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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 16.6.2016 (stanovení kapacity ŠK na 140 
žáků) 

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 250 strávníků 

 
§ 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 
 
 
 
 

 
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. 
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Kabinet Fy-Che 
 
Učebna přírodopisu 
 
Učebna Hv 
 
 
Knihovna 
 
 
 
 
 
Žákovská kuchyňka  
 
Školní dílny 
 
 
 
Hudebna 
 
 
 
Místnost pro školního psychologa 

Nové pracovní stoly a nábytek. 
 
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 bylo zakoupeno 618 nových 
knih z projektu EU. V současné době tak knihovní fond 
obsahuje 4 813  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.  
 
Malá učebna pro výuku menších skupin byla nově 
rekonstruována. Využívána 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. i 2. stupni a 
pomocí dvou nápojových automatů (pro teplé a studené 
nápoje). Svačinka pomocí automatu s bagetami a 
sušenkami. 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. 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  

 Školní jídelna nabízí výběr ze tří jídel. Strávníci využívají 
čipový systém a objednávání přes internet. Dopoledne 
nabízí žákům svačiny. Postupně dochází k obměně 
dosluhujícího vybavení (např. ve školním roce 2014/2015 
byl zakoupen nový sporák a lednice).  
 

Mateřská škola  

Mateřská škola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahrada MŠ 
 
 
 
Prádelna MŠ 

MŠ je vybavena novým moderním nábytkem. V období 
měsíců 7-8/2014 proběhla rekonstrukce budovy v rámci 
projektu „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.  

Během prázdnin 2016 byla zahájena obnova zahrady. Byly 
zakoupeny některé herní prvky. Do budoucna plánujeme 
více vybavit tento prostor pro děti. 

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  

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 2015/2016 proběhla dvě zasedání školské rady. Na zasedání 24. 9. 2015 byla 

schválena Výroční zpráva školy 2014/15, dále byla schválena Příloha č. 3 ŠVP, kde byla 
zapracována změna výuky anglického jazyka od 1. třídy a byl schválen upravený školní řád. 

26.1.2016 proběhlo zasedání školské rady, kde žákovský parlament seznámil ŠR s činností a 
akcemi, které chystá. Byl projednán rozpočet ZŠ a MŠ Byšice pro rok 2016. ŠR projednala změny 
ve školských obvodech. 
 
 
 

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

2.1   Vzdělávací program školy na školní rok 2015/2016 
 

Tabulace -  platná od školního roku 2015/2016 pro 1. ročníky 
Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe, č.j. 175/2012 - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

OBLAST 
Obor -
Předměty 1 2 3 4 5 

Disponabilní 
dotace I.st. 6 7 8 9 

Disponabilní 
dotace II.st. 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyk 
a literatura 9 9 8 8 8 7 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 6 6 

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 14 118 28,5 30 32 31,5 24 122 

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 -  platná od šk. roku 2015/2016 pro 2. až 9. ročníky 

OBLAST 
Obor -
Předměty 1 2 3 4 5 

Disponabilní 
dotace I.st. 6 7 8 9 

Disponabilní 
dotace II.st. 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyk 
a literatura 9 9 8 8 8 7 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 6 6 

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 

Průžezová 
témata 

Mediální 
vých.                     1 1 1 

Volitelné 
předměty                     1 1 2 2 

  

Celková 
časová 
dotace 20 22 25 25 26 14 118 28,5 30 32 31,5 24 122 

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

předmětu Přírodopis byly integrovány 1h z témat. oblasti Člověk a zdraví. 

 
Školní vzdělávací program „Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe“ je veřejně přístupný na 
internetových stránkách školy a v ředitelně školy.  
 
 
Učební plán ŠVP ZŠ Byšice - Čemukoli se učíš, učíš se pro 
sebe  

Volitelné předměty ve školním roce 2015-16 
  

    
OBLAST Obor - předměty 

Ročník 

8 9 

Volitelné 
předměty 

Sportovní hry 
1 

1 Angličtina konverzace 

Výtvarné techniky 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 2015/2016 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 30.9.2015) 
 

Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Z toho bez kvalifikace 

Pedagogové Učitelé 1. stup. 6 5,82 1,91 

 Učitelé 2. stup. 13 12,3 0,9 

 Učitelé MŠ 6 5,7 0 

 Speciální pedagog 1 0,1 0 

 Asistenti pedagoga 4 0,652 0 

 Vychovatelé a 
pedagog volného 
času v ŠD a ŠK 

4 2,5 0 

 Pedagog volného 
času ve ŠK na DPP 

9 0,5 0 

 Školní psycholog 1 služba dodavatelsky - 
celkem  44 27,5 2,81 

 

 

3.2   Učitelé cizích jazyků  
 

  

V základní škole  

Fyzické osoby 
Přepočteno na 

úvazky 
Z toho bez kvalif. 

Celkem 5 2,27 0,86 

anglický jazyk 3 1,82 0,86 

německý jazyk 2 0,45 0 

 
 
 

3.3 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, školnice 2 1,9 

6. topič 1 0,25 

7. uklízečky 6 3,41 

8. vedoucí jídelny 1 1 

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

Předpokládané 
důvody 

Počet absolventů, 

kteří úspěšně 

dokončili ZŠ a 

získali základní 

vzdělání 

30 22 26 26 X 

    

Počet žáků, kteří 

ukončili školu 

předčasně (ve 

kterém ročníku) 

 

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  

2 3 1 2 X 

 

Počet žáků, kteří 

přešli na šestileté 

gymnázium 

0 0 0 0 X 

 

Celkový počet žáků 

školy 

260 241 239 227 X 
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3.5 Organizační schéma školy 
Organizační schéma platné od 1. 11. 2015: 
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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 2015/2016 (stav k 30.6.2016) 
 

Zápis do 1. ročníku proběhl dne: 21. 1. 2016 
 

K zápisu se dostavilo  33 

Z toho po odkladu se dostavilo 4 

Celkem přijatých zapsaných žáků 23 

 
 

4.2 Celkový přehled vycházejících žáků z 5. až 9. tříd (na konci školního roku 
2015-2016) 

 

5. - 9. ročník  

typ školy 
 
počet přijatých žáků 

neumístěn - 

víceleté gymnázium 1 

gymnázium - 

střední odborná škola 23 

střední odborné učiliště 11 

celkem 35 
 

 

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 

 
 
 
 



   15 

 

4.4 Historie pohybu žáků – nastoupili, odešli od 1.9.2015 do 31.8. 2016 
 

 

POČTY  ŽÁKŮ  PODLE  TŘÍD – v období  1. 9. 2015 - 31. 8. 2016  

 
Třída   Stav k  1. 9. 2015        Stav k 31. 8. 2016 Přibylo Ubylo 

1.A 17 17 - - 

1.B 13 12 1 2 

2. 27+1 (individuální vzděl.) 27+1(individuální vzděl.) - - 

3. 25 26 1 - 

4. 28 28 - - 

5. 20 19 1 2 

6.A 20 20 - - 

6.B 21 20 - 1 

7.A 18 18 - - 

7.B 18 18 1 1 

8. 21 19 1 3 

9.A 16 - - 16 

9.B 15 - - 15 

 260 225 5 40 

 
 

4.5 Žáci s SVP – stav k 30.6.2016 
                     

1. stupeň 
 
ročník: 

  
počet žáků: 

 
z toho dívek: 

1. 2 1 
2. - - 
3. 1 0 
4. 5 3 
5. 3 1 
Celkem  1.st.:  11 5 

 
2.stupeň 

 
ročník 

 
počet žáků 

 
z toho dívek 

6. 6 1 
7. 5 1 
8. 3 1 
9. 2 - 
Celkem  2.st.: 16 3 
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 2015/16 



   17 
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5.2  Hodnocení průběhu ambulantně dyslektického nácviku ve školním roce            

2015- 2016 
 
Mgr. Dana Štrojsová 
 

Ambulantní dyslektický nácvik probíhal pravidelně každý týden ve dvou odděleních. Reedukace 

probíhala diferencovaně s ohledem na druh diagnostikované poruchy žáka a trvala 0,5-1h. Starší 

žáci si procvičovali více mluvnici a pravopis. Mladší žáci se více věnovali nápravě čtení, chápaní 

tvoření slov a jeho smyslům, výslovnosti a grafické podobě písma. 

Při práci byly využívány texty, které bylo žákům možno kopírovat. Dále pracovali s učebnicemi, 

které jsou určeny pro nápravu. Součástí nápravy byla také cvičení pro nápravu dysgrafie. I přes 

náročnou diferenciaci žáků byly některé hodiny věnovány 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 jen u tří 

žáků. Ostatní zdůvodňovaly nevypracovaná zadání nedostatkem času a přílišnou zátěž na 

přípravu v ostatních předmětech. 

 
 

5.3   Práce výchovného poradce, výchova k volbě povolání  
 
Plán výchovného poradce pro školní rok 2015/2016 - 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 Vzdělání 2015 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 vzdělání 2015 
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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 s metodikem prevence sociálně-patologických jevů 
- 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. 

 
Zpráva výchovného poradce školní rok 2015/2016 
V letošním školním roce bylo v MŠ a ZŠ Byšice celkem 27 integrovaných žáků. Z toho byli 

integrováni 3 žáci se zdravotním postižením, 1 žák se sociálním znevýhodněním, 5 žáků 

s poruchou chování a 18 žáků s vývojovou poruchou učení. Z celkového počtu 27 integrovaných 

žáků pracovalo 9 žáků s asistentem.  
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Během školního roku byli vyšetřeni v PPP další žáci, kteří měli problémy s chováním nebo 

s učením.   

Žáci 9. tříd byli připravováni na volbu povolání v předmětu Svět práce – volba povolání.  Navštívili 

také Informační a poradenské středisko na Mělníku, kde získali další informace ohledně výběru 

povolání. Návštěvy IPS se zúčastnili v květnu i žáci 8. třídy. Informace získali žáci také na 

nástěnkách ve škole formou letáků, které rozesílají střední školy. V říjnu 2015 se zúčastnili 

výstavy Vzdělávání Mělník. Zde získali informace přímo od studentů nebo vyučujících středních 

škol  a učilišť okresu Mělník, Litoměřice, Mladá Boleslav. Na třídní schůzky v listopadu 2015 byla 

pozvána zástupkyně Úřadu práce Mělník, zástupci SOU Neratovice a SPŠS Mělník. Střední školy 

byli prezentovat ve třídách i studenti těchto škol – SPŠS Mělník, Gymnázium Mělník, SZŠ Brandýs 

nad Labem, SOU Neratovice. Žáci tak měli možnost přímé konfrontace se studenty. Žáci devátých 

tříd byli na exkurzi v továrně Škoda Mladá Boleslav a cukrovaru v Dobrovicích v loňském roce. 

Další informace získali žáci na individuálních návštěvách na dnech otevřených dveří ve školách. 

 V letošním školním roce ukončilo základní školu 35 žáků. Z toho 30 žáků z devátých ročníků, 3 

žáci z osmého ročníku, 1 žákyně ze sedmého ročníku a 1 žák z 5. ročníku odešel na víceleté 

gymnázium. Celkem odešlo na střední školy ukončené maturitní zkouškou 23 žáků a 11 žáků na 

střední odborná učiliště. 

 

5.4   Výchovná opatření – pochvaly – udělené ve škol. roce 2015/16 
 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 
1.A - 2 

1.B - 2 

2. - - 

3. - 15 

4. - 1 

5. - 1 

6.A - - 

6.B - 3 

7.A - - 

7.B - - 

8. 3 11 

9.A - - 

9.B 1 6 
celkem 4 41 
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5.5  Výchovná opatření a snížené známky z chování - udělené ve škol. roce 
2015/16 

 
třída napomenutí 

třídního 
učitele 

důtka třídního 
učitele 

důtka 
ředitele 

školy 

dvojka 
z chování 

trojka z 
chování 

1.A - - 1 - - 

1.B - - - - - 

2. - - - - - 

3. 6 10 - - - 

4. 1 7 3 - - 

5. 3 - - - - 

6.A 6 - 1 1 - 

6.B 10 1 1 - - 

7.A - 3 1 1 - 

7.B 5 1 3 - - 

8. 7 4 9 - - 

9.A 1 - 2 - - 

9.B 3 3 4 1 - 
celkem 42 29 26 3 - 

 

 
 
 

5.6  Komisionální přezkoušení žáků a opravné zkoušky (srpen 2016) 
třída pochybnosti o 

správnosti 
hodnocení 

opravné zkoušky dodatečná zkouška 

1.A - - - 

1.B - - - 

2. - - - 

3. - - - 

4. - - - 

5. - - - 

6.A - -  

6.B - 2 - 

7.A - 1 - 

7.B - - - 

8. - 1 - 

9.A  1 - 

9.B  - - 
celkem - 5 - 
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5.7  Opakování ročníku ve školním roce 2015/2016 
 

třída žák neprospěl žák nemohl být 
hodnocen 

žák měl vážné zdrav. 
důvody 

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

1.A 1 - - - 

1.B 1 - - - 

2. - - - - 

3. - - - - 

4. - - - - 

5. - - - - 

6.A - - - - 

6.B 1 - - - 

7.A  - - - 

7.B  - - - 

8. 1 - - - 

9.A - - - 1 

9.B - - - - 
celkem  - - 1 

 
 
 

5.8   Počet omluvených / neomluvených hodin ve škol. roce 2015/16 
 

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

1.A 1226 72,11 - - 

1.B 1055 87,91 - - 

2. 2213 79,03 - - 

3. 1877 72,19 - - 

4. 2566 91,64 - - 

5. 2126 106,0 - - 

6.A 2541 127,0 9 0,45 

6.B 2037 101,0 5 0,25 

7.A 2124 118,0 20 1,11 

7.B 2632 138,0 12 0,63 

8. 2710 123,0 11 0,50 

9.A 2414 150,0 - - 

9.B 2211 157,0 2 0,14 

 
 
 
 
 
 
 



   23 

 

 
 
 

5.9  Testování žáků ve školním roce 2015/2016 
 
Inspekční testování 1.5.-20.5.2016 
 
Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo v květnu 2016 provedeno výběrové 
zjišťování výsledků žáků ve vybraných gramotnostech. Výběrové zjišťování bylo zaměřeno na 
ověření výsledků žáků 6. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 
V naší škole pak na výsledky žáků v oblasti sociální gramotnosti. Výběrové zjišťování ověřovalo 
aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích 
programů. Cílem zjišťování bylo poskytnout žákům, rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu 
objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. 
 
 
Ve školním roce 2015/16 proběhla tato testování SCIO: 

 SCATE AJ - jaro 
 Stonožka 7 2015/16 
 Stonožka 9 2015/16 
 Stonožka 6 2015/16 

 
Výsledky SCIO – 7. ročník 
 
Výsledky z matematiky byly lehce slabší než studijní potenciál žáků. Do budoucna je proto nutné 
stanovit rozvoj matematické gramotnosti jako jednu z priorit školy.  
Z výsledků českého jazyka vyplývá, že studijní potenciál dětí je v předmětu využíván optimálně. 

V testování byl patrný rozdíl  mezi třídami 7.A a 7.B. Otazníky vyvolává percentil ve srovnání se 

známkou, kterou žáci na vysvědčení, a to především při porovnávání výsledků jednotlivých žáků. 

Výsledky si bohužel neodpovídají. Tato otázka bude projednána na komisi českého jazyka. 

Nejlépe (ne však výrazně) dopadla část věnovaná čtenářské gramotnosti. 

 
SCIO 2015/2016 – Český jazyk, 9. ročník 

Postavení 9. ročníku oproti šestému se téměř nezměnilo (přesněji minimálně zlepšilo – percentil 

30 vzrostl na 32). Ve srovnání s OSP (výše percentilu 38, resp. 42) děti pracují pod svými 

možnostmi. Z porovnání výsledků testu s hodnocením v předmětu ČJ vyplývá, že jsou žáci 

nadhodnocováni (přestože patří dosažený průměr vždy k nejhorším, pokud není vůbec nejhorší). 

Nejlepších výsledků jsme dosáhli v oblasti čtenářské gramotnosti (9. B dokonce nad celkovým 

průměrem), dále ve slohu a komunikaci, interpretaci, nejhorších v mluvnici. Zdá se, že pozornost 

věnovaná textům v hodinách se zúročuje, ale budeme muset přidat zase v jiných částech. 

V 9. ročníku bylo v ČJ zpracováno celkem 18131 výsledků (566 ZŠ, 24 gymnázií). 
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Hodnocení Scio testování Aj 

I v letošním roce byla zjišťována u žáků druhého stupně úroveň dosažených znalostí z angličtiny. 

Můžeme konstatovat, že dosažené výsledky odpovídají znalostem našich žáků. Pro žáky 

s individuálním plánem je tento typ testování náročný především pro nezredukované množství 

psaného textu. Toto testování je dobrou zpětnou vazbou nejen pro učitele, ale i pro samotné 

žáky a jejich rodiče. Za pozitivum letošního testování považujeme zvolení jednoho předmětu 

v jednom dni. Za nevýhodu považujeme komplikovaný přístup do testů pro učitele. 

 
 
Testování SCATE – anglický jazyk 
Výsledky úrovně znalosti cizího jazyka dle Společného evropského referenčního rámce: 

6. A / B  
Ze 40 žáků se 4 neúčastnili.   
A0 - 25 žáků  
A1 - 10 žáků  
A2 - 1 žák  
  
 
7. A / B  
Z 36 žáků 4 nepsali.  
A0 - 8 žáků  
A1 - 16 žáků  
A2 - 6 žáků  
B1 - 1 žák  
B2 - 1 žák  

 
8. tř. 
Z 23 žáků nepsal 1 
A0 - 7 žáků  
A1 - 9 žáků  
A2 - 5 žáků  
B1 – 1 žák 
 
9. A / B  
Z 31 dětí nepsaly 3.  
A0 - 3 žáci  
A1 - 17 žáků  
A2 - 7 žáků  
C1 – 1 žák  

 

Zpráva –  testování KEA meziroční srovnání ročníku 6. (SCIO 2012/13) a 9. (2015/16) 
 
- relativně slabé výsledky ve všech oblastech testování, nejenom v M, ale i v Čj a OSP 
- percentily 6 r./9 r. – 35/31 (přibližně nastejno v M i Čj), čistá úspěšnost však narostla z 22 na 31 
- výsledky v deváté třídě – v podstatě setrvalý stav: rok 2011/12 – percentil 32, rok 2012/13 – 
percentil 24, 2015/16 – percentil 31 
- žáci na uvádí, že se toho v hodinách hodně naučí, mají hodně práce a neztrácí čas. 
V dotazníkovém šetření uvádí, že panuje dobrá atmosféra, pracují ve skupinách, hledají 
informace, odpovědi, souvislosti, diskutují. Rodiče jsou podle průzkumu spokojeni s kvalitou 
výuky, řešením námitek a stížností, komunikací a podáváním informací (téměř 100%). 
- podle názoru učitelů se mimo jiné projevil laxní přístup k testu a jeho podcenění, řada žáků 
vynechala množství otázek (celkem 30, vynecháno 7, 9, 10, 13, ale až 16) 
- osobní výstup – větší zaměření na slovní úlohy, zejména jako nestandardní a problémové úlohy 
(primární soustředění na porozumění zadání, což si kladou za cíl i vyučující čj), prohloubit 
propedeutiku výuky proměnné, zvážit přísnější kritéria známkování (diskutováno i v předmětové 
komisi),  
- obecný návrh – přítomnost příslušného vyučujícího u testování – větší kontrola práce a zároveň 
okamžitá zpětná vazba 
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Hodnocení srovnání s ostatními školami 
Srovnání mezi školami není ve všech ročnících relevantní. Při náhledu na čísla počtu testovaných 
žáků je to ve všech ročnících různé.  V 7. třídách bylo testováno 3564 žáků a výsledky našich žáků 
odpovídají (jsou lehce menší) celorepublikovému stavu. V 8. třídách bylo testováno 889 žáků (je 
pravděpodobné, že to jsou z víceletých gymnázií a z větších škol), zde je stav úspěšnosti našich 
žáků výrazně horší.  
 

