holečková čtvrtek 
 
14:00 - 15:00 

3 Florbal 2. stupeň Ing. Orvoš pátek 
 
14:00 - 15:30 

4 Kroužek francouzštiny Mgr. Güllichová úterý 
 
15:00 - 15:45 

5 Kroužek kytary Mgr. Viktorin čtvrtek 
 
14:00 - 15:00 

6 
Kroužek zdravovědy 1. 
a 2.st. Mgr. Vorlová úterý 13:30 - 14:30 

7 Míčové hry 2. a 3.třída Bc. Holečková středa 
 
13:30 - 14:15 

8 Pečení perníčků Mgr. Vorlová středa 
 
14:00 - 15:00 

9 Pohádkové ráno Mgr. Houšková úterý 
 
7:00 - 7:45 

10 Stolní tenis - starší žáci Mgr. Čáslava čtvrtek 
 
14:00 - 15:30 
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11 Turistický kroužek L. Purašová, Vlčková pátek 
15:00 - 17:00,           
1x za 14 dní   

12 Volejbal V. Mandová pondělí 
 
15:10 - 16:45 
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5.14 Hodnocení činnosti mateřské školy 
 

Školní rok 2016/2017 

 ZÁŘÍ 
Zahájení školního roku, uvítání nových dětí , adaptační režim pro nové děti 

12.9. - rodičovská schůzka 

13.9.- divadelní představení v MŠ - divadlo L. Frištejnská (Jak koťátko zapomnělo mňoukat) 

16.9. - 1. lekce plavání pro předškoláky 

23.9. - 1. lekce kroužku keramiky 

 ŘÍJEN 
Podzimní tvořivé dílny - vyrábění z přírodnin,vycházky,aranžování přírodnin 

6.10. - 1. lekce zumby 

17.10. - divadelní představení - divadlo p. Kroupy (O Smolíčkovi) 

 LISTOPAD 
2.11. - divadelní představení na OÚ - společná akce s družinou 

7.11. - divadelní představení v MŠ - divadlo Trumpeta (O slunci a králi Hamounovi) 

10.11. -  focení na kalendáře 

23.11. - společná akce s rodiči - zdobení perníčků 

25.11. - poslední lekce plavání 

27.11. - vánoční jarmark - vystoupení dětí, prodej perníčků 

 PROSINEC 
Adventní tvoření v MŠ, vánoční tvořivé dílny 

5.12. - Čertí dovádění ve třídách(soutěže, masky), příchod Mikuláše a čerta(nadílka) 

7.12. - divadelní představení v MŠ - divadlo Gábina a Katka(Oskárek ve vánočním balíčku) 

12.12. - Čertovský mejdan a mikulášská nadílka (společná akce pro rodiče a děti) 

19.12. - vánoční nadílka pro děti v MŠ 

 LEDEN 
27.1. - divadelní představení v MŠ - divadlo Harmonika (tři pohádky o Honzovi) 

 ÚNOR 
9.2. - divadelní představení v MŠ - divadlo 100dortíků (Zimní pohádka) 

28.2. - divadelní představení v MŠ - divadlo I. Lhotákové (Jak Matěj vysvobodil vítr)) 

 BŘEZEN 
2.3. - maškarní karneval se soutěžemi 

7.3. - focení na ročenky (předškoláci) 

29.3. - přednáška pro rodiče (Školní zralost a připravenost) - v rámci šablon EU 

31.3.- divadelní představení v MŠ - divadlo Kos(Jak skřítek málem zaspal jaro) 

celý měsíc probíhaly velikonoční tvořivé dílny 
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DUBEN 
6.4. - divadelní představení v MŠ - divadlo Matýsek (Tajemství staré skříně) 

6.4. - zápis do 1. třídy 

6.4. - začátek praxe - Kubánková Denisa 

13.4. - konec praxe Kubánková Denisa 

18.4. - nástup praxe - Švamberková Nikola 

28.4. - konec praxe - Švamberková Nikola 

 KVĚTEN 
9.5. - divadelní představení v MŠ - divadlo Agnes (Kouzelný cirkus) 

9.5. - focení třídních fotek 

10.5. - přednáška pro rodiče(Rizikové faktory SPU) - v rámci šablon EU 

15.5. - nástup praktikantek (Karpíšková, Nováková) 

17.5. - přednáška pro rodiče (Školní zralost z pohledu psychologa) - v rámci šablon EU 

17.5. - Předškoláček v ZŠ 

22.5. - nástup praxe - Janecká 

31.5. - návštěva obory v Hostíně (předškoláci) 

ukončení kroužku zumby 

 ČERVEN 
1.6.  - Oslava dne dětí ( hry a soutěže na školní zahradě) 

2.6. - poslední den praxe praktikantek (Nováková, Karpíšková, Janecká) 

7.6. - návštěva obory v Hostíně (Mravenečci a Broučci) 

12.6. - celodopolední výlet na Kokořín (divadelní představení o princi Bajajovi) 

13.6. - rozloučení s předškoláky - šerpování, vystoupení pro rodiče 

14.6. - přednáška pro rodiče (Poradenské služby školy) -v rámci šablon EU 

15.6. - Míčková show 

15.6. - spaní předškoláků v MŠ 

ukončení kroužku keramiky 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH 
AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 
 

 
Aktivity v rámci prevence rizikového chování byly v letošním školním roce zaměřeny na 
posílení pozitivních mezilidských vztahů, prevenci školní neúspěšnosti, kyberšikany a 
extremistického chování.  Žáci se zúčastnili mnoha akcí, projektů, besed, přednášek a 
interaktivních programů s cílem podporovat zdravý životní styl, dodržovat určitá pravidla, 
osvojovat si pozitivní sociální chování a vzdělávat se v oblasti prevence RCH. 
V průběhu školního roku seznamoval metodik prevence celý pedagogický sbor s novinkami 
z oblasti prevence RCH. 
Škola poskytuje v rámci školního poradenského pracoviště služby školního psychologa, 
výchovného poradce, metodika prevence a částečně také speciálního pedagoga. Žákům se 
specifickými vzdělávacími potřebami  zajišťuje potřebná podpůrná opatření. 
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Schůzky vedení školy, metodika prevence, kurátora z OSPODu, školního psychologa a 
výchovného poradce v loňském roce výborně fungující probíhaly letos téměř bez podpory 
OSPODu, kde řeší dlouhodobě personální problém. 

V průběhu letošního školního roku byl škole schválen projekt OPVVV Výzva 02_16_022 EU 
ŠABLONY s názvem Podpora rozvoje kvality ZŠ a MŠ Byšice, ze kterého financuje úvazek 
školního psychologa. Dále jsme se zapojili do programu Bezpečné klima na českých školách na 
rok 2017 s projektem Vzděláváním k bezpečnější škole. V rámci tohoto projektu probíhají 
supervizní setkání pro pedagogy školy a odborný seminář právního vědomí. 

Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování nadále zůstává dítě odpovědné 
za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku. 

 

 
V průběhu školního roku jsme řešili tyto problémy (seřazeno sestupně – od nejčastějších): 
 

 nevhodné a drzé chování 

 agresivní chování 

 neomluvená absence 

 školní neúspěšnost 

 (kyber)šikana 

 kouření 

 vandalismus 

 rasistické nadávky 

 sebepoškozování 

 

 

 
Jednotlivé případy byly řešeny podle závažnosti buď v rámci školního poradenského 
pracoviště, nebo za pomoci OSPOD. 

 

Kromě plnění témat prevence vyplývajících ze školního vzdělávacího programu byly 
realizovány následující akce: 

- Zdravý životní styl – Výživa ve výchově ke zdraví 

- Ochrana člověka za mimořádných událostí – každá třída se v průběhu celého školního 

roku věnovala prevenci chování v nebezpečných a nepředvídatelných událostech 

Specifická prevence 

I. stupeň: 

Třída Aktivita, náplň Zajistil Datum 

1.-5.ročník Třídní pravidla třídní učitelé průběžně 

4.–5. ročník Třídnické hodiny třídní učitelé průběžně 

1.-5.ročník Posilování pozitivních hodnot třídní učitelé průběžně 

1.-5.ročník Vztahy v kolektivu, osobnostní rozvoj třídní učitelé průběžně 
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1.-5.ročník Zájmové kroužky jednotliví vyučující září- červen 

1.-5.ročník 
Jednodenní třídní výlety - stmelení 
kolektivu třídní učitelé září - červen 

1.-5. ročník Školy v přírodě, třídní tematické pobyty třídní učitelé září - červen 

1.-5.ročník 
Výchovný koncert Abraka Muzika-
komunikace, sociální vztahy Mgr. Miloslava Houšková 4.4.2017 

1.-5.ročník MDD s firmou Spofesta Mgr. Dana Štrojsová 1. 6. 2017 

1.-4. roč. Zdravá pětka Mgr. Jiřina Matoušková 
20.2. a 
22.2.2017 

1. roč. Veselé zoubky Mgr. Jaroslava Vorlová 6.3.2017 

4. ročník Cyklistou bezpečně- MP Autoškola Krejča 
listopad, 
červen 

2.stupeň    

Třída Aktivita Zajistil Termín 

6. roč. Beseda s PČR Mgr. Jiří Čáslava 12.9.2016 

6. roč. Adaptační kurz Mgr. Jiří Čáslava 26.-27.9.2016 

6.-9- roč. 
Beseda Hazard kolem nás, online 
závislosti Mgr. Miloslava Houšková 8.3.2017 

6.-9. roč. 
Vandalismus (přednáška-Měst. PČR 
Mělník) Mgr. Miloslava Houšková 16.5.2017 

8. B Den bezpečí a pořádku Ing. Martina Hrabáková 18.5.2017 

6.-9.ročník 
Třídnické hodiny - vzájemné chování, 
vztahy v kolektivu třídní učitelé průběžně 

6.-9.ročník 
Posilování pozitivních životních 
hodnot, sebepoznání vyučující VOZ průběžně 

6.-9.ročník 
Smysluplné trávení volného času - 
nabídka školních aktivit 

Školní klub, kroužky-
vyučující průběžně 

6.-9.ročník Účast v předmětových soutěžích vyučující průběžně 

6.-9.ročník 
Člověk v tísni-dokumenty s různou 
tematikou, pracovní listy vyučující VOZ průběžně 

7.A+B Příběhy bezpráví Mgr. Marcela Marková 
listopad, 
prosinec 

7.A+8.A Beseda-protidrogové centrum 
Mgr. Jaroslava 
Felcmanová 10.12.2016 

8.A Beseda-šikana Mgr. Miloslava Houšková 10.2.2017 

Výběr žáků 
z 8.+9. roč. Příběhy našich sousedů 

Mgr. Marcela Marková, 
Mgr. Jaroslava 
Felcmanová 

březen - 
květen 

9. roč. Hrou proti AIDS Ing Martina Hrabáková 27.4.2017 

8.A+B Muzeum civilní obrany Mgr. Marcela Marková 2.6.2017 

8.-9.ročník 
Multikulturalita-historie kultur etnik 
(romská kultura) Mgr. Marcela Marková leden-červen 

6.-9.ročník Třídní výlety - stmelení kolektivu třídní učitelé červen 
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Nabídka kroužků a volnočasových aktivit – Školní družina, Školní klub 

Dramatický kroužek                                            Spolupráce s externími subjekty: 
Míčové hry                                                            ZUŠ Mšeno – obor výtvarný 
Kroužek kytary                                                                          -  obor hudební 
Florbal  1. stupeň                                                 SHM Klub Liblice – Keramika 
Florbal  2. stupeň 
Pohádkové ráno 
Kroužek francouzštiny 
Turistický kroužek 
Kroužek zdravovědy 
Volejbal 
Pečení perníčků 
Stolní tenis 
 
Podpora čtenářské gramotnosti 
- Pohádkové ráno 
- Školní knihovna 
- Noc s Andersenem 
- Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 
- festival Svět knihy 
 
 
Projekt  Adopce na dálku – adopce chlapce z Keni, financování jeho vzdělávání (Mgr. Miloslava 
Houšková) 
 
Projekt Příběhy bezpráví – seznamování s nejnovějšími českými dějinami 
 
Projekt  Příběhy našich sousedů-  vzdělávací projekt pro žáky 8. a 9. tříd, kteří mají za úkol 
vytvořit reportáž či dokument z období nejnovějších českých dějin (Mgr. Marcela Marková, 
Mgr. Jaroslava Felcmanová) 
 
Projekt Recyklohraní – je naplňován během celého školního roku (Ing. M. Hrabáková) 
 
 
Projekt Rodina a pomáháme si - je pravidelně naplňována kontaktem vybraných žáků školy 
s dětmi DC Milovice (Mgr. E. Janíčková) 
 
Projekt Spolupráce 1.a 9. třídy – žáci obou tříd se v průběhu školního roku několikrát sešli při 
společných akcích. 
 
Projekt Žákovský parlament – řešení problémů jednotlivých tříd, organizace akcí zaměřených 
na posílení pozitivních vztahů ve škole. 
 
 
Semináře: 
 
Zaměřeno na život                                                                                                  24. – 25. 10. 2017 
Pedagogický sbor 
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Supervize pro pedagogické pracovníky                                                               termín: 8. 12. 2016                                                          
Mgr. Miloslava Houšková 
 
Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování                                       termín: 5. 1. 2017                                         
Mgr. Miloslava Houšková 
 
1.stupeň podpůrných opatření a jejich poskytování ve škole – PLPP             termín: 14. 3. 2017 
Mgr. Jaroslava Vorlová 
 
Aktuální stav školské legislativy                                                                             termín: 17. 3. 2017 
Mgr. Miloslava Houšková 
 
Jak vyučovat holokaustu                                                                                         17. – 19. 3. 2017 
Mgr. Marcela Marková 
 
Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti      29. 3. a 25. 4. 2017 
Mgr. Miloslava Houšková 
 
Bálintovské skupiny                                                                                                 19. 4. a 10. 5. 2017 
Pedagogové školy 
 
Pedagog a práce ve vypjatých komunikačních situacích                                   termín: 22. 5. 2017 
 
 
Mgr. Miloslava Houšková 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - 2016/2017 
 

 
pracovník termín 

studia 
Instituce VŠ/zaříz. pro 
další vzdělávání 

název akce hrazeno 

1. Institucionální vzdělávání 

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

a) Studium v oblasti 
pedagogických věd 

     

b) Studium pedagogiky      

c) Studium pro 
asistenta pedagoga 

Eklová 
 

2016/17 Svatojánská kolej VOŠP asistent pedagoga, 
vychovatelství 

Nehrazeno         
z DVPP 

d) Studium pro ředitele 
škol 

     

e) Studium k získání a 
rozšíření odborné 
kvalifikace 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Petrová 
 
 
 

2016/2017 
 
 
 

Univerzita J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 
 

Kombinované 
studium– Mgr. 
Sociál.pedagog.- 
učitelství 1.st 
 

Nehrazeno               
z DVPP 
 
 

Bc. Rusňáková 
 
 
 

2016/2017 
 
 
 

Univerzita J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 
 

Kombinované 
studium– Mgr. 
spec.pedagog.- 
učitelství 1.st 
 

Nehrazeno            
z DVPP 
 
 

Fabianová 
 

2016/2017 Univerzita J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 

Kombinované 
studium – Bc. 
spec.pedagog.- 
učitelství 1.st 
 

Nehrazeno 
z DVPP 
 

Mandová 2016/2017 Fakulta přirodovědně-
humanitní a pedagogická, 
Technická univerzita v 
Liberci 

Kombinované 
studium - Učitelství 
pro 1. stupeň ZŠ 

Nehrazeno 
z DVPP 

Bc. Holečková 2016/2017 UK v Praze, Pedagog. 
fakulta 

Kombinované 
studium  Mgr. 
Učitelství VZP pro 
střední školy 

Nehrazeno               
z DVPP 
 

1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

    

b) Studium pro výchovné poradce     

c) Spec. činnost – koordinace v oblasti 
informačních a komunikačních tech. 

