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

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

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

Vedoucí a hospodářští pracovníci 
 
 

Mgr. František Viktorin – ředitel školy 

Mgr. Houšková Miloslava- statut. zástupce ředitele školy  

Zuzana Landsmanová – vedoucí MŠ  

Martina Kühnová– vedoucí ŠJ 

Lenka Purašová – vedoucí ŠD 

Mgr. Dana Štrojsová – koordinátor ŠVP 

Mgr. Jaroslava Vorlová – výchovný poradce 

Jaroslava Šebestová – vedení mezd 

Ing. Pavla Ortová – zpracování účetnictví   

Dagmar Lukáčová – hospodářka   

Jana Navrátilová – administrativní a spisový pracovník  

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

 

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


3 

 

1.2   Součásti školy: 
 

součásti školy kapacita 

Mateřská škola  74 

Základní škola  354 

Školní družina 95 

Školní klub 140 

Školní jídelna 400 nejvyšší počet stravovaných 

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

 

1.3   Materiálně-technické podmínky školy 
 

Materiálně – technické 
podmínky školy           

Komentář (změny v daném školním roce)  

Základní škola  

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

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

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

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

 
Vybavena pevně umístěným dataprojektorem.  
 
Vybavení – notebook pro učitele, interaktivní tabule 
s ozvučením, nové lavice pro žáky. 
 
Notebook, nový nábytek – regály pro knihy, žákovské 
stoly, učitelský stůl. V průběhu roku byl rozšířen knižní 
fond. Během školního roku byly zakoupeny nové knihy. 
V současné době tak knihovní fond obsahuje 3 034 
publikací. 
 
Vybavena pro výuku předmětu – svět práce (vaření). 
 
Vedle běžné výuky pracovních činností a výtvarné výchovy 
pro ZŠ se tyto prostory  používají  jako výtvarná dílna, 
ve které sídlí ZUŠ Mšeno.  
 
Rekonstruovaná malá učebna pro výuku menších skupin je 
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, kde jsou nabízeny 
potraviny odpovídající „pamlskové“ vyhlášce. Školní 
jídelna nabízí dopolední svačiny pro děti. Škola je zapojena 
do projektu „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“. Žákům je 
zprostředkována tato nabídka. 
 
V rámci environmentální výchovy žáci pokračují v 
tradičním jarním úklidu v okolí školy a obce především ke 
Dni země. Pomáhají s údržbou školního dvora a pozemku. 
 

Vybavení učebními pomůckami 
 

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

Školní družina  

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

Školní klub  

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

Školní jídelna  

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

Mateřská škola  

Mateřská škola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahrada MŠ 
 
 
 
 
 
Prádelna MŠ 

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

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

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

Datum zřízení 29.11.2005  

Zvolení zástupci – volby ze dne: 15.11.2017 

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

Předsedkyně ŠR Rostislav Mareček 

Místopředseda ŠR Radek Plešingr 

Kontakt marecek@centrum.cz 
Komenského 200,  277 32  Byšice  

 
Ve školním roce 2017/2018 proběhla 15.11.2017 zvolení nové školské rady a dvě zasedání 

školské rady. Na zasedání 17.10.2017 byla schválena Výroční zpráva školy 2016/17, dále byl 
schválen nový ŠVP ZV 2017 (č.j. A/326/2017) a schválena úprava Školního řádu. 

13.1.2018 proběhlo zasedání nově zvolené školské rady. Proběhlo ustanovení předsedy a 
místopředsedy. Byl projednán rozpočet ZŠ a MŠ Byšice pro rok 2018 a akce v roce 2018.  
 