  

5.10 Čtenářská gramotnost 
 

Projekty v rámci literární výchovy 

Pověsti (7. ročník) 

aktivity: 

 Četba (P. Sís: Tři zlaté klíče; I. Pecháčková: Legenda o pražském orloji) 

 Filmové zpracování pověsti o golemovi 

 Exkurze do Prahy: Muzeum strašidel a pověstí (Malá Strana, Kampa), 10. 12. 2015 

 

Ekologie (8. ročník) 

 Jostein Gaarder: Anna. Jaký bude rok 2082? 

 soudobý tisk (noviny, časopisy, internetové zdroje) 

 

Podpora čtenářství a zaměřené 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) 

 

Spolupráce s nakladatelstvím 

Meander 

Hodnocení pěti rukopisů 

z nakladatelství (6., 7., 9. ročník) – 

děti rozhodnou, který bude 

v příštím roce vydán. 

Beseda s Ivanou Pecháčkovou, 

spisovatelkou, zakladatelkou a 

majitelkou nakladatelství Meander 

 

 

 

Děti, čtete?, Praha, 1. června 2016 (literárně dramatický festival pořádaný nakladatelstvím Meander) 

 Vernisáž výstavy knih a ilustrací Nejlepší knihy dětem 2014/2015 
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 Křest knih - Markéta Pilátová: Kiko a tulipán a Liniers: Macanudo 10 (Meander) 

 Autorská čtení 

Jiří Dvořák: HAVĚTNÍK (Baobab) 

Olga Černá: KLÁRKA A 11 BABIČEK (Baobab) 

 Poetická dílna pro odrostlejší dítka: Robin Král / Jana Hrušková: VYNÁLEZÁRIUM 

 Výtvarná dílna se studenty VOŠ Hollarova Pár hřebíčků a nic víc (Sophie Curtil) 

 Dismanův rozhlasový dětský soubor - Petr Nikl: O žábě, starém veteránovi a ozvěně  

 

Literární čajovna 

 četba: 

M. Kratochvíl: Prázdniny blbce č. 13; J. Joyce: Kočka a čert; M. Míková: Zebry v nemocnici; Adventní 

čtení; J. Herriot: Vánoční koťátko; Ch. Priestley: Příšerné příběhy vánoční; J. Kolář: Co by sis přál?; D. 

Pennac: Pes Paličák; P. Stančík: Jezevec Chrujda točí film; P. Nikl: Lingvistické pohádky; R. Malý: 

Příhody matky přírody; P. Soukupová: Bertík a čmuchadlo 

 akce v čajovně: Advent v literární čajovně, Vánoce v literární čajovně, rozloučení s čajovnou 

 akce mimo čajovnu: 

1. 6. 2016 – literárně dramatický festival Děti, čtete? 

 webové stránky: http://www.ctenarstvibysice.estranky.cz/ 

 

Noc s Andersenem (1. – 2. duben 2016) 
(ve spolupráci s nakladatelstvím Meander) 
 četba knížky Velká cesta Malého pána od Lenky 

Uhlířové 

 ilustrace a fotografie z této knížky (autor: Jiří Stach) 

 film Malý pán (2015), který vznikl na základě knížky 

 pexeso s ilustracemi z knih vydavatelství Meander 

 četba knížky Radka Malého Příhody Matky přírody 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ctenarstvibysice.estranky.cz/
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Školní časopis 

 mimořádné adventní vydání především z ukázek z Prázdninových občasníků 

 Číslo 2/2016, únor 

 „Návrat“ Jana Amose Komenského do Byšic 

 

Příprava projektů na školní rok 2016/2017 
Karel IV. – 700 let (Prázdniny s Karlem IV.) – shrnutí: 2. a 5. září 2016 

 

Husovy stopy, v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ (1. polovina září) 

 Hus jak ho neznáte (vzdělávací interaktivní dílna) 

 Odkaz mistra Jana Husa žije 600 let mezi námi 

(rozbor; odkaz ve stopách husy ve vstupním 

prostoru školy) 

 Státní svátky ČR 

 

 

 

Jan Amos Komenský, 2. stupeň ZŠ (1. – 4. února 2016) 
Cíle: Exulant (migrant) Jan Amos Komenský 

 Škola v představách našich žáků – Škola v představách Jana Amose Komenského 

 Regionální / místní historie 

Výstup: časopis z žákovských prací k příležitosti odhalení busty (2. června 2016) 

aktivity (jednotlivců, ve dvojicích, skupinách): 

 práce s literaturou (beletrie, populárně naučná) – metody kritického myšlení (př.: V-Ch-D, 

brainstorming, podvojný deník, pětilístek, …) 

 práce na základě dokumentárních filmů 

 práce (slohová, výtvarná) na základě děl JAK Svět v obrazech, Brána jazyků otevřená, Labyrint 

světa a ráj srdce 

 práce s mapou 

 labyrinty našich současných výtvarníků, tvorba vlastních 

 sestavení prezentace na téma JAK 

 vědomostní soutěž (A-Z kvíz) 

 práce třídních kolektivů (koláže) 
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Prázdninový občasník 

 vyhodnocení Prázdninových občasníků, které děti zpracovaly, odměnění nejlepších (knižní 

odměny, časopis Makovice) 

 sestavení mimořádného adventního čísla Školního časopisu především z ukázek v občasníkách 

 

Film jako zdroj poznávání 
odraz událostí v historickém a biografickém filmu, kritický přístup 

8. třída 

 Sedm let v Tibetu (v souvislosti s knihou V. Borůvková: Annie a berlepsové /čtenářská lekce/) 

- historie a náboženství Tibetu, dodržování lidských práv 

9. třída 

 Rain Man – v rámci projektu Být jiný (+ knihy M. Dicks: Paměti imaginárního kamaráda; M. 

Ollivier: Život k sežrání 

 Máj – filmová a literární podoba básně K. H. Máchy 

Romská tematika 

7. ročník: 

Romské pohádky (J. Demeter: Ráj na zemi), romské hádanky 

Židovská tematika 

6. ročník 

 Klíma – B. Fritta: O chlapci, který se nestal číslem 

7. ročník 

 úvod do tematiky holocaustu (27. leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům 

proti lidskosti): 

holocaust v literatuře pro děti - Eva Erbenová: Vyprávěj, mámo, jak to bylo (četba, rozbor) 

8. ročník 

 Starý zákon (Pět knih Mojžíšových, žalmy, Kniha přísloví) 

 R. Fučíková: Obrazy ze Starého zákona 

 film Byšičtí zmizelí sousedé Pocta dětským obětem holocaustu 

 
 

5.11  Činnost školní knihovny při ZŠ a MŠ Byšice ve školním roce 2015/2016 
 

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.  
 



   29 

 

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 se v tomto školním roce vypůjčilo celkem 1 869 publikací a proběhlo 

zde celkem 17 tematicky zaměřených besed, včetně dílen čtení a projektových dnů. 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.  

Děti se dozvěděly o renesanční literatuře, středověké české literatuře a literatuře proti 
totalitám. Povídali jsme si o knížkách od Josefa Lady, Ivy Procházkové, Petry Braunové, Jiřího 
Žáčka a dalších zajímavých knížkách současných našich i světových autorů. 

V knihovně probíhaly projektové dny na téma: Jaro a jarní příroda pro 1. třídu; Dílna 
dějepisu pro 7. třídu; Projekt MAMINKA pro 1. třídu; dále zde probíhal čtenářský kroužek – 
Čtenářský klub pro děti školní družiny. 
 
 

 
AKCE A BESEDY VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ - ŠKOLNÍM KLUBU - školní rok 2015/2016 

  

poč. datum téma třída/poč.žáků 

1 22.9.15 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení knih na krásnou literaturu a naučnou literaturu. 
Vymezení pojmu spisovatel a ilustrátor dětských knih. Práce 
s knihou: Antoine De Saint - Exupéry: Malý princ. Motto: "Správně 
vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné."… 
představení autora a knihy…, číst str. 66, 67, 69 - 75. 

3.odd.ŠD 

http://www.zsbysice.cz/
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2 26.11.15 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu. Vymezení pojmu 
anotace, etiketa. Literatura našich současných autorů. Naučná 
liter. - etiketa (L. Špaček), K. Smolíková; próza (I. Procházková, P. 
Braunová); poezie (D. Fischerová, M. Kratochvíl, Mistr sportu skáče 
z dortu). Čtení ukázek z knížek, malý testík o etiketě. 

6.A 

3 1.3.16 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení a orientace v knihovním fondu. Ukázky vhodných knížek, 
včetně poezie. Společné čtení s porozuměním: Žáček, J.: Krysáci. 
Použijeme večerníčkovou znělku z You Tube. 

2.odd.ŠD 

4 8.3.16 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení a orientace v knihovním fondu. Ukázky vhodných knížek, 
včetně poezie. Společné čtení s porozuměním: Žáček, J.: Krysáci. 
Použijeme večerníčkovou znělku z You Tube. 

1.odd.ŠD 

5 10.3.16 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení a orientace v knihoovním fondu. Vymezení pojmu: 
spisovatel, ilustrátor, naučná literatura a beletrie. Edice 1. Čtení a 
2. Čtení. Ukázky knížek. Společné čtení s porozuměním: Braunová, 
P.: Kuba nechce číst a Kuba nechce spát. 

2.třída 

6 15.3.16 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení a orientace v knihovním fondu. Ukázky vhodných knížek, 
včetně poezie. Společné čtení s porozuměním: Šrut, P.: Dva lelci ve 
skříni. 

3.odd. ŠD 

7 16.3.16 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení a orientace v knihovním fondu. Vymezení pojmu: 
spisovatel, ilustrátor, naučná literatura a beletrie. Edice 1. Čtení. 
Ukázky knížek. Společní čtení s porozuměním: Krolupperová, D.: 
Bubáček a Bubáček a Myšošlap. 

1.B 

8 17.3.16 Beseda ve školní knihovně. Projektový den - JARO A JARNÍ 
PŘÍRODA. Povídání si o jarních květinách a jejich výskytu v přírodě. 
Povídání si o včelách, včelstvu, včelařově roku a výrobě medu. 
Předlohou nám je kniha Lumír včelaří od A. F. Holasové. K větší 
názornosti nám byl zapůjčen skutečný včelí úl.  

1.A 

9 22.3.16 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení a orientace v knihovním fondu (naučná literatura a 
beletrie). Vymezení pojmů: spisovatel, ilustrátor, anotace. 
Encyklopedie a hledání v ní pomocí rejstříku. Ukázky knížek: Lumír 
včelaří, Gorilí táta, Vyčůránci, Pachatelé dobrých skutků - Puntíkáři 
- čtení ukázky. Pracovní listy z knihy Obrázkové čtení (hlavolamy). 

3.třída 

10 1.4.16 Noc s Andersenem. Severská literatura: Andersen, H. Ch.: 
Pohádky; Gaarder, J.: Anton a Jonatan; Nesbo, Jo.: Doktor Proktor - 
všechny díly. Hlasité čtení, čtení s porozuměním, povídání si o 
přečteném. 

5.třída 

11 6.4.16 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení a orientace v knihovním fondu (naučná literatura a 
beletrie). Vymezení pojmu: spisovatel, ilustrátor, anotace, rozdíl 
mezi knihou a časopisem. Pohádka, povídka, bajka, báseň- 
definice+ukázky knížek. Čtení ukázek s účastí dětí. 

5.třída 
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12 8.4.16 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu. Vymezení pojmů: 
rozdíl mezi knihou a časopisem, anotace, etiketa, próza, poezie . 
Literatura našich současných autorů. Naučná liter. - etiketa (L. 
Špaček), K. Smolíková; próza (I. Procházková, P. Braunová); poezie 
(D. Fischerová, M. Kratochvíl). Čtení ukázek s účastí dětí, malý 
testík o etiketě. 

6.B 

13 15.4.16 Dílna dějepisu - práce s naučnou literaturou, hledání informací v 
encyklopediích.  

7.A 

14 21.4.16 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení a orientace v knihovním fondu (naučná literatura a 
beletrie). Vymezení pojmu: spisovatel, ilustrátor, rozdíl mezi 
knihou a časopisem. Josef Lada - život a dílo našeho významného 
malíře, ilustrátora a spisovatele. Čtení ukázek z knihy Mikeš + 
pracovní list. 

4.třída/1 

15 21.4.16 Beseda ve školní knihovně. Seznámení se školní knihovnou. 
Rozdělení a orientace v knihovním fondu (naučná literatura a 
beletrie). Vymezení pojmu: spisovatel, ilustrátor, rozdíl mezi 
knihou a časopisem. Josef Lada - život a dílo našeho významného 
malíře, ilustrátora a spisovatele. Čtení ukázek z knihy Mikeš + 
pracovní list. 

4.třída/2 

16 5.5.16 Projekt "MAMINKA" - dílna čtení. Nácvik a rozvoj čtenářské 
strategie - předvídání, propojování. Práce s knihou: Reiner, M.-
Viewegh, M.-Šrut, P.: Tři tatínci a maminka. Vysvětlení neznámých 
pojmů pomocí obrázkové prezentace. Předčítání z knihy a kladaní 
otázek ve výukovém kruhu (evokace učitelem). 

1.A 

17 26.5.16 Beseda ve školní knihovně. Správné zacházení s knihou. Povídání si 
o informacích z encyklopedií - Adam jde do školy, Moje první 
encyklopedie. Vědomostní hrátky, obrázkové čtení. Čteme: 
Papoušková, E.: Kosprd a Telecí. Pracovní listy s sebou do MŠ. 

MŠ 

    

 od 7.1.-
23.6. 

Čtenářský klub pro žáky z 1. stupně (4. a 5. třída). Společné hlasité 
čtení, čtení s porozuměním, čtenářské dílny. 

10 žáků 
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5.12 Hodnocení činnosti školní družiny 2015/2016 – Lenka Purašová 
 

       V tomto školním roce ve školní družině pracovalo celkem 86 žáků. Činnost probíhala ve 
třech odděleních.  
Každé oddělení pracovalo ve své učebně. Ve velké družině 3. odd. vychovatelka E. Studená, D. 
Lukáčová. 
V učebně 2. tř. 2. odd. vychovatelka J. Navrátilová. V učebně 4. třídy. 1. odd. vychovatelka 
L. Purašová. 
       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 nově zrekonstruované školní 
zahradě, kde nalezneme pískoviště, průlezky, lanovou dráhu, klouzačku a zatravněné prostory 
určené k různým hrám. Je zde také pergola se stolečky a lavičkami, kde děti mohou trávit 
odpoledne, 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: 

 
  Společně pořádané akce ve školní družině ve školním roce 2015/2016 
 

Datum Název akce Počet dětí 

25. 11. 2015 Divadelní přestavení – pohádka „Maxipes Fík“ – OÚ 
Byšice. 

75 

7. 12. 2015 Mikulášská besídka- nadílka, tanec s čerty a 
Mikulášem, pásmo písniček a básniček. 

71 

19. 2. 2016 Dětský karneval 1. oddělení. 21 

17. 2. 2016 Dětský karneval 2. a 3. oddělení. 48 

1. 3. – 31. 3. 2016 
 
 
8. 3. 2016 
1. 3. 2016 
15. 3. 2016 

Projekt: „ Březen -  měsíc knihy“- výroba záložek do 
knížek. 
Besedy o knihách v žákovské knihovně:  

1. 2.oddělení                                                              

1.oddělení                                                                                    

3. oddělení 

75 
 
 

17 
21 
25 

27. 4. 2016 Rej čarodějnic – odpoledne plné her, soutěží a tanec 
Zumba na školní zahradě, nechybělo ani tradiční 
opékání buřtíků. 

72 

25. 5. 2016 
 

Divadelní představení –  „ Kůzlátka a vlk“ – OÚ 
Byšice. 

 
58 

8. 6. 2016 Dětský den – proběhl na školní zahradě, tanec 
Zumba, různá soutěžní stanoviště. 

63 
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Pořádané aktivity 1. oddělení ve školním roce 2015/2016 
 

 
 
 

Datum Název akce počet dětí 

11.9.2015 Houbový den. 21 

15.9.2015 Večerníčkova stezka 21 

9.10.2015 Pirátská stezka 21 

23.10.2015 Zahájení projektu  „Podzim“ 23 

23.10.2015 Hledání skřítka Podzimníčka. 23 

12.11.2015 Vlaštovkiáda – soutěž v letání vyrobených papírových 
vlaštovek 

19 

19.11.  
20.11.2015 

Dračí hrátky – malá drakiáda s vyrobenými dráčky 20 

1.12.2015 Zahájení projektu „Čertoviny ve školní družině“. 21 

4.12.2015 Čertovské rejdění 21 

7.12.2015 Mikulášská besídka 23 

21.12.2015 Překvapení pod vánočním stromečkem 19 

6.1.2016 Tříkrálovské odpoledne – vyprávění legendy, výroba 
královských korun, královská hostina. 

14 

11.1.–15.1. 2016 Projekt: „Zima“- probíhal v těchto činnostech: 
přírodovědná, tělovýchovná,výtvarná, hudební a 
pracovně-technická. 

21,19,18,17,17 

22.1.2016 Sněhový sochař a malíř – soutěž dovedností a malířské 
fantazie na sněhu. 

18 

27.1.2016 Kuželkový král a královna – miniturnaj v kuželkách. 18 

24.2.2016 Pexesový král – soutěž o nejlepšího hráče pexesa. 20 

7.3.2016 Zahájení projektu „Březen – měsíc knihy“ – výroba 
záložek do knížek 

19 

14.3.-18.3.2016 Projekt: „Velikonoce“ – velikonoční tvořivá dílna, zvyky 
a tradice. 

22,21,19,19,19 

21.3.2016 Rozloučení s paní Zimou – vynesení Morany do 
Košáteckého potoka v Byšicích. 

23 

4.4.- 8.4.2016 Zahájení projektu: “Duben - měsíc bezpečnosti“. Lodní 
doprava. 