    

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

    

e) Specializovaná činnost:     
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PŘÍLOHA 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace ve školním roce 2016/2017 
 

1.3 Studium 
k prohlubování 
odborné 
kvalifikace 

Název akce Vzdělávací 
instituce 

Datum Hrazeno 

Vzdělávání celého pedagogického sboru 

zaměstnanci + 
vedoucí 
zaměstnanci BOZP a PO Ing. Nalezínek 26.8.2016 

obec 

celý pedag. sbor 
Zaměřeno na život – spolupráce, 
komunikace 

Mgr. Radek Plíhal, 
Mgr. Tereza 

Špinarová 3.9.2016 

ONIV  

část pedag. sboru Finanční gramotnost yourchance.cz únor 2017 
 

celý pedag. sbor Právní povědomí učitele JUDr. Kašpar březen 2017 ONIV  

celý pedag.sbor Komunikace „Sborovna“ PhDr. Regner duben 2017 obec 

celý pedag. sbor Zdravotnická 1. pomoc  jaro/2017 
ONIV 

celý pedag. sbor 
MŠ 

Supervize  2017-2018 Šablony 

celý pedag. sbor 
MŠ 

Matematická, Čtenářská pregramotnost  2017-2018 Šablony 

celý pedag. sbor 
MŠ 

Sdílení zkušeností pedagogů prostř. návštěv  2017-2018 Šablony 

celý pedag. sbor 
MŠ 

Tématická setkávání a spolupráce s rodiči  2017-2018 Šablony 

Individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích 

Pracovník Název akce Vzdělávací instituce, 
případně místo 
školení 

Datum Hrazeno 

Viktorin Koučování ředitele (6 školení x 1,5h) 

Koučing 
akademie, s.r.o, 
Praha 

9/2016-
2/2017 

obec 

Štrojsová Soulad ŠVP NIDV - Praha 11.10.2016 ONIV 

Ráčková Zdroje prac. listů pro výuku Aj VISK - Praha 17.10.2016 zdarma 

Ráčková Výuka Aj s podporou ICT VISK - Praha 21.10.2016 
zdarma 

Houšková Čtenářské dílny VISK - Mělník 27.9.2016 
ONIV 

Viktorin školení ředitelů  6/2017 ONIV 

Čáslava, 
Votavová, 
Janíčková Školení k matematické gramotnosti  2-6/2017 

Šablony 

Šmídová Úpravy ŠVP MŠ  10/2016 ONIV 

Jodlová, 
Houšková Školení k čtenářské gramotnosti  2-6/2017 

Šablony 

Landsmanová, 
Šmídová 

Osobnostně sociální rozvoj přešk. 
pedag.  2017-2018 

Šablony 
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2. Samostudium 
 
 
 

 
V rámci samostudia pedag. pracovníci se pravidelně seznamují s odbornou literaturou, 
s novými předpisy ve školství, s novými přístupy k žákům s SVP, s časopisem Moderní 
vyučování. 
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace ve školním roce 2015/2016 

 
Pracovník Název akce Vzdělávací 

instituce, 
případně místo 
školení 

Datum Hrazeno 

Mgr.Viktorin Koučování  Praha 
září 2016/ 
únor 2017 

 

Mgr. Štrojsová Soulad ŠVP Praha 11.10.2016  

Mgr. Ráčková Zdroje prac.listů pro výuku Aj Praha 17.10.2016  

Mgr. Houšková Čtenářská gramotnost Mělník 27.9.2016  

Mgr. Ráčková Výuka Aj – podpora ICT Praha 21.10.2016  

Šmídová  Úpravy ŠVP MŠ  říjen 2016 
 

Mgr. Houšková Supervize pro ped. pracovníky Praha 8.12.2016 
 

Mgr. Houšková 
Komunikace –nežádoucí projevy 
chování Praha 5.1.2017  

Mgr. Janíčková Výuková podpora žáků Praha 1.3.2017  

Mgr.Janíčková, 
Štrojsová, 
Petrová Netradiční pomůcky Mělník 20.2.2017  

uč.sbor finanční gramotnost ZŠ Byšice 22.2.2017  

 
Mgr. 
Felcmanová, 
Marková 

 
Jak vyučovat holokaust 

 
Praha 

 
17. – 

19.3.2017 

 

Mgr. Vorlová 1.st.podpůrná opatření Praha 14.3.2017  

Mgr. Houšková Metodik školní prevence Ml.Boleslav 
29.3.,25.4.,

21.6. 
 

Mgr. Marková Den učitelů němčiny Praha 25.3.  

Mgr. Viktorin Výjezdní seminář ředitelů SEČ 9.5.-10.5.  

Lukáčová Seminář pro knihovníky Praha 5.5.2017  

Mgr. Houšková 
Pedagog ve vypjatých komunikat. 
situacích Praha 22.5.2017  

Mgr. Houšková Strategie vyšetřování šikany Praha 5.5.2017  

Mgr. Viktorin Ředitel koučem 
Akademie 

Libchavy 5-11/2017  

     

 
     

 
2. Samostudium 
 
 
 

 
V rámci samostudia se pedag. pracovníci pravidelně seznamují s odbornou literaturou, 
mimo jiné s předplaceným čtvrtletníkem pro kritické myšlení ve školách Kritické listy, 
které vydává občanské sdružení Kritické myšlení, a také s časopisem Moderní 
vyučování. 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
V letošním školním roce se učitelé a žáci zúčastnili mnoha akcí, které reprezentovaly naši školu 
a obec nejen v našem regionu ale také v celé České republice. Snažíme se všemi akcemi a 
exkurzemi propojit teorii s praxí, aby žáci teoretické poznatky proměnili v dovednosti a uměli 
je ve svém životě uplatnit. 
 
 

8.1 Výchovně vzdělávací a sportovní akce 2016/2017 
 
 
DIVADLO, KINO, MUZEUM, VÝSTAVA  
třída místo termín zajistil 

1.-5. Kino Letňany 20.9. TU 

4.tř. Muzeum Kralupy n. Vltavou 12.10. Janíčková 

9.tř. Výstava Vzdělávání - Mělník 12.10. Votavová 

ŠD Divadelní představení OÚ Byšice 2.11. vychovatelky ŠD 

vybr.ž. Divadlo Ústí n. Labem (8.AB,9.tř.) 10.11. Marková 

1.,2AB Muzeum Mělník – Vánoční dílny 20.12. TU 

3.,4.tř. Muzeum Mělník – Vánoční dílny 21.12. TU 

vybr.žáci Divadlo Ml.Boleslav (2.st.) 23.1. Felcmanová  

1.st. Abraka Muzika – 1. stupeň 4.4. Houšková 

ŠD Divadelní představení OÚ Byšice 6.4. vychovatelky ŠD 

1.st. Muzikál Praha - Kapka medu pro 
Verunku  

10.4. TU 

8.AB Kino Neratovice - Masaryk 21.4. Felcmanová 

9.tř. MKD Mělník – Hrou proti AIDS 27.4. Hrabáková 

5.tř. Kino Neratovice - Minišéf 11.5. Holečková 

4.,6.tř. Svět knihy – výstava Praha 12.5. Janíčková,Čáslava 

8.A,9.tř. Kino Praha Antropoid 17.5. Felcmanová 

8.AB Kino Neratovice 5.6. Hrabáková 

7.A Kino Neratovice 6.6. Marková 

6.tř. Kino Neratovice 8.6. Čáslava 

 
EXKURZE, VÝLETY 

třída místo termín zajistil 

8.B,9.tř. Po stopách Karla IV. - Praha 21.9. Hrabáková, Votavová 

6.,7.A,8.A Výstava 700 let Karla IV - Praha 23.9. TU 

6.,7.B Exkurze Praha  6.10. Čáslava, Mandová 

8.B,9.tř. Cukrovar Dobrovice 14.10. Vorlová, Hrabáková 

2.AB,5.tř. ZOO Praha 18.10. TU 

vybr.žáci Exkurze Škoda Ml.Boleslav (8.,9.tř.) 24.11. Vorlová, 

9.tř. IPS Mělník 29.11. Votavová 

přihl.ž. Vánoční trhy Bautzen (Německo) 9.12. Marková,Viktorin 

5.tř. Vánoční Praha 20.12. Holečková, Matiová 

6.tř. Vánoční Praha 22.12. Čáslava, Tynková 
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7.A Kino Litoměřice 22.12. Marková 

6.tř. Výstava Lego - Praha 13.1. Čáslava 

8.AB Exkurze Vodárna Mělnická Vrutice 22.3. Hrabáková, Felcmanová 

7.A MKD Mělník + prohlídka města,muzea  6.4. Marková 

6.,7.AB IQ Land Liberec  25.4. Čáslava, Mandová 

2.AB Praha Petřín + Muzeum Prahy 9.5. Štrojsová 

4.tř. Hrad Houska 18.5. Janíčková 

8.B Den bezpečí a pořádku Mělník 18.5. Hrabáková 

4.tř. Hora Říp 24.5. Janíčková 

7.A,8.AB Muzeum civilní obrany Ústí n.L. 2.6. Hrabáková 

7.B Děčínský Sněžník 5.-8.6. Mandová 

9.tř. Praha Laser Game 5.6. Votavová 

8.A Český Krumlov 6.-8.6. Felcmanová 

8.B JumpPark Praha 6.6. Hrabáková 

9.tř. Mirákulum 6.6. Votavová 

7.A Jizerské hory 7.-9.6. Marková 

9.tř. Malá Skála 7.6. Votavová 

8.B Bowling Mělník 8.6. Hrabáková 

6.tř. Imaginárium Praha 9.6. Čáslava 

8.AB Hostín  9.6. Hrabáková 

 
LYŽAŘSKÉ KURZY + ŠvP + OZDRAVNÉ POBYTY 

třída místo termín zajistil 

6.tř. Lhotka u Mělníka 26.,27.9. Čáslava 

4.-9.tř Chata Slovanka (vybraní žáci) 4.- 11.3. Fabianová,Purašová 

1.,3.tř. ŠvP – Nové Křečany u Rumburka 22.5.- 26.5. Vorlová,Matoušková 

5.tř. ŠvP – Rekr.středisko Blaník, Smršťov 18.-22.6. Holečková 

 
PLANETÁRIA, HVĚZDÁRNY, SOUTĚŽE apod. 

třída místo termín zajistil 

vybraní ž. Přespolní běh – okresní kolo 8.,9.tř. 20.9. Mandová 

vybraní ž. Florbal – okresní kolo 6.10. Holečková 

vybraní ž. Minifotbal Mělník 7.10. Holečková 

vybraní ž. Florbal Mělník 2.st. (8.,9.tř.) 3.11. Holečková 

vybraní ž. Školní kolo Dějepisné olympiády 
(8.,9.tř.) 

8.11. Marková 

vybraní ž. Vánoční turnaj florbal 1st. + 2st. 19.12. Holečková 

vybraní ž. Dějepisná olympiáda Mělník 16.1. Marková 

6.,7.,8.tř. Pythagoriáda 7.2. Votavová 

5.-9.r. Pangea – matematická soutěž 5. – 9.r. 20.2. Votavová 

vybraní ž. Okresní kolo basketbalu - Mělník 16.3. Holečková 

vybraní ž. OVOV – okresní kolo 1. a 2.st. 31.3. Holečková 

4.tř. Matematický klokan 17.3. Janíčková 

Vybraní ž. 
1.st. 

McDonald´s Cup Mělník - minifotbal  20.4. Holečková 

Vybraní ž. Plavoběh Melník- soutěž 17.5. Mandová 

Vybraní ž. OVOV Slaný 2.6. Mandová 

2.st. Sportovní den 2.st. 29.6. TU 
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JARMARKY, BESÍDKY, PROJEKTY, PŘEDNÁŠKY  apod. 

třída místo termín zajistil 

2.st. Jazyková animace v Němčině 6.9. Marková 

2.st. Projekt Karel IV. 6.,7.10. TU 

4.tř. Hallowen - projekt 31.10. Janíčková 

1. – 5.tř. Prezentace projektu Ovoce do škol 3.11. TU 

2.st. Beseda p. Sedlák – konec 2.sv.války 
Byšice, odboj, bombardování 

22.11. Marková 

4.tř. Charitativní akce – Krabice od bot 21.11. Janíčková 

4.tř. Dopravní hřiště Mělník 22.11. Janíčková,Studená 

1.-9.tř. Vánoční Jarmark 27.11. TU 

 Charitativní akce „Pomoc pro Ládíka“ 27.11. Houšková 

2.st. Beseda p. Státník- Sudetští Němci 1.12. Marková 

ŠD Mikuláš v ŠD 7.12. vychovatelky ŠD 

2.B Vánoční besídka třídy 2.B 9.12.  Petrová 

3.tř. Vánoční besídka třídy 3.tř. 19.12. Matoušková 

1.tř. Vánoční besídka třídy 1.tř. 21.12. Vorlová 

5.tř. Vánoční besídka třídy 5.tř. 21.12. Holečková 

2.st. Žákovský ples 2.2. Houšková 

1.stupeň Zdravá pětka 21.,22.2. TU 

ŠD 1.,2. Karneval v ŠD 1.,2. oddělení 24.2. Purašová, Navrátilová 

Projekt Pomoc pro Ládíka – prodejní bazárek 25.2. Houšková 

ŠD Beseda ve školní knihovně – 1.oddělení 7.3. Lukáčová 

ŠD Beseda ve školní knihovně – 2.oddělení 14.3. Lukáčová 

ŠD Beseda ve školní knihovně – 1.oddělení 21.3. Lukáčová 

ŠD Beseda ve školní knihovně – 1.oddělení 28.3. Lukáčová 

1.stupeň Beseda se spisovatelnou P.Braunovou 15.3. TU 

1st. Noc s Andersenem 31.3. TU 

2st. Žákovský ples 23.3. Houšková 

1.,3.tř. Projektový den - Velikonoce 12.4. Vorlová,Matoušková 

2.st. Projektový den - Den Země  18.,24.4. TU 

ŠD Čarodějnický rej 25.4. Vychovatelky ŠD 

Vybr.žáci Natáčení v rozhlase 4.5. Felcmanová 

2.st. Přednáška Vandalismus  16.5. Houšková 

8.B Úklid židovského hřbitova Byšice 16.5. Hrabáková 

předškoláci Projekt Předškoláček květen,červen Janíčková,Matoušková 

4.tř. Projekt – Cestovní kancelář 17.5. Janíčková 

 Vyhlášení - Příběhy našich sousedů - 
projekt 

 Marková 

1.st. Dětský den – Spofesta  1.6. TU 

2AB,4.tř. Besedárium – Projekt k matematice  2.6. Štrojsová 

 Vyhlášení Projektu Nadace Via- 
Pomoc pro Ládíka 

23.6. Houšková 

8.tř. IPS Mělník 27.6. Hrabáková 
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SPORTOVNÍ  AKCE  - ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 
 

Název akce 
 

Jméno a příjmení účastníků Třída Datum konání Umístění 

Okresní kolo 
v přespolním běhu 
Mělník 

  20.9.2016 5. místo 

 Adéla Boháčová 9.   

 Kristýna Komeštíková 9.   

 Tereza Vlčková 9.   

 Kristýna Vyhlasová 9.   

 Aneta Přibylová 8.B   

Okresní kolo ve 
florbalu Neratovice 

  6.10.2016 6. místo 

 Daniel Váňa 5.   

 Apolena Maňová 5.   

 Alexander Kaplánek 5.   

 Martin Cinner 5.   

 Daniel Vodička 5.   

 Tomáš Slavík 5.   

 Vojtěch Dvořák 5.   

 František Krejčí 5.   

 Daniel Pecháček 5.   

 Michal Vass 5.   

 František Skružný 4.   

Místní kolo v 
minifotbalu Mělník 

  7.10.2016 3. místo 

 Jan Balog 9.   

 Lukáš Kurzweil 9.   

 Lukáš Nezbeda 9.   

 Josef Kotyk 8.B   

 Daniel Vlach 8.B   

 Martin Macháček 8.A   

 Richard Blecha 8.A   

 Radim Vlček 7.B   

 Adam Vozáb 7.B   

Místní kolo  ve 
florbalu Mělník 

  3.11.2016 5. místo 

 Lukáš Nezbeda 9.   

 Jan Balog 9.   

 Tomáš Sýkora 8.A   

 Tomáš Polívka 8.A   

 Dan Štráchal 8.A   

 Richard Blecha 8.A   

 Lukáš Pokorný 8.A   

 Daniel Vlach 8.B   

 Daniel Kohout 8.B   
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 Patrik Kohout 8.B   

Okresní kolo 
v basketbalu Mělník 

  16.3.2017 5. místo 

 Lukáš Nezbeda 9.   

 Jan Balog 9.   

 Kamil Šteiner 9.   