 
 

mailto:marecek@centrum.cz
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2. Přehled oborů vzdělávání 
 

2.1  Vzdělávací program školy na školní rok 2017/2018 
 

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

OBLAST Obor -Předměty 1 2 3 4 5 

Disponab
ilní 

dotace I.st. 6 7 8 9 
Disponabilní 

dotace II.st. 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

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

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

  
Další cizí jazyk - 
Německý                 2 2 2 

 
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 16 118 28,5 30 32 31,5 18 122 

plán RVP   
18-
22 

18-
22 

22-
26 

22-
26 

22-
26 14 118 28-30 

28-
30 

30-
32 30-32 24 122 
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Poznámky k učebnímu plánu  
Do předmětu Výchova k občanství a zdraví byla integrována 1h z tematické oblasti Člověk a zdraví. Do 

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

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

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

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

 
 
 

Volitelné předměty ve školním roce 2017-18 
  

    

    

OBLAST Obor - předměty 
Ročník 

8 9 

Volitelné 
předměty 

Sportovní hry 
1 1 

Angličtina konverzace 
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2.2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání  „Rok je dlouhý copánek,   
na konci má korálek…“čj. A/407/2017 
 

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

Ve školním roce 2017/2018 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. A/407/2017, platnost od 1.9. 2017, schváleno na 
pedagogické radě v říjnu 2017) 

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 30.9.2017) 
 

Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Z toho ženy 

Pedagogové Učitelé 1. stup. 8 7,9 6,9 

 Učitelé 2. stup. 12 11,6 9,6 

 Učitelé MŠ 6 5,9 5,9 

 Speciální pedagog 1 0,19 0,19 

 Asistenti pedagoga 10 6,25 6,25 

 Vychovatelé a 
pedagog volného 
času v ŠD a ŠK 

6 2,9 2,9 

 Pedagog volného 
času ve ŠK na DPP 

9 - - 

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

celkem Skutečný fyzický 
počet pedagogů 

28 29,22 23,58 

 
 
 
 

 

3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

  Ostatní 
pracovníci 

Funkce 
Fyzické osoby Přepočtení 

pracovníci 

1. administrativní a spisový pracovník 1 0,5 

2. hospodářka 1 0,675 

3. účetní 1 DPP 

4. mzdová účetní řešeno 
dodavatelsky 

 

5. školník ZŠ, školnice MŠ 2 1,9 

6. topič 1 0,25 

7. uklízečky ZŠ, MŠ 7 3,35 

8. vedoucí jídelny 1 1 

9. Kuchařky a pracovnice provozu ŠJ, MŠ 7 5,6 
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3.3 Vývoj počtů žáků školy 2013 – 2018 
 

  2017/18 2016/17 2015/16  2014/15 2013/14 2012/13 
 
Předpokládané 
důvody 

Počet 

absolventů, 

kteří úspěšně 

dokončili ZŠ a 

získali základní 

vzdělání 

  19 30 22 26 26 X 

Počet žáků, 

kteří ukončili 

školu 

předčasně (ve 

kterém 

ročníku) 

      1 – 9. roč. 1 – 9. roč. 

1 – 9. roč. 

žáci opakovali 

ročník, 

nezískali 

základní 

vzdělání 

 2   –   

8. roč. 
2 - 8. roč. 3 – 8. roč. 4 – 8. roč. 6 – 8. roč. 

  2 – 7. roč. 2 – 7. roč. 
  

2 – 7. roč. 

Počet žáků, 

kteří přešli na 

osmileté 

gymnázium  

5 0 2 3 1 2 X 

Počet žáků, 

kteří přešli na 

šestileté 

gymnázium 

0 0 0 0 0 0 X 

Celkový počet 

žáků školy 
290 263 260 241 239 227 X 
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3.4 Organizační schéma školy 
Organizační schéma platné od 1.9.2016: 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 

4.1 Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2018/2019 (stav k 30.6.2018) 
 

Zápis do 1. ročníku proběhl dne: 11.4.2018 
 

 

K zápisu se dostavilo  27 

Z toho po odkladu se dostavilo 3 

Celkem přijatých zapsaných žáků 18 

 
 

4.2 Celkový přehled vycházejících žáků z 5. až 9. tříd (na konci školního roku 
2017-2018) 

 

5. - 9. ročník 

typ školy 
 
počet přijatých žáků 

neumístěn - 

víceleté gymnázium 4 

gymnázium - 

střední odborná škola 24 

střední odborné učiliště 16 

celkem 44 
 

 