18,20,21,23,21 

11.4.-15.4.2016 Projekt  “Duben - měsíc bezpečnosti“. Letecká doprava. 22,19,23,23,16 

14.4.2016 Soutěž „Nejšikovnější konstruktér  letadla. 23 

9.5.2016 Koloběžkiáda - soutěž na koloběžkách – rychlost a 
slalom. 

22 

16.5. – 20.5.2016 Projekt  „Sluníčkový týden“ 22,21,21,21,19 

6.6.2016 Duhový chodník – kreslení křídami před školou. 20 

22.6.2016 Motýlkový  den 21 

24.6.,29.6.2016 Soutěž  „Švihadlový princ a švihadlová princezna“ 18,21 

28.6.2016 Pyžamová párty – rozloučení                  s prvňáčky 21 
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Pořádané aktivity ve 2. oddělení ŠD - školní rok 2015/2016 
 
 

Datum Název akce počet dětí 

11. a 15.9.2015 „Opičí dráha“ – soutěž jednotlivců 21 

5.10. -9.10. „Podzimníček“ – týdenní projekt – tvořivá dílna s podzimní 
tématikou 

18 

13. a 15.10. Turnaj v kuželkách – Kuželkový král 21 

25.11. Divadelní představení na OÚ Byšice – „Maxipes Fík“ 22 

7.12. Mikulášská besídka – setkání s Mikulášem 19 

21.12. Vánoční besídka – vánoční koledy za doprovodu housliček, 
nadílka pod stromečkem 

19 

11.1. – 15.1.2016 Projekt „Záhada jmen aneb kde se vzalo moje jméno“ 20 

22.1.2016 Miniturnaj v pexesu - soutěž 20 

17.2. Karneval ve družině – tanec, masky, soutěže 21 

březen Projekt „Březen – měsíc knihy“ – výroba záložky             do 
knihy 

20 

1.3. Beseda ve školní knihovně – Knížky nás zajímají 23 

8.3. Soutěž ve stavbách z kostek a lega 21 

14.3. -23.3. „Projekt“ Velikonoční dílna – velikonoční vyrábění, 
povídání o velikonočních zvycích 

21 

duben Projekt „Duben – měsíc bezpečnosti“ – dopravní činnost, 
výroba dopr. značek, cyklista na silnici 

22 

duben, květen Projekt „Četba na pokračování“ – Lenka a dva kluci 20 

11.4. – 15.4. Puzzliáda – soutěž ve skládání puzzlí 21 

27.4. Čarodějnický rej – zábavné odpoledne spojené 
s opékáním buřtíků 

23 

9.5. – 13.5. Projekt „Malá škola společenského chování“ – 
společenské chování při stolování, v kině a divadle apod. 

18 

19.5. Soutěž – „Opičí dráha“ – dovednost, zručnost, rychlost 23 

25.5. Pohádka na OÚ Byšice – Vlk a kůzlátka 20 

červen Projekt „ Z pohádky do pohádky“ – četba známých 
pohádek, kresby k vymyšlené pohádce, popletené 
pohádky, oblíbené pohádkové postavičky 

18 

8.6. Dětský den – odpoledne plné soutěží a tance 19 

červen Malování křídami na chodníky před školní jídelnou – letní 
motivy 

12 
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AKCE A ČINNOST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 3. ODDĚLENÍ - školní rok 2015/2016 
 

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“. 

34 

22.9. Projekt : "Kamarádství." Beseda ve školní knihovně. Společné povídání a čtení z 
knihy: Antoine De Saint – Exupéry: Malý princ, motto: „Správně vidíme jen 
srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ ... představení autora a knihy… 

34 

říjen - 
listopad 

Projekt: "Podzimní příroda a podzimní vyrábění."  Povídání si o podzimu, jeho 
znacích, barvách a celkové charakteristice. Malování kmene a větví stromů 
temperovými barvami, lepení vylisovaných lístečků do korun stromů. Dále 
vyrábíme stromy trhanou technikou, rozplývání vodovými barvami apod. 

34 

27.10.15 Turnaj ve hře Bobble. Didaktická hra zaměřená na postřeh a zábavu. Nejlepší 
hráči jsou odměněni medailemi. 

34 

25.11.15 Divadelní představení: „Maxipes Fík.“  35 

prosinec Projekt: "Zima." Zimní vyrábění a povídání si o paní Zimě :-) a její moci v 
přírodě. Výroba velkého sněhuláka jedoucího na bruslích. Výroba menších 
sněhuláků ze čtvrtek, vatových kosmetických tampónků a dozdobování dle 
dětské fantazie. 

35 

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

35 

21.12.15 Vánoční besídka. Zpívání koled u vánočního stromečku. Rozbalování dárků a 
příjemně strávený odpolední čas s dobrotami :-). 35 

leden    Projekt: "Zima." Zimní vyrábění a povídání si o paní Zimě :-) a její moci v 
přírodě. Vystřihování vloček tvořících sněhuláčky a koloušky. Další vločkové 
vyrábění. 

35 

17.2.16 Družinový karneval. Hry, soutěže, dovádění a tancování v karnevalových 
maskách :-). Na závěr maškarního reje se vybírala nejhezčí maska karnevalu. 
Celé odpoledne se děti bavily a nechybělo ani malé občerstvení. 

33 

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

32 

15.5.16 Beseda ve školní knihovně. Tematicky zaměřená beseda s účastí dětí. Ukázky z 
knížek a zábavné poezie: Šrút, Pavel: Dva lelci ve škříni; Kdo jinému jámu kopá 
(přirovnání, pořekadla a přísloví); Kratochvíl, Miloš: Pes nám spadla (poezie).  

31 

27.4.16 Čáry máry fuk aneb čarodějnický rej. Zábavné  odpoledne v čarodějnických 
maskách, tancování zumby s Romanem a soutěžní hrátky. Za závěr jsme si 
opékali vuřtíky. 

31 

25.5.16 Divadelní představení: „Vlk a kůzlátka" 31 

8.6.16 Den dětí. Zábavné odpoledne pro děti. Po obědě si každý pochutnal na 
polárkovém dortu :-). Tancování zumby s Romanem.  Soutěže s plněním úkolů a 
rozluštění tajenky. Za splněné úkoly dostal každý malou odměnu. 

31 
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5.13 Hodnocení činnosti školního klubu ve šk. roce 2015/2016 - D. Lukáčová 
  

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 navštěvovalo ŠK 111 žáků, z toho zájmové kroužky navštěvovalo 50 

žáků. Členský příspěvek na zájmové kroužky činil pro každého žáka 300Kč za pololetí.  

Školní klub vede: Dagmar Lukáčová, pedagog volného času 

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 2015/2016 tyto zájmové kroužky: 

poč. název zodpovídá den čas 

1 Angličtina 2. třída 
V. Mandová      Mgr. 
Güllichová úterý 11:45 - 12:30 

2 Čtenářský klub D. Lukáčová čtvrtek 14:00 - 15:00 

3 Dramatický kroužek Mgr. Matoušková pondělí 13:15 - 14:15 

4 Florbal 1. stupeň Bc. Holečková čtvrtek 13:30 - 14:15 

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

6 Kroužek francouzštiny Mgr. Güllichová středa 14:00 - 15:00 

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

8 Kroužek zdravovědy Mgr. Vorlová čtvrtek 14:00 - 14:45 

9 Literární čajovna Mgr. Špačková úterý čtvrtek 
7:10 - 7:45            
7:10 - 7:45 

10 Míčové hry Bc. Holečková středa 13:30 - 14:15 

11 Pohádkové ráno Mgr. Houšková úterý 7:00 - 7:30 

12 Turistický kroužek Purašová pátek 
15:00 - 17:00,           
1x za 14 dní   

13 Florbal 1. stupeň Ing. Orvoš pátek 13:30 - 14:15 
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5.14 Hodnocení činnosti Mateřské školy 
 
Akce konané v mateřské škole během školního roku 2015/2016 

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

7.9. - rodičovská schůzka 

23.9. - zahájení kroužku keramiky 

15.9. - 1. lekce plavání pro předškoláky 

23.9. - ukázka dravců na školní zahradě 

30.9. - Divadelní představení  v MŠ- divadlo Rolnička (Medvědí pohádky) 

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

1.10. - 1. lekce zumby 

6.10. - 1. lekce kroužku AJ 

15.10. - Podmořský svět - nafukovací planetárium 

 LISTOPAD 
5.11. - divadelní představení v MŠ - Kašpárkovo divadlo (Perníková chaloupka) 

18.11. - 1. lekce přednášek o péči o chrup - Zdravý úsměv 

23.11. - divadelní představení v MŠ - divadlo Gábina a Katka (Oskárek v pohádce) 

24.11. - focení na kalendáře 

24.11. - poslední lekce plavání 

24.11. - společná akce s rodiči - zdobení perníčků 

25.11. - divadlo na OÚ (Maxipes Fík) - akce společně s družinou 

29.11. - vánoční jarmark - vystoupení dětí, prodej perníčků 

 PROSINEC 
Adventní tvoření v MŠ, vánoční tvořivé dílny 

2.12. - 2. lekce Zdravý úsměv 

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

14.12. - divadelní představení v MŠ - divadlo Vetři (Jak čert zlobivou Káču do pekla odnesl) 

16.12. - vánoční besídka pro rodiče 

17.12. - nadílka pro děti v MŠ 

 LEDEN 
4.1. - praxe studentky SŠ 

13.1. - 3. lekce Zdravý úsměv 

18.1. - zápis do ZŠ 

předzápisová návštěva ZŠ 

22.1. - divadelní představení v MŠ - divadlo Harmonika (Sněžibaba a čert) 

28.1. - konec praxe studentky SŠ 

 ÚNOR 
10.2. - 4. lekce Zdravý úsměv 

12.2. - preventivní vyšetření očí dětí v MŠ 

25.2. - divadelní představení v MŠ - Liduščino divadlo (Skřítek Třešnička a paní Zima) 
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 BŘEZEN 
4.3. - karneval v tělocvičně MŠ 

9.3. - divadelní představení v MŠ - divadlo I. Lhotákové (Jak vodníček uklízel rybníček) 

16.3. - 5. lekce Zdravý úsměv 

celý měsíc probíhaly velikonoční tvořivé dílny 

 DUBEN 
5.4. - představení na téma bezpečnost v dopravě - S písničkou a hravě, nejen o dopravě 

12.4. - setkání v ZŠ - Předškoláček 

13.4. - poslední lekce Zdravý úsmev 

19.4. - schůzka rodičů (škola v přírodě) 

19.4. - focení v MŠ -ročenky 

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

9.5. - 13.5.  škola v přírodě 

16.5. - praxe studentek SŠ (3) 

17.5. - setkání v ZŠ - Předškoláček 

20.5. - návštěva Hasičského muzea ve Všetatech 

25.5. - divadelní představení na OÚ - Vlk a kůzlátka 

26.5. - předškoláci - návštěva školní knihovny 

27.5. - návštěva mělnických hasičů v MŠ - ukázka techniky a vybavení, beseda s hasiči 

31.5. - školní výlet - ZOO Ústí nad Labem 

 ČERVEN 
1.6.  - Oslava dne dětí na školní zahradě (program soutěží vytvořených dětmi ze ZŠ pro školkové děti) 

3.6. - poslední den praxe praktikantek 

7.6. - setkání v ZŠ - Předškoláček 

8.6. - rozloučení s předškoláky - šerpování, představení pro rodiče 

15.6. - bublinková show Kouzelník a bublinky 

Ukončení kroužků 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 

Hodnocení prevence rizikového chování školním roce 2015/2016 
Aktivity v rámci prevence rizikového chování byly v letošním školním roce zaměřeny na 

posílení pozitivních mezilidských vztahů, prevenci kriminality, 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.  

V letošním školním roce nabízela škola možnost učitelům, žákům i jejich rodičům využívat 
služeb školního psychologa, který poskytuje psychologické poradenské služby v oblastech 
výchovy a vzdělávání a osobnostního rozvoje. 
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Od druhého pololetí jsme ve škole zavedli schůzky vedení školy, metodika prevence, paní 
kurátorky z OSPODu a školního psychologa, při nichž jsme řešili problémové žáky. 

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 

 opakované drzé chování a vulgární projevy žáků deváté třídy v hodinách některých 

vyučujících 

 neomluvená absence 

 šikana  

 svévolný odchod žáka II. stupně ze školy 

 krádež 

 

Jednotlivé případy byly řešeny podle závažnosti buď v rámci školy, nebo za pomoci OSPOD a 
školního psychologa. 

 

     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 událostí 

Specifická prevence 

I. stupeň: 

Třída Aktivita, náplň Zajistil Datum 

1.-5.ročník Třídní pravidla třídní učitelé průběžně 

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

1.-5.ročník Vztahy v kolektivu, osobnostní rozvoj třídní učitelé průběžně 

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-
prevence kriminality Mgr. Miloslava Houšková 15.3.2016 

1. A Kontakt s cizími osobami Mgr. Miloslava Houšková 23.11.2015 

2. + 3. roč. 
Zdravověda (první pomoc, chování při 
nehodách, důležitá telef. čísla) Mgr. Jiřina Matoušková 23. 6. 2016 

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

2.stupeň    

Třída Aktivita Zajistil Termín 

6. A+B Kyberšikana (přednáška-Měst. PČR Mgr. Miloslava 19. 4. a 
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Mělník) Houšková 20.4.2016 

7. – 9. roč. Rasismus (přednáška-Měst. PČR Mělník) 
Mgr. Miloslava 
Houšková 

19. 4. a 
20.4.2016 

7. – 9. roč. Projekt Protidrogový vlak 
Mgr. Miloslava 
Houšková 20.6.2016 

6. B Prevence RCH - alkohol 
Mgr. Miloslava 
Houšková 21.6.2016 

6. B Den bezpečí Vladimíra Mandová 19.5.2016 

9. ročník  Projekt Krokus, Adopce na dálku Mgr. Renata Špačková průběžně 

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 

1.-9.ročník Sbírka – Dětský domov Milovice Mgr. Eva Janíčková 12. 5. 2016 

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

6.-9.ročník Třídní výlety - stmelení kolektivu třídní učitelé červen 

 

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 
Čtenářský kroužek 
Angličtina 2. třída 
Kroužek francouzštiny 
Turistický kroužek 
Kroužek zdravovědy 
Volejbal 
 
Podpora čtenářské gramotnosti 
- Literární čajovna 
- Pohádkové ráno 
- Školní knihovna 
- Noc s Andersenem 
- Beseda se spisovatelkou Ivanou Pecháčkovou 
 
Projekt  Adopce na dálku – adopce chlapce z Keni, financování jeho vzdělávání (Mgr. Renata  
Špačková) 
 
Projekt Příběhy bezpráví – seznamování s nejnovějšími českými dějinami 
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Projekt  Krokus -  zapojení do pokračovacího projektu Zmizelí Byšičtí sousedé pod záštitou 
Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze s mezinárodním přesahem 
 
Projekt Recyklohraní – je naplňován během celého školního roku (Ing. M. Hrabáková) 
 
Projekt Globe – měření, odběry vzorků, vyhodnocování a odesílání do NASA probíhá během 
školního roku a na pravidelných týdenních setkáních (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 : 
 
Prevence 7. – 9. ročník aneb „zdravý životní styl, zdravotní výchova a dopravní výchova                                                                                                                
Mgr. Miloslava Houšková                                                                         termín: 11. 2. 2016 
 
Lidská práva prostřednictvím audiovizuálních prostředků                 termín: 15. 3. 2016                                         
Mgr. Renata Špačková                            
 
Právní vědomí pedagogů                                                                           termín: 30. 3. 2016 
Školení pro celou sborovnu 

Prevence ve škole (Mgr. M. Veselá)                                                        termín: 13. a 14. 5. 2016   
Mgr. Miloslava Houšková 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
 

 
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 
 

Bc. Píbilová 
 

2015/16 JABOK - Praha asistent pedagoga, 
vychovatelství 

Nehrazeno         
z DVPP 

 
Mahelková 

2015/16 JABOK - Praha asistent pedagoga Nehrazeno         
z DVPP 

d) Studium pro ředitele 
škol 

     

e) Studium k získání a 
rozšíření odborné 
kvalifikace 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Čáslava 
 
 
 

2015/2016 
 
 
 

Pedagogická fakulta 
UK v Praze 
 
 

CŽV – Učitelství 
všeob. vzděl. 
předmětů pro 2.st. 
a SŠ  

Nehrazeno         
z DVPP 
 
 

 
Ing. Hrabáková 
 
 
 

 
2015/2016 
 
 
 

 
Pedagogická fakulta 
UK v Praze 
 
 

 
CŽV – Učitelství 
všeob. vzděl. 
předmětů pro 2.st. 
a SŠ 

 
Nehrazeno         
z DVPP 
 
 

 
Mgr. Felcmanová 
 
 
 

 
2015/2016 
 
 
 

 
Univerzita 

J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 

 
CŽV – Učitelství 
všeob. vzděl. 
předmětů pro 2.st. 
a SŠ 

 
Nehrazeno               
z DVPP 

Mgr. Hokešová 2015/2016 Univerzita 
J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 

CŽV – Učitelství 
všeob. vzděl. 
předmětů pro 2.st. 
a SŠ 

Nehrazeno               
z DVPP 
 

Bc. Petrová 
 
 
 

2015/2016 
 
 
 

Univerzita 
J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 
 

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

Nehrazeno               
z DVPP 
 
 

Rusňáková 
 
 
 

2015/2016 
 
 
 

Univerzita 
J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 
 

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

Nehrazeno            
z DVPP 
 
 

Fabianová 
 

2015/2016 Univerzita 
J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 

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

Nehrazeno 
z DVPP 
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Mandová 2015/2016 Fakulta 
přirodovědně-
humanitní a 
pedagogická, 
Technická 
univerzita v Liberci 

Kombinované 
studium - 
Učitelství pro 1. 
stupeň ZŠ 

Nehrazeno 
z DVPP 

Bc. Holečková 2015/2016 UK v Praze, 
Pedagog. fakulta 

Učitelství pro 
střední školy 

Nehrazeno               
z DVPP 
 

Mgr. Janíčková 2015/2016 UK v Praze, 
Pedagog. fakulta. 

Učitelství 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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Studium k prohlubování odborné kvalifikace ve školním roce 2015/2016 

 
1.3 Studium 
k prohlubování 
odborné 
kvalifikace 
 

Název akce Vzdělávací 
instituce 

Datum Hrazeno 

Vzdělávání 
celého 
pedagog.sboru 

    

zaměstnanci + 
vedoucí 
zaměstnanci BOZP a PO Ing. Nalezínek 28.8.2015 

obec 

uč.sbor Nápady do hodin Byšice 26.8.  

    
 

celý pedag. sbor Dyslexie a dysortografie prakticky 
Doc. PaedDr. 

Zelinková, CSc. 3.9.2015 

ONIV  

celý pedag. sbor Právní povědomí učitele JUDr. Kašpar 
březen 

2016 

ONIV  

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

2016 

obec 

celý pedag.sbor - 
uč.2.st. Fred Fraus Byšice 1.6.  

Individuální 
účast pedagogů 
na kurzech a 
seminářích 

    

Pracovník Název akce Vzdělávací 
instituce, 
případně místo 
školení 

Datum Hrazeno 

Mgr.Viktorin Seminář-Vzděláváme pro budoucnost 
Roadshow pro 

školy, Praha jaro 2016 
pořadatelem 

Mgr.Viktorin 
Tvorba webových stránek - 
WordPress ve školní praxi VISK, Praha 18.4.2016 

ONIV 

Mgr. Viktorin Seminář ředitelů Seč 30.-31.5. ONIV 

Mgr. Viktorin Edukonference Praha 19.4. zdarma 

Mgr. Viktorin Úpravy v ŠVP v Inspis Praha 28.4. zdarma 

Mgr. Houšková 
Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení NIDV, Praha 10.11.2015 

ONIV 

Mgr. Houšková 
Prevence 7.-9. ročník, „zdravý životní 
styl“ Magdaléna, ops. 12.,13.11 

pořadatelem 

Mgr.Houšková 
Vývojové tendence v současné Čj Praha 

        
15.10.2015  

Mgr.Houšková Setkání metodiků prevence Mělník 18.11.  