 Tomáš Sýkora 8.A   

 Daniel  Štráchal 8.A   

 Lukáš Pokorný 8.A   

 Vít Patsanov 8.A   

 Daniel Štráchal 8.A   

 Josef Kotyk 8.B   

 Martin Macháček 8.B   

 Petr Bradáček 8.B   

 Tomáš Vtelenský 8.B   

Okresní kolo OVOV     
( pětiboj), soutěž 
družstev i jed. Mělník 

  31.3.2017  

Jednotlivci: Adéla Boháčová 9.  2. místo 

 Jan Balog 9.  2. místo 

 Veronika Eflerová 7.B  3. místo 

 Dan Pecháček 5.  4. místo 

 Valerie Slavíková 7.B  4. místo 

 Radim Vlček 7.B  5. místo 

 Daniel Doležal 6.  5. místo 

 Daniel Judák 6.  6. místo 

 Apolena Maňová  5.  6. místo 

 Alexander Bureš 5.  7. místo 

 Kamil Šteiner 9.  7. místo 

 Margareta Verdyck  8.B  7. místo 

 Lukáš Efler 7.A  7. místo 

 Adam Vozáb 7.B  8. místo 

 Dominik Nezbeda 6.  9. místo 

 Alena Chytilová  5.  10. místo 

 Dominika Studená  6.  13. místo 

 Tomáš Jirmus 5.  13. místo 

 Andrea Srpková 6.  14. místo 

 Martin Macháček 8.B  14. místo 

Družstvo: Veronika Eflerová 7.B  3. místo 

 Margareta Verdyck 8.B  3. místo 

 Apolena Maňová 5.   3. místo 

 Dominika Studená 6.  3. místo 

 Daniel Pecháček 5.  3. místo 

 Radim Vlček  7.B  3. místo 

 Daniel Doležal 6.  3. místo 

 Alexander Bureš 5.  3. místo 

Místní kolo 
v minifotbalu 

  20.4.2017 3. místo 
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McDonald´s Cup 
Mělník 

 David Hoang 4.   

 Vojtěch Jiránek 4.   

 Tomáš Jirmus 5.   

 Tomáš Slavík 5.   

 Alexander Kaplánek 5.   

 Alexander Bureš 5.   

 Daniel Pecháček 5.   

 Martin Cinner 5.   

 Daniel Vodička  5.   

 Vojtěch Dvořák 5.   

Okresní kolo 
v Plavoběhu Mělník 

  18.5.2017  

 Alexander Bureš 5.  2. místo 

 Natálie Žižková 5.  3. místo 

 Daniel Doležal 5.  3. místo 

 Daniel Pecháček 5.  4. místo 

 Jakub Manda 3.  4. místo 

 Apolena Maňová 5.  11. místo 

Krajské kolo OVOV      
( šestiboj)- soutěž 
jednotlivců a 
družstev Slaný 

  2.6.2017  

 Adéla Boháčová 9.   7. místo 

 Veronika Eflerová 7.B   23. místo 

Krajské kolo 
Plavoběh Čelákovice 

  7.6.2017  

 Alexander Bureš 5.  20. místo 

 Natálie Žižková 5.  22. místo 

 Daniel Doležal 6.  22. místo 

   
8.1 Projekty, projektové dny, aktivity a akce 2016 /2017 
 

8.1.1 Dotované mléčné produkty 
 
Každý žák má nárok odebrat 1 dotovaný výrobek na vyučovací den. Mlíčenky jsou k zakoupení 
v kanceláři školy.  
 

8.1.2 Ovoce do škol 
Naše škola se účastní projektu Ovoce a zelenina do škol, v rámci kterého je dětem 1. - 5. 

ročníku dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či 100% džusy. Projekt Ovoce a zelenina do 
škol probíhá v České republice již čtvrtým rokem ve spolupráci s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství. Cílem 
projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě a 
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podporovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí. V rámci projektu vznikly internetové 
stránky www.ovocedoskol.szif.cz, kde lze nalézt další zajímavé informace.  

 
 

8.1.3 Žákovský parlament 
 

Samostatné stránky žákovského parlamentu:  www.parlament-zsbysice.webnode.cz. E-mail 
žákovského parlamentu:  parlament.zs@email.cz. Žákovský parlament je institucí všech žáků 
školy. Jeho hlavní činnosti jsou: 
• zprostředkování námětů a připomínek od žáků směrem k vedení školy a učitelům a účast na 
jejich řešení 
• předávání informací mezi třídami a vedením školy 
• zkvalitňování prostředí a vztahů ve škole 
• realizace vlastních akcí a projektů 
 
Akce žákovského parlamentu 

Letos v září informovala paní učitelka Štrojsová pedagogický sbor o žákovi ze 2. třídy, Ladislavu 
Libichovi, který během prázdnin onemocněl leukémií. Členové žákovského parlamentu (ŽP) se 
ihned dohodli, že by mu rádi pomohli.  
Koncem září se zapojili do projektu Dobro-druzi, který vyhlásila Nadace Via. V rámci tohoto 
projektu nadace podpořila až 15 týmů dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 26 let, kteří se 
rozhodli věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii a čas, přípravě benefičních projektů, jejichž 
výtěžky darují na dobrou věc. Členové ŽP se jednomyslně domluvili, že se chtějí stát Dobro-
druhy a udělají vše pro to, aby našemu Ládíkovi pomohli alespoň penězi. 
Projekt nazvali „Pomoc pro Ládíka“ a obsahoval čtyři charitativní akce: Vánoční jarmark, 
Prodejní bazárek, Velikonoční řehtání a Byšický maraton, které během školního roku museli 
zorganizovat. Výtěžek z těchto akcí činil 82.137 Kč, které společně s 15.000 Kč, kterými Nadace 
Via podpořila projekty, předali členové ŽP Ládíkově rodině.  
     Dne 23. 6. 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení celého programu Dobro-druzi, kde Nadace 
Via s přispěním Nadace Karla Janečka ocenila projekty, které překročily částku 30.000 Kč 
bonusovou částkou ve výši 19.492 Kč. Jedním z pěti týmů, kterým se to podařilo, byl i náš ŽP, a 
tak cílová částka pro Ládíka byla navýšena ještě o tuto částku. 
 
 

  

 
 
 

http://www.ovocedoskol.szif.cz/
http://www.parlament-zsbysice.webnode.cz/
mailto:parlament.zs@email.cz
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8.1.4 Školní ples 
 

Již po páté se konal žákovský ples. K poslechu i tanci zahrál Tomáš Kindl. Večerem nás 
provedla moderátorská dvojice Apolena Maňová a Vanesa Todorová. 

  

 

 

8.1.5 Sběr papíru, plastů 

17. – 21. 10. 2016- Podzimní sběr papíru 

třída papír množství v kg karton množství v kg 

1. 376 40 

2.A 544 84 

2.B 407 80 

3. 1165 91 

4. 1234 377 

5. 440 26 

6. 716 18 

7.A 225 16 

7.B 503 59 

8.A 104 16 

8.B 199 16 

9. 439 16 
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15.5. – 19.5. 2017 - Jarní sběr papíru 

      třída papír množství v kg karton množství v kg 

1. 455,70 113,50 

2.A 998,70 134,50 

2.B 629,50 233,00 

3. 985,80 181,30 

4. 1380,70 500,90 

5. 599,00 156,00 

6. 599,00 101,00 

7.A 282,10 107,30 

7.B 232,00 6,00 

8.A 162,00 10,50 

8.B 67,00 104,00 

9. 200,50 0,00 

 

8.1.6 Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu 27.11.2016 od 16 hod. 
 

Slavnostní akt proběhl na Tyršově náměstí od 16 hodin. Žáci ZŠ a MŠ Byšice připravili krátký vánoční program a 

výrobky, které si mohli rodiče zakoupit jako vánoční výzdobu. 
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8.1.7 Mikuláš ve škole5. 12. 2016 
 
Jako každý školní rok navštívil naší školu Mikuláš. Do akce se rádi zapojili žáci devátého ročníku a 

společně s Mikulášem prošli všechny třídy prvního stupně a nezapomněli také na školku. 

 

 

 

 
8.1.8 Vánoční trhy Bautzen 
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Cestou k našim lužicko-srbským sousedům jsme se zastavili v Herrnhutu (česky Ochranově), 
kde našli azyl moravští exulanti po bitvě na Bílé Hoře. Navštívili jsme manufakturu na výrobu 
tradičního vánočního symbolu „herrnhutské hvězdy". Při prohlídce malebného Budyšína jsme 
zavítali do muzea a manufaktury na výrobu hořčice. Nejoblíbenějším bodem programu byl 
vánoční trh s možností nákupů a ochutnávkou adventních specialit.  

 

  

 
 

Druhý prosincový pátek  se někteří žáci naší školy  vydali na v pořadí již pátý adventní zájezd  k 
našim západním  sousedům.  Prvním bodem programu byla návštěva manufaktury v 
Herrnhutu na výrobu vánočních hvězd, které  jsou součástí  adventní výzdoby po celém 
Německu. Zdejší manufakturu založili  potomci Moravských bratří, kteří  utíkali z Čech v době 
náboženské netolerance.  Dodnes se tato typická ozdoba vyrábí ručně a výroba jedné hvězdy 
trvá i jeden a půl hodiny.  Někteří z nás si vyzkoušeli vyrobit jeden z 25 hrotů a potvrdili, že je 
třeba pečlivosti, přesnosti a trpělivosti. Vánočně naladěni jsme pokračovali do hornolužického 
Budyšína,  velmi dlouho  državy  Českého království. Obdivovali jsme zachovalé středověké 
opevnění  a pochopili jsme, proč se městu říká "město věží".  Po prohlídce historického centra 
jsme zamířili do Muzea hořčice, budyšínského gastronomického pokladu. V prostředí 
biedermeierovského obchodu z roku 1866  jsme se dozvěděli mnoho zajímavého  informací o 
pěstování  a využití této plodiny, výrobě i sortimentu zdejší manufaktury. Měli jsme příležitost 
ochutnat nejen tradiční hořčice, ale pro nás i nezvyklé příchutě  této pochutiny - 
pomerančovou, borůvkovou, kaparovou, vánoční a další.  Nemohli jsme vynechat ani vánoční 
trh, pojmenovaný  po českém králi Václavu  IV., kde mnozí z nás otestovali  nabízené dobroty. 
Zbylý čas jsme využili pro nákupy  a nezbytnou konverzaci v " němčině" a ve večerních 
hodinách jsme se plni dojmů a zážitků vrátili do Byšic. 

 
 

 

8.1.9 Projekt Karel IV. 
 
Ve dnech 6. a 7. 10. 2016 proběhl na II. stupni naší školy projekt Karel IV., kterým jsme se 
chtěli připojit k oslavám 700. výročí narození této mimořádné osobnosti českých i evropských 
dějin. Pro žáky byly připraveny filmové ukázky, pohybové aktivity, kvízy, hádanky a hry. Celý 
projekt navazoval na informace, které žáci získali při exkurzích do Prahy 
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8.1.10     Dějepisná olympiáda  

 
8. 11. 2016 školní kolo dějepisné olympiády 
8. 11. 2016 se konalo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se účastnilo 8 žáků z 8. a 9. 
třídy: K. Dusílková, A. Červená, A. Boháčová, E. Lecjaks, V. Gullich, L. Nezbeda, O. Kopp a L. 
Kurzveil. Tématem bylo období vlády Marie Terezie a Josefa II. Nejvyšší počet bodů získala 
Kristýna Dusílková, druhé místo obsadila Adéla Boháčová a o třetí místo se podělila Anna 
Červená s Václavem Gullichem.  V okresním  kole v lednu mohou školu reprezentovat jen první 
tři místa, přičemž bodová kritéria pro postup splnilo sedm řešitelů 
 

 

16. 1. 2017 okresní kolo dějepisné olympiády 
V pondělí 16. 1. 2016 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Tématem letošního 46. 
ročníku byla " Marie Terezie- žena, matka, panovnice aneb Habsburkové v 18. století. Naši 
školu reprezentovali úspěšně dokonce čtyři žáci: Adéla Boháčová, Kristýna Dusílková, Anna 
Červená a Václav Güllich. V DDM Mělník se sešli nejlepší žáci ze školních kol gymnázií a dalších 
základních škol. Mezi 37 soutěžícími si vedli žáci ZŠ a MŠ Byšice velice dobře a celkově obstáli 
ve svých dějepisných znalostech na výbornou. Kristýna Dusílková z 8. B se umístila na krásném 
pátém místě  a bude dále bojovat  v krajském kole. Adéla Boháčová z 9. třídy získala 10. místo 
a svým počtem bodů dosahuje na možnost postupu do březnového krajského kola v Kladně.  
 

8.1.11 Lyžařský kurz4. 3. – 11.3.2017 – Chata Slovanka 
 

Stejně jako v předešlých letech se i letos uskutečnil lyžařský a snowboardový výcvikový   kurz, 
který probíhal v týdnu od 4. 3. do 11. 3. 2017. Hlavním cílem tohoto kurzu bylo naučit žáky 
jízdě na lyžích a snowboardu, případně zdokonalit techniku jízdy u pokročilých sjezdařů a 
snowboardistů. 
 Vlastní výcvik probíhal ve dvou fázích, dopolední a odpolední a to na sjezdovkách lyžařského 
areálu Severák v Hraběticích. Počasí bylo příznivé, takže jsme lyžovali a snowboardovali každý 
den. Ve středu jsme měli odpočinkový den a vyrazili na krátký výlet na běžkách. Naším cílem 
byla nedaleká Prezidentská chata, kde jsme se občerstvili a odpočinuli si.  
Ve čtvrtek se družstvo zdatných lyžařů vypravilo skibusem na celodenní výcvik na Tanvaldský 
Špičák. Počasí nám tentokrát moc nepřálo, ale přesto jsme si několikrát vyzkoušeli všechny 
typy sjezdovek, které tento areál nabízí. Z důvodu nepříznivého počasí jsme se vrátili dříve, 
než bylo plánováno. Navečer za námi přijel pan ředitel, který společně s námi absolvoval 
připravený program až do sobotního odjezdu. 
Každý večer probíhaly zábavné hry a soutěže, které si žáci sami připravovali. V každé soutěži 
byli zastoupeni žáci různých věkových kategorií, aby došlo k užší spolupráci mezi mladšími 
a staršími žáky. Celý týden probíhala soutěž v úklidu pokojů, která byla vyhodnocena a nejlepší 
žáci a žákyně byli odměněni. 
V pátek dopoledne jsme uspořádali tradiční závody ve slalomu. Odpoledne jsme navštívili 
místní základnu Horské služby, kde nám zkušený záchranář poutavě vyprávěl o krásách a 
nebezpečí hor. Vyhodnocení celého výcvikového kurzu proběhlo v pátek večer. Vítězům 
slalomu byly předány medaile a ceny. Všichni ostatní účastníci kurzu byli odměněni diplomem 
a sladkostí. Tím jsme pomyslně zakončili náš výcvik.  
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V sobotu dopoledne jsme vyrazili domů. V průběhu kurzu žáci dbali pokynů instruktorů a 
chovali se velmi ukázněně. Díky tomu se nestal žádný úraz. Letošní výcvikový kurz splnil svůj cíl 
– všichni začátečníci se naučili jízdě na lyžích nebo snowboardu a ostatní se v obou stylech 
zdokonalili. 
 
 

  
 

 

8.1.12 Příběhy našich sousedů 

Příběhy našich sousedů 

29.5.2017 - tohoto dne proběhla od 17hod v sále ZŠ ve Mšeně u Mělníka závěrečná slavnostní 
prezentace projektu Příběhy našich sousedů.  
 

Březen - Začátek projektu Příběhy našich sousedů 
 
Příběhy našich sousedů jsou vzdělávacím projektem Post Bellum pro žáky osmých a devátých 
tříd základních škol a víceletých gymnázií. Mají za úkol pod vedením svého učitele a za 
podpory koordinátora vyzpovídat pamětníka, natočit jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat 
fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo 
psanou reportáž či dokument. Výsledky své práce představí veřejnosti a odborné porotě na 
slavnostní závěrečné prezentaci. Příběhy pamětníků jsou uloženy na www. 
příbehynasichsousedu.cz. Naše škola se zúčastnila podruhé. V letošním roce se zapojily dva 
smíšené týmy žáků osmých a devátých ročníků, které zpracovaly příběhy byšických občanů: 
Františka Pakandla- závodníka, veteranisty a podnikatele a Oldřicha Lachmana- učitele a 
ředitele místní školy.  
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8.1.13 Příběhy bezpráví (listopad – květen) 

V listopadu žáci 9. třídy opět objevovali prostřednictvím oblíbeného projektu „Příběhy 
bezpráví“ střípky z nedávné minulosti. Letošní ročník byl zaměřen na osudy lidí, kteří v 
průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy nebo kteří byli v rámci 
Československa nedobrovolně přesídleni. V hodinách německého jazyka a dějepisu se 
seznámili s dějinami česko-německých vztahů, s různými pohledy a způsoby zobrazení odsunu, 
vysídlení či vyhnání (termín používaný často německou stranou) po druhé světové válce. V 
prostorách naší školy jsme uvítali tři hosty.   23.11 nám přišel vyprávět Mgr. Jan Sedlák. 
Hlavním tématem byl bezprostřední konec války (odboj, květnové nálety, osvobození) na 
Mělnicku a v Byšicích. Své poutavé vyprávění doplnil množstvím dobových fotografií                     
a ukázkami zbraní. 