4.3 Žáci – cizinci 
 

ST_PRISL                                Počet 
------------------------------------------------------------------------------ 
Belgické království                         1 
Česká republika                           275 
Slovenská republika                       2 
Vietnamská socialistická republika          1 
------------------------------------------------------------------------------ 
Celkem                         279 žáků 
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4.4 Historie pohybu žáků – nastoupili, odešli od 1.9.2017 do 31.8. 2018 
 

POČTY  ŽÁKŮ  PODLE  TŘÍD –v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 

 
Třída   Stav k  1. 9. 2017   Stav k 31. 8. 2018 Přibylo Ubylo 

1.A 20 20 0 0 

1.B 16 14 0 2 

2. 23 23 0 0 

3.A 23 22 1 2 

3.B 13 14 1 0 

4. 31 30 0 1 

5. 30 30 0 0 

6.A 20 20 0 0 

6.B 19 19 0 0 

7. 27 27 0 0 

8.A 17 18 1 0 

8.B 16 16 0 0 

9.A 16 16 0 0 

9.B 20 20 0 0 

 291 289 3 5 

 

Dodatečný odklad – 30.11.2017 1 
 

4.5 Žáci s SVP – stav k 30.6.2018 
 

1. stupeň 
 
ročník: 

 
počet žáků: 

 
z toho dívek: 

1. 1 0 
2. 6 3 
3. 10 4 
4. 6 3 
5. 6 1 
Celkem  1.st.:  29 11 

 
2.stupeň 
 
ročník 

 
počet žáků 

 
z toho dívek 

6. 10 4 
7. 4 1 
8. 6 2 
9. 8 1 
Celkem  2.st.: 28 8 
Celkem  1.+ 2.st. 57 19 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 
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5.1 Výsledky za 1. a  2.pololetí škol. roku 2017/18 
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5.2  Hodnocení pedagogické intervence a ambulantně dyslektického nácviku              

ve školním roce 2017-2018 
 

Pedagogická intervence  

Intervence probíhala pravidelně každý týden v 8 odděleních. V dalších dvou odděleních probíhalo 
doučování v rámci projektu Šablony EU. Celkem se intervence a doučování zúčastnilo 36 žáků.  

Žáci se zaměřovali na práci v PS. Pracovali jsme na odstraňování specif. poruch učení. Sluchová, 
zraková diferenciace a výslovnost dělala chlapcům potíže. Mladší žáci se také více věnovali 
nápravě čtení, chápání tvoření slov,  jejich smyslům a grafické podobě písma. Některé hodiny 
jsme věnovali jazykovým hrám, např. Slovní jízda, Story cubes. Většina žáků pracovala v době 
nápravy ve škole svědomitě. Domácí příprava probíhala jen u mladších žáků. Ostatní 
zdůvodňovaly nevypracovaná zadání nedostatkem času a přílišnou zátěží na přípravu v ostatních 
předmětech. Reedukace probíhala diferencovaně s ohledem na druh diagnostikované poruchy 
žáků. 

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

Jako důležité se jeví osobní konzultace s rodiči a sepsání konkrétních požadavků na práci rodiče 
se svým dítětem. Na začátku školního roku proběhla schůzka s rodiči, kde jim bylo objasněno, co 
se skrývá za pedagogickou intervencí. 

 
 

5.3  Práce výchovného poradce, výchova k volbě povolání 
 

Zpráva výchovného poradce školní rok 2017/2018 
 
V letošním školním roce bylo celkem 61 integrovaných žáků. Z celkového počtu byli  4 žáci                   
se zdravotním postižením, 6 žáků se specifickou poruchou chování a 51 žáků se specifickou 
poruchou učení. Podle individuálního vzdělávacího plánu se pracovalo s  33 žáky.                                       
Na pedagogickou intervenci docházelo 21 žáků a 19 žáků pracovalo s asistentem. 