Mgr. Špačková Mluvme o migraci - Lidská práva 
Člověk v tísni, 

Praha 
19.1.,18.2.,

15.3. pořadatelem 

Mgr. Marková Den učitelů německého jazyka Praha 2.4.  
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Mgr. Marková Dějepis mezi historií a pamětí 

Ústav pro 
studium 

totalitních 
režimů, Praha 20.11. 2015 

pořadatelem  

Mgr. Marková Den s Němčinou Ústí n. L. 17.5. zdarma 

Lukáčová Příručka pro školní knihovníky 
Národní knihovna 

v Praze 23.2. 
obec 

Kohout 
Vyhláška 50/1978 (elektřina) 
Školení topičů 

INTELLI s.r.o 
KROS s.r.o. 

březen 
2016 

leden 2016 

škola 

Ing.Votavová 
Metoda Hejného v matematice na 2. 
st. VISK, Praha  21.3. 

ONIV 

Mgr. Ráčková Britisch - Conference Funtastic Praha 2.4. pořadatelem 

Mgr. Ráčková 
Digit.technol. V jazykovém 
vzděl:Classroom Praha 6.6. ONIV 

Mgr. Štrojsová Úpravy v ŠVP v Inspis Praha 28.4. zdarma 

Kohout V. Vyhláška  50/1978 Ústí n.L. 8.3. obec 

Landsmanová, 
Havasiová Připravenost pro školu VISK, Praha 

březen 
2016 

ONIV 

Havasiová  
Připravenost pro školu, práce s 
předškol.  Mělník 18.3. 

ONIV 

Landsmanová 
Připravenost pro školu, práce s 
předškol.  Mělník 18.3. 

ONIV 

Landsmanová Z. Seminář - Školka hrou - EU dotace Praha 27.4. zdarma 

Šmídová J. Učíme se hrou - MŠ Praha 8.4. ONIV 

Šmídová J. Seminář - Školka hrou - EU dotace Praha 27.4. zdarma 
 
     

 
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 2015/2016 
 
DIVADLO, KINO, MUZEUM 

třída místo termín zajistil 

9.AB Výstava vzdělávání Mělník 22.10. Vorlová 

9.AB MKD Mělník – Bílá nemoc 26.10. Ráčková, Fabianová 

6.A Muzeum Kralupy n.Vlt - Pravěk 18.11. Marková 

ŠD Divadelní předst. na OÚ – Maxipes Fík 20.11. Purašová, 
Navrátilová,Studená 

1.AB,3.tř. MKD Mělník – Vánoční pohádka 9.12. TU+ asist.pedagoga 

7.B Muzeum pražských strašidel 10.12. Hrabáková, Špačková 

5.-8.tř. MKD Mělník – Vánoční představení 14.12. TU 

6. – 9.tř. Divadlo Slunečnice- Anglická show 14.1. TU 

1.-5.tř. Abraka Muzika (kinosál Byšice) 15.3. TU 

4.,6.B Technické muzeum Praha 6.4. Vorlová,Matiová,Mandová 

1. – 4.tř. Divadlo V Dlouhé 23.4. TU 

ŠD Div. předst. na OÚ – Kůzlátka a vlk 25.4. Purašová, Navrátilová 

 

EXKURZE, VÝLETY 

třída místo termín zajistil 

9.AB Rakousko Schladming-Dachstein 12.-17.9. Marková 

6.B Vánoční Praha - exkurze 18.12. Mandová,Holečkocá 

8.tř. Workshop – Exkurze Praha 8.3. Marková, Špačková 

6.A,7.A Dějepisná exkurze Kolín 9.3. Marková, Felcmanová 

3.tř. Výlet – Čertovy hlavy 1.6. Janíčková 

6.B Výlet - Praha 20.6. Mandová 

9.AB Cyklovýlet – Ovčárenské jezero 21.6. Fabianová 

8.tř. Škola tenisu Mělník -. výlet 21.6. Votavová 

5.tř.,7.A Výlet Kutná hora 22.6.-24.6. Rusňáková 

9.AB Výlet Praha Laser game 22.6. Ráčková 

9.AB Výlet Košátky 23.6. Ráčková 

6.B Výlet Kokořín 23.6.-25.6. Mandová 

6.A Výlet Mělník 23.6. Marková 

7.B Výlet Mělník – historie města 23.6. Hrabáková 

7.B Výlet Hořín 24.6. Hrabáková 

6.A Výlet Přerov - Skanzen 24.6. Marková 

8.tř. Výlet Praha - parník 21.6. Votavová 

5.,6.A,7.A Výlet IQ Land Liberec 28.6. Rusňáková 
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LYŽAŘSKÉ KURZY + ŠvP + OZDRAVNÉ POBYTY 

třída místo termín zajistil 

6.AB Adaptační pobyt – Lhotka u Mělníka 10.,11.9. Marková, Mandová 

5.-9.tř. Lyžařský výcvik – Horní Maxov 27.2.-5.3. Purašová,Fabianová 

2.tř. ŠvP - Kořenov 30.5.-3.6. Matoušková 

1.AB,3.tř. ŠvP Oucmanice 13.6.-17.6. Štrojsová 

4.tř. ŠvP – Srbská Kamenice 20.6.-24.6. Vorlová 

 

PLANETÁRIA, HVĚZDÁRNY, SOUTĚŽE apod. 

třída místo termín zajistil 

vybraní ž. OVOV –republikové kolo Praha 10.-12.9. Holečková 

vybraní ž. Monifotbal – okresní kolo Neratovice 7.10. Holečková 

1.-5.tř. Mobilní planetárium v tělocvičně 5.11. Studená, TU 

vybraní ž. Florbal – oblastní kolo Mělník 9.11. Holečková 

3.tř. Matematický klokan Cvrček – 3.tř. 18.3. Janíčková 

vybraní ž. Basketbal chlapci – Mělník (7.,8.tř.) 21.3. Holečková 

vybraní ž. Matematická soutěž Pangea 23.3. Čáslava 

vybraní ž. Pythagoriáda 30.3. Votavová 

vybraní ž. OVOV 4. – 9.tř. 10.4. Holečková 

vybraní ž. Minifotbal Donalds Cup – okr.kolo  12.4. Holečková 

vybraní ž. Plavoběh – Krajské kolo 14.6. Holečková 

 

JARMARKY, BESÍDKY  apod. 

třída místo termín zajistil 

2.,3. Plavání – plavecký bazén Neratovice září-listopad 
2015 

Matoušková, Janíčková 

1.-5.tř, MŠ Přednáška a ukázky – Naši dravci 23.9. TU 

6.-9.tř. Přednáška a ukázky – Naši dravci 24.9. TU 

7.B Židovský hřbitov Byšice - úklid 10.9. Hrabáková 

9.AB Beseda na OÚ Byšice 6.10. Fabianová, Ráčková 

9.AB IPS Mělník 12.11. Fabianová, Ráčková 

4.tř. Dopravní hřiště Mělník 25.11. Vorlová, Matiová 

1.-9.tř. Přednáška o houbách 25.11. TU 

9.AB Přednáška – Jeden svět na školách –Okupace 
1968 

26.11. Marková 

vybraní ž. Vánoční Drážďany 27.11. Marková 

1.-5.tř. Mikuláš na 1. st. 4.12. TU 

ŠD Mikulášská besídka v ŠD 7.12. vychovatelky ŠD 

6.B Vánoční dílny- Kralupy n.Vlt. 9.12. Mandová, Holečková 

2.-9.tř. Projekt – Nemoc motýlích křídel 9.12. TU 

2.tř. Vánoční besádka 17.12. Matoušková 

vybraní ž. Školní florbalový turnaj  21.12. Holečková 

1.AB Vánoční besídka 21.12. Štrojsová, Petrová 

ŠD Vánoční besídka v ŠD 21.12. vychovatelky ŠD 

6.AB dívky Přednáška  - Čas proměn 15.2. Holečková 

ŠD ŠD – Karneval (2. a 3.oddělení) 17.2. Navrátilová,Lukáčová, 
Studená 

ŠD ŠD – Karneval (1. oddělení) 19.2. Purašová 
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ŽP Žákovský ples 18.2. Houšková + ŽP 

6. – 9.tř. Projekt Komenský 29.2.-4.3. TU 

ŠD ŠD – Beseda ve školní knihovně (1.odd.) 8.3. Purašová, Lukáčová 

ŠD ŠD – Beseda ve školní knihovně (2.odd.) 1.3. Navrátilová, Lukáčová 

ŠD ŠD – Beseda ve školní knihovně (3.odd.) 15.3. Studená, Lukáčová 

2.tř. Beseda ve školní knihovně 10.3. Matoušková, Lukáčová 

1.B Beseda ve školní knihovně 16.3. Petrová, Lukáčová 

1.A Beseda ve školní knihovně 17.3. Štrojsová, Lukáčová 

3.tř. Beseda ve školní knihovně 22.3. Janíčková, Lukáčová 

5.tř. Beseda ve školní knihovně 6.4. Rusňáková, Lukáčová 

1.-5.tř. Projekt – Velikonoční dílny 23.3. TU + ŽP 

6. – 9.tř. Projekt – týden plný převleků 29.3.-1.4. ŽP 

6. – 9.tř. Beseda se spisovat- I. Pecháčkovou 1.4. Špačková + TU 

1.st. Noc s Andersenem –1.st. + přihl.žáci 2.st. 1.4. TU 

6.B Beseda ve školní knihovně 8.4. Houšková,Lukáčová 

6.-9.tř. Přednáška o rasismu a kyberšikaně 19.,20.4. TU 

4.tř. Beseda ve školní knihovně 21.4. Vorlová,Lukáčová 

ŠD Pálení čarodějnic - ŠD 27.4. vychovatelky ŠD 

vybraní žáci Projekt – Příběhy našich sousedů (SOKA) 10.4. Špačková 

vybraní žáci DC - Milovice 12.4. Janíčková 

vybraní žáci Projekt - Den s Němčinou 17.4. Marková 

vybraní žáci Projekt – Sousedé, Český rozhlas 17.4. Špačková 

6.AB Workshop ve škole – Migrace 17.4. Marková 

6.B Den Bezpečí - Mělník 19.4. Mandová 

vybraní žáci Projekt – Příběhy našich sousedů  23.4. Marková 

vybraní žáci Projekt Děti čtete - Praha 1.6. Špačková 

ŠD ŠD – Dětský den 8.6. vychovatelky ŠD 

1.-9.tř. Týden Stážistů 13.6.-17.6. ŘŠ 

1.-9.tř. Sportovní den 17.6. TU 

7. – 9.tř. Projekt – Protidrogový vlak - Mělník 20.6. Houšková 

 
 
 
 

SPORTOVNÍ  AKCE  - školní rok 2015/2016 
 
Název akce 
 

Jméno a příjmení účastníků Třída Datum konání Umístění 

Republikové finále 
OVOV Praha 

  9. – 12.9. 2015 38. místo 

 Bohunka Maňová 9.B   

Okresní kolo 
minifotbalu 
Neratovice 

  7.10.2015 4. místo 

 Jan Vozáb 9.B   

 Tomáš Buriánek 9.B   

 Antonín Maňo 9.B   

 David Fabián 9.B   

 Jakub Krahulík 9.B   
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 David Vtelenský 9.A   

 Tomáš Černý 9.A   

 Pavel Vyhlas 9.A   

 Aleš Todor 9.A   

 Josef Kotyk 7.B   

Oblastní kolo ve 
florbalu Mělník 

  9.11.2015 3. místo 

 Jan Vozáb 9.B   

 Tomáš Buriánek 9.B   

 David Fabián 9.B   

 David Vtelenský 9.A   

 Pavel Vyhlas 9.A   

 Aleš Todor 9.A   

 Kamil Šteiner 8.   

 Daniel Kohout 7.B   

 Patrik Kohout 7.B   

Místní kolo  ve 
vybíjené Mělník 

  1.3.2016 5. místo 

 Vít Trnka 5.   

 Dominika Studená 5.   

 Jakub Trnobranský 5.   

 Jirka Praslička 5.   

 Jakub Mejsnar 5.   

 Tomáš Slavík 4.   

 Martin Cinner 4.   

 Vojtěch Dvořák 4.   

 Alexandr Bureš 4.   

 Daniel Pecháček 4.   

 Michal Kubiena 4.   

 Apolena Maňová 4.   

Okresní kolo 
v basketbalu Mělník 

  21.3.2016 4. místo 

     

 Lukáš Nezbeda 8.   

 Lukáš Kurzweil 8.   

 Jan Balog 8.   

 Kamil Šteiner 8.   

 Tomáš Síkora 7.A   

 Richard Blecha 7.A   

 Daniel Štráchal 7.A   

 Martin Macháček 7.B   

 Lukáš Pokorný 7.B   

 Tomáš Vtelenský 7.B   

Místní kolo 
v minifotbalu Mělník 

  12.4.2016 5. místo 

 Alexandr Bureš 4.   
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 Vojtěch Dvořák 4.   

 Tomáš Jirmus 4.   

 Michal Kubiena 4.   

 Martin Cinner 4.   

 Daniel  Pecháček 4.   

 Vít Trnka 5.   

 Kristián Schovánek 5.   

 Lukáš Honzík 5.   

 Marián Šarišský 5.   

Okresní kolo   
Plavoběh Mělník 

 2. 3.5.2016  

 Jakub Manda 2.    9. místo 

 Tereza Valtová 2.  14. místo 

 Natálie Žižková 4.    9. místo  

 Jakub Mejsnar 5.    8. místo 

 Dominika Studená 5.  14. místo  

 Adam Vozáb 6.B  16. místo 

 Radim Vlček 6.B  16. místo 

 Veronika Eflerová 6.B    7. místo 

 Kristýna Komeštíková 8.    3. místo 

Okresní kolo OVOV      
( pětiboj)- soutěž 
jednotlivců a 
družstev Mělník 

  10.5.2016  

     

Jednotlivci:  Daniel  Pecháček 4.  1.místo 

 Bohunka Maňová 9.B  1.místo 

 Jan Vozáb 9.B  1.místo 

 Apolena Maňová 4.  2.místo 

 Jan Balog 8.  3.místo 

Družstvo:     3.místo 

 Apolena Maňová 4.  3.místo 

 Valerie Slavíková 6.B  3.místo 

 Lukáš Efler 6.A  3.místo 

 Daniel Kohout 7.B  3.místo 

 Patrik Kohout 7.B  3.místo 

 Adéla Boháčová 8.  3.místo 

 Jan Balog 8.  3.místo 

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

  17.5.2016  

Jednotlivci: Bohunka Maňová 9.B    1.místo 

 Daniel Pecháček 4.    2.místo 

 Jan Vozáb 9.B    3.místo 

Družstvo: Apolena Maňová 4.  11.místo 

 Valerie Slavíková 6.B  11.místo 
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 Veronika Eflerová 6.B  11.místo 

 Daniel Kohout 7.B  11.místo 

 Patrik Kohout 7.B  11.místo 

 Šárka Váchalová 8.  11.místo 

 Jan Balog 8.  11.místo 

Krajské kolo 
Plavoběh Čelákovice 

  14.6.2016  

 Kristýna Komeštíková 8.  13. místo 

 

 
 
   

8.1  Projekty, projektové dny, aktivity a akce 2015 /2016 
 

8.1.1 Dotované mléčné produkty 
 

Naše škola je zařazena do programu Školní mléko. Laktea, o.p.s., je hlavním realizátorem 
programu Školní mléko v České republice. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do 
základních, mateřských a středních škol. Důvody pro vznik projektu byly jasné: upozorňování 
lékařů na katastrofální nedostatek vápníku ve výživě dětí a mládeže, který v pozdějším věku 
působí vážné zdravotní problémy, zejména s osteoporózou. Pro povzbuzení zájmu o mléko a i 
jako reakci na životní styl dětí i rodičů, nabízí Laktea školám jako doplněk školní svačiny i další 
výrobky zdravé výživy, cenově zvýhodněné od výrobců. 

Více informací lze nalézt na webových stránkách Laktea, o.p.s.   
Od roku 2009 probíhá tento projekt i na naší škole. Mlíčenky jsou k zakoupení v kanceláři školy 

a o velké přestávce jsou výrobky vydávány dětem.  

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 
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 

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 

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


52 

 

• předávání informací mezi třídami a vedením školy 

• zkvalitňování prostředí a vztahů ve škole 

• realizace vlastních akcí a projektů 

 
 
8.1.4 Dětské centrum Milovice 
 
I v tomto školním roce jsme se rozhodli pomoci dětem z Dětského centra Milovice. Již posedmé se 

uskutečnila spolupráce naší školy s tímto centrem. Celý měsíc děti ZŠ vybíraly příspěvky a 

shromažďovaly dárky pro naše malé kamarády v Milovicích. Nezapomněly pro ně ani napéci dobroty a 

vytvořit balíčky s překvapením.  

 

Návštěvě DCM předcházel 17. 3. prodej svačin připravených žáky a učiteli. Výtěžek z této akce byl 

věnován na pomoc DCM. 

 

8.1.5 Sběr papíru, plastových lahví a víček 

Sběr papíru na podzim 19. 10. – 23. 10. 2015 

třída kg 

1. A 
291,00 

1. B 
358,30 

2. 649,60 

3. 1073,10 

4. 382,50 

5. 472,80 

6. A 352,80 

6. B 395,20 

7. A 206,00 

7. B 320,00 

8. 462,20 

9. A 273,30 

9. B 54,00 

celkem 4742,50 

  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUkYTHsanNAhXIQBQKHRIMBdAQjRwIBw&url=http://www.dcmilovice.cz/&bvm=bv.124272578,d.d24&psig=AFQjCNEWQ8DJOqYG23dxLM7aWGTLJ5p7Zw&ust=1466057889035372
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Jarní sběr papíru 16. 5. – 20. 5. 2016 

třída papír množství v 
kg 

karton množství 
v kg 

umístění 

1. A 308,00 18,50 7. 

1. B 352,00 129,50 5. 

2. 1255,00 59,50 1. 

3. 1083,00 149,00 2. 

4. 594,00 28,00 4. 

5. 822,00 25,40 3. 

6. A 227,50 19,20 8. 

6. B 344,00 26,00 6. 

7. A 68,00 0,00 11. 

7. B 37,00 0,00 12. 

8. 146,00 0,00 10. 

9. A 145,00 9,00 9. 

9. B 10,50 0,00 13. 

celkem 5392,00 464,10   

 
 

8.1.6 Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu 29.11.2015 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 škole 9. 12. 2015 
 
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 Drážďany  27.11.2015 
 

Předvánoční Drážďany 27. 11. 2015 

Poslední listopadový pátek  27. 11. 2015  pořádala naše škola tradiční adventní zájezd do saských Drážďan, 

spojený s  návštěvou Muzea hygieny. Zajímala nás především stálá výstava Člověk jako dobrodružství, která byla 

zaměřena na lidské tělo, které mohou návštěvníci prozkoumat nejen pomocí klasických exponátů, ale i četných 

mediálních a interaktivních stanovišť. Nenechali jsme si ujít ani výstavu Pět smyslů, která měla za cíl hravou a 

zábavnou formou oslovit především dětské návštěvníky. Po procházce městem s průvodcem nás čekala prohlídka 

nejstaršího vánočního trhu v Německu slavného "Striezelmarktu" s lákavými dobrotami a poetickými dárky.  