  
 

8.1.14 Den Země a Ekologický den 
 

18. 4. 2017 -  Den Země 

 
Tohoto dne proběhl v rámci druhého stupně Den Země. Žákům byly rozděleny jednotlivé ulice 
v obci. Cílem akce byla pomoc s úklidem v obci. Žáci odpad třídili do igelitových pytlů. Celý den 
jsme společně zakončili na školní zahradě u táboráku. 
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24. 4. 2017 -  Ekologický den 

Tento den byl ve znamení třídění odpadu a jeho následného využití. Žáci pracovali ve 
skupinkách, ve kterých získávali informace a následně si je společně předávali. Celý den 
vyvrcholil módní přehlídkou z recyklovatelných materiálů v tělocvičně školy. 

 

  

 
 
 
8.1.15  Školní akademie 

 
Školní akademie se v letošním roce nekonala z důvodu rekonstrukce sálu na Obecním úřadě. 

 
8.1.16 Výstup EVVO za školní rok 2016/2017 – Ing. Martina Hrabáková 
 

Předpokládaný roční plán ZŠ a MŠ BYŠICE na školní rok 2016/2017 

Září 
 20. 9. - Filmové představení 1. st. (Letňany)  

 Jazyková Animace 6., 7. AB, 8. A     

 26., 27.9. - Adaptační kurz 6. třída  

 21. 9. - Po stopách Karla IV. – Praha - 8. B, 9. tř.    

 23. 9. - Výstava 700let Karla IV. Praha - 6., 7. A, 8. A 

 15. 9. – Příběhy našich sousedů – Americké centrum Praha 

 20. 9. – Přespolní běh – Okresní kolo 

 Plavání – 2. AB, 3. tř. 

Říjen 
 1. 10. - Drakiáda Byšice – obec + KRPŠ 

 6., 7. 10. - Projekt Karel IV. – 2. stupeň  

 6. 10. - Florbal Mělník  

 6. 10. - Exkurze Praha - 6., 7. B  

 18. 10. – ZOO Praha – 2. AB, 5. tř. 

 12. 10. – Výstava Vzdělávání Mělník – 9. tř. 
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 14. 10. – Exkurze Cukrovar Dobrovice – 8. AB, 9. tř. 

 12. 10. – Muzeum Kralupy n. Vltavou – 4. tř. 

 ŠD – Projekt Podzim 

 17. – 21. 10. – Sběr papíru 

Listopad 
 Florbal 1. a 2. st. – oblastní kolo 

 Týden vědy 

 10. 11. – Divadlo Ústí n. Labem (My ze stanice ZOO) – 8. AB, 9. tř. 

 14. 11. – Příběhy bezpráví 

 24. 11. – Exkurze Škoda Mladá Boleslav – 8. AB, 9. tř. (chlapci) 

 2. 11. - ŠD – Pohádka na OÚ  

 16. 11. – Třídní schůzky pro 2. st., 1. st. individuální konzultace dle domluvy 

 Sebehodnocení žáků do ŽK 

 27. 11. – Vánoční jarmark – 16.00 prodej, 17.00 vystoupení – náměstí Byšice 

 

Prosinec 
 5. 12. - Mikuláš ve škole 

 20. 12. – Regionální muzeum Mělník – 1., 2. AB 

 21. 12.  -  Regionální muzeum Mělník – 3., 4. tř. 

 9. 12. – Regensburk Německo 

 Vánoční turnaj ve florbalu 

 ŠD – Mikulášská nadílka v ŠD 

 ŠD – Vánoční besídka pro děti 

Leden 
 ŠD – Projekt Zima 

Únor 
 2. 2. – pololetní prázdniny 

 20. 2. – Zdravá Pětka – 2., 4., 5.tř. 

 22. 2. – Zdravá Pětka – 1., 3. 

 ŠD – Dětský karneval 

Březen 
 4. 3. – 11. 3. – Lyžařský kurz 

 OVOV – okresní kolo 

 Vybíjená – oblastní kolo 

Duben 
 Zápis do 1. třídy 

 Den Země – úklid obce 

 Minifotbal – oblastní kolo, 1. st. 

 19. 4. - Třídní schůzky pro 2. st., 1. st. individuální konzultace dle domluvy 

 Sebehodnocení žáků do ŽK 

 ŠD – Rej čarodějnic 
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Květen 
 Zápis do MŠ v termínu od 2. 5. – 16. 5. (bude upřesněn) 

 Focení tříd 

 Projekt Předškoláček 

 Sběr papíru 

 MŠ – Zahradní slavnost 

 9. 5. – 2AB – Muzeum Praha + Petřín 

 Plavoběh – okresní kolo 

Červen 
 Volba volitelného předmětu pro šk. rok 2017/18 – žáci 7. a 8. ročníků  

 2. 6. – Besedárium Program k matematice – 2., 4.tř. 

 Školní akademie 

 ŠD – Dětský den 

 Týden výletů 

Cíle pro školní rok 2016/2017 

Spolupráce s obcí a KRPŠ 
- Zapojit se do úpravy okolí školy, Den Země 
- Spolupracovat při organizaci vánočního a velikonočního jarmarku 
- Sestavení návrhu na malou botanickou zahradu 
- Pomoc na židovském hřbitově 

Recyklace surovin 
- Recyklace papíru, víček, plastů, malých elektrozařízení, žárovek, baterií 
- Jarní a podzimní sběr papíru 

Šetření energiemi 
- O přestávkách zhasínat 
- Vypínat elektrospotřebiče pokud nejsou v provozu 
- Pravidelně účinně větrat 
- Regulovat topení pomocí ventilů 

Volba povolání 
- Pořádat exkurze do výrobních podniků v okolí 
- Výstava vzdělání 
- Návštěva IPS 

Podpora čtenářské gramotnosti 
- Školní knihovna 

Tematické dny 
- Den Země 
- Jarní, letní, podzimní a zimní den (na prvním stupni) 

Pobyty v přírodě 
- Na prvním stupni organizovat školy v přírodě 
- Na druhém stupni organizovat exkurze a pěší výlety 
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Humanitární akce 
- Pokračovat v projektu adopce na dálku 
- Pokračovat ve spolupráci s DDM 
- Pomoc chlapci s leukémií 

Spolupráce 1. a 9. třídy 
- Uvést prvňáčky do školy 
- V průběhu školního roku pořádat společné akce 
- Společné vystoupení na školní akademii 

Žákovský parlament 
- Zvolit nové zástupce z jednotlivých tříd 
- Pravidelné schůzky žákovského parlamentu 
- Pořádání a organizace školních akcí 

 
 
 

Malá botanická zahrada při ZŠ a MŠ Byšice 
 

1. Záměr projektu 
Záměrem projektu je zlepšit znalosti žáků v předmětech přírodopis, přírodověda a prvouka. 
Zapojit žáky do péče o rostliny. Motivovat je k nutnosti ochrany přírody a péči o rostliny a 
volně žijící živočichy. Vést žáky k vytvoření vhodných úkrytů pro drobné živočichy. Za tímto 
účelem je vhodné využít dostupný prostor na dvoře školy. 
Úkolem a cílem botanické zahrady je vzbudit u žáků zájem o přírodu a rostliny, se kterými se 
běžně setkávají. Tento záměr vznikl na základě zjištění, že žáci z vesnice neznají a nerozeznají 
základní druhy rostlin.  
Pouhá učebnice, interaktivní tabule, vzorky rostlin nebo procházka do okolí školy nejsou 
dostačující. Žákům chybí povědomí o tom, jaké rostliny rostou v blízkosti školy nebo 
v bezprostřední blízkosti jejich domova. 
Školní dvůr je pro projekt vhodnou lokalitou, neboť je a může být navštěvován nejen žáky 
před, v době a po vyučování, ale i širokou veřejností hlavně ze strany rodičů. Je také přístupný 
pro školku, neboť i předškoláci si mohou prohlédnout rostliny v různých ročních obdobích a 
některou si třeba podle hezkého vzhledu zapamatovat.  
Dnešní stav 
Školní dvůr se v současné době příliš nevyužívá. Slouží pouze jako místo pro shromáždění žáků 
před vstupem do budovy školy. Stávající záhony se pravidelně udržují a osazují novými 
rostlinami. Některé rostliny však v období hlavních prázdnin hynou, neboť zde chybí závlaha. 
Část chodníků byla opravena již v minulosti, zbývající chodníky jsou však z různých materiálů 
bez obrubníků.  
Stav po realizaci projektu 
V prostoru školního dvora bude zbudována malá botanická zahrada, což obnáší drobné 
stavební úpravy, zprovoznění studny, rozvod závlahy a zahradnické práce. Realizaci projektu 
provede autorizovaná firma, která zajistí stavební i zahradnické práce. 
Celý prostor nově vzniklé zahrady získá nový význam, neboť bude využíván při výuce a zároveň 
se stane reprezentativním místem při vstupu žáků a jejich rodičů do školy. Pro nově příchozí a 
návštěvy se stane kritériem pro posouzení klimatu ve škole.  
Nedílnou součástí při budování malé botanické zahrady je úprava celého prostoru školního 
dvora včetně záhonů, závlahy, cest a obrubníků. Nutností je zprovoznění nepoužívané 
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zahradní studny a vybudování rozvodu automatické nebo poloautomatické závlahy, neboť je 
důležité udržet rostliny v dostatečné vlhkosti především v době jejich výsadby, v prvním roce 
po výsadbě a také v průběhu letních měsíců, především v období hlavních prázdnin. 
Do výběru vysazovaných rostlin jsou zahrnuty rostliny okrasné, ale i užitkové. Je zde vhodný 
prostor pro lesní společenstvo, stepní společenstvo, bylinky a trvalky, mezi které jsou 
zakomponované nejběžnější jehličnany a cibuloviny. Rostliny jsou vybrané podle vhodného 
stanoviště a potřeb výuky. U každé rostliny bude uveden český i latinský název. Další 
informace o rostlinách budou žáci vyhledávat v učebnicích, encyklopediích nebo na internetu.  
V zahradě jsou navrženy kamenné zídky a další prvky, které svou přítomností přilákají nové 
živočichy z třídy hmyzu, plazů apod. 
Mobiliář bude doplněn o lavičky rozmístěné po celém prostoru zahrady, které nabídnou 
možnost odpočinku v hezkém a upraveném prostředí. Zároveň poslouží jako zázemí při 
vyučovacích hodinách. 
Význam projektu spočívá v aktivním zapojení žáků. Již nyní žáci rozměřili celý prostor školního 
dvora. Některé bylinky využijí v hodinách vaření. Jiné zase usuší a použijí je jako materiál na 
aranžování nebo jen jako výzdobu tříd. Budou také mapovat, jak živočichové tento prostor 
postupně osídlují.  
Postup prací při realizaci projektu: 

- Terénní úpravy, modelace záhonů, příprava půdy pro výsadbu. 
- Úprava cest, položení obrubníků a kamenných zídek. 
- Položení rozvodu automatické nebo poloautomatické závlahy. 
- Výsadba rostlin podle jednotlivých stanovišť. 
- Dokončení instalace závlahy. 
- Úprava trávníkových ploch a založení trávníku. 
- Doplnění mobiliáře – lavičky, hmyzí hotel, informační cedulky k jednotlivým rostlinám, 

hlavní informační tabule o projektu a zahradě. 
 

2. Cílová skupina 
Cílovou skupinou jsou žáci prvního a druhého stupně základní školy, ale i jejich rodiče, kteří si 
pro své děti do školy přicházejí. Také pro mateřskou školu bude zahrada zpřístupněna pro 
první poznávání rostlin. 

3. Přínos a dopad 
Přínosem bude větší zájem žáků o rostliny a život v přírodě jako celek, tudíž zvýšení 
přírodovědné gramotnosti. U žáků se rozvinou kompetence k učení, kompetence k řešení 
problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence 
občanské a pracovní. Také se zlepší životní prostředí školy. Žáci využijí vzniklou zahradu při 
projektových dnech.  

4. Ekonomické využití 
Při výběru materiálů a rostlin bylo zohledněno ekonomické hledisko a účelnost využití. 
V prostoru se pohybuje větší množství lidí, proto je třeba využívat kvalitní materiály a výsadbu 
tak, aby se celý prostor sladil a vydržel funkční dlouhou dobu. Z tohoto důvodu je v projektu 
počítáno s úpravou cest a nových obrubníků. V projektu je důležité zprovoznění stávající 
studny a rozvod závlahy, protože jinak by péče o rostliny byla v letních měsících nedostupná a 
hrozilo by znehodnocení celého projektu. Vlastní zdroj vody přispěje k ekonomické 
udržitelnosti celého projektu. 

5. Rizika a jejich eliminace 
Mezi možná rizika patří úhyn rostlin a nedostatečná údržba. Úhyn rostlin bude eliminován 
zárukou ze strany firmy, závlahou a vhodným výběrem rostlin. Nedostatečná údržba bude 
pokryta zapojením žáků, začleněním péče o rostliny do ŠVP do vzdělávací oblasti Člověk a 
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příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce dále formou projektových dnů a vyčleněním 
určité každoroční částky v rozpočtu školy na obnovu a údržbu.  

6. Udržitelnost projektu a jeho šíření 
Projekt je pro školu udržitelný, neboť žáci postupně školu opouštějí a noví žáci přicházejí. 
V tomto nekončícím koloběhu najde uplatnění vždy. Spolu s žáky se nám střídají i rodiče a 
předškoláci, kteří mohou prostor volně navštěvovat. K projektu bude připravena informační 
tabule s nejdůležitějšími informacemi o zahradě a vysazených rostlinách. Také na webových 
stránkách školy budou zveřejňovány výsledky práce na školní botanické zahradě. 

7. Financování a rozpočet 
Projekt bude spolufinancován obcí ve výši 10%. 
Do rozpočtu budou zahrnuty tyto položky – zahradnické práce, zemní práce, úprava cest a 
obrubníků, zprovoznění studny a zavlažování, vybavenost. 
Harmonogram realizace 
Duben 2017: zpracování projektu a podání žádosti 
Červen – červenec 2017: výběr zhotovitele 
Srpen – listopad 2017: realizace projektu 
Školní rok 2017/2018: užívání ve výuce 

 

Co se podařilo a nepodařilo ve školním roce 2016/2017 
Spolupráce s obcí a KRPŠ 

- Zapojit se do úpravy okolí školy, Den Země - SPLNĚNO 
- Spolupracovat při organizaci vánočního a velikonočního jarmarku - SPLNĚNO 
- Sestavení návrhu na malou botanickou zahradu - SPLNĚNO 
- Pomoc na židovském hřbitově - SPLNĚNO 

Recyklace surovin 
- Recyklace papíru, víček, plastů, malých elektrozařízení, žárovek, baterií – 

RECYKLACEPROBÍHÁ (NE VŽDY SE DAŘÍ), ŽÁROVKY ŽÁCI NENOSÍ, DO NĚKTERÝCH 
KONTEJNERŮ HÁZÍ VŠE NEPOTŘEBNÉ 

- Jarní a podzimní sběr papíru - SPLNĚNO 

Šetření energiemi 
- O přestávkách zhasínat – NÉ VŽDY SE DAŘÍ 
- Vypínat elektrospotřebiče pokud nejsou v provozu – NÉ VŽDY SE DAŘÍ 
- Pravidelně účinně větrat - SPLNĚNO 
- Regulovat topení pomocí ventilů - SPLNĚNO 

Volba povolání 
- Pořádat exkurze do výrobních podniků v okolí  - SPLNĚNO 
- Výstava vzdělání - SPLNĚNO 
- Návštěva IPS - SPLNĚNO 

Podpora čtenářské gramotnosti 
- Školní knihovna - SPLNĚNO 

Tematické dny 
- Den Země - SPLNĚNO 
- Jarní, letní, podzimní a zimní den (na prvním stupni) – ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 
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Pobyty v přírodě 
- Na první stupni organizovat školy v přírodě – ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 
- Na druhém stupni organizovat exkurze a pěší výlety - SPLNĚNO 

Humanitární akce 
- Pokračovat v projektu adopce na dálku – PENÍZE VYBRÁNY NA ŽÁKOVSKÉM PLESU 
- Pokračovat ve spolupráci s DDM – ODLOŽENO NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 
- Pomoc chlapci s leukémií - SPLNĚNO 

Spolupráce 1. a 9. třídy 
- Uvést prvňáčky do školy - SPLNĚNO 
- V průběhu školního roku pořádat společné akce - NESPLNĚNO 
- Společné vystoupení na školní akademii – Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NESPLNĚNO 

Žákovský parlament 
- Zvolit nové zástupce z jednotlivých tříd - SPLNĚNO 
- Pravidelné schůzky žákovského parlamentu - SPLNĚNO 
- Pořádání a organizace školních akcí - SPLNĚNO 

 
 

 

 

8.2 Výchovně vzdělávací akce, exkurze a výlety jednotlivých tříd 

 

1.tř – Mgr. Jaroslava Vorlová       

Do 1. třídy nastoupilo celkem 22 žáků. Po celou dobu s námi pracovala paní asistentka. Práce 
asistentky je v 1. třídě velmi důležitá a potřebná. Musí po celou dobu vyučování zvládat 
mnoho drobných dopomocí dětem jak při jejich přípravě na vyučování, tak i při samotné 
výuce. Třída je prospěchově velmi dobrá a je také bez velkých kázeňských přestupků. 