Žáci 8. a 9. tříd se na své budoucí povolání připravovali v předmětu Svět práce – volba povolání. 
V rámci tohoto předmětu navštívili Informační a poradenské středisko na Mělníku, kde získali 
velmi mnoho užitečných informací ohledně výběru povolání. Úřad práce také připravil                           
pro vycházející žáky výstavu Vzdělávání 2017. Na této výstavě se prezentovaly školy z blízkého 
okolí.  Žáci se zde mohli poradit s vyučujícími těchto škol, se studenty, odnést si letáčky 
s nabídkou učebních oborů. Ve škole byli také prezentovat studenti středních škol a učilišť – 
Gymnázium Mělník, SPŠS Mělník, SOU Neratovice. Žáci tak měli možnost získat velmi užitečné 
informace přímo od studentů těchto škol. Žáci devátých a osmých tříd se také zúčastnili exkurze 
v továrně Škoda Mladá Boleslav a v cukrovaru v Dobrovicích. Žáci devátých ročníků  byli                          
na exkurzi ve výrobním závodě Junker Mělník.  

V letošním školním roce ukončilo základní školu celkem 40 žáků. Devátý ročník ukončilo 38 žáků. 
Jeden z žáků dělá ještě opravné zkoušky z matematiky v srpnu 2018. Z osmého ročníku odešli na 
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odborné učiliště 2 žáci. Na střední školy ukončené maturitní zkouškou odešlo 24 žáků, na střední 
odborná učiliště zakončené výučním listem odešlo 14 žáků. Na víceleté gymnázium odešli 4 žáci.  

                                                                                                                                     Mgr. Jaroslava Vorlová 

 

5.4  Výchovná opatření – pochvaly – udělené ve škol. roce 2017/18 
 

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

1.B - - 

2. - - 

3.A - - 

3.B - - 

4. - - 

5. 2 9 

6.A - 6 

6.B - 1 

7. - 5 

8.A - 2 

8.B - - 

9.A  2 

9.B  1 
celkem 2 26 

 
5.5 Výchovná opatření a snížené známky z chování- udělené ve škol. roce 2017/18 
 

třída napomenutí 
třídního 
učitele 

důtka třídního 
učitele 

důtka 
ředitele 

školy 

dvojka 
z chování 

trojka z 
chování 

1.A - - - - - 

1.B - - - - - 

2. 2 - - - - 

3.A 8 - 3 - - 

3.B 3 - - - - 

4. 3 - - - - 

5. 17 8 2 - - 

6.A 10 2 - - - 

6.B 7 1 3 - - 

7. 4 1 - - - 

8.A 1 3 4 1 - 

8.B 1 1 4 - - 

9.A - - 8 -  

9.B 1 3 - -  
celkem 57 19 24 1 - 
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5.6  Komisionální přezkoušení žáků a opravné zkoušky (srpen 2018) 

 
třída pochybnosti o 

správnosti 
hodnocení 

opravné zkoušky dodatečná zkouška 

1.A -  - 

1.B -  - 

2. - 1 - 

3.A -  - 

3.B -  - 

4. -  - 

5. -  - 

6.A -  - 

6.B -  - 

7. - 1 2 

8.A -  - 

8.B -  1 

9.A -  - 

9.B - 1 - 
celkem - 3 3 

 
 

5.7  Opakování ročníku ve školním roce 2017/2018 
 

třída žák neprospěl žák nemohl být 
hodnocen 

žák měl vážné zdrav. 
důvody 

žák opakuje 9. 
ročník po splnění 
pov. šk. docházky 

1.A - - - - 

1.B - - - - 

2. - - - - 

3.A - - - - 

3.B - - - - 

4. - - - - 

5. - - - - 

6.A - - - - 

6.B 4 - - - 

7. 2 - - - 

8.A - - - - 

8.B 1 - - - 

9.A - - - - 

9.B - - - 1 
celkem 7 - - 1 
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5.8  Počet omluvených / neomluvených hodin ve škol. roce 2017/18 
 