 

8.1.9 Den s němčinou 
 
17.5. 2016 9.A+9.B+7.A.+7.B Den s němčinou v Ústí nad Labem soutěžní dopoledne  k 

podpoře zájmu o německý jazyk, zaměřené na reálie NSR, koncert německé skupiny 

Tonbandgeraet 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiE-YuMr6nNAhWM7xQKHe8nDZgQjRwIBw&url=http://www.drazdany.info/vanoce&psig=AFQjCNHpvmYJu1arMQYmpL5o9AVUXmskRg&ust=1466057256500585
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiE-YuMr6nNAhWM7xQKHe8nDZgQjRwIBw&url=http://www.drazdany.info/vanoce&psig=AFQjCNHpvmYJu1arMQYmpL5o9AVUXmskRg&ust=1466057256500585
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8.1.10 Lyžařský kurz 7. 2. – 14. 2. 2015 
 

Lyžařský a snowboardový kurz proběhl 27. 2. - 5. 3. 2016 v Hraběticích, Janov nad Nisou. Ubytování na chatě 
Slovanka. Cena pobytu činila 4.100Kč. V této ceně byla zahrnuta permanentka na vlek. Dopravu hradilo KRPŠ. 
 

 

 
 

 

8.1.11 Svatomartinský večer 7. 11. 2015 
 
Klub rodičů a přátel školy uspořádal na školní zahradě Svatomartinský večer 

 
 

 

8.1.12   Příběhy našich sousedů, 8. ročník - dobrovolníci, 2. pololetí 
 
projekt společnosti Post Bellum (https://www.postbellum.cz/; http://pribehynasichsousedu.cz/pp/novinky/) 
aktivity: 

 seznámení se s tématem kolektivizace (populárně naučná 

literatura, dokumentární filmy, učebnice) 

 seznámení se s historií Byšic po Únoru 1948 (diplomová práce, 

archivní prameny) 

 workshop Den, kdy se mlčelo (Praha, Post Bellum) 

 příprava a realizace rozhovoru s pamětníkem Jiřím 

Štěpanovským (oral history) 

 příprava scénáře pro audioreportáž 

 výroba audioreportáže v Českém rozhlase 

 příprava prezentací pro web Příběhů našich sousedů a závěrečné 

prezentace 
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 nácvik prezentace 

 představení veřejnosti 28. 6. 2016 v sále 

Obecního úřadu Byšice (soutěž byšických a 

mšenských týmů) 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                 
8.1.13     Projekt J. A. Komenský 29. 2. – 4. 3. 2016 
 
Ve dnech 29. 2. až 4. 3. proběhl projektový týden "PROJEKT KOMENSKÝ".  V souvislosti s obnovou 

busty J. A. Komenského v parku u ZŠ byl tento týden zaměřen na jeho život a dílo. 

Projekt se týkal tříd 2. stupně 
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Týden s J. A. Komenským v ZŠ v Komenského ulici v Byšicích 
Ve dnech 1. – 4. března 2016 v naší škole neprobíhala standardní výuka. Rozhodli jsme se 

tento čas věnovat významné osobnosti našich dějin, pedagogiky, a to J. A. Komenskému. 
Proč právě jemu? Vždyť na letošní rok nepřipadá žádné jeho biografické výročí. Nás k 

tomuto rozhodnutí vedlo rozhodnutí obce Byšice, na jehož základě se do obce vrací busta 
„učitele národů“. Zároveň se škola odívá po letech do nového pláště, čímž se završuje proces 
její modernizace, oprav a přístavby. Snažili jsme se proto představit muže, v souvislosti s nímž 
slyšíme stále se opakující slova „učitel národů“ a „škola hrou“. 

S čím vším a jak jsme pracovali? Pokud se chceme nad někým zamýšlet, zvažovat jeho 
myšlenky, pochopit ho, musíme o něm přece jen něco vědět. Proto byl první den poněkud 
faktografický, což nám zprostředkovaly dokumentární filmy, ukázky z literatury populárně 
naučné i krásné či práce s rodokmenem (mimochodem: víte, že potomci rodiny žijí dodnes?). K 
pochopení životních osudů Komenského jsme se museli seznámit i s příčinami a důsledky 
třicetileté války. 

V druhém dni jsme se mohli díky tomuto úvodu pustit již dále, nejprve po vzoru 
Komenského Labyrintu světa a ráje srdce. Díky labyrintům našich předních výtvarníků jsme se 
zamýšleli i nad našimi dnešními labyrinty a hledali odpověď na otázku, co je naším „rájem 
srdce“. Sledovali jsme nelehkou cestu Komenského Evropou a zaznamenávali ji do slepé mapy 
Evropy. Pokusili jsme se dát dohromady naši představu, jak vlastně by měla vypadat „škola 
hrou“, listovali jsme díly J. A. Komenského Svět v obrazech a Brána jazyka otevřená (vždyť se 
podle ní naučila švédská královna Kristýna latinsky!). Všechny tyto činnosti byly předpokladem 
pro zvládnutí úkolů příštího dne. 

Čtvrtek byl totiž výtvarný. Vznikaly naše labyrinty, portréty Komenského, obrázky ke 
slovníkovým heslům, výtvarný doprovod k námi vytvořeným heslům současného Světa v 
obrazech. Třídní kolektivy vytvořily koláž na téma Putování Jana Amose Komenského. 

Závěrečný den projektu byl shrnující, mohli jsme již komentovat některé z myšlenek 
Komenského, charakterizovat pojmy jako válka, Komenský, škola, svoboda (po celou dobu 
jsme pracovali metodami kritického myšlení); mohli jsme poměřit získané vědomosti formou 
A-Z kvízu, vyluštit křížovky. 

A jakého jsme poznali Komenského? Komenského - reformátora, statečného člověka, který 
ani pod tlakem neopouštěl své názory, člověka, který během 78 let svého života prošel řadou 
strastí osobních i národních; člověka, který musel utíkat před náboženskou nesnášenlivostí 
válkou strádající Evropou (není tomu tak i v dnešním světě?). A tak k těm poněkud již 
frázovitým slovům, která si s Komenským každý spojí, je možné připojit ta, která provázela 
řadu jeho děl: „Vše nechť volně plyne, buď vzdálena jakákoli násilnost.“ 

Část z toho, co jsme v tomto týdnu dělali, k čemu jsme dospěli, chceme představit právě v 
den (znovu) odhalení busty Komenského 2. června 2016. Výsledkem je i tato brožurka, již 
právě předkládáme čtenářům, abychom se s nimi podělili o to, co nás napadalo, o čem jsme 
přemýšleli, co nás zaujalo. 
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8.1.14  Slavností předání školy a odhalení busty J.A.Komenského 2.6.2016 
 
Dne 2. 6. se uskutečnilo slavnostní odhalení busty j. A. Komenského. Slavnostního aktu se účastnila 

celá škola společně s místními obyvateli a vedením obce. 

 
 
 
8.1.15  Den Země 
 
Ve středu 4. 5. proběhl ve spolupráci s obcí Den Země. Žáci byli rozděleni po jednotlivých třídách, 

každá třída prošla předem daný úsek obce. Úkolem bylo třídit odpad na plast, papír, kov a směs. 
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Školní ples 

Školní ples 14. 1. 2016 

Ve čtvrtek proběhl již tradiční žákovský školní ples. Jeho výtěžek byl věnován na našeho adoptovaného 

Dominika. Všichni si zatančili, zasoutěžili a odnesli zajímavé ceny z tomboly. 

 

 
 
 
 
 
8.1.16  Týden převleků 
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Třídy Zimní den Sportovní 
den 

Kloboukový 
den 

Slavnostní 
den 

Výsledky  

5. třída 60% 79% 74% 70% 3. místo  

6. A 29% 94% 63% 19% 5. místo 

6. B 100% 100% 100% 75% 1. místo 

7. A 14% 100% 44% 28% 8. místo 

7. B 60% 94% 27% 20% 6. místo 

8. třída 100% 100% 100% 42% 2. místo 

9. A 31% 73% 29% 64% 7. místo 

9. B 64% 93% 27% 62% 4. místo 
 

 
 
8.1.17  Projekt EDISON 
 
Co je to EDISON? 

Jedná se o projekt pro základní a střední školy, který probíhá každý týden na jiné škole po dobu pěti 

týdnů. Projekt je veden šesti až osmi vysokoškolskými studenty z cizích zemí. Zahraniční studenti 

prezentují své země a rozšiřují tím mezikulturní porozumění.  

 

 
 
 
 
8.1.18  Školní akademie 29.6.2016 
Jako každý školní rok připravili naši žáci různá představení pro své rodiče a spolužáky. 

 

Žáci jednotlivých tříd si připravili vystoupení pro své rodiče a obyvatele Byšic. 

1. Večerníček (1. a 9. třída) 

2. Beruška (1. třída) 

3. Pět minut v Africe (2. třída) 

4. My jsme žáci 3. B (3. třída) 

5. Reklama I (6. B) 

6. Břišní tanec (4. třída) 

7. Stínový mix (5. třída) 

8. Kytara  
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9. Reklama II (6. B) 

10. V peřině (8. třída) 

11. ZUŠ Mšeno 

12. Beseda (9. AB) 

13. Video a fotky  

14. Písnička (9. AB) 
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8.1.19  Výstup EVVO za školní rok 2015/2016 – Ing. Martina Hrabáková 
 

Předpokládaný roční plán ZŠ a MŠ BYŠICE na školní rok 2015/2016 

Září 

 Filmové představení 1. st. (Letňany) 

 Rakousko – Schladming - vzdělávací pobyt 9. tř. 

 Adaptační pobyt Lhotka – 6. AB 

 23. 9. a 24. 9. – Dravci 

 10. – 12. 9. OVOV 2015  

Říjen 

 10.10. - Drakiáda Byšice – obec + KRPŠ 

 Okresní kolo Fotbal Neratovice – 7. 10. 2015 (10 žáků 9. AB, 7. B) 

 Florbal 1. a 2. st. 

 19. 10. - 23. 10. - Sběr papíru 

 22. 10. Výstava vzdělávání MKD Mělník  

 26. 10. -  9. AB Divadelní představení Bílá nemoc MKD Mělník 

 27. 10. 2015 beseda Pracovní právo - Magda Vondroušová IPS Mělník 

 ŠD - Projekt – Podzim 

 školní kolo matematické olympiády 

Listopad 

 Florbal 1. a 2. st. 

 Vybíjená 2. st. 

 7. 11. 2015 - Sv. Martin na školní zahradě – organizuje KRPŠ 

 12. 11. 2015 - IPS Mělník - Volba povolání  

 27. 11. pátek - Vánoční Drážďany 

 29. 11. neděle - Vánoční jarmark – 16.00 prodej, 17.00 vystoupení - náměstí Byšice  

 ŠD - Divadelní představení na OÚ Byšice - Maxipes Fík 

Prosinec 

 4. 12.  Mikuláš ve škole 
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 9.12. - MKD Mělník – Vánoční pohádka – 1. stupeň (1. AB, 3. tř.) 

 MKD Mělník – Vánoční představení 5. tř., 6. AB, 7. A 

 Muzeum pražských strašidel – 7. B (10.12.) 

 Žákovský parlament – seznámení s nemocí motýlích křídel 

 ŠD - Projekt - Zima     

 ŠD - Vánoční besídky 

Leden 

 Divadlo Aj (14.1.) 

 Projekt – Příběhy našich sousedů 

 19. 1. - Matematická olympiáda  

 ŠD - Projekt - Zima 

Únor 

 Lyžařský kurz 27. 2. – 5. 3. 

 ŠD - Dětský karneval 

 18. 2. 2016 – žákovský ples 

Březen 

 Velikonoční dílny – 1. st. 

 Fotbal Mc Donalds Cup 1. st. 

 Minikopaná 2. st. 

 17. 3. – Dětský domov Milovice 

 24. 3. - 25. 3. – velikonoční prázdniny 

 ŠD - Projekt - Měsíc knihy 

 ŠD - Projekt – Velikonoce 

 21.3. Projekt Barevný den – žákovský parlament 

Duben 

 5.4. - Matematická olympiáda  

 Dopravní hřiště 4. třída 

 20.4. Den Země – úklid obce 

 Fotbal Mc Donalds Cup 1. st. 

 OVOV 1. a 2. st. 

 Plavoběh 1. a 2. st. 

 Minikopaná 2. st. 

 Atletický  trojboj 2. st. 

 Noc s Andersenem – 1. st. 

 ŠD - Projekt - Měsíc bezpečnosti 

 ŠD - Rej čarodějnic 

Květen 

 ŠvP Oucmanice – 1. AB, 3. tř. 

 ŠvP 2. r. – (16. – 20.5.) 

 OVOV 1. a 2. st. 

 Sběr papíru 

 Projekt Předškoláček 



65 

 

Červen 

 Týden stážistů + sportovní den 

 Týden výletů:  

- 1. AB – školní výlet (Pohádková země)  

- Závěrečný třídní výlet – 5. tř.  

- IQ Landia Liberec – 5. + 7. A 

- Výlet žákovského parlamentu – odměna za práci 

Školní akademie 
 
 

Cíle pro školní rok 2015/2016 

Spolupráce s obcí a KRPŠ 

- Zapojit se do úpravy okolí školy, Den Země 

- Spolupracovat při organizaci vánočního a velikonočního jarmarku 

- Plánovaná oprava fasády budovy školy 

- Odhalená busty J. A. Komenského 

- Pomoc na židovském hřbitově 

 
Úprava školní zahrady a dvora 

- Pravidelná péče o skalku  

Recyklace surovin 

- Sběry papíru, víček a plastů 

- Celoroční sběr použitých baterií, zářivek 

- Odpadkové koše na bioodpad 

Šetření energiemi 

- O přestávkách zhasínat 

- Vypínat elektrospotřebiče pokud nejsou v provozu 

- Pravidelně účinně větrat 

- Regulovat topení pomocí ventilů 
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Volba povolání 
- Pořádat exkurze do výrobních podniků v okolí 

- Výstava vzdělání 

- Návštěva IPS 

Podpora čtenářské gramotnosti 

- Literární čajovna 

- Školní knihovna 

Tematické dny 

- Den Země 

- Jarní, letní, podzimní a zimní den (na prvním stupni) 

Pobyty v přírodě 

- Na první stupni organizovat školy v přírodě 

- Na druhém stupni organizovat exkurze a pěší výlety 

Humanitární akce 

- Pokračovat v projektu adopce na dálku 

- Pokračovat ve spolupráci s DDM 

Spolupráce 1. a 9. třídy 

- Uvést prvňáčky do školy 

- V průběhu školního roku pořádat společné akce 

- Společné vystoupení na akademii 

Žákovský parlament 

- Zvolit nové zástupce z jednotlivých tříd 

- Pravidelné schůzky žákovského parlamentu 

- Pořádání akcí 

Školní dotované produkty 

- Nabízet žákům možnost zakoupení mléčných produktů 

 

 

8.2   Výchovně vzdělávací akce, exkurze a výlety jednotlivých tříd  

1. A – Mgr. Dana Štrojsová       

Žáci  1.třídy se postupně seznamovali s povinnostmi žáka a podle svých možností splňovali 

očekávané školní výstupy na různých úrovních. Žákům, kteří měli větší potíže s pochopením 

učiva, byla věnována individuální péče. Spolupráce s rodiči je na výborné úrovni. 

 

Akce 

Zapojili jsme se do akcí sběru papíru. 

 

23.9. beseda na školní zahradě Dravci 

          třídní projekt Podzim 

24.9. kino Letňany – film. představení V hlavě. 

 

22.10. třídní projekt Halloween 
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9.12. divadelní představení na Mělníku Betlémská hvězdička 

          vánoční besídka pro rodiče 

 

15.3. ABRAKA MUZIKA – kinosál Byšice - vzdělávací pořad zaměřený na prevenci kriminality 

17.3. třídní projekt Jaro – spolupráce s knihovnicí školní knihovny 

23.3. projekt 1. stupně Velikonoce 

 

5.5. třídní projekt Maminka - spolupráce s knihovnicí školní knihovny 

23.5. divadelní představení v Praze – O líné babičce 

 

2.6.  účast na odhalení busty J.A. Komenského v Byšicích 

 

 13.6 -17.6. jsme odjeli na Školu v přírodě do Oucmanic, kde probíhal program Kousky přírody. 

Aktivity byly realizovány uvnitř areálu Ekofarmy. Žáci měli možnost seznámit se s jednotlivými 

přírodními podmínkami se zaměřením na les. 

 

29.6. vystoupení na závěrečné celoškolní akademii 

 

1. B – Bc. Miroslava Petrová       

Chování třídy 1. B hodnotím jako velmi dobré. V této třídě se nevyskytuje žádný problémový 

žák. V tomto školním roce jsme nemuseli řešit žádný vážný kázeňský přestupek. Při vyučování 

jsou žáci aktivní, většina pracuje velmi dobře.  

 

     Akce tohoto školního roku: 

 beseda Dravci – zaměření: vztah k přírodě, ochrana přírody   23. 9. 

 filmové představení „V hlavě“ – zaměření: sociální oblast – vztahy s kamarády a 

v rodině 24. 9. 

 Den s dráčkem – výuka v pracovních centrech 

 Jablíčkový den – výuka v pracovních centrech 

 Hallowenské  vyučování – zaměření: zvyky a tradice v cizích zemích    27. 9. 

 Beseda Houby – zaměření: vztah k přírodě     25. 11. 

 otevírání Slabikáře – zaměření: čtenářská gramotnost 

 divadelní představení  „Hvězdička betlémská „  (MKD Mělník)    9. 12. 

 vánoční jarmark – zaměření: vánoční zvyky a tradice 

 vánoční besídka – zaměření: pohybová a hudební výchova     21. 12. 

 Sněhulákův den – výuka v pracovních centrech 

 Den s vránou – výuka v pracovních centrech 

 Noc s Andersenem – zaměření: čtenářská gramotnost   1. 4. 

 Hudební pořad Abraka Muzika – zaměření: prevence kriminality    15. 3. 

 beseda ve školní knihovně- zaměření: čtenářská gramotnost      16. 3. 
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 projekt Velikonoce – zaměření: velikonoční zvyky a tradice     23. 3. 

 návštěva DC Milovice – zaměření: sociální oblast – vztahy mezi lidmi   12. 5. 

 divadelní představení „O líné babičce“ (Divadlo v Dlouhé)      23. 5. 

 slavnostní odhalení  busty J. A. Komenského    2. 6. 

 škola v přírodě   13. 6. – 17. 6. 

 školní akademie  29. 6. 

 sběr starého papíru – zaměření: ochrana životního prostředí 

 soutěž Lovci nebes – zaměření: vztah k přírodě, ochrana přírody   (po celý šk. rok). 