20. září – Zdeněk Troška – Strašidla 

Filmové představení nové pohádky Strašidla v Praze. Jeli jsme autobusem do kina Letňany. 
Představení se nám líbilo a ani trošku jsme se nebáli. 

28. listopadu – Vánoční jarmark 

Na vánoční jarmark do Byšic jsme vyrobili mnoho výrobků. Hodně výrobků nám také pomohli 
vyrobit rodiče a přinesli nám je na prodej. Část výtěžku z jarmarku jsme použili do našeho 
třídního fondu a částí jsme přispěli na malého Ládíka ze 2. třídy. 

20. prosince – Vánoční výstava Mělník 

Jeli jsme hned brzy ráno autobusem na Mělník do muzea. Zde byla výstava vánočních ozdob, 
která se nám líbila. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o vánočních ozdobách a o vánočních 
zvycích.  
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22. prosince – Vánoční besídka 

Pro rodiče jsme si připravili ve třídě vánoční besídku. Pro začátek jsme každý přednesli 
básničku, která byla o Vánocích, vánočním kaprovi, stromečku a tak. Jako překvapení jsme si 
připravili tanec na písničku Čokoláda od Dády Patrasové. Celou besídku jsme završili pohádkou 
O dvanácti měsíčkách. Všichni jsme se náležitě přioblékli. Zimní měsíce do kožíšků, jarní do 
zeleného, letní do plavek a koupacích kruhů, podzimní do hnědé a do listí. Byla to pěkná 
taškařice. Na poslední chvíli jsme museli změnit obsazení hlavních postav a měsíců, protože 
nám někteří onemocněli. Přesto to bylo zdařilé představení a rodiče nás odměnili potleskem. 

9. února – Soutěž Voda Jelenice 

Do této soutěže jsme nakreslili několik obrázků o čistotě vody a o čištění vody v čističkách. 
Společně jsme vybrali několik nejzdařilejších, které jsme potom zaslali do soutěže. Bohužel 
jsme se neumístili na prvních místech, ale přesto jsme byli s naší prací spokojení. 

22. února – Zdravá pětka 

Do třídy k nám přišla zástupkyně této společnosti a ukazovala nám, jak se máme správně 
stravovat. Dozvěděli jsme se mnoho nového o zdravých a nezdravých potravinách. Nejvíc se 
nám líbila ochutnávka zdravých potravin.  

6. března – Veselé zoubky 

Společnost DM drogerie nám zaslala prezentační video, taštičku se zubním kartáčkem, zubní 
pastou a letáčky. Ve třídě nám paní učitelka udělala prezentaci o správním čištění zubů. Potom 
jsme si vyzkoušeli čištění zubů ve skutečnosti. Společnost DM drogerie vyhlásila soutěž. 
Zapojili jsme se krátkým videoklipem.  

21. března – Beseda v knihovně 
 
 Celou knihovnu jsme si mohli prohlédnout a p. knihovnice D. Lukáčová nám ukázala 
ilustrátory – tj. malíře, kteří malují obrázky do knih. Nejvíce jsme si povídali o panu Josefu 
Ladovi, protože známe mnoho jeho knížek – např. Kocour Mikeš, Chytrá kmotra Liška a mnoho 
říkadel. 
 
31. března – Noc s Andersenem 
 
Večer v 7 hodin jsme se sešli všichni ve škole. Rodiče nás vybavili pořádnou svačinou, spacáky, 
kartáčky na zuby a my jsme se připravili na nocování ve škole. Spali jsme zde poprvé a bylo to 
moc hezké. Celý večer jsme si povídali o knížkách, četli jsme, řešili různé kvízy a křížovky, 
malovali. Večer se nám moc líbil a ráno si pro nás rodiče opět přišli.  
 
4. dubna – Abraka Muzika 
 
V místním kině jsme shlédli představení hudební skupiny o zásadách slušného chování. Mnoho 
našich spolužáků si mohlo vyzkoušet vše přímo na jevišti. Pořad byl hezký, proložený mnoha 
písničkami, které jsme si také zazpívali. 
 
9.dubna – Muzikál Kapka medu pro Verunku 
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Pohádkový muzikál. Příběh o lásce, přátelství. O tom, jak to mohlo být dál v království Popelky, 
Zlatovlásky a Hloupého Honzy a jestli uměl doopravdy vládnout a jestli náhodou neudělali 
někde chybu. Moc se nám to líbilo. 
 
28. dubna – Čarodějnice 
 
Každý jsme si přinesli do školy potřebné látky, slámu a oblečení na čarodějnice. Tento den 
jsme se neučili a věnovali jsme ho celý čarodějnickému reji. Měli jsme omalovánky, četli 
pohádky o čarodějnicích. Na závěr jsme také vyrobili svoji čarodějnici. Někteří naši spolužáci se 
umístili na prvních místech v celé škole. Porotě se vybíralo velice těžko, protože všechny 
čarodějnice byly moc pěkné.  
 
4. května – Projekt Jaro 
 
Společně jsme všichni vyrazili do přírody. Cestou jsme si všímali, jak se všechno změnilo od 
předešlé zimy, sbírali jsme kytičky, které jsme si potom dali do herbáře.  
22. května – 26. května 2017 – Staré Křečany u Rumburka 
Školy v přírodě jsme se zúčastnili společně se 3. třídou. Byli jsme ubytování na chatě Sempra. 
Po celou dobu našeho pobytu bylo krásné počasí. Paní učitelky pro nás připravily několik akcí. 
Stopovaná, chytání ryb v místním rybníku za pomoci členů rybářského spolku, představení 
pravého indiána z indiánské vesničky Růžová. Výlet do Rumburku , na Vlčí horu a do 
Mikulášovic na rozhlednu Tanečnice. Všem se nám škola v přírodě moc líbila.  
 
1.června – Dětský den se Spofestou 

Dětský den probíhal v tělocvičně a na fotbalovém hřišti. Jako první jsme šli do tělocvičny, kde 
jsme tancovali podle hudby na nášlapných destičkách. Většině z nás se to moc povedlo. Zde 
jsme si také zahráli hru s létajícími talíři. Moc nás to bavilo. Po svačině jsme se přesunuli na 
fotbalové hřiště. Házeli jsme s míčky na terč, stříleli z luku a z kuše. Nejvíc se nám asi líbil zápas 
s malými barevnými míčky. Každé družstvo mělo za úkol hodit co nejvíce míčků do soupeřova 
koše.  

8. června – Hrady s 9. třídou 

Při pracovním vyučování k nám přišli deváťáci a společně jsme stavěli hrady z krabiček. 
Krabiček jsme měli dostatek a byl i dostatek ostatního stavebního materiálu. Hrady a zámky se 
nám povedli a všechny nás práce moc bavila.  

26. června – Domácí a hospodářská zvířata 

Ráno jsme jeli vlakem do Kojovic k paní učitelce. Prohlédli jsme si hospodářství, dozvěděli jsme 
se mnoho zajímavostí o hospodářských zvířatech. Navštívili jsme také pana včelaře a slepičí 
farmu. Za splnění jednotlivých úkolů jsme dostávali razítka a potom také průkaz malého 
hospodáře. Zpátky jsme se vrátili opět vlakem. 

27. června – Vodní živočichové a rostliny 

Ráno jsme se vydali pěšky k místním rybníkům. Prohlédli jsme si vodní rostliny a živočichy. 
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Podle atlasů rostlin a živočichů jsme se pokusili určit jednotlivé druhy. Ve vodě jsme potom 
lovili žabinec a chytali vodoměrky.  Vše jsme si prohlédli pod mikroskopem a zaznamenali do 
průkazky malého rybáře. Nejvíc se nám líbilo, jak nám malé rybičky okusovaly nohy.  

28. června – Příroda v létě  

Vydali jsme se hned zrána na místní cyklostezku a do blízkého lesa. Cestou jsme si všímali 
změn, ke kterým došlo v přírodě od naší poslední vycházky na jaře. Cestou jsme si také 
povídali o hospodářských plodinách, které jsme viděli na polích. V lese jsme potom stavěli 
domečky pro zvířátka a pro broučky.  

Pátek 30. června – Závěr školního roku 

Paní učitelky nám rozdaly vysvědčení za 1. třídu Každý jsme také dostali knížku na prázdninové 
čtení. Naším úkolem je ještě zapisovat do prázdninového deníčku vše, co nás potká během 
prázdnin. A to je asi všechno. Hurá do druhé třídy. 

 

 

2. A – Mgr. Dana Štrojsová       

Hodnocení třídy  
 
Žáci  podle svých možností splňovali očekávané školní výstupy na různých úrovních. Žákům, 
kteří měli větší potíže s pochopením učiva, byla věnována individuální péče.  
Byli vyšetřeni v PPP a pracovali dle PLPP. Jeden žák začal pracovat od poloviny 2. pololetí  
s asistencí.   
Rodiče na třídní schůzce vyjádřili požadavek méně úkolů. Jejich požadavku bylo vyhověno. 
Začalo se objevovat u některých žáků zapomínání. Věc byla řešena sdělením rodičům a 
pohovorem s rodičem, aby dbal na přípravu svého dítěte. 
Pokračovala spolupráce se školním psychologem,  kam jsem odesílala rodiče k řešení. S třídou 
jsem jako třídní učitelka spokojená. Spolupráce s rodiči je na výborné úrovni. 
 
Akce 
 

 Filmové představení „Strašidla“ (20. 9.) – zaměření: společenský styk, chování na kulturní akci 
 

 ZOO Praha (18. 10.)  – zaměření : vztah k přírodě 
 

 Plavecký výcvik v Plaveckém bazéně Neratovice (12. 9. – 7. 11.) – zaměření:  pohybová  
výchova 

 

 Muzeum Mělník, výstava „Vánoce v 50.  a  60. letech“ (20. 12.) – zaměření: vánoční zvyky a 
tradice 

 

 Zdravá 5  (20. 2.) – zaměření: zdravý životní styl a zdravou výživu 
 

 Beseda se spisovatelkou P. Braunovou (15. 3.) – zaměření: čtenářská gramotnost 
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 Noc s Andersenem (31. 3.) – zaměření: čtenářská gramotnost 
 

 Abraka Muzika (4. 4.) – zaměření: sociální chování, mezilidské vztahy 
 

 Muzikál „Kapka medu pro Verunku“ (10. 4.) – zaměření: společenský styk, chování na kulturní 
akci 

 

 „Čarodějnice“  (28. 4.) – projektový den, zaměření: lidové zvyky a tradice 
 

 Muzeum hl. města Prahy - tematický program „Kalendář“ (9. 5.) – zaměření: učivo prvouky – 
základní  orientace v čase 

 

 Sběr starého papíru (15. – 19. 6.)  – zaměření: ochrana životního prostředí 
 

 Mezinárodní den dětí ( 1. 6.) – akce organizovaná firmou Spofesta, zaměření: pohybová 
výchova 

 

 Besedárium (2. 6.) – interaktivní program zaměřený na matematiku 

 

 

 

2. B – Bc. Miroslava Petrová       

Hodnocení třídy  

 

Chování žáků 2. B hodnotím jako velmi dobré. Ani tento školní rok jsme nemuseli řešit žádný 
vážný kázeňský problém. V poslední době se poněkud nevhodně projevuje žák D. Václavík. 
Jeho chování již bylo konzultováno s maminkou. 
Vzhledem k velkému počtu žáků se specifickými poruchami učení a chování musí být výuka 
přizpůsobena těmto žákům a často dochází ke skluzu v učebním plánu. Žáci této třídy jsou ve 
srovnání s žáky 2. A  pomalejší, učivo musí být probíráno a procvičováno delší dobu, ačkoliv 
výsledky tomu někdy neodpovídají.  Všichni žáci se však do výuky  snaží aktivně zapojit . 

 

Akce tohoto školního roku: 

 filmové představení „Strašidla“ (20. 9.) – zaměření: společenský styk, chování na 

kulturní akci 

 „Duhový den“ (21. 10.) – výuka v pracovních centrech 

  ZOO Praha (18. 10.)  – zaměření: vztah k přírodě 

 plavecký výcvik v Plaveckém bazéně Neratovice (12. 9. – 7. 11.) – zaměření: pohybová 

výchova 

 vánoční dílny s rodiči (23. 11.) – výroba výrobků na vánoční jarmark 

 vánoční jarmark (27. 11.)  - zaměření: vánoční zvyky a tradice 

 „Den s Mikulášem a čerty“ (5. 12.) – výuka v pracovních centrech zaměřená na vánoční 

zvyky a tradice 

 Muzeum Mělník, výstava „Vánoce v 50.  a 60. letech“ (20. 12.) – zaměření: vánoční 

zvyky a tradice 

 vánoční besídka (21. 12.) – zaměření: pohybová, hudební a dramatická výchova 
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 Zdravá 5  (20. 2.) – zaměření: zdravý životní styl a zdravá výživa 

  „Večerníčkovy pohádky“ (22. 2.) – projektový den, zaměření: čtenářská gramotnost 

 beseda se spisovatelkou P. Braunovou (15. 3.) – zaměření: čtenářská gramotnost 

 Noc s Andersenem (31. 3.) – zaměření: čtenářská gramotnost 

 Abraka Muzika (4. 4.) – zaměření: sociální chování, mezilidské vztahy 

 muzikál „Kapka medu pro Verunku“ (10. 4.) – zaměření: společenský styk, chování na 

kulturní akci 

 „Čarodějnice“  (28. 4.) – projektový den, zaměření: lidové zvyky a tradice 

 Muzeum hl. města Prahy - tematický program „Kalendář“ (9. 5.) – zaměření: učivo 

prvouky – základní orientace v čase  

 sběr starého papíru (15. – 19. 6.)  – zaměření: ochrana životního prostředí 

 Mezinárodní den dětí ( 1. 6.) – akce organizovaná firmou Spofesta, zaměření: pohybová 

výchova 

 Besedárium (2. 6.) – interaktivní program zaměřený na matematiku 

 

 

 

 

 

3. třída – Mgr. Jiřina Matoušková       

Do třetího ročníku nastoupilo 28 žáků, z toho  16 chlapců a 12 dívek. Třída je živá a jejich 
chování je také živější. Znalosti jsou průměrné , je zde málo nadaných žáků. Také máme ve 
třídě několik žáků s určitými poruchami. 1 žákyně má zdravotní problémy, 4 žáci jsou po 
vyšetření s poruchami z ped. psych. poradny. Několik žáků je pod průměrem znalostí. 

Musí být dobře motivování a zaměstnáni, pak je vidět jejich práce a snaha. Žáci byli zapojeni 
do kroužků - dramatický, florbal, čtenářský, míčové hry a v dalších. Ve všech pracovali 
úspěšně. 

Od září do listopadu jsme jezdili na plavecký výcvik, který byl perfektní a v březnu nám paní 
vedoucí z plaveckého výcviku byla ukázat a povídat o první pomoci, měli jsme besedu o 
zdravovědě. Dále jsme jeli do kina do Prahy. Ve třídě proběhl projekt podzim a výrobky jsme 
měli na výstavě na chodbě. 

V prosinci proběhl projekt zima a jarmark. Prodávali jsme na jarmarku výrobky, rodiče nám 
hodně pomohli a utržili jsme peníze do fondu. Také jsme navštívili výstavu a přednášku v 
muzeu na Mělníku. Pro rodiče jsme uspořádali besídku a moc se žáků povedla, kdo chtěl tak 
vystupoval a předváděl, co umí -  zpívali, hráli na hudební nástroje, kouzlili, předávali i 
dárečky. 

V lednu a únoru šikovní žáci ukazovali své prezentace. Hodina ICT byla velice oblíbená a 
někteří zvládají už odbornou práci s počítačem. 

V březnu proběhla noc s Andersenem, které se zúčastnilo 19 žáků, náplň byla zajímavá a 
pestrá /předčítání a ukázka knih, tajenka a křížovka, noční stezka. tento měsíc byla i beseda se 
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spisovatelkou a objednali jsme si u ní i knihy s podpisem. žáci mají o knihy velký zájem, 
navštěvovali knihovnu ve škole. Při besedě o zdravém jídle jsme i ochutnávali a hlavně si 
povídali, bylo to poučné. 