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

1.A 1195 59,75 - - 

1.B 1326 94,71 - - 

2. 2614 113 - - 

3.A 2330 105 - - 

3.B 1806 129 - - 

4. 2399 79,96 - - 

5. 1879 62,63   

6.A 3008 150   

6.B 3332 175 67 3,52 

7. 5373 199 - - 

8.A 3068 170 75 4,16 

8.B 2176 136 - - 

9.A 3165 197 58 3,62 

9.B 3966 198 - - 

 
 

5.9  Testování žáků ve školním roce 2017/2018 
 

 
Hodnocení testování SCIO – Anglický jazyk 2017/18 

 
Ročník : 9. A 
Datum konání: listopad 2017 
Přítomni: 15 žáků z celkového počtu 16 
 
 
Dosažená úroveň angličtiny na základě Společného evropského referenčního rámce pro cizí 
jazyky: 
 
V 8. ročníku: 
A0 – 5 žáků 
A1 – 6 žáků 
A2 – 6 žáků 
B1 – 1 žák 
 
V 9. ročníku: 
A0 – 1 žák 
A1 – 6 žáků 
A2 – 6 žáků 
B1 – 2 žáci 
 
Požadovaná dosažená znalost po ukončení 9. ročníku je úroveň A2, ale testování proběhlo již 
začátkem školního roku, přesto dva žáci dosáhli excelentního výsledku na úrovni B1. Posun 
jednotlivých žáků je patrný z výše uvedených výčtů žáků. Sedm žáků požadovanou úroveň A2 
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nedosáhlo. 
 
Ročník : 9. B 
Datum konání: listopad 2017 
Přítomni: 19 žáků z celkového počtu 20 
 
Dosažená úroveň angličtiny na základě Společného evropského referenčního rámce pro cizí 
jazyky: 
 
V 8. ročníku: 
A0 – 1 žák 
A1 – 9 žáků 
A2 – 5 žáků 
B1 – 2 žáci 
B2 – 1 žák 
V 9. ročníku: 
A0 – 1 žák 
A1 – 4 žáci 
A2 – 9 žáků 
B1 – 3 žáci 
B2 – 2 žáci 
Požadovaná dosažená znalost po ukončení 9. ročníku je úroveň A2, ale testování proběhlo již 
začátkem školního roku, přesto tři žáci dosáhli excelentního výsledku na úrovni B1, dva žáci 
dosáhli úrovně B2. 
Pět žáků včetně žákyně se SVP požadovanou úroveň A2 nedosáhlo. 
Posun jednotlivých žáků je patrný z výše uvedených výčtů žáků. 
 
Výsledky celkově odpovídají studijním výsledků v anglickém jazyce jednotlivých žáků ve třídách.  
Hodiny jsou záměrně zaměřovány na všechny čtyři dovednosti - poslech, čtení, psaní i mluvení, 
aby došlo k celkovému zlepšení.  
 
 
Národní testování SCIO – 9. ročník – listopad 2017 
V 6. a 9. třídě byly třídy 9. A a 9. B testovány v oblasti českého jazyka, matematiky a obecných 
studijních předpokladů.  
 
Český jazyk a literatura 
V oblasti českého jazyka byly výsledky žáků na počátku 6. ročníku dle výsledků podprůměrné. 
Naše škola patřila mezi 20 % škol s nejslabšími výsledky v testování.  
V polovině 9. ročníku proběhlo další testování, které v oblasti českého jazyka dopadlo lépe, naše 
škola se dle výsledků žáků zařadila mezi školy průměrné. V průběhu druhého stupně došlo u 33 % 
žáků ke zlepšení (z toho 11 % se výrazně zlepšilo, 22 % zlepšilo), 33 % žáků se buď mírně zlepšilo, 
nebo mírně zhoršilo. Výrazné zhoršení pak nastalo u 11 % žáků. V porovnání výsledků testu 
z českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že v naší škole je 
studijní potenciál žáků využíván optimálně a odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů.  
V rámci analýzy částí testu českého jazyka lze konstatovat, že si žáci nejlépe počínali v oblasti 
komunikace a slohu, poté v mluvnici. Jako slabší se jeví oblast literatury a čtenářské gramotnosti.  
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5.10 Čtenářská gramotnost 
 