 

 

2. třída – Mgr. Jiřina Matoušková       

   Ve druhém ročníku bylo 28 žáků, jedna žákyně je v domácím vyučování, má individuální 
vzdělávání. Ve třídě je 16 chlapců a 11 dívek, jeden žák opakuje ročník. Žáci jsou šikovní a 
někteří  vynikají v oborech přírody, zdravovědy, vesmíru, počítače. 
     Žáci musí být dobře motivování a zaměstnání, pak je vidět jejích šikovnost. Byli zapojení do 
kroužků - dramatický, pohybový, zdravotnický. Ve všech pracovali úspěšně. 
   Tento školní rok jsme se zaměřili na čtenářskou gramotnost, přečetli jsme ze školní knihovny 
6 knih společně a žáci sami přinášeli knihy, které četli doma a ukazovali je při hodinách i s 
výkladem. Ve třídě je hodně dobrých čtenářů, navštěvují knihovny a měli jsme i besedu v 
knihovně. 
Celý rok jsme měli několik projektů - ve škole, podzim, Helloowen, Zima, Vánoce, 
Velikonoce, Jaro, Léto, Noc s Andersenem. 
Navštívili jsme kino a divadlo v Praze, kulturní programy v Byšicích, ve třídě proběhla beseda o 
zdravovědě. 
Pro rodiče jsme měli vánoční besídku a ke Dni matek jsme vyráběli dárečky. 
Škola v přírodě   byla v Kořenově, celodenní  výlet a muzeum jsme navštívili v Kořenově, 
žákům se škola líbila, vše proběhlo dobře. 
Žáci se účastnili sportovních akcích -  lehkoatletické závody , výtvarných soutěžích, kde jsem i 
zvítězili a soutěže  Lovci nebes. Vystupovali na kulturních akcích. Se třídou i s rodiči se mi 
pracovalo dobře.    

 

3. třída – Mgr. Eva Janíčková 

Do třetí třídy nastoupilo 25 žáků, ve druhém pololetí přešel ze ZŠ Mělnické Vtelno jeden 
žák.  Třetí  třída i letos pracovala po odhlasování rodičů s asistentem pedagoga, kterého si 
hradí rodiče. Práce s asistentkou je velmi dobrá, přínosná, žáci mají možnost pracovat 
individuálně a s dopomocí. Asistentka pracovala výborně, je rychlá, zodpovědná, ochotná a 
přístupná kritice. Rodiče tuto práci kladně ohodnotili a většina si přeje asistenta i do 4. 
ročníku. 

Žáci jsou celkem aktivní, dostatečně motivovaní pro práci, stále se učí spolupracovat, 
pomáhají si. U chlapců řešíme nesamostatnost, jsou dost opečovávaní rodiči a prarodiči. 
Drobné přestupky řešíme hned s rodiči společnou konzultací či telefonicky, což se jeví jako 
účinné. 
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Všechny akce byly zdařilé, až na hudební pořad Hvězdička betlémská. 
Velmi aktivně se i letos zapojili děti a jejich rodiče do sběru starého papíru a do našeho 

společného fondu přibyla další částka, kterou věnujeme na nákup drobných odměn a 
výtvarných potřeb. 

Projekt, který jsem vymyslela pro tento školní rok v rámci čtenářské gramotnosti - Rodiče 
čtou dětem - rodiče nezaujal, neboť se ho zúčastnili pouze tři rodiče. Spolupráce s rodiči je 
však celkově na dobré úrovni a považuji ji za velmi důležitou. Závěr školního roku patřil školní 
akademii a předání vysvědčení. 
 

Akce tohoto školního roku: 

Kino Letňany – V hlavě 

Beseda Dravci 

Plavecký výcvik – září – listopad – 10 lekcí 

Divadlo Mělník -  hudební pořad Hvězdička betlémská 

Beseda Houby 

Mobilní planetárium – 5.11. 

Projektový den Halloween 

Vánoční besídka pro rodiče 

Vánoční jarmark 

Abraka Muzika 

Beseda ve školní knihovně 

Noc s Andersenem 

Projekt Velikonoce 

DC Milovice 

Divadlo Praha – O líné babičce 

Matematická soutěž Cvrček 

Výlet Čertovy hlavy – 1. 6. 

ŠvP Oucmanice 

Beseda – BOZ při plavání - PP 

Akademie 

 

4. třída – Mgr. Jaroslava Vorlová 

V letošním školním roce přišli do třídy tři noví žáci. Celkem bylo ve třídě 28 žáků. Ve třídě 
pracovala také asistentka, která doučovala žáky i v odpoledních hodinách. Chování žáků bylo 
uspokojivé a nikdo nepropadl.  
 
23. září 2015 – Dravci 
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Na školní zahradě proběhla  praktická ukázka našich nejznámějších dravců. Seznámili jsme se  
s jejich způsobem života, lovu a také s ochranou životního prostředí.  

24. září 2015 – Kino Letňany – V hlavě 
Společně s žáky prvního stupně jsme se vypravili do kina v Letňanech. Děti se poučily hravou 
formou o pocitech člověka, fungování lidského mozku. Film se dětem velmi líbil a byl také 
určitě poučným. 

13. října 2015 – soutěž Lovci nebes 
Po naší  úspěšné účasti v soutěži jsme se přihlásili i letos do soutěže Lovci nebes. V prvním kole 
jsme měli za úkol nasbírat lesní plody pro zvířata. Vypravili jsme se do Košátek a nasbírali jsme 
celkem asi 150 kg kaštanů. Počasí bylo pěkné a my jsme se krásně prošli podzimní přírodou. 
Cestou jsme sledovali stopy zvířat a změny v krajině s nadcházejícím podzimem. 

25.11.2015 Dopravní hřiště Mělník 
Tento den jsme se vypravili na dopravní hřiště. Měli jsme mít jízdy na kolech, ale jelikož napadl 
první sníh, museli jsme sedět v učebně a vše probrat pouze teoreticky. Dozvěděli jsme se 
mnoho nových věcí o bezpečném chování v dopravním provozu. Pan policista nás pochválil, že 
jsme věděli spoustu věcí z dopravní výchovy.  

3.12.2015 plnění úkolu z 1. kola soutěže Lovci nebes 
Ve čtvrtek odpoledne jsme se vypravili odnést lesním zvířatům krmivo, které jsme jim 
připravili. Bohužel nebo bohudík ho bylo tolik, že nám ho musel pan školník odvézt autem až 
k hájovně. Za slunečného odpoledne jsme došli až do lesa, kde jsme zvířátkům nasypali 
přinesené dobroty: kaštany, žaludy, řepu, oříšky, tvrdé pečivo, jablka. Pro ptáčky jsme vyrobili 
krmítka ve formě srdíček, která jsme zavěsili na stromky v oboře. Všem se nám výlet moc líbil 
a ještě jsme si nasbírali spoustu materiálu na přírodovědu (lesní plody, šišky, dřevo….).  

9.12.2015 Beseda – Nemoc motýlích křídel 
Ve škole jsme se zúčastnili besedy o dětech, které mají nemoc motýlích křídel. Bylo to velmi 
zajímavé a dozvěděli jsme se mnoho nových informací. 

22.12.2015 Vánoční besídka 
Pro rodiče jsme si připravili pásmo scének a tanečků. V úvodu besídky zatancovala naše 
děvčata moderní tanec. Potom následovalo vystoupení na písničku Polámal se mraveneček. 
Kluci předvedli úžasné Maxim Turbulenc a ostatní žáci třídy předváděli mravence a lékaře. 
Samostatné vystoupení Michala Vasse s breakdancem bylo také moc pěkné. Vrcholem celé 
besídky byla hraná komedie Příchod Slovanů do Čech. Celé představení jsme proložili 
písničkami a pěkně si to užili. Rodiče se dost nasmáli a pobavili.  

15.3.2016 Hudební pořad Abraka Muzika – Prevence kriminality 
Na tomto pořadu jsme byli v místním kině. Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých věcí 
a ještě jsme si pěkně zazpívali. Pořad se nám velmi líbil a těšíme se určitě na další. 

23.3.2016 Velikonoční dílny 
Tento den jsme se neučili. Byli jsme rozděleni do různých skupin a k různým vyučujícím. Po 
celý den jsme vyráběli velikonoční dekorace. Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavého o 
velikonočních zvycích v různých státech světa. Pan školník nám předvedl, jak se plete 
pomlázka. V závěru dne jsme si každý našel na školní zahradě svého čokoládového zajíčka. 
Celý den se nám velmi líbil. 



71 

 

23.3. 2016  2. kolo soutěže Lovci nebes 
V druhém kole soutěže jsme měli za úkol vyrobit krmítko pro ptáky. Z celkového počtu 28 žáků 
naší třídy se nám jich sešlo 24. Bylo velmi těžké z tohoto počtu krmítek a budek vybrat to 
nejhezčí. Přesto jsme společným hlasováním vybrali krmítko Martina Cinnera a zaslali jsme ho 
do druhého kola soutěže. Dostali jsme za něj plný počet bodů. Pro ostatní krmítka si přijel pan 
hajný z lesa a několik krmítek rozmístíme v okolí školy.  

4. 4. 2016  projekt Josef Lada 
Do školy jsme přinesli pohledy a knížky od tohoto našeho významného spisovatele. Povídali 
jsme si o knížkách a četli jsme si ukázky z jeho knížek. Vymalovali jsme si také omalovánky. 

6.4.2016 Technické muzeum Praha – výstava Bydleme hravě, půjde to hravě. 
Jeli jsme autobusem do Prahy do Technického muzea. Výstava byla zaměřena na šetření 
energií a využívání netradičních zdrojů energie. Všem se líbila a každý dostal pracovní list, hru 
a brožurku pro rodiče. Dále jsme si prohlédli celé technické muzeum, jehož expozice se nám 
velice líbily.  

21.4.2016 Beseda v knihovně Josef Lada 
Paní knihovnice nám připravila besedu o spisovateli Josefu Ladovi. Moc se nám beseda líbila a 
zjistili jsme, jaké krásné knihy pan Lada ještě napsal. 

29.4.2016 Dopravní hřiště Mělník 
Tentokrát nám počasí přálo a my jsme se projeli na kolech po dopravním hřišti. Paní policistka 
řídila dopravu a my jsme dostávali trestné body. Na závěr celé akce jsme si napsali testy 
z pravidel silničního provozu a většina z nás získala průkaz mladého řidiče. 

10.5.2016 Projekt Rostliny a živočichové rybníků 
Vypravili jsme se pěšky k velkým rybníkům v blízkosti Byšic. Bylo krásné počasí a už cestou 
jsme dostávali mnoho úkolů. U rybníka jsme se rozdělili na skupiny. Každá skupina dostala 
lupu, nádobku na vodu, pracovní list a atlas rostlin. Vypravili jsme se do okolí rybníka a také do 
vody pro získání přírodního materiálu. Po dvou hodinách jsme měli vše zmapované a 
kontrolovali jsme si naše výsledky s paní učitelkou. Vycházka a práce u vody se nám všem moc 
líbila. 

18.5.2016  3.kolo soutěže Lovci nebes 
Naším třetím a posledním úkolem soutěže bylo vytvořit knihu na téma Krkavec. Rozdělili jsme 
se do menších skupin a každá skupina vytvořila jednu stránku knihy. Vše jsme nakonec svázali 
a odeslali poštou do soutěže. Uvidíme, jak se umístíme. 

23.5.2016 – Divadlo v Dlouhé – O líné babičce 
Jeli jsme autobusem do Prahy do divadla. Představení O líné babičce se nám moci líbilo. Mohli 
jsme i ovlivnit jeho další pokračování a to bylo velmi zajímavé. Cestou zpátky jsme šli přes 
velkou část Prahy a i tato cesta se nám líbila.  

2.6.2016  Slavnostní odhalení busty J. A. Komenského 
Zúčastnili jsme se slavnostního odhalení busty J.A. Komenského a slavnostního předání nově 
zrekonstruované budovy školy. Škola se nám všem moc líbí. 

17.6.2016  Sportovní den 
Na tento den jsme se velmi těšili, ale počasí nám ho překazilo. Museli jsme zůstat ve škole, 
protože venku hodně pršelo. Sportovní den byl připravený ve škole a my jsme plnili jednotlivé 
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úkoly ve třídách. Moc se nám to líbilo a tento den jsme si i přes nepřízeň počasí velmi užili. 

20.6.2016 – 24.6.2016 škola v přírodě Srbská Kamenice 
Na školu v přírodě jsme odjížděli v pondělí ráno a ještě dopoledne jsme se stihli ubytovat. 
Odpoledne jsme vyrazili na sportovní vycházku k Dolskému mlýnu, kde se natáčelo v minulosti 
několik pohádek. Chvíli jsme šlapali do kopce a zase z kopce. Na první den to bylo docela 
náročné. V úterý ráno jsme se učili, jak zacházet s buzolou a mapou. Bylo to velice zajímavé 
dopoledne. Odpoledne jsme vyrazili do Srbské Kamenice na naučnou stezku a prohlídku obce. 
Ve středu jsme se vydali pěšky do indiánské vesničky Růžová, kde nás čekal indiánský kmen, 
který nám ukázal jejich zvyky. Bylo to velmi zajímavé. Odpoledne jsme přešli do mydlárny 
Rubens, kde jsme si vyrobili své vlastní mýdlo. Ve čtvrtek jsme si zahráli na  „ záchranáře“ 
volali jsme policii, záchranku, hasiče. Také jsme se obvazovali a poskytovali si první pomoc. 
Odpoledne jsme se šli koupat do Jetřichovic u Děčína. Cestou jsme dvakrát museli přebrodit 
říčku Kamenici a tak byla cesta velmi zajímavá. Každý večer jsme hráli sportovní turnaje, 
opékali špekáčky nebo si hráli v lese. Všem se nám škola v přírodě velmi líbila. 

29.6.2016 školní akademie 
Na školní akademii si naše děvčata připravila taneční vystoupení.  

 

5. třída – Ivana Rusňáková 

Třída jako kolektiv je bezproblémová, je schopná vzájemné spolupráce, kooperace a pomoci. 
Vztahy mezi žáky, včetně integrované žákyně, jsou bez větších problémů. Vzhledem k tomu, že 
nebylo nutné řešit vážné výchovné problémy, byly třídnické hodiny zaměřené převážně na  
plnění školních povinností, organizaci školního roku, akcí a výletů. 

23.9. - Beseda na téma Dravci - žáci se zde dozvěděli základní informace o životě dravců a 
mohli zde vidět zástupce několika druhů denních i nočních dravců.  

24.9. -Školní rok byl příjemně zahájen návštěvou kina Letňany – film V hlavě 

25.11. -  Přednáška -  Houby - žáci si vyslechli rady, kterých se mají držet při sběru hub, dále 
jim byly ukázány druhy hub a vysvětleno,  jak rozeznat jedovaté a jedlé houby. 

14.12. - Návštěva MKD v Mělníku - divadelní představení Vánoční koleda inspirované povídkou 
Charlese Dickensena. 

LVK - každoročně pořádaný lyžařský výcvik v Krkonoších. Zúčastnili se žáci Poláková Anna, 
Schovánek Kristián, Šteinerová Tereza 

 15.3.- Divadelní představení Abraka muzika, zaměřené na vznik a historii anglické kapely 
Beatles – kinosál Byšice 

1.4. - Již tradičně se děti sešly v podvečer, aby společně prožily čtenářskou  akci  Noc s 
Andersonem. Děti si nejprve představily své knihy, které právě četly, následně probíhalo 
společné čtení, čtenářské soutěže a kvízy. 
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11.5. – Vybrané zástupkyně třídy Svobodová Eva  a  Levčíková Natálie odjely  do Dětského 
centra v Milovicích, kde předaly zdejším dětem zakoupené hračky a také s nimi mohly strávit 
volný čas různými hrami. 

22.6 - 24.6. -  Žáci absolvovali třídenní výlet do Kutné Hory  společně se 7.A.  Během pobytu 
navštívili centrum Kutné Hory a  historické památky: chrám sv. Barbory, Muzeum  stříbra 
s prohlídkou dolů a kostnici v Sedlci. Dále navštívili také místní kino, kde shlédli film Želvy 
Ninja 2. (tento výlet se konal jako rozlučkový s prvním stupněm). 

28.6 - Závěrečný výlet - návštěva IQ Landia v Liberci – zde si žáci mohli sami vyzkoušet různé 
pokusy z oblasti chemie, fyziky, přírodovědy a zeměpisu.  Také zde byla připravená vědecká 
show, kterou provázel moderátor a formou pokusů, předváděl žákům chemické a fyzikální 
jevy. 

6.4. - na soutěži Minifotbal  McDonald´Cup Mělník  se zúčastnili žáci Schovánek Kristián, 
Honzík Lukáš, Šarišský Marián, a Trnka Vítek. 

2.5. - sportovní akce Plavecko-běžecký pohár na Mělníku, třídu reprezentovali Studená 
Dominika a Mejsnar Jakub. 

10.5. - sporovní akce OVOV Mělník – třídu reprezentovali Studená Dominika a Mejsnar Jakub. 

 

6.A. třída – Mgr. Marcela Marková 

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 na vyřizování 

třídnických záležitostí (absence, organizační záležitosti apod.), protože kontakt s třídní 

učitelkou během týdne byl pouze ve dvou hodinách dějepisu.  

 

AKCE A PROJEKTY 

Září : 10.9. -11.9. 2015  6.A +6.B- společný adaptační kurz Lhotka u Mělníka-pěší pochod do 

Lhotky, návštěva Skalního bytu, hry v přírodě, aktivity pod vedením školního psychologa 

Listopad: 18.11. 2015 6.A Mělnicko a Kralupsko v pravěku: dějepisná exkurze k opakování 

učiva tematického celku Pravěk a doplnění poznatků regionální historie: interaktivní program 

a prohlídka expozice muzea v Kralupech nad Vltavou 

27.11. 2015  exkurze Drážďany Po návštěvě Muzea hygieny a prohlídce historického centra si 

žáci mohli vyzkoušet své znalosti německého jazyka při návštěvě vánočních trhů a nakupování. 

29.11. 2015 Vánoční jarmark- prodej výrobků třídy 
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Prosinec:   

9.12. 2015 6.A divadelní představení Vánoční příběh podle předlohy Ch. Dickense v MKD 

Mělník 

23.12.  2015 vánoční besídka třídy 6.A 

Březen:  

4.3.  2016 6.A, 7.A a 7.B Workshop s pracovnicí příbramského muzea na téma historie 

Voskařství- zaměření na historii, náboženství, výtvarné a praktické dovednosti  

9.3. 2016 6.A+7.A Návštěva expozice k dějinám starověkého Egypta: Poklady ukryté v písku v 

Regionálním muzeu Kolín a prohlídka židovského hřbitova historického centra projektu  

Duben: 1.4. 2015 6.A Noc s Andersenem- zaměřený na čtenářskou gramotnost 

20.4. 6.A přednáška zaměřená na prevenci kyberšikany 

Květen:  

17.5. 2016 6.A +6.B Workshop Migrace společnosti META - seznámení s problémem migrace, 

zaměřený na odstraňování předsudků a xenofobie vůči cizincům u nás 

Červen: 

22.6. 2016 V týdnu výletů podnikla  6.A pěší výlet na Hostín- turistický výlet , zaměřený na 

prohlubování kolektivních vazeb prostřednictvím týmových her , 23. 6. 2016 se zúčastnila 

interaktivního programu Zahrady a parky na zámku Veltrusy ( interaktivní program se 

zaměřením na historii, botaniku a geografii 24.6. se vydala na pěší výlet do Zelčína přes 

Mělník, Hořín  a zpáteční cestu si užila na plavbě lodí - zaměřen na poznávání okresního města 

Mělník a jeho okolí 

28.6. 2016 6.A výlet do IQlandia Liberec6.B–  Vladimíra Mandová 

10.-11.9. 2015  Adaptační pobyt  
Na začátku školního roku se žáci 6. tříd zúčastnili adaptačního pobytu s cílem seznámit se 

vzájemně s novými žáky a vytvořit nový kolektiv. Do rekreačního ubytování ve Lhotce se za 

žáky přijel podívat i školní psycholog a s dětmi si zahrál hry  na upevnění kolektivu.  