 V dubnu byla  kulturní akce v kinosále v Byšicích a byli jsme na muzikálu. Při těchto akcích 
dbáme hlavně na chování ve společnosti  při společných akcích. Měli jsme projekt  Velikonoce 
ve třídě. Vyráběli jsme výrobky, které si žáci odnesli domů. Pak proběhl projekt Čarodějnice - 
moc se nám líbil, byla náročná příprava a průběh, ale dětem se také líbil. 

 V květnu byl náš žák na sportovní soutěži, kde reprezentoval školu v běhu  a plavání.   ŠvP byla 
letos v Dolních Křečanech, kde  je ekologicky  nejčistší vzduch. Měli jsme pěkné počasí a 
bohatý program. Týden utekl rychle. 

 V červnu proběhl pro žáky dětský den a  každý týden vyrážíme na pěší výlety za poznáním 
okolí -  byli jsme v oboře v Liblicích,  šli jsme na Hostín a prošli jsme naučnou stezku v Byšicích. 

Během roku jsme poslali obrázky do 3 soutěží a dostali pochvalu za účast a obeslali jsme i 
jednu literární soutěž o knize,kterou žákyně nejraději čte.  Někteří recitovali a zpívali na 
besídce v Liblicích. 

 

 

4. třída – Mgr. Eva Janíčková 

Hodnocení třídy  

Čtvrtá třída – počet žáků 29 - 14 dívek, 15 chlapců.Během roku se odstěhoval 1 žák. 
V září nastoupili 3 noví žáci. 
Do této velmi početné třídy byl velký problém začlenit všechny tři žáky přijaté v září. 
Všichni mají velké problémy.Práce s novým kolektivem byla velmi náročná. 
Chování chlapců vyžadovalo řešení každý týden, možná i každý den - schůzky s rodiči, kontakt 
na školního psychologa, schůzky s výchovným poradcem, s ředitelem školy. 
Velký problém měli a mají někteří chlapci ve školní družině i po vyučování – agresivita, vulgární 
mluva, nápady, které hraničí s šikanou. 
Během pravidelných třídnických hodin jsme řešili problémy s chováním a zapomínáním, 
agresivitu, ponižování, …..ale i pomoc pro Ládíka, charitativní akci – Krabice od bot, plánování 
výletů, pomoc při zápisu a v projektu Předškoláček, … 
Třída je v hodinách naprosto skvělá – aktivní, spolupracující, zodpovědná,… 
O přestávkách a ve volných chvílích mají chlapci s chování velké problémy. 

 

 

Akce 

20.9.  Kino Letňany – Strašidla 
12.10. Muzeum Kralupy nad Vltavou – Pravěk – interaktivní vlastivědný program 
31.10. Projekt Haloween 
22.11. Dopravní výchova – Mělník 
21.12. Retro Vánoce – Muzeum Mělník 
Prosinec- Charitativní akce – Krabice od bot 
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22.12. Vánoční besídka ve 4. třídě pro žáky 
20.2. Zdravá pětka – zdravá strava 
15.3. Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou – čtenářská gramotnost 
Březen – matematická logická soutěž Klokánek 
4.4. Abraka Muzika – interaktivní didaktický hudební pořad – komunikace, sociální vztahy 
10.4. Kapka medu pro Verunku – muzikál Praha, divadlo Hybernia 
6.4.  Duben – Zápis dětí do 1. třídy 
31.3. Noc s Andersenem – čtenářská gramotnost 
28.4. Projekt Čarodějnice 
12.5. Knižní veletrh – Svět knihy – čtenářská gramotnost 
15.5. Projekt Cestovní kancelář – vlastivědný projekt 
18.5. Výlet hrad Houska, Vrátenská hora 
24.5. Výlet – hora Říp 
1.6. Sportovní den se Spofestou 
2.6. Houstone, máte problém? – interaktivní matematický program 
7.6. Předškoláček – vyučování nanečisto 
8.6. Turistika Byšice 
9.6. Turistika Liblice 
20.6. Dopravní výchova Mělník 
Podzimní a jarní sběr papíru 
Pravidelné zprávy do Byšických novinek 
Pomoc pro Ládíka – akce třídy – nákup Lega a  zdravotnických pomůcek – charitativní akce 
 

5. třída – Bc. Petra Holečková 

Hodnocení třídy  

Na začátku školního roku bylo ve třídě 30 žáků, z toho 18 chlapců a 12 dívek. V pololetí se 
odstěhovala jedna žákyně. 
Žáci musí být dobře motivováni a zaměstnáni, pak je vidět jejich šikovnost. Byli zapojeni do 
různých zájmových kroužků v rámci školy. 
Pro rodiče jsme měli vánoční besídku a ke Dni matek jsme vyráběli dárečky.Se třídou i s rodiči 
se mi pracovalo dobře. 
 
Akce 

 

20.9.      Kino Letňany Praha 
18.10.    ZOO Praha 
27.11.    Vánoční jarmark Byšice 
20.12.    Vánoční Praha 
21.12.    Třídní besídka pro rodiče 
30.1.      Výstava LEGO Praha 
27.2.      Zdravá Pětka (ve třídě, projekt o výživě) 
15.3.      Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou (ve třídě) 
31.3.      Noc s Andersenem 
4.4.        Abraka Muzika (hudebně vzdělávací projekt) 
11.5.      Kino Neratovice 
1.6.        Dětský sportovní den Byšice 
18.6. – 22.6. – Škola v přírodě (RS Blaník)          
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Aktivní zapojení do sběru papíru 
 

Reprezentace žáků 5. třídy v soutěžích 

 
Okresní kolo ve florbalu: 
Apolena Maňová, Alexander Kaplánek, Daniel Váňa, Martin Cinner, Daniel  

Vodička,Tomáš Slavík, Vojtěch Dvořák, František Krejčí, Daniel Pecháček,Michal Vass 
 
 
Okresní kolo OVOV: 
soutěž družstev: Apolena Maňová, Daniel Pecháček, Alexander Bureš 

soutěž jednotlivců: Daniel Pecháček, Apolena Maňová, Alexander Bureš, AlenaChytilová, 

Tomáš Jirmus, 

 
Místní kolo v minifotbalu McDonald´s Cup: 
Tomáš Jirmus, Tomáš Slavík, Alexander Bureš, Alexander Kaplánek, Daniel Pecháček,  

Martin Cinner, Daniel Vodička, Vojtěch Dvořák 
 
Okresní kolo v Plavoběhu : 
Alexander Bureš, Natálie Žižková, Daniel Pecháček, Apolena Maňová 

 
Krajské kolo v Plavoběhu: 
Natálie Žižková, Alexander Bureš 

 

6. třída – Mgr. Jiří Čáslava 

Hodnocení třídy  

Chování bez výraznějších či zásadních problémů. TH zaměřeny na vztahy v kolektivu, jeho 

stmelování a prevenci rizikového chování (agresivita, šikana, OPL apod.) ve spolupráci se 

školním psychologem 

 

 

Akce 

 

12. 9. 2016:   Beseda s policií 
23. 9. 2016:  exkurze Praha, hrad – výstava 700 let Karla IV. 
26. – 27. 9. 2016: adaptační kurz 
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6. 10. 2016: exkurze Praha FOR Toys, FOR Games, Model Hobby, tvořivý svět 
7. 10. 2016  projektový den – Karel IV. 
22. 12. 2016  exkurze Praha, vánoční trhy, kino „Anděl Páně 2“ 
13. 1. 2017  exkurze Praha, vzdělávací výstava Lego, polytechnická výchova 
6. 2. 2017  Pythagoriáda 
20. 2. 2017  Pangea – edu: matematická soutěž 
6. 3. 2017  Hudební vzdělávací pořad Delfín 
8. 3. 2017  Beseda – závislosti online 
23. 3. 2017  žákovský ples 
18. 4. 2017   Ekologický den – projekt 
24. 4. 2017  Ukliďme Česko – projektový den 
25. 4. 2017  IQ Landia Liberec, vzdělávací expozice 
12. 5. 2017   Svět knihy, knižní veletrh 
 

 
 
16. 5. 2017  Beseda – vandalismus 
6. 6. 2017  Mirakulum Milovice 
9. 6. 2017   Imaginatorium Praha – únikové místnosti Theroom 
29. 6. 2017  Sportovní den školy 
 

7.A. třída – Mgr. Marcela Marková 

Hodnocení třídy  

Třída  je již od začátku nesourodá (sice bez závažnějších kázeňských přestupků, ale jako 
kolektiv není funkční), temperamentní, s převahou chlapců, s průměrným prospěchem, 
tvořena jedinci s různými specifiky a problémy. Třídnické hodiny byly zaměřeny především             
na problémy v kolektivu (vyčleňování některých jedinců, vzájemnou toleranci a respekt). 
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Akce 

Září  
Projekt Němčina nekouše 
16.9. - Americké centrum Praha- prezentace nejlepších projektů Příběhy našich sousedů z 
celé ČR 
Projekt ve výuce NEJ k Mezinárodnímu dni jazyků – 29.9. 
Exkurze Praha- výstava Karel IV. ve Valdštejnském paláci 
 
Říjen 
Projekt Karel IV.spolu s Felcmanovou a Houškovou - 6.,7.10. 
 
Listopad 
Dějepisná olympiáda- školní kolo 8.11. 
Zahájení projektu Příběhy bezpráví- téma: Poválečné Československo a Odsun Němců, 
hodiny DEJ 9. třída 
23.11. přednáška a beseda s panem J. Sedlákem o konci války v Byšicích a okolí 
27.11. Vánoční jarmark 
28.11. Projekt bezpráví- Odsun Němců beseda s  panem J. Jodlem a projekcí filmu Zabíjení         
po česku 
 
Prosinec 
1.12. ukončení projektu : Příběhy bezpráví- Odsun Němců- beseda s ředitelem SoKA Měník 
panem D. Státníkem 
9.12. Exkurze do Německa: návštěva manufaktury v Herrnhutu, vánoční trhy, nákupy, 
prohlídka Budyšína 
10.12. Divadlo Ústí nad Labem : My děti ze stanice ZOO, beseda s pracovníky Protidrogového 
centra Ústí nad Labem 
23.12.  kino Litoměřice- Fantastická zvířata 
 
Leden 
16.1. Dějepisná olympiáda-okresní kolo 
23.1. Divadlo Mladá Boleslav- Pygmalion 
 
Březen 
Začátek projektu Příběhy našich sousedů. 
Příběhy našich sousedů jsou vzdělávacím projektem Post Bellum pro žáky osmých a devátých 
tříd základních škol a víceletých gymnázií. Mají za úkol pod vedením svého učitele a za 
podpory koordinátora vyzpovídat pamětníka, natočit jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat 
fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo 
psanou reportáž či dokument. Výsledky své práce představí veřejnosti a odborné porotě na 
slavnostní závěrečné prezentaci. Příběhy pamětníků jsou uloženy na www. 
příbehynasichsousedu.cz. Naše škola se zúčastnila podruhé. V letošním roce se zapojily dva 
smíšené týmy žáků osmých a devátých ročníků, které zpracovaly příběhy byšických občanů: 
Františka Pakandla- závodníka, veteranisty a podnikatele a Oldřicha Lachmana- učitele a 
ředitele místní školy.  
6.3. Hudební pořad  
8.3. Přednáška a beseda: Online závislosti 
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1.-11.3. Lyžařský výcvik chata Slovanka v Jizerských horách 
16.3. Žákovský ples 
 
Duben 
6.4. -  7.A dějepisná exkurze " Středověký Mělník"- interaktivní prohlídka historického centra, 
návštěva divadelního představení: G.Orwell: 1984 
Projekt PNS- natáčení rozhovoru s pamětníkem, exkurze do Veteransalonu a SOkA v Mělníku 
18.4.,24.4. Den Země- projektové dny 
 
Květen 
4.5. - Projekt PNS- natáčení rozhlasové reportáže v rádiu Signál Mladá Boleslav  
Projekt PNS- ( exkurze celá 9. třída+ účastníci PNS) návštěva autodílny pana Pakandla a ukázka 
renovace veteránů 
16.5. - 7.A přednáška Policie ČR: Vandalismus 
17.5. Návštěva filmového představení Anthropoid v kině Lucerna Praha, spojeného s besedou 
s historikem, návštěva Památníku Heydrichiády v Resslově ulici v Praze 
29.5. - Slavnostní zakončení a prezentace projektu Příběhy našich sousedů ve Mšeně 
 
Červen 
2.6. - Několik žáků 7.A spolu s 8.A a 8.B navštívilo  Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem  
V týdnu výletů: podnikla 5.6.  7.A pěší výlet do Liblic- návštěva zámku a zámecké obory, 
míčové hry na tamním hřišti , 6.6. se vydala na filmové představení- Špunti na vodě do kina v 
Neratovicích, 7.6.-9.6. turisticko- poznávací pobyt v Bedřichově v Jizerských horách 29.6. 
Sportovní den 
 

 

7.B –  Vladimíra Mandová 

Hodnocení třídy  

Letošní rok se ve třídě 7.B nesl v duchu puberty. Řešili jsme spoustu „žabomyších“ válek jak u 

dívek, tak u chlapců. Žáci se třídili do skupinek podle toho, s kým si rozumí a s kým mají 

společné zájmy, díky čemuž jsme řešili i pár neshod. Na konci školního roku však žáci na 

společném závěrečném výletě dokázali, že jsou dobrým kolektivem a dokážou vycházet 

doslova každý s každým. 

Třídnické hodiny byly zaměřené právě na zlepšení klima a kolektivu ve třídě, na upevnění 
vztahů mezi dětmi , zlepšení vzájemného respektu k sobě a slušnému chování nejen mezi 
sebou. 
 
 
Akce  
 
6.10.2016 Exkurze na veletrh For Toys  
Jako první z exkurzí se děti 7. třídy účastnily veletrhu v pražském Výstavišti Letňany „For Toys“, 
kde měly možnost nejen se seznámit s novinkami her, ale také vyzkoušet si různá logická 
cvičení, vědomostní  a pohybové atrakce.  
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7.10.2016 Projekt Karel IV. 
Dějepisný projekt k významnému výročí historické osobnosti - rozšíření výuky Dějepisu. 
 
20.12.2016 Freestyle Kolbenka + vánoční Praha 
Sportovní exkurze do moderní arény plné trampolín a jiných pohybových atrakcí, které si děti 
mohly vyzkoušet pod vedením zkušeného lektora. Po sportovním vyžití jsme se přesunuli do 
centra Prahy na Vánoční trhy, které jsme prošli od Václavského náměstí až po Staroměstské. 
 
23.1.2017  Městské divadlo Mladá Boleslav 
Těsně před koncem prvního pololetí navštívily děti v Městském divadle v Mladé Boleslavi 
vystoupení Pygmalion.  
 
6.3.2017 Beseda Ricarda Delfina – Ani film se neobejde bez hudby 
8.3.2017 Beseda – Závislost online 
18.4.2017 Ekologický den 
Den zaměřený na ekologii, odpady a jejich třídění, recyklaci. 
 
24.4.2017 Projektový den „Ukliďme Česko“ 
Den zaměřený na pomoc obci s úklidem a třídění odpadu v praxi. 
 
25.4.2017 IQ Landie 
Exkurze do liberecké IQ Landie se zaměřením na rozšíření výuky Fyziky, Přírodopisu a 
Zeměpisu. 
 
16.5.2017 Beseda s Policií ČR na téma Vandalismus 
5.-8.6.2017 Školní výlet Sněžník 
Školní vícedenní výlet se zaměřením na ochranu přírody a životního prostředí, stmelení 
kolektivu. 

 

8.A–  Mgr. Jaroslava Felcmanová 

Hodnocení třídy  

Během roku se ve třídě řešily třídnické vztahy a klima ve třídě. V první polovině roku byl pod 
vedením metodika prevence ve třídě organizován program na téma šikana. Vztahy mezi žáky 
se pak zhoršily zvláště ve druhém pololetí. Z toho důvodu byl do třídnických hodin přizván 
školní psycholog, který prostřednictvím rozličných aktivit pracoval na poznání školního klimatu 
a prohloubení vzájemných vztahů. I z toho důvodu byl organizován závěrečný třídenní výlet do 
Českého Krumlova a zařazena aktivita jízda na koloběžkách jako teambuildingová aktivita. 
Výlet hodnotím velmi kladně, bohužel se jej nezúčastnilo 8 žáků z celkového počtu 20 žáků.  
 