Projekty v rámci literární výchovy 

Aktivity: 

 Četba  

 Filmové zpracování témat 

 Exkurze  

 

Podpora čtenářství a zaměření na rozvoj čtenářské gramotnosti 

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

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

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

 seminární práce 9. ročník (povídka a její tvůrce) 

 změněna struktura vyučovacích hodin (čtenářské lekce, dílna čtení) 

 

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 

Až z daleké Šumavy k nám na vzácnou 

návštěvu přivítala oblíbená česká 

spisovatelka, autorka 34 knih hlavně 

pro dětské čtenáře. Z jejich knih 

můžeme připomenout tituly jako: 

Kuba nechce číst, Tramvaj plná 

strašidel, Ztraceni v čase, Rošťák 

Oliver, Borůvkové léto s Terezou… Pro 

dospělé: Kalvárie, Česká služka aneb 

byla jsem au-pair po dvaceti letech, 

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

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

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

knižním veletrhu SVĚT KNIHY, kam pozvala své čtenáře. 

 

 

Noc s Andersenem  

 

V březnu proběhla tradiční Noc s Andersenem, akce na 

podporu dětského čtenářství. Letošního ročníku se zúčastnili 

všechny třídy 1. stupně. 
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5.11 HODNOCENÍ PRÁCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 
 

     Do práce žákovského parlamentu se v letošním školním roce zapojilo nejvíce žáků za celé jeho 
fungování. Z 5. třídy a 8. B dokonce pravidelně pracovalo po čtyřech žácích. Během deseti měsíců 
se nám podařilo uspořádat čtyři akce, kterými jsme chtěli pomáhat, ale také přispět ke zlepšení 
vztahů a nálady v naší škole i v obci.  
     Dne 4. 11. 2017 jsme zorganizovali prodejní bazárek. Nabízené zboží si našlo své kupce, a tak 
se nám podařilo získat 6.443 Kč. V průběhu listopadu jsme si museli několikrát přivstat, abychom 
stihli před výukou vyrobit svícny na vánoční jarmark. Ten se uskutečnil dne 3. 12. 2017 a 
prodejem našich výrobků jsme utržili 4.629 Kč. Únor proběhl ve znamení příprav na žákovský 
ples, kde jsme nabízeli pohoštění a nákup tomboly. Výtěžek byl 5.654 Kč. Poslední akcí letošního 
školního roku byl dne 9. 6. 2018 „Byšický maraton“, jehož účastníci nám přispěli částkou 3.416 
Kč. Celkem jsme za všechny akce utržili 20. 142 Kč. Částku 9.600 Kč jsme použili jako příspěvek na 
vzdělávání adoptovaného Dominka z Keni, 7.405 Kč jsme utratili za závěrečný výlet pro členy 
žákovského parlamentu. Zbylou částkou přispějeme na nákup lavičky na školní dvůr. 
     Odměnou za celoroční práci nám byl výlet na Malou Skálu, kde jsme během dvou dnů stihli 
vystoupit na hrad Vranov a zříceninu hradu Frýdštejn, odtud sjet na koloběžkách až na Malou 
Skálu, vykoupat se v Jizeře, zahrát si přehazovanou, opéct špekáčky a splout Jizeru na raftech do 
Dolánek, odkud jsme se vlakem vrátili zpět domů.  
    Už nyní přemýšlíme nad dalším školním rokem, jaké akce zorganizujeme, aby mezi nás vnesly 
pocit radosti. 
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5.12 Činnost školní knihovny při ZŠ a MŠ Byšice ve školním roce 2017/2018 
 

 
 

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

 půjčování knih a časopisů  

 informační a poradenská služba ohledně vyhledávání informací 

 studijní prostředí pro žáky 1. i  2. stupně ZŠ 

 studovna pro pedagogické pracovníky 

 půjčování e-book čteček elektronických knih v rámci studovny 

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

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

VÝPŮJČNÍ DOBA ŠKOLNÍ KNIHOVNY 
    

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

úterý   13:00 – 16:00 

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

čtvrtek   13:40 - 16:00 

pátek   9:35 -   9:55   

  