9.12.2015 Městské muzeum Kralupy nad Vltavou 
S cílem podívat se na umělecké výrobky a obrazy ze dřeva jsme vyrazili do Městského muzea 

v Kralupech nad Vltavou.  Výstava se dětem moc líbila a dokonce si mohly i zkusit vyrobit 

v dřevořezbářské dílně svůj vlastní výrobek. 

18.12.2015 Vánoční Praha 
Před Vánocemi jsme se jeli podívat na Vánoční trhy do Prahy, kde jsme si pošli trhy od 

Václavského náměstí až po Staroměstské. Děti si s chutí daly horkou čokoládu, trdelník, či 

pečené jablko a nakoupily také některé dárky pod stromeček 

19.5.2016 exkurze Mělník 
Na Mělníku jsme se zúčastnili městem pořádané akce Den bezpečí, kde děti mohly vidět práci 
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záchranných složek. Po skončení programu jsme se přesunuli nahoru na náměstí  a navštívili 
jsme Mělnické podzemí a absolvovali prohlídku na Zámku Mělník.  

20.6.2016  Historická Praha 
Na náročnou procházku do Prahy jsme vyrazili za hezkého počasí s cílem seznámit se 

s historickými či jinak významnými místy a budovami. Od Hlavního nádraží přes Prašnou 

bránu, Letenský park, Pražský hrad, Nerudovu ulici, Karlův most, Staroměstské náměstí a 

Václavské náměstí jsme ještě stihli metrem jet na Vyšehrad, kde byla většina dětí úplně 

poprvé. 

23.-25.6.2016  Cyklovýlet Kokořínsko 
Na závěrečný výlet jsme nevyrazili ani vlakem, autobusem, ani pěšky, ale tentokrát na kole. 

Děti ujely do kempu U splávku na Kokořínsku úctyhodných 26km, kde jsme postavili stany a 

strávili dvě noci. Navštívili jsme hrad Kokořín, skalní útvary Pokličky, Žábu, Obra, Faraona a 

Městské lázně Mšeno, kde se v horkém počasí děti celé odpoledne koupaly.  

 

7.A–  Mgr. Jaroslava Felcmanová 

Žáci 7. A se během školního roku zúčastnili hned několika různorodých akcí zaměřených na 

rozvoj dovedností, znalostí i vzájemného poznávání a komunikace. 

V úvodu školního roku, 24. 9. proběhla beseda na téma Dravci, kdy se žáci setkali se zástupci 

opeřených dravců, dozvěděli se základní informace spojené s jejich životem v přírodě.  

Na přírodopisné téma pak navázali 25. 11. přednáškou na téma houby – jaké jsou jejich druhy, 

stavba těla houby a obdrželi i několik rad, jakými se řídit při sběru hub v lese. 

 

Koncem téhož měsíce, 27. 11. pak vybraní žáci odcestovali na vánoční trhy do Německa do 

Drážďan, kde mimo jiné navštívili i Muzeum hygieny. 

 

V čase adventu, 14. 12. pak žáci navštívili MKD v Mělníku, kde shlédli divadelní představení 

Vánoční koleda. Tato divadelní inscenace se inspirovala známou povídkou od Charlese 

Dickensena, byla podbarvena tanečními i pěveckými čísly. 

 

V závěru prvního pololetí, 14. 1., si žáci mohli procvičit své znalosti a konverzační dovednosti 

z angličtiny během anglické show, jež se konala v kinosále Obecního úřadu v Byšicích a byla 

koncipována formou zpěvu i konverzace na vybraná témata. 

 

Každoročně se vybraní žáci mohli přihlásit do lyžařského výcviku v Krkonoších, který se u žáků 

těší obliby. 

 

V březnu také proběhl týden věnovaný osobnosti Jana Amose Komenského, během něhož žáci 

plnili rozličné úkoly s cílem přiblížit si dobu života učitele národů i samotnou jeho osobnost. 

 

Žáci měli rovněž možnost na půdě školy 9. 3. navštívit voskařskou dílnu, kde si sami zkoušeli 

odlitky z vosku či výrobu svíček. Součástí voskařské dílny byla i přednáška věnující se profesi 

pracující s voskem ve středověku.  
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V březnu, 9.3., žáci navštívili město Kolín. Zde společně s průvodcem nahlédli do zdejší 

synagogy, poté si vyslechli výklad k tamějšímu židovskému hřbitovu, který se zaměřoval na 

osud židů v českých zemích.  

 

Každoročně v měsíci květnu (4. 5.) se konal Den Země, během něhož žáci na vyhrazeném 

úseku pomáhali s úklidem okolí obce Byšice. 

 

V měsíci květnu (11. 5.) dva vybraní zástupci naší třídy odcestovali na jeden den do Dětského 

centra v Milovicích, kde měli možnost strávit se zdejšími dětmi několik hodin. 

 

V květnu se poté konaly ještě dvě akce: První akce byla zaměřena na prevenci v oblasti 

rasismu, stereotypů a předsudků pod vedením pracovníků městské policii. Druhá akce (17. 5). 

v Ústí nad Labem byla zaměřena na poznávání německých reálií formou zábavné soutěže a 

završená koncertem německé popové skupiny.  

 

Závěrečný měsíc červen byl rovněž bohatý na rozličné akce. V rámci rozvoje čtenářství se 

zájemci 1. 6. zúčastnili pražské literárně dramatické akce Děti, čtete? Tato akce navazovala na 

besedu s majitelkou nakladatelství Meandr, paní Pecháčkou (tato beseda byla pořádána ve 

škole).  

 

Prevenci byla vyhrazena akce Protidrogový vlak na vlakovém nádraží v Mělníku (20. 6.). Žáci 

procházeli celým vlakem a seznamovali se s příběhem mladé dívky, která se stala závislou na 

pervitiny a následně heroinu. Zvláštní důraz byl kladen na příčiny i následky užívání 

návykových látek a jejich prevenci.  

 

V týdnu výletů (22.-24. 6.) se žáci pod vedením třídní učitelky rozjeli na třídenní výlet do Kutné 

Hory, kde se seznamovali s historií města spojenou s těžbou stříbra. V rámci tohoto programu 

byly navštíveny následující památky: chrám sv. Barbory, Muzeum stříbra s prohlídkou dolů 

i kostnice v Sedlci.  

 

Závěrečný výlet 28. 6. byl věnován návštěvě IQ Landie v Liberci, kde byla pro žáky přichystána 

vědecká show, během níž se žáci seznamovali formou pokusů s různými chemickými 

i fyzickými jevy i zákonitostmi. V jednotlivých patrech si poté žáci mohli interaktivní formou 

vyzkoušet mnohé pokusy a teoretické poznatky z oblasti přírodopisu, zeměpisu, fyziky 

i chemie aplikovat v praxi. 

 

Během roku byla zvláštní pozornost věnována rozvoji čtenářské gramotnosti, a to nejen 

v rámci tzv. „Výzvy 56“, ale v průběhu celého školního roku. Nově byla pojata koncepce výuky 

českého jazyka a literatury, kdy došlo ke spojení literární výchovy a slohu a vytvoření 

dvojhodinového bloku tzv. čtenářských lekcí. Zároveň byly nově zavedeny dílny čtení, během 

nichž žáci pracovali a četli vlastní četbu dle svého výběru. Tato koncepce pak byla podpořena 

již zmíněným projektem Děti, čtete?, besedou s paní Pecháčkovou z nakladatelství Meandr, 

tak akcí Noc s Andersonem. Již v tomto úvodním roce je nová koncepce kladně hodnocena jak 

vyučujícími českého jazyka, tak samotnými žáky. 
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Během školního roku vybraní chlapci ze 7. A reprezentovali naši školu v okresním kole 

v basketbalu. 

V rámci hodnocení klimatu třídy se z pozice třídního učitele přikláním k pozitivnímu 

hodnocení. Ve třídě je slušná pracovní morálka, žáci nemají větší problémy pracovat ve 

skupinách a vcelku i efektivně. Z hlediska vztahů mezi samotnými žáky pak byly v průběhu 

roku za podpory školního psychologa řešeny konflikty s určitými jedinci. V následujícím 

školním roce by byla vhodná intervence z pozice již zmíněného školního psychologa 

ke zmapování a stabilizaci vztahů ve třídě.  

 

7. B – Ing. Martina Hrabáková 

Ve třídě je 19 žáků (7 dívek a 12 chlapců). Jedná se o třídu spíše pasivní s nechutí zapojit se do 

jakýchkoliv aktivit. Aktivní jsou zde pouze tři nebo čtyři žáci, ostatní se ze své vlastní vůle 

nezapojují. Chlapci mají rádi sport a reprezentují školu na sportovních soutěžích. Prospěch 

třídy odpovídá vynaloženému úsilí, ale je zde potenciál ke zlepšení. 

Studijní přístup žáků k výuce byl konzultován s rodiči na třídní schůzce. Z diskuse byl potvrzen 

nezájem ze strany žáků i o jakoukoliv domácí práci a přípravu.  

Třídnické hodiny byly zaměřeny na seznámení se školními akcemi a akcemi žákovského 

parlamentu, na chování ve vyučovacích hodinách, prospěch a omlouvání absence. 

Akce: 

10. 9. úklid židovského hřbitova – budování vztahu k obci 

25. 11. Beseda o houbách – učivo Př 

9. 12. Beseda o nemoci motýlích křídel – učivo Př, akce žákovského parlamentu 

10. 12. Muzeum pražských strašidel a pověstí – čtenářská gramotnost, učivo Čj 

14. 12. MKD – Vánoční příběh – divadelní představení 

22. 12. Vánoční besídka – předávání dárku, vánoční zvyky 

14. 1. Kinosál  -Divadlo Slunečnice –anglická šou 

1. 3. – 4. 3. Projekt J. A. Komenský – významná osobnost, putování, význam pro dnešní dobu 

1. 4. Beseda s J. Pecháčkovou, spisovatelkou, zakladatelkou nakladatelství Meandr – Čj 

11. 4. Testování SCIO – Čj 

12. 4. Testování SCIO – M 

13. 4. Testování SCIO – Aj 

14. 4. Testování SCIO – OSV 

20. 4. Preventivní program zaměřený na rasismus a xenofobii 

4. 5. Den Země – pomoc s úklidem v obci 

2. 6. Slavnostní předání školy a odhalení busty J. A. Komenského 

13. 6. – 17. 6. Týden stážistů 

21. 6. Protidrogový vlak – preventivní program 

23. 6. Výlet na Mělník – muzeum, studna, kostel, věž, soutok 

24. 6. Výlet na Mělník – Zoopark Zelčín 
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Reprezentace žáků třídy v soutěžích 

7. 10. Okresní kolo minifotbalu Neratovice – Josef Kotyk 

9. 11. Oblastní kolo ve florbalu Mělník – Kohout D., Kohout P. 

21. 3. Okresní kolo v basketbalu – Macháček M., Vtelenský T. 

10. 5. Okresní kolo OVOV – Kohout P., Kohout D. 

17. 5. Krajské kolo OVOV – Kohout D., Kohout P. 

 

 

8. třída – Ing. Jolana Votavová 

Tato doposud klidná třída byla v letošním školním roce často označována za třídu, kde se neučí 

tak dobře, jak jsme byli zvyklí. Za příčinou neklidu v této třídě jsme často označovali 

problémového žáka, který opakoval ročník, dále pak žáci, kteří končili povinnou školní 

docházku a vycházejí ze školy.   

Na třídnických hodinách jsme většinou řešili průběh plánovaných akcí nebo jsme se zaměřili 

na aktuální problémy ve třídě týkající se často společného kolektivu.  

Dalšími tématy byla místa školního řádu, na která bylo potřeba podle postřehů vyučujících 

upozornit. 

Akce třídy a účast na školních akcích projekty třídy  

 

 Beseda – Dravci (Přírodopis) 

 Beseda s hostem na téma " Houby"(Přírodopis) 

 Beseda o nemoci motýlích křídel  

 Vánoční příběh - divadelní představení (Literatura) 

 Angličtina v písních, hudebně naučný pořad (Angličtina, hudební výchova) 

 Projekt „Putování Jana Ámose Komenského“ (Čtenářská gramotnost, literatura, dějepis) 

 Workshop Den, kdy se mlčelo (téma kolektivizace)(Dějepis) 

 Beseda s I. Pecháčkovou, spisovatelkou, zakladatelkou nakladatelství Meander (Čtenářská 

gramotnost) 

 Program prevence zaměřený na rasismus a xenofobii 

 Den Země - pomoc s úklidem v obci 

 Návštěva Úřadu  práce Mělník IPS (Volba povolání) 

 Festivalu  „Děti, čtete?“  (Městská knihovna v Praze)(Čtenářská gramotnost) 

 Projekt EDISON 

 Výlet Praha - Hodinová plavba po Vltavě – Procházka Prahou s hodinovou plavbou po Vltavě.  

Plavba  centrem  Prahy byla doprovázena vyprávěním v českém i anglickém jazyce. 

 Tenisová miniškolička  – Mělník 

Během dvou hodin děti získaly hlavní návyky jak hrát správně tenis.  

 

Reprezentace žáků třídy v soutěžích 

 Reprezentace v projektu „Příběhy našich sousedů“:   

Boháčová Adéla, Vlčková Tereza, Komeštíková Kristýny, Vyhlasová Kristýna, Nezbeda 

Lukáš 

 Reprezentace v okresním kole pythagoriády:         Adéla Boháčová 
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9. A  – Natálie Fabianová 

 

Letošní školní rok zahájili naši deváťáci pětidenním jazykovým pobytem v Rakousku, kde se 

věnovali zdokonalování svých znalostí němčiny a poznávali krásy přírody v Německu a 

Rakousku. 

Zajímavá beseda o dravcích se konala koncem září a vztahovala se k učivu přírodopisu. 

Začátkem října jsme se vypravili na besedu s byšickou starostkou paní Janou Polákovou na 

obecní úřad. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o obecním úřadě a jeho fungování 

a dalších plánech obce Byšice. Beseda navazovala na učivo VOZ. 

O možnostech dalšího studia, nabídce SŠ a SOU ve středočeském kraji, se žáci dozvěděli na 

výstavě vzdělávání v MKD Mělník 22. října. Exkurze se vztahovala k učivu svět práce. 

Za kulturou jsme vyrazili 26. října také do MKD Mělník, kde se konalo krásné divadelní 

představení Karla Čapka Bílá nemoc, které navazovalo na učivo dějepisu. 

12. listopadu jsme již podruhé navštívili informační a poradenské středisko pro volbu povolání 

v Mělníku, kde  byli žáci opět informováni o nabídce SOŠ a SOU v našem regionu. 

27. listopadu se někteří žáci zúčastnili výletu do Drážďan, kde navštívili Muzeum hygieny, 

prohlédli si předvánoční centrum města a mohli si nakoupit v Altmarkt Galerii. Žáci zde měli 

možnost komunikovat německy. 

14. ledna jsme se opět vypravili do byšického kina na anglickou hudební show Sunflower. 

Známé písničky a mladí interpreti naše žáky doslova nadchli. Spojení hudby a angličtiny je 

dětem naprosto přirozené.  

18. února se konal 4. školní ples, kde se žáci opět věnovali společenskému chování a tanci. 

V únoru se někteří žáci zúčastnili lyžařského kurzu v Janově nad Nisou, kde se zdokonalovali 

v lyžování nebo snowboardingu. 

Den země se konal 4. května. Navzdory vytrvalému dešti a silnému větru žáci vysázeli stromky 

podél cyklostezky na Hostín. 

Návštěva dětí v DC Milovice se konala 11. května. Pohrát si dětmi bez rodin a přinést jim 

drobné dárečky a finanční dar patří k tradičním akcím naší školy. 

Na Den s němčinou jsme se vypravili 17. května do Ústí nad Labem. Tato povedená akce byla 

zakončena koncertem mladé německé kapely Tonbahngerät. 

Jen  pět žáků se zapojilo do projektu Příběhy našich sousedů. Nejprve navštívili 13. května 

archiv SOKA Mělník, kde vyhledávali informace. Dále dělali rozhovory s pamětníky z Byšic a 

dne 23. května jeli natáčet do Českého rozhlasu do Prahy. Celý projekt byl prezentován 

v byšickém kinosále 28. června za účasti veřejnosti. 
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Den dětí jsme oslavili s dětmi ve školce. Připravili jsme pro ně dopolední program plný soutěží. 

Dětský den zakončila sladká odměna a diplom. 

Týden se stážisty se konal od 13. do 17. června. Celý týden se žákům věnovalo šest stážistů 

z různých koutů světa a představovali jim svoji zemi, kulturu a tradice. Žáci si procvičili 

angličtinu a dozvěděli se mnoho nových informací. V pátek se v rámci sportovního dne konal 

školní turnaj ve fotbale. 

V týdnu výletů jsme v pondělí, 20. června, navštívili preventivní program Protidrogový vlak na 

Mělníku. V úterý 21. června jsme jeli na kolech k ovčárskému jezeru, ve středu 22. června jsme 

jeli do Prahy na Laser Game. Čtvrtek 23. června patřil turistice. Pěšky jsme šli do Košátek a 

zpět.  

Školní rok uzavřeli žáci vystoupením na školní akademii v byšickém kině. 

V letošním roce žáci naší třídy vzorně reprezentovali školu pouze na dvou sportovních 

soutěžích.  

6. října – okresní kolo minifotbalu v Neratovicích. (Černý, Vtelenský, Vyhlas a Todor) 

6. listopadu – oblastní kolo florbalu (Vtelenský, Vyhlas a Todor) 

Na pravidelných třídnických hodinách jsme se věnovali hlavně běžným třídnickým záležitostem 

jako kontrola žákovských knížek, včasné omlouvání absencí, sebehodnocení žáků, plánování 

exkurzí, výletů a závěrečné školní akademie. 

 

9. B  – Mgr. Katarína Ráčková 

V letošním školním roce třída 9.B navštívila několik zajímavých exkurzí, výletů nebo výchovně 

vzdělávacích pořadů. Žáci vyjeli nejen za sportem, ale i za kulturou mimo svou obec. 

Hned na začátku září jsme absolvovali pětidenní jazykový pobyt v Rakousku, se zaměřením na 

prohloubení jazykových znalostí z němčiny. Pobyt měl pozitivní vliv nejen na zlepšení vztahu 

žáků k jazyku, ale také k získání lepšího povědomí o životě našich rakouských sousedů. Výlet 

lanovkou na Dachstein či prohlídka Salzburgu a mnoho dalších míst v nás zanechaly krásné 

vzpomínky.    

Konec září patřil zajímavé besedě o dravcích, která se konala na školní zahradě. Tato beseda se 

vztahovala k učivu přírodopisu. 

V rámci předmětu VOZ jsme se v říjnu vydali společně s třídou 9. A na besedu s paní 

starostkou Polákovou na OÚ. Žáci se dověděli spoustu zajímavých informací týkajících se 

spravování obce, závěr patřil diskusi s žáky.  