 
Akce  
 
V úvodu školního roku byl plánován projekt k výročí narození Karla IV. Součástí projektu byla i 
exkurze do Prahy dne 23. 9., kde žáci navštívili Pražský hrad a výstavu ve Valdštejnské jízdárně 
uspořádané k výročí narození Karla IV. Projekt byl zaměřen nejen dějepisně, ale rovněž 
propojen s literaturou, cizími jazyky, matematikou či s předměty výchovného charakteru. 
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V rámci rozšíření přírodovědné gramotnosti se žáci 14. 10. zúčastnili exkurze cukrovaru 
v Dobrovicích. Další akcí podobného typu pak byla návštěva závodu Škoda v Mladé Boleslavi 
z 24. 11. Zde zároveň žáci navštívili SOU, kde byli seznámeni jednak s prostorami školy, dále 
pak s výukou a podmínkami, které je nutné splnit pro přijetí na daný obor. V druhém pololetí 
pak žáci dne 22. 3. navštívili vodárnu v Mělnické Vrutici a ČOV v Mlazicích obohacenou 
výkladem místních pracovníků. Jako každoročně se pak dne 24. 4. konal projekt Ukliďme 
Česko. Samotnému úklidu obce předcházel celodenní projekt zaměřený na recyklaci rozličných 
materiálů. V závěru roku, 2. 6., se žáci zabavili na tzv. dni pořádaným Muzeem civilní obrany 
v Ústí nad Labem. Zde navštívili několik stanovišť a seznamovali se, jak a co si zabalit do 
evakuačního zavazadla, zkoušeli si poskytnutí první pomoci, navštívili protiatomový kryt a 
seznámili se s jeho historií. 
V oblasti prevence byla pozornost věnována drogové problematice, kdy na práci v hodinách 
VOZ navázalo dne 10. 11. divadelní představení My děti ze stanice ZOO v Ústí nad Labem.  
Dále pak byli žáci přítomni na přednášce zaměřené na online závislosti, která probíhala ve 
škole.  
Již tradičně se mohli žáci druhého stupně zúčastnit vánočních trhů v německém Budyšíně.  
Čtenářská gramotnost byla, kromě hodin čtenářských lekcí, rozvíjena návštěvou divadelního 
představení Pygmalion v Městském divadle Mladá Boleslav dne 23. 1. 
V rámci dějepisu se žáci zúčastnili dvou filmových promítání, jednak v kinu Neratovice, kde 
zhlédli film Masaryk (21. 4.), dále pak v kinu Lucerna v Praze zhlédli film Operace Antropoid 
(17. 5.). Po tomto filmu následovala diskuze s historikem.  
Na formování třídního klimatu a prohloubení vzájemných vztahů ve třídě byl zaměřen i 
týden výletů. V pondělí 5. 6. jsme jeli do kina v Neratovicích na filmové představení Piráti 
z Karibiku. Od 6. – 8. 6. jsme pobývali v Českém Krumlově, kde kromě návštěvy zámku a 
grafitových dolů si žáci vyzkoušeli jízdu na koloběžkách z místního vrchu Kleť. Večerní aktivity 
byly rovněž zaměřeny na prohlubování vzájemných vztahů formou společenských her. 
V závěru týdne, dne 9. 6. jsme dovršili naše stmelovací činnosti pěším výletem na Hostín na 
multikulturním hřišti. 
 
Reprezentace žáků třídy v soutěžích 

 
7. 10. Místní kolo v minifotbalu Mělník 
3. 11. Místní kolo ve florbalu Mělník 
16. 3. Okresní kolo v basketbalu Mělník 
Žák V. Güllich (společně se žákyněmi z 9. třídy) se zapojil do projektu Příběhy našich sousedů 
zaštiťovaným společností Post Bellum. 

 

8.B – Ing. Martina Hrabáková 

Hodnocení třídy  

Třídnické hodiny byly zaměřené převážně na prospěch a chování žáků, neboť je to v 8. ročníku 
velice důležité. Prospěch má vliv na budoucí volbu povolání. Třídnické hodiny navazovaly na 
volbu povolání, kde jsme se společně snažili nejen o motivaci žáků k učení, ale i o zlepšení 
přístupu k učení a volbě vhodných metod a forem učení. Bylo zjištěno, že někteří žáci věnují 
přípravě přehnané množství času, ale byli i tací, kteří přiznali, že se neučí vůbec. 
Třída jako celek nevyužívá svůj potenciál, který má. Vítězí u nich lenost a neochota se zapojit 
do práce.  
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Ve třídě se zlepšila komunikace s některými žáky. 

Mimo školní prostředí jsou aktivnější, program však nesmí být naučný. Aktivně se již po 
několikáté zapojili do pomoci údržby židovského hřbitova i úklidu obce v rámci Dne Země. 
Sportovní aktivity jim také nejsou cizí 

 

Akce 

21. 9. 2016Muzeum Karlova mostu – Po stopách Karla IV. – dějepis 
6. 10. 2016Projekt Karel IV – dějepis, občanská výchova 
7. 10. 2016Projekt Karel IV 
14. 10. 2016Cukrovar Dobrovice – prohlídka závodu a muzea – chemie 
10. 11. 2016Divadlo Ústí nad Labem – My děti ze stanice ZOO – občanská výchova 
24. 11. 2016Exkurze do závodu Škoda a učiliště – volba povolání 
9. 12. 2016Výlet do Budyšína – německý jazyk 
22. 12. 2016Vánoční besídka 
23. 1. 2017Divadlo Mladá Boleslav – Pygmalion – VOZ, český jazyk 
6. 3. 2017Hudební pořad agentura Delfín – hudební výchova 
8. 3. 2017Preventivní program Hazard kolem nás, online závislosti 
22. 3. 2017Den vody – Vodárna Vrutice, ČOV Mlazice – chemie 
30. 3. 2017testování SCIO – anglický jazyk 
18. 4. 2017 Ekologický den – třídění odpadů, módní přehlídka z recyklovaných materiálů –
EVVO 
 

 
 
21. 4. 2017Kino Neratovice – Masaryk – VOZ, dějepis 
24. 4. 2017Ukliďme Česko – pomoc s úklidem v obci – EVVO 
16. 5. 2017Beseda s PČR o vandalismu 
18. 5. 2017Den bezpečí a pořádku Mělník – VOZ, přírodopis 
25. 5. 2017Židovský hřbitov – pomoc s úklidem, EVVO 
2. 6. 2017Muzeum civilní obrany v Ústí nad Labem – VOZ, přírodopis, chemie 
5. 6. 2017Kino Neratovice – Piráti z Karibiku 
6. 6. 2017Jump park Praha – tělesná výchova 
8. 6. 2017Mělník Bowling – tělesná výchova 
9. 6. 2017Hostín – pěší turistický výlet, pohyb v terénu 
20. 6. 2017 Židovský hřbitov – pomoc s úklidem, EVVO 
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27. 6. 2017 IPS Mělník – volba povolání 
29. 6. 2017 Sportovní den – tělesná výchova 
 

Reprezentace žáků třídy v soutěžích 

20. 9. Okresní kolo v přespolním běhu – Přibylová 
7. 10. Místní kolo v minifotbalu Mělník – Kotyk, Vlach 
3. 11. Místní kolo ve florbalu Mělník  - Vlach, Kohout, Kohout 
16. 1. Okresní kolo v dějepisné olympiádě DDM Mělník – Červená, Dusílková 
7. 2. Pythagoriáda 
16. 3. Okresní kolo v basketbalu Mělník – Kotyk, Macháček, Bradáček, Vtelenský 
31. 3. Okresní kolo OVOV – Verdyck, Macháček 

 

9. třída – Ing. Jolana Votavová 

Akce 

Muzeum Karlova mostu v Praze – plavba po Vltavě s výkladem, doplnění učiva dějepisu, 
součást projektu o Karlu IV.  

Výstava Vzdělávání v Mělníku – veletrh středních škol, pomoc při výběru dalšího vzdělání 
Cukrovar Dobrovice – muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství, 
prohlídkový okruh závodem, doplnění a opakování učiva chemie, svět práce v praxi 
 
Testování Scio – testování z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka a studijních 
předpokladů 
 
Návštěva IPS Mělník – uplatnění na trhu práce, volba povolání 
 
Projekt :  Příběhy bezpráví 
I. část - projekce filmu „Zabíjení po česku“,   beseda s pamětníkem 
II. část - beseda s pamětníkem na téma „Odboj a konec  druhé světové války“ 
 
SOU Škoda Mladá Boleslav – exkurze do závodu v Mladé Boleslavi, doplnění učiva zeměpisu – 
průmysl ve středočeském kraji, svět práce v praxi a volba povolání 
 
Městské divadlo Mladá Boleslav – představení Pygmalion,  doplnění učiva českého jazyku  
 
Hudební pořad – Ricardo Delfino: Ani film se neobejde bez hudby, doplnění učiva hudební 
výchovy 
 
Preventivní program – Hazard kolem nás 
 
Projekt:Ukliďme Česko   - pomoc obci s jarním úklidem 
 
Hrou proti AIDS – DDM Mělník 
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Autodílna pana Pakandla – prohlídka automobilových veteránů, doplnění učiva dějepisu 
 
Filmové představení Antropoid v kině Lucerna v Praze 
 
Školní výlet – Laser game v Praze 
 
Školní výlet – Mirákulum Milovice 

Školní výlet – Malá Skála , sjezd na koloběžkách 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2012/13proběhla na škole inspekční činnost ČŠI 7.-10.1.2013. 
 
Závěry, celkové hodnocení: 

Činnost organizace je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských 
zařízení. Všechny realizované školní vzdělávací programy v ZŠ i MŠ jsou v souladu se školským 
zákonem a dalšími platnými právními předpisy. Škola respektuje princip rovného přístupu ke 
vzdělávání.  

Způsob řízení odpovídá typu školy, organizace vzdělávání umožňuje naplňování školních 
vzdělávacích programů a je funkční. Personální podmínky v ZŠ i MŠ jsou průměrné, tuto 
skutečnost si vedení školy uvědomuje a vytváří velmi dobré podmínky pro DVPP. Škola účelně 
využívá a získává další finanční prostředky pro svou činnost. Materiální podmínky jsou na 
požadované úrovni.  

Využité formy a metody výuky v ZŠ převážně zohledňovaly potřeby žáků a podporovaly 
jejich osobnostní rozvoj. Úroveň matematické gramotnosti a jazykových kompetencí žáků je 
na požadované úrovni, podpora čtenářské gramotnosti a úroveň žáků v této oblasti je 
nadprůměrná. Škola je otevřena spolupráci se všemi partnery, vytváří bezpečné prostředí a 
pozitivní atmosféru pro vzdělávání žáků.  

Obsah a úroveň poskytovaného předškolního vzdělávání celkově směřuje k rozvoji 
osobnosti dětí v oblasti psychické i sociální a vytváří předpoklady pro jejich další vzdělávání. V 
organizaci převažují tradiční frontální způsoby práce, chybí promyšlená diferenciace 
náročnosti úkolů ve vzdělávacím programu s ohledem na věkové nebo individuální vzdělávací 
potřeby a možnosti dětí. Stanovené záměry v oblasti podpory fyzického rozvoje a 
předmatematické gramotnosti dětí se ještě nedaří vpraxi systematicky naplňovat. Mateřská 
škola cíleně vytváří příhodné podmínky k podpoře zdravého vývoje dětí a příkladně je vede k 
samostatnosti a sebeobsluze. 

Celá inspekční zpráva je k nahlédnutí na webu školy www.zsbysice.cz .  

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Zprávu o finančním hospodaření školy za kalendářní rok 2016 viz. Příloha č. 1 – Účetní 
uzávěrka za rok 2016, ZŠ a MŠ Byšice, Komenského 200, 277 32 Byšice 
 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů 
 

11.1 Projekt Krokus  
 

Mezinárodní projekt, který má svůj počátek v Irsku, v České republice ho organizuje VKC 
ŽM v Praze. Je připomínkou obětí holocaustu a zároveň upozorňuje na nebezpečí 
diskriminace, předsudků, na nutnost tolerance a respektu. 
 
 
 
 

http://www.zsbysice.cz/
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11.2 Projekt ADOPCE NA DÁLKU 
 

Centrum Dialog 

 Občanské sdružení bylo založeno roku 1998. 

 V současné době působí samostatně a nezávisle. 

 Hlavními cíli centra jsou především projekty rozvojové spolupráce, výchovy 
a ochrany lidských práv. 

 Centrum Dialog sdružuje lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původu 
a věkových kategorií, kteří si přejí vytvořit lidštější svět. 

 Motivuje lidi přistupovat k řešení problémů aktivně a odnaučuje pouhému pasivnímu 
čekání na pomoc.  

 V roce 1999 se sdružení připojilo k mezinárodní Kampani lidské podpory.  

 Rozsah a oblasti jednotlivých projektů se neustále rozšiřují a obměňují, 
v závislosti na aktuálních společenských událostech a také na zájmu dobrovolníků, kteří 
aktivity organizují.  

 Centrum Dialog je postaveno především na dobrovolnické práci. 
 

Dominic Odhiambo Ayiemba 
 

 Chlapec, kterého jsme se rozhodli 
adoptovat, se jmenuje Dominic 
Odhiambo Ayiemba. Označení v 
databázi má 601883. 

 Je mu 12 let a žije ve městě 
Papondity ve státu Keňa. 

 Dominic je sirotek, žije se svými 
prarodiči, kteří se o něj starají. Jejich 
situace je velice závažná, proto si 
nemůžou dovolit platit školní 
docházku a pomůcky potřebné k výuce. Pravidelná školní docházka by pro Dominica 
znamenala lepší vyhlídky do budoucího života. 

 Dominic byl již adoptován a začal chodit do školy. Teď hledá Centrum Dialog někoho, 
kdo jeho adopci převezme a umožní mu pokračovat ve studiu. Chtěli bychom to být my. 

 

  Škola se zavázala přispět částkou 7200 Kč ročně na adopci. Školní rok v Keni je 
rozdělen  na tři semestry, mezi nimiž je vždy jeden měsíc prázdnin. První trimestr 
začíná 
v lednu, druhý v květnu a třetí v září.  
 

 Aby mohlo adoptované dítko začít chodit do školy, musí být uhrazeny peníze za školné 
alespoň měsíc předem. Tím mají organizátoři dostatek času převést peníze do Keni, 
vypsat šek na jméno keňské školy a zaručit jeho doručení. Adoptivní rodič (tedy my ze 
školy v Byšicích) může platit třikrát ročně nebo jednorázově na celý rok. Pokud by se 
vybralo více, než je požadovaná částka, zakoupili bychom věc, kterou si moc přeje (míč, 
pastelky,…). 

 Rozhodli jsem se adoptovat malého Dominica, abychom umožnili alespoň jednomu 
dítěti z chudé země žít lepší život. 
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12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Škola neorganizuje programy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 

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

 

13.1 Projekt EU peníze školám 
 

Název projektu CZ:Podpora rozvoje kvality ZŠ a MŠ Byšice 
Název projektu EN: Support of the quality development of Pre-school and Primary School 
Byšice 
Registrační číslo projektu dle MS2014+:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003520 
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Číslo výzvy: 02_16_022 
Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP 
Skutečné datum zahájení: 1.2.2017 
Předpokládané datum ukončení: 31.1.2019 
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24 
Projekt podán dne 31.10.2016 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 966 763,00 Kč 
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj 
pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do 
základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 
 
Aktivity projektu: 
Přehled zvolených šablon v MŠ: 

I/2.2  Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 2 

I/2.3  
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská 
pregramotnost – zvoleno 3x, Matematická pregramotnost – zvoleno 3x, Inkluze-
nezvoleno) 

6 

I/2.5  Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize 1 

I/2.6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 6 

I/3.3  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 3 

Přehled zvolených šablon v ZŠ: 

II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ  24 
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II/2.2 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin varianty: Čtenářská 
gramotnost - zvoleno 2x, Matematická gramotnost - zvoleno 3x 

5 

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 3 

 
 

 

13.2 V kalendářním roce 2016 škola obdržela sponzorské dary od dárců: 
 
Viz Zpráva o hospodaření 2016 
 
Děkujeme sponzorům a všem, kteří svou upřímnou prací a jakoukoliv jinou pozorností přispěli 
škole. 
 

14.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

14.1  Na škole není zřízena odborová organizace 
 

14.2  Škola pravidelně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou  
Mělník, s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník, s Odborem  
sociálně právní ochrany dětí, s Městskou policií Mělník a Policií ČR.  

 
14.3  Spolupráce s SHM Klubem Liblice 

Klub zajišťuje volnočasové aktivity žáků a v ZŠ a MŠ Byšice má pronajaté prostory, kde 
nabízí dětem tvoření z keramiky.  

 
14.4 Spolupráce ze ZUŠ Mšeno  

Spolupráce se ZUŠ Mšeno probíhá již několik let a je velmi žádaná žáky a rodiči školy. 
Pobočka ZUŠ nabízí výtvarný obor a hudební obor (hra na klavír, flétnu a zpěv). 
 