Ve školní knihovně probíhaly tematicky zaměřené besedy pro žáky, dílny čtení a projektové dny. 
Například se žáci dozvěděli, co je to beletrie a co naučná literatura, a jak se v knihovně orientovat 
podle vědních oborů. Kdo je spisovatel a kdo ilustrátor. Jaký je rozdíl mezi knihou a časopisem. 
Co je to pohádka, povídka, román, novela, komiks, horor, poezie, biografie, cestopis, a také co 
jsou to báje a pověsti. Povídali jsme si o knížkách našich i světových autorů. 
 
Pro učitele byly uspořádány knižní workshopy, kde byly prezentovány knižní novinky.  
Dne 23. března přijela do naší školy spisovatelka Petra Braunová, aby si pobesedovala s dětmi z 1. 
stupně. 
 

AKCE A BESEDY VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ školní rok 2017/2018 

poč
. 

datum téma třída/poč.žáků 

1 16.11.17 Beseda ve školní knihovně. Rozdělení knih na naučnou 
literaturu a beletrii. Encyklopedie. Vymezení pojmů: 
spisovatel, ilustrátor, anotace, rozdíl mezi knihou a časopisem. 
E. Štorch; P. Braunová + ukázky knížek pro děti. Poezie. 
Doporučená četba pro toto věkové období. 

4.tř./16 žáků 

http://www.zsbysice.cz/
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2 16.11.17 Beseda ve školní knihovně. Rozdělení knih na naučnou 
literaturu a beletrii. Encyklopedie. Vymezení pojmů: 
spisovatel, ilustrátor, anotace, rozdíl mezi knihou a časopisem. 
E. Štorch; P. Braunová + ukázky knížek pro děti. Poezie. 
Doporučená četba pro toto věkové období. 

4.tř.-15 žáků 

3 24.11.17 Beseda ve školní knihovně. Rozdělení knih na naučnou 
literaturu a beletrii. Vysvětlení pojmu: ilustrátor (čeští 
ilustrátoři), periodikum, anotace, etiketa (Špaček v porcelánu 
aneb…). Spisovatelé: I. Procházková, P. Braunová + ukázky 
knížek. Doporučená četba pro toto věkové období. 

6.B/19 žáků 

4 24.11.17 Beseda ve školní knihovně. Rozdělení knih na naučnou 
literaturu a beletrii. Vysvětlení pojmu: ilustrátor (čeští 
ilustrátoři), periodikum, anotace, etiketa (Špaček v porcelánu 
aneb…). Spisovatelé: I. Procházková, P. Braunová + ukázky 
knížek. Doporučená četba pro toto věkové období. 

6.A/20 žáků 

5 15.2.18 Knižní workshop pro učitele. Prezentace nových knih. 
Čtenářské sady knih. 

učitelé 

6 7.3.18 Beseda ve školní knihovně. Seznámení s rozdělením knih. 
Edice 1. Čtení. Ukázky vhodných knížek pro začínající čtenáře. 
Čtenářská lekce: Rožnovská, L.: Šáša Šišulác. 

ŠD 1.A 

7 14.3.18 Beseda ve školní knihovně. Seznámení s rozdělením knih. 
Edice 1. Čtení. Ukázky vhodných knížek pro začínající čtenáře. 
Čtenářská lekce: Rožnovská, L.: Šáša Šišulác. 

ŠD 1.B 

8 19. - 
23.3.18 

Prezentace knih spisovatelky Petry Braunové. Autogramiáda 
se spisovatelkou. 

celá ZŠ 

9 21.3.18 Projektový den JARO. 1.AB,2.,3.tř. 

10 23.3.18 Noc s Andersenem. Návštěva školní knihovny. 1.stupeň 

11 28.3.18 Beseda ve školní knihovně. Seznámení s rozdělením knih. 
Edice 1. a 2. Čtení. Doporučené knihy k četbě. Čtenářská lekce: 
MacDonald, Alan: Rošťák Bertík. 