Vzhledem k blížícímu se rozhodování žáků ohledně výběru středních škol jsme v říjnu a 

v listopadu absolvovali hned dvě návštěvy Mělníka. Nejdřív se jednalo o výstavu Vzdělávání 

2015 v MKD, 22. 10., odkud si žáci odnesli spoustu letáků a materiálů týkajících se nabídky 
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středních škol. Byla zde možnost přímo pohovořit se studenty daných škol a tak získat lepší 

představu. Druhá návštěva 12. listopadu, směrovala na IPS, kde si již podruhé žáci zkusili 

způsob vyhledávání škol nebo pracovních nabídek přímo v počítačovém systému. Také jim 

byly zodpovězeny otázky zaměstnankyní úřadu práce. Exkurze se vztahovala k učivu Svět 

práce. 

26. října jsme se vydali za kulturou do MKD Mělník na divadelní představení Karla Čapka, Bílá 

nemoc, která navázala na učivo literatury. 

27. listopadu cestovalo několik žáků naší třídy s paní uč. Markovou do Drážďan, nejen                   

za poznáním města, ale také za načerpáním předvánoční atmosféry na trzích.  

14. ledna jsme si zazpívali několik písní v angličtině v byšickém kinosálu na hudební show 

Sunflower. Hlavním cílem akce bylo prohloubit pozitivní vztah k angličtině.  

Někteří žáci se v únoru zúčastnili školního lyžařského kurzu v Janově nad Nisou, kde se 

zdokonalovali v lyžování nebo ve snowboardingu.  

Již čtvrtý školní ples, který se konal 18. února ve školní tělocvičně, přilákal většinu žáků naší 

třídy. Skvělá hudba, soutěže, či občerstvení byly zárukou skvělé nálady. Díky bohaté tombole 

jsme vybrali finanční prostředky na školné našeho adoptovaného Dominika. 

V květnu jsme se vydali za úklidem a sázením stromků do okolí Byšic, abychom tak společně 

oslavili Den Země. Po usilovné práci jsme den zakončili opékáním buřtů na školní zahradě. 

Taktéž jako každý rok, 11. května někteří žáci naší třídy navštívili dětský domov v Milovicích. 

Měsíc květen (17. 05.) patřil i výletu „Den s němčinou“ v Ústí nad Labem, organizovaný paní 

uč. Markovou.  

Několik žáků se zapojilo do projektu Příběhy našich sousedů. Nejprve navštívili 13. května 

archiv SOKA Mělník, kde vyhledávali informace. Dále dělali rozhovory s pamětníky z Byšic 

a dne 23. května jeli natáčet do Českého rozhlasu do Prahy. Celý projekt byl prezentován 

v byšickém kinosále 28. června za účasti veřejnosti. 

Třetí týden v červnu (13. – 17. 6.) jsme si ve škole užili přítomnost šesti stážistů z celého světa, 

kdy si žáci mohli procvičit své znalosti v angličtině a získat zajímavé informace z různých koutů 

světa. Týden byl zakončen sportovním dnem, kde děti zdolávaly různé sportovní soutěže, nebo 

si zahrály turnaj ve fotbalu.  

Závěr školního roku patřil výletům, jako exkurze „Protidrogový vlak“, která se konala 20. 

června, cyklovýlet na Kokořínsko 21. června, Laser Game v Praze 22. června, nebo pěší výlet do 

Košátek 23. června. Samozřejmě nechyběl ani požární poplach. 

Žáci prošli testováním SCIO. Ověřovány byly znalosti z matematiky, českého jazyka a 

angličtiny. Školní rok jsme ukončili 29. června vystoupením a rozlučkou na školní akademii v 

byšickém kině. 

Také v letošním roce žáci 9. B reprezentovali naši školu na různých soutěžích. 
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Bohunka Maňová – OVOV Mělník (10. květen) / krajské kolo OVOV Čáslav (17. květen) 

Antonín Maňo – okresní kolo minifotbalu (6. říjen) 

Tomáš Buriánek – florbal (6. listopad), okresní kolo minifotbalu (6. říjen) 

Jakub Krahulík – okresní kolo minifotbalu (6. října) 

Jan Vozáb – florbal (6. listopad), OVOV Mělník (10. květen) / krajské kolo OVOV Čáslav (17. 

květen), okresní kolo minifotbalu (6. říjen) 

David Fabian – florbal (6. listopad), okresní kolo minifotbalu (6. říjen) 

Na pravidelných třídnických hodinách jsme řešili běžné třídnické záležitosti jako kontrola 

žákovských knížek, včasné omlouvání absencí, sebehodnocení žáků, plánování exkurzí, výletů 

a závěrečné akademie. Nejvíce času jsme strávili diskusí o nevhodném chování některých žáků 

během vyučování i o přestávkách. Z důvodu opakovaných kázeňských přestupků bylo 

několikrát chování žáků projednáno s vedením školy za přítomnosti rodičů a výchovné 

poradkyně. Na základě těchto problémů bylo v průběhu školního roku uloženo několik 

kázeňských opatření.  

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2012/13 proběhla 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 .  

http://www.zsbysice.cz/
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10.  Základní údaje o hospodaření školy 
 
Zprávu o finančním hospodaření školy za kalendářní rok 2015 viz. Příloha č. 1 – Účetní 
uzávěrka za rok 2015, 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.  
  

  

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 9 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. 
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  Adopce dětí z Keni přijde na 7200 Kč ročně. 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. Podle našich výpočtů by každý ze žáků 
ZŠ Byšice za rok přinesl 36 Kč ve třech splátkách (tedy 3 x12 Kč).  

 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. 
 

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 – výzva 56 
 

Škola podala 24.4.2015 projektovou žádost s názvem  Rozvoj čtenářství a cizího jazyka, 
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1283 v rámci operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost „Výzva 56“ a projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl 
schválen k financování. 
 
Finanční dotace projektu:   757.960 Kč 
 
Projekt byl úspěšně zakončen 31.12.2015 
Klíčové  aktivity projektu:  
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – 4 
šablony, které byly realizovány ve 4 třídách. Byla zakoupena beletrie (celkem 618 
publikací), elektronické čtečky (18ks)).  

2. Zahraniční jazykový kurzy pro učitele – učitelé absolvovali 4 zahraniční kurzy.  

3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky – proběhl jazykově vzdělávací pobyt 
v Rakousku pro 2 skupiny žáků z 9. a 8. tříd. 

  
Zpráva uveřejněná v Newsletteru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání č. 3/2016: 

Mgr. František Viktorin, ředitel Základní a Mateřské školy Byšice, uvádí: „Žáci absolvovali 
šestidenní jazykově poznávací pobyt a v jeho průběhu dvoudenní intenzivní jazykový kurz 
v Rakousku. Jazykový trénink byl zaměřen na rozvíjení všech jazykových kompetencí. K 
tomu lektorka využívala především práci s textem – a to zejména autentické materiály 
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jako jídelní lístky či mapy, dále jazykové hry a kvízy o odměny. Při cestě do Schladmingu 
proběhla zastávka v bavorském Berchtesgadenu a návštěva Orlího hnízda a Koenigsee. 
Žáci se seznámili s historií druhé světové války a NSDAP v Německu. Dále jsme navštívili 
ledovec Dachstein, město Schladming, horu Planai, seznámili jsme se s městem Salzburg 
a jeho pamětihodnostmi. Žáci se dozvěděli více o osobnosti W. A. Mozarta a navštívili 
jeho rodný dům.“ 
 

 

13.2   V kalendářním roce 2015 škola obdržela sponzorské dary od dárců: 
 
Viz Zpráva o hospodaření 2015 
 
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 
 
Kontakt: 
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Byšice, z.s. 
Komenského 200, 277 32  Byšice 
Tel.: 775 229 844, 602 304 117, www.krps.cz 
IČ: 27012832 
Č.ú.: 199474966/0300 
 
Výbor klubu:              Předsedkyně  Lenka Vaisová 
                                  Jednatel  Jiří Novotný 
                                  Pokladní  Lenka Purašová 
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Zástupce 1.A                Lucie Šimůnková 
Zástupce 1.B                Renata Opatová 
Zástupce 2.tř.  Jaroslava Valtová                             

                                  Zástupce 3.tř.  Vlaďka Chalupová 
                                  Zástupce 4.tř.  Zuzana Maňová 
                                  Zástupce 5.tř.  Miroslava Žárová 
                                  Zástupce 6.A                Dagmar Horová 
                                       Zástupce 6.B                 Hermína Holanová   
                                  Zástupce 7.A                 bez zástupce 
                                       Zástupce 7.B                 Martina Vlachová             
                                  Zástupce 8.tř.               Markéta Vlčková                                                               

Zástupce 9.A                 Lenka Kolumpková 
                                  Zástupce 9.B  Lucie Kopecká                                                                                                                               
                MŠ   Monika Cavina 
                                                                                                                
Celkový počet členů ZŠ a MŠ ve školním roce 2015/2016 byl 233. 
 
Činnost: 

Podzimní školní zábava aneb 10 let od založení KRPŠ – KD Vysoká Libeň 31. 10. 2015 od 20 
hodin  

Drakiáda sobota 10.10.2015 – spolupráce s OÚ Byšice – soutěže o ceny, výroba draků na 
místě 

Svatomartinský večer - sobota 7.11.2015 od 17.00h - zahrada ZŠ – svatomartinské úkoly na 
stanovištích                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                         - příjezd sv. Martina 
                                                                         - lampionový průvod  
                                                                         - občerstvení 
Vánoční jarmark – neděle 29.11.2015 – spolupráce s OÚ Byšice 
                                               - kulturní program žáků MŠ a ZŠ 
                                               - prodej výrobků žáků MŠ a ZŠ 
                                               - zajištění občerstvení pro děti i návštěvníky jarmarku 
11. ŠKOLNÍ PLES - sobota 12. března 2016 - KD Vysoká Libeň – předtančení žáků 3. třídy ZŠ                                                                                                                                     
                                                                            - bohatá tombola a slosovatelné vstupenky 
                                                                            - půlnoční překvapení                         
Dětský den – neděle 19. 6. 2016 – fotbal. hřiště TJ Vitana – spolupráce s OÚ a SDH Byšice                                                                                                                                                                                                

        - bohatý program po celé odpoledne včetně 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 2015/16 byl zaplacen autobus pro MŠ na výlet ve výši 5.500,- Kč a dopravné 
na lyžařský výcvik ve výši 10.000,- Kč. Každoročně Klub rodičů přispívá žákům 9. tříd na trička, 
šerpy nebo květiny pro učitele a na ceny vánočního florbalového turnaje.  
 
Lenka Vaisová, předsedkyně KRPŠ 
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Přílohy: 
Příloha 1 - Účetní uzávěrka za rok 2014, 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 1.1.2015-31.12.2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 2015 

 
 
 
 
 
 

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: 
- Rozvaha 
- Výkaz zisků a ztráty 
- Příloha 
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- Čerpání nákladů a výnosů v návaznosti na rozpočet (OÚ, KÚ, EU) 
- Finanční vypořádání dotací 

 
 
 
 
 
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 
Mělník byl s účinností od 1.2.2012 jmenován Mgr. František Viktorin. 
 
Příspěvková organizace sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu 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 14 382 075,00 Kč, dotace na asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním 
ve výši 28 548,00 Kč, dotace na kompenzační učební pomůcky ve výši 14 000,00 Kč a dotace 
z OP VK – Rozvoj čtenářství a cizího jazyka ve výši 757 960,00 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 1 599 837,41 Kč (výnosy z úroků, úplaty za předškolní 
vzdělávání, stravné, ostatní) bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 
10 763,58 Kč.  
 

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2015 byl ve výši 
 

10 763,58 Kč. 
 

 
 

Rekapitulace čerpání finančních prostředků v roce 2015: 

 Poskytnuto Čerpáno 

Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33353 13 929 994,00 13 929 994,00 

Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33025 14 000,00 14 000,00 

Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33052 382 438,00 382 438,00 

Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33061 69 643,00 69 643,00 

Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33457 28 548,00 28 548,00 

Dotace ze státního rozpočtu a ESF      - ÚZ 33058  757 960,00 757 960,00 

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

(v tis. Kč) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k 31.12.2015 

(v Kč) 

       

Fondy 
Stav k 

1.1.2015 

Tvorba 

Čerpání 
Stav k 

31.12.2015 z výsledku 
hospodaření 

jiné zdroje 

411 Fond odměn 4 000,00 3 000,00 0,00 5 400,00 1 600,00 

412 FKSP 11 440,27 0,00 103 673,00 90 367,00 24 746,27 

413 
Fond rezervní - 
zlepšený VH 

1 109,33 7 536,59 0,00 0,00 8 645,92 

414 
Fond rezervní - 
ostatní zdroje 

2 709,80 0,00 101 870,00 102 535,00 2 044,80 

416 Fond investiční 72 864,16 0,00 54 888,00 75 970,50 51 781,66 

Celkem 92 123,56 10 536,59 260 431,00 274 272,50 88 818,65 

       Pozn.: 
      411 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2014 

   412 tvorba fondu - 1 % z mzdových prostředků a náhrad DPN 

  413 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2014 

   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 -  
     414 čerpání fondu - ostatní rozvoj činnosti 

   416 čerpání fondu - financování investičních potřeb (el.sporák) 

   
Stav majetku 

k 31.12.2015 

(v Kč) 

      

Majetek Stav k 1.1.2015 Přírůstek Úbytek 
Stav k 

31.12.2015 

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 906 019,68 75 970,50 0,00 981 990,18 

028.010 DDHM - ZŠ 2 940 082,73 201 660,63 57 355,03 3 084 388,33 

028.011 DDHM - ZŠ FKSP 34 524,67 0,00 0,00 34 524,67 

028.020 DDHM - MŠ, ŠJ 1 752 549,22 109 703,00 39 421,00 1 822 831,22 

901.010 Ostatní DDNM - ZŠ 127 545,40 56,00 0,00 127 601,40 

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

902.010 Ostatní DDHM - ZŠ 1 289 911,30 181 393,02 15 661,58 1 455 642,74 

902.020 Ostatní DDHM - MŠ, ŠJ 913 521,51 19 542,98 52 474,89 880 589,60 

909.010 Ostatní majetek - FKSP ZŠ 3 497,00 0,00 999,00 2 498,00 

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 0,00 0,00 41 984 220,67 

992.002 Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka VITANA 29 738,00 0,00 0,00 29 738,00 
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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 85 755,00 0,00 454,00 85 301,00 

Celkem 50 192 236,18 588 326,13 166 365,50 50 614 196,81 

      Přehled přírůstků vybraného majetku 
    

      
022.020 

El.sporák s horkovzdušnou troubou REDFOX 
CFQ 90-11 (z IF) 

   
75 970,50 

      028.010 Křeslo čalouněné béžové 2 ks (á 6 039,00) 
   

12 078,00 

 
2-sedačka, čalouněná béžová 

   
7 807,00 

 
PC DELL 780 win7 PRO refurb 

   
3 915,00 

 
Projektor Epson 3LCD stropní 

   
28 510,63 

 
Tablet PC Lenovo 

   
14 983,00 

 
Regály 

   
4 260,00 

 
Skříň šatní třídveřová 4 ks (1ks á 6 009,00) 

   
24 036,00 

 
Reproduktor QTX QR 12 přenosný 

   
6 354,00 

 
Wimshurstova indukční elektřina 

   
6 390,00 

 
Van de Graaffův generátor 

   
15 728,00 

 
Tablet PC Lenovo Miix 300  

   
6 216,00 

 
Notebook Toshiba Portégé R30 kovový černý 

   
16 490,00 

 
Server DELL PE T110 II Xeon 

   
39 001,00 

 
Senzor CO2 NUL-220 

   
8 763,00 

      028.020 Vnitřní vitrína SC XS 12 x A4 
   

3 158,00 

 
Chladnička Guzzanti GZ 340 

   
8 674,00 

 
Dětská šatna dvoumístná 2 ks (á 3 700,00) 

   
7 400,00 

 
Dětská šatna třímístná 10 ks (á 4 900,00) 

   
49 000,00 

 
Dětská šatna čtyřmístná 4 ks (á 5 900,00) 

   
23 600,00 

 
Police se zrcadlem 2 ks (á 6 500,00) 

   
13 000,00 

 
Věšák na ručníky 2 ks (á 6 000,00) 

   
12 000,00 

      902.010 Ohřívač vody DZ Dražice BIO 5 
   

2 132,00 

 
Zahradní domeček - ŠD 

   
1 999,00 

 
Konferenční židle DREAM 2 ks (1ks á 2 201,00) 

   
4 402,00 

 
Věšák, černý 

   
1 271,00 

 
Konferenční stolek 

   
1 075,00 

 
Školní lavice žlutá - vel. 3-7 15 ks (á 2 549,87) 

   
38 248,00 

 

Židle žákovská stavitelná žlutá - vel 5-7 30 ks (á 
1 055,13) 

   
31 654,00 

 
Monitor DELL 20LCD 

   
2 342,00 

 
Monitor DELL 22LCD 

   
2 692,00 

 
Dětský koberec SMAJLÍCI 

   
2 468,00 

 
Reproduktory Genius SP-HF2.0 černé dřevěné 

   
1 559,00 

 

Konferenční židle DREAM šedá 3 ks (1ks á 2 
201,00) 

   
6 603,00 

 
Kytara TOLEDO Primera 44 NT 

   
1 290,00 

 

Stojan na mikrofon K&M 210/2 BK (2 ks á 1 
310,-) 

   
2 620,00 

 
Korková tabule 1200x900 mm 

   
1 199,00 

 
Hmotnost - sada 

   
2 129,00 

 

Čtečka Amazon Kindle 6 Touch WiFI černá 25 
ks (á 2000,00) 

   
50 000,00 

 
Mapa - Od květu k plodu II. 

   
2 308,00 

 
Mapa - Čísla 1 až 10 

   
2 308,00 

 
Mapa - Čtení II.-slabiky 

   
2 079,00 
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Mapa - Základy kartografie 

   
2 079,00 

 
Mapa - Bezobratlí I. 

   
2 079,00 

 
Mapa - Bezobratlí II. 

   
2 079,00 

 
Mapa - Dějiny literatury - Starověk 

   
2 718,00 

 
Mapa - Bezobratlí III. 

   
2 095,00 

 
Mapa - Dějiny literatury - Starověk 

   
2 095,00 

 

Mapa - Dějiny literatury - renesance a 
humanismus 

   
2 095,00 

 
Wimshurstova indukční elektřina 

   
2 095,00 

 

Digitální fotoaparát Sony CyberShot černý 3 
ks(á 2 124,00) 

   
6 373,00 

      902.020 Tiskárna HP LJ 1160 
   

1 808,00 

 
Skartovací stroj HSM 80.2 

   
2 769,00 

 
Úklidový vozík Clarol 2 x 17 l (3ks á 3 446,33) 

   
10 339,00 

 
Radiomagnetofon SONY CFD 

   
1 990,00 

 
Přehled darů 

k 31.12.2015 

(v Kč) 

  

Dárce Kč 

KRPŠ 88 400,00 

Nadace ARTEMIS - movité věci v hodnotě 19 965,00 

Uhlíř Luboš 3 450,00 

Trpišovská Michaela 520,00 

Pakandlová Miroslava 9 500,00 

MUDr. Kuchařová Jitka 1 000,00 

    

Celkem 122 835,00 
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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 1.1.2015 - 31.12. 2015 
 

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. února 2016                                               Mgr. František Viktorin 
                                                                                                                                      ředitel                                                                                                 

  
 