 
14.5 Údaje o občanském sdružení při škole – Klub rodičů a přátel školy 
 

Údaje o občanském sdružení při škole – Klub rodičů a přátel školy 
Kontakt: 
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ  a MŠ Byšice, z. s. 
Komenského 200, 277 32 Byšice 
Tel.: 728 617 663, www.krps.cz 
IČ: 27012832 
č. ú.: 199474966/0300 
 
Výbor klubu: 
Předsedkyně  Lucie Kopecká 

http://www.krps.cz/
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Jednatel  Lenka Purašová 
Pokladník  Renata Opatová 
 
Zástupci tříd: 
Zástupce 1. tř. Elen Chmelařová 
Zástupce 2. A Lucie Šimůnková 
Zástupce 2. B Renata Opatová 
Zástupce 3. tř. Ladislava Jistebnická 
Zástupce 4. tř. Vlaďka Chalupová 
Zástupce 5. tř. Zuzana Maňová 
Zástupce 6. tř. Mirka Žárová 
Zástupce 7. A Dagmar Horová 
Zástupce 7. B Hermína Holanová 
Zástupce 8. A bez zástupce 
Zástupce 8. B Martina Vlachová 
Zástupce 9. tř. Markéta Vlčková 
 
Celkový počet členů ZŠ a MŠ ve školním roce 2016/2017 byl 230. 
 
Činnost: 
Drakiáda sobota 4. 10. 2016 – spolupráce s OÚ Byšice – soutěže o ceny, výroba draků na 
místě 
Dýňování pátek 14. 10. 2016 – dlabání dýní, stezka odvahy, ochutnávka pokrmů z dýní 
Vánoční jarmark neděle 27. 11. 2016 – spolupráce s OÚ Byšice 
     - kulturní program žáků MŠ a ZŠ Byšice 
     - prodej výrobků žáků MŠ a ZŠ Byšice 
     - zajištění občerstvení pro děti i návštěvníky akce 
12. ŠKOLNÍ PLES pátek 17. 3. 2017 – KD Vysoká Libeň  
     - předtančení Mažoretek z Mělníka 
     - bohatá tombola a slosovatelné vstupenky 
     - půlnoční překvapení 
Dětský den neděle 18. 6. 2017 – fotbalové hřiště TJ VITANA BYŠICE 
     - spolupráce s OÚ a SDH Byšice 
     - bohatý program po celé odpoledne, občerstvení 
 
Příjmy a výdaje klubu 
Příjmy tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a výnosy ze společenských akcí. Tyto příjmy 
jsou určeny pro materiální pomoc základní a mateřské škole a žákům školy. Ve školním roce 
2016/2017 byl zaplacen autobus na lyžařský výcvik ve výši 10. 000,- Kč a Mikulášská nadílka 
pro MŠ ve výši 5. 000,- Kč. Klub každoročně přispívá žákům 9. tříd na trička, šerpy nebo 
květiny pro učitele. 
 
Lucie Kopecká, předsedkyně KRPŠ 
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Přílohy: 
Příloha 1 -Účetní uzávěrka za rok 2016, ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník, Komenského 200,  
277 32 Byšice  

 
Příloha 2  - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 

Sb. za období 1.1.2016-31.12.2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Výroční zprávu zpracoval:                    ….......................................................... 
 podpis a razítko 

Mgr. František Viktorin, ředitel 
 
 
 
 
 
Výroční zprávu schválila Školská rada dne: …............................ 
 
 
 
                                                                            …..................................................... 

 podpis 
Lucie Kopecká, předseda Školské rady  
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

 
ZA ROK 2016 

 
 
 
 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník 
Komenského 200 

277 32  Byšice 
 

IČ: 71001620 
Příspěvková organizace 

Č.org.: 51402 
 
 
 

Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne ………………………. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jana Poláková    Mgr. František Viktorin  
     za zřizovatele                        za příspěvkovou organizaci 

 
 
 

Přílohy: 
 

- Čerpání nákladů a výnosů v návaznosti na rozpočet (OÚ, KÚ) 

- Finanční vypořádání dotací 
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V souladu s usnesením zastupitelstva obce Byšice ze dne 27.8.2009 s účinností od 1.1.2010 

došlo ke sloučení příspěvkové organizace Základní škola Byšice, okres Mělník a Mateřská 

škola Byšice, okres Mělník, které byly zřízeny k 1.1.2003. 

 

Statutárním orgánem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres 

Mělníkbyl s účinností od 1.2.2012 jmenován Mgr. František Viktorin. 

 

Příspěvková organizace sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní klub a 

školní jídelnu. Hospodaří s prostředky, které získává formou dotací ze státního rozpočtu, 

rozpočtu kraje a od svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky za pobyt dětí ve školní 

družině, školním klubu, stravné, úplaty za předškolní vzdělávání, finanční dary a jiné platby. 

 

 

Finanční hospodaření 

 

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu (MŠMT) na přímé náklady na vzdělávání 

ve výši 16 573 887,00 Kč a dotace na asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním 

ve výši 90 241,00 Kč byly vyčerpány v plné výši. 

 

Hospodařením s prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 700 000,00 Kč a 

ostatními výnosy z hlavní činnosti 2 327 943,20 Kč (výnosy z úroků, úplaty za předškolní 

vzdělávání, stravné, ostatní) bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 13 184,25 

Kč.  

 

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2016 byl ve výši 

 

13 184,25 Kč. 

 

 

 

Rekapitulace čerpání finančních prostředků v roce 2016: 

 Poskytnuto Čerpáno 

Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33353 16 162 351,00 16 162 351,00 

Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33052 411 536,00 411 536,00 

Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33457 90 241,00 90 241,00 

Příspěvek na provoz 2 700 000,00  2 687 049,82 
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 VÝVOJ NÁKLADŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI 

(v tis. Kč) 

          
Náklady - název účtu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

501.5XX - Spotřeba materiálu (bez potravin, čipů, kroužků) 1 132 1 712 1 105 548 573 490 681 537 534 

502.5XX - Spotřeba energie 1 117 1 086 1 241 1 732 1 252 1 418 1 117 944 974 

511.5XX - Opravy a udržování 189 389 381 225 315 248 237 390 359 

512.5XX - Cestovné 6 30 24 35 33 30 31 29 30 

518.5XX - Služby 571 596 574 527 647 700 616 595 610 

521.5XX - Mzdové náklady 31 37 223 120 120 156 157 156 156 

524.5XX - Zák.soc.pojištění 11 2 0 1 1 0 0 0 0 

527.5XX - Zák.soc.náklady 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

538.5XX - Jiné daně a poplatky 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

541.5XX - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 11 0 0 0 

549.5XX -  Jiné ostatní náklady 42 42 0 0 16 15 15 15 25 

551.5XX - Odpisy 32 54 70 114 127 58 57 56 59 

557 5XX - Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

558.5XX - DDHM, DDNM (do 2011 na 501) 0 0 0 0 371 50 316 266 305 

569.5XX - Ostatní finanční náklady 0 0 35 20 0 0 0 0 0 

Celkem 3 132 3 947 3 654 3 322 3 457 3 179 3 227 2 989 3 052 
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Stav fondů  

k 31.12.2016 

(v Kč) 

       

Fondy Stav k 1.1.2015 

Tvorba 

Čerpání 
Stav k 

31.12.2015 z výsledku 
hospodaření 

jiné zdroje 

411 Fond odměn 1 600,00 4 000,00 0,00 5 600,00 0,00 

412 FKSP 24 756,27 0,00 178 179,00 137 234,00 65 701,27 

413 
Fond rezervní - zlepšený 
VH 

8 645,92 6 763,58 0,00 8 102,86 7 306,64 

414 
Fond rezervní - ostatní 
zdroje 

2 044,80 0,00 14 700,00 14 700,00 2 044,80 

416 Fond investiční 51 781,66 0,00 57 979,00 0,00 109 760,66 

Celkem 88 828,65 10 763,58 250 858,00 165 636,86 184 813,37 

       Pozn.: 
      411 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2015 

   412 tvorba fondu - 1,5 % z mzdových prostředků a náhrad DPN 
   413 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2015 
   414 tvorba fondu - finanční dary 

    416 tvorba fondu - odpisy 
     

       411 čerpání fondu - překročení limitu mzdových prostředků 
   412 čerpání fondu - v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. a vnitřní směrnicí 

  413 čerpání fondu - ostatní rozvoj činnosti 
    414 čerpání fondu - ostatní rozvoj činnosti 
    416 čerpání fondu - financování investičních potřeb  
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      Stav majetku 
k 31.12.2016 

(v Kč) 
 

    

Majetek 
Stav k 

1.1.2016 
Přírůstek Úbytek 

Stav k 
31.12.2016 

018.010 DDNM - ZŠ 43 260,50 0,00 0,00 43 260,50 

018.020 DDNM - MŠ,ŠJ 17 928,50 0,00 0,00 17 928,50 

021.600 Stavby - ZŠ 61 906,00 0,00 0,00 61 906,00 

022.020 DHM - MŠ, ŠJ 981 990,18 0,00 0,00 981 990,18 

028.010 DDHM - ZŠ 3 084 388,33 211 613,50 100 130,97 3 195 870,86 

028.011 DDHM - ZŠ FKSP 34 524,67 10 494,00 5 000,00 40 018,67 

028.020 DDHM - MŠ, ŠJ 1 822 831,22 125 969,50 46 057,60 1 902 743,12 

901.010 Ostatní DDNM - ZŠ 127 601,40 7 587,00 6 354,60 128 833,80 

901.020 Ostatní DDNM - MŠ, ŠJ 1 776,00 0,00 0,00 1 776,00 

902.010 Ostatní DDHM - ZŠ 1 455 642,74 65 407,24 83 143,40 1 437 906,58 

902.020 Ostatní DDHM - MŠ, ŠJ 880 589,60 11 440,76 50 803,65 841 226,71 

909.010 Ostatní majetek - FKSP ZŠ 2 498,00 2 900,00 399,00 4 999,00 

909.020 Ostatní majetek - FKSP MŠ, ŠJ 0,00 0,00 0,00 0,00 

992.001 Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka OÚ 41 984 220,67 3 423 714,60 272,65 45 407 662,62 

992.002 Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka VITANA 29 738,00 0,00 0,00 29 738,00 

992.003 Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka SHM LIBLICE 0,00 0,00 0,00 0,00 

992.004 Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka KRPŠ 85 301,00 0,00 0,00 85 301,00 

Celkem 50 614 196,81 3 859 126,60 292 161,87 54 181 161,54 

      Přehled přírůstků vybraného majetku 
    

      028.010 Lavičky Praha 1 - dub, žárový zinek (3 ks á 4 371,00 Kč) 13 113,00 
   

 
Smaltovaná cedule 3 808,00 

   

 
Notebook Lenovo E31-70 Black 15 277,00 

   

 
Notebook Dell Latitude E6420 6 764,00 

   

 
Skříň s dveřmi uzamykací ECONOMIC, 6 OH 8 448,00 

   

 
Skříň s dveřmi uzamykací ECONOMIC, 6 OH, světle šedá, dveře jasmín 9 956,00 
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Skříň s dveřmi uzamikací ECONOMIC, 2 OH se soklem 4 688,00 

   

 
Katedra s integrovanou AV skříní 7 920,00 

   

 
Skříň šatní třídveřová, korpus světle šedá vč. podložky pod boty (2 ks) 10 200,00 

   

 
Skříň se šuplíky (8x žlutá,8x červená) 3 551,00 

   
 

Štafle A1 9 příček 3 850,00 
   

 
Notebook Lenovo E31-80 Black 16 811,50 

   

 
Fotbálek FAS Fun Wenge 13 340,00 

   

 
Notebook Lenovo ThinkPad E550 Black 13 218,00 

   

 
Police na míru 3 509,00 

   

 
Klávesy YAMAHA PSR-E353 5 790,00 

   

 
Ústředna s GSM - zabezpeč.zařízení 24 443,00 

   

 
Skříň kombinovaná ECONOMIC, 5 OH, uzamykací 8 925,00 

   

 
Skříň kombinovaná ECONOMIC, 5 OH, uzamykací 8 925,00 

   

 
Skříň s dveřmi uzamykací ECONOMIC se soklem 4 228,00 

   

 
PC katedra (1xskříňka pro pC, 2x uzamykatelná zásuvka) 13 158,00 

   

 
Skříň šatní STANDARD 6 413,00 

   

 
Pojízdý kontejner velký na výtvarné potřeby vč plastové zásuvky 5 278,00 

   

      028.011 Kávovar Krups FKSP 10 494,00 
   

      028.020 Počítač DELL OptiPlex 790 SFF 7 478,00 
   

 
Vahadlová houpačka ROBINIA 21 490,00 

   

 
Houpadlo na pružině ROBINIA - kůň 18 586,00 

   

 
Kreslící tabule 11 616,00 

   

 
Skříň 7 500,00 

   

 
Notebook Lenovo E31-70 Black 16 811,50 

   

 
Nerezová pitná fontánka pro děti 12 753,00 

   

 
Inkoustová tiskárna HP Officejet 7612 4 773,00 

   

 
Stůl obdélníkový, přírodní buk 2ks (á 3488,5) 6 977,00 

   

 
Stůl obdélníkový, přírodní buk 2ks (á 3488,5) 6 977,00 

   

 
Kuchyňka  7 449,00 

   

 
Kadeřnictví s policemi, zrcadlo 3 559,00 

   

 
 

    901.010 Office Std 2016 OLP NL AE (Toschiba) 1 921,00 
   

 
Office Std 2016 OLP NL AE 3 ks á 1888,67 5 666,00 
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      902.010 Reproduktory Genius SP-HP 2.0 1800 černé 1 529,00 
   

 
Fotoaparát Sony CyberShot černý DSC-W830 2 933,00 

   

 
Fotoaparát Sony CyberShot DSC-W800 černý (2 ks á 2 220,50 Kč) 4 441,00 

   

 
Digitální diktafon Philips DVT2000 stříbrný + sluchátka Philips 1 870,00 

   

 
Osoušeč rukou elektrický bílý plast (4 ks á 1 524,75 Kč) 6 099,00 

   

 
Mapy - Afrika obecně goegraf./polit. 2 550,00 

   

 
Mapy - Československo 1945-1967 2 750,00 

   

 
Mapy - Trojúhelník 1 200,00 

   

 
Laminátor A4 Spectra 1 920,00 

   

 
Odpadkový koš, 45 l, žlutá 2ks (á 1 967,50 Kč) 3 935,00 

   

 
Odpadkový koš, 45 l, červená 2ks (á 1 967,50 Kč) 3 935,00 

   

 
Síťový disk ZyXEL NSA220 plus 2 420,00 

   

 
Skříň otevřená ECONOMIC, 2 OH se soklem 2 719,00 

   

 
Korková nástěnka 1500x1000 mm, hliníkový rám 2 789,00 

   

 
Židle MATRIX s asynchronní mechanikou s plast.područkami 2 585,00 

   

 
Otočná tabule 2 850,00 

   

 
Počítadlo 1-100 2 200,00 

   

 
Vitrína 2 ks (á 1890,00 Kč) 3 780,00 

   

 
CD přehrávač Hyundai TRC DRSU3 2 299,00 

   

 
Akuvrtačka Hecht 1277 2 490,00 

   

 
Laminátor DSB-HQ235-335/A3 1 770,00 

   

 
Řezačka Filux PT 462/460 1 121,00 

   

 
Židle otočná, s kolečky 2 ks (á 2973,00) 5 946,00 

   

      902.020 Vozík na sudy 1 174,00 
   

 
Konferenční židle Rocket SP, šedá 2 173,00 

   

 
Radiomagnetofon RoadstarRCR-3750UMP černo/červený 1 630,00 

   

 
Zásobník na utěrky modrý TORK REFLEX 2ks (á 1512,00 Kč) 3 024,00 

   

 
Stůl čtvercový, přírodní buk 2 716,00 

   

      909.010 Chladnička Professor L95B A+ 2 900,00 
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ZÁKLADNÍ  ŠKOLA   A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  BYŠICE, okres Mělník 
KOMENSKÉHO 200, 277 32 BYŠICE 

 

 

V ý r o č n í    z p r á v a 
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

za období 1.1.2016 - 31.12. 2016 
 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 sb.,o svobodném 
přístupu k informacím v platném znění a podle pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ze dne 8.11. 1999 v platném znění. 

 
 
 
1. Celkový počet písemných žádostí o informace :        0 
 
 
2. Celkový počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace :        0  
      
 
 
3. Celkový počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí  
o neposkytnutí informace:     0 
 
 
 
4. Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona:     0 
 
 
5. Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v kanceláři ředitele 
školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Byšicích dne 28. února2017 Mgr. František Viktorin 
ředitel   

 
 