ŠD 2.tř. 

12 4.4.18 Beseda ve školní knihovně. Seznámení s rozdělením knih. 
Edice 1. a 2. Čtení. Doporučené knihy k četbě. Čtenářská lekce: 
MacDonald, Alan: Rošťák Bertík. 

ŠD 3.AB 

13 19.6.18 Prezentace knih spisovatelů Kláry Smolíkové a Jiřího Walkera 
Procházky. Autogramiáda se spisovateli. 

2.stupeň 

  13.9.17-
20.6.18 

Čtenářský klub pro žáky 1. stupně. Čtenářské lekce. Dílny 
čtení.         Čtení s porozuměním. Práce s textem. 
Encyklopedie. 

10 žáků 

    

 31.10.17 Helloween v 1.A. Dlabání dýní. Strašidelná stezka. 20 

 8.11.17 Odemykání Slabikáře a pasování dětí na "Čtenáře". 1.B/15 žáků 

 8.11.17 Odemykání Slabikáře a pasování dětí na "Čtenáře". 1.A/20 žáků 

 4.12.17 Barborka pro 1. - 3. třídy - lidová tradice cca 102 

 5.12.17 Mikuláš v ŠD - strašidelná stezka pro žáky  91 
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 29.8.17 Seminář "S knihou po škole". Čtenářský klub. Čtenářské lekce. 
Dílny čtení. Celodenní akreditovaný seminář MŠMT. 

 

 15.9.17 Seminář "S knihou po škole". Čtenářský klub. Čtenářské lekce. 
Dílny čtení. Celodenní akreditovaný seminář MŠMT. 

 

 
Školní knihovnu vede pedagog volného času Dagmar Lukáčová 



27 

 

 

5.13 Hodnocení činnosti školní družiny 2017/2018  
 

 
V tomto školním roce ve školní družině pracovalo celkem 92 žáků, kteří byli rozděleni                                                                                                                                                                                                                                                                                       
do 4 oddělení. 
Činnost jednotlivých oddělení probíhala v těchto učebnách: 
1. oddělení – žáci 1. A. třídy, učebna 1. A. tř. - vychovatelka L. Purašová 
2. oddělení  - žáci 1. B. třídy, učebna, vychovatelka I. Ratkovská 
3. oddělení  - žáci 2. třídy, učebna 2. tř., vychovatelka J. Navrátilová 

      4. oddělení – žáci 3. A., B. a  4 tř. třídy, učebna 4. tř., vychovatelka E. Kulmanová 
      Hlavním posláním školní družiny je poskytování zájmové činnosti, možnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

odpočinku a relaxace po školním vyučování. 
Využíváme k tomu určené prostory pro školní družinu, počítačové učebny a tělocvičny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 V případě vhodného počasí probíhají naše odpolední aktivity na hřišti před ŠJ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 společné akce na školní zahradě. 
 

 
Společně pořádané akce ve školní družině ve školním roce 2017/2018 

 

Datum Název akce Počet dětí 

31. 10. 2017 Divadelní představení – pohádka „Kocourek 
Modroočko“ v byšickém kinosále. 

60 

5. 12. 2017 Mikulášská nadílka – hravé čertovské odpoledne, 
návštěva čerta v pekle, nadílka. 

84 

 
 
7. 3. 2018 
14. 3. 2018 
21. 3. 2018 
4. 4. 2018 

V rámci březnového projektu „Měsíc knihy“ 
proběhly besedy o knihách v žákovské knihovně: 
1. oddělení 
2. oddělení 
3. oddělení 
4. oddělení 
 

 
 

18 
15 
16 
17 

 

25. 4. 2018 Rej čarodějnic – odpoledne proběhlo na školní 
zahradě - soutěže, hry, tanec, nechybělo ani tradiční 
opékání buřtíků. 

84 

2. 5. 2018 Ukázka jak přežít v přírodě. Ukázka vojenského 
výcviku a bojové techniky zbraní Airsoft. Jak 
rozdělat oheň a uvařit si čaj v přírodě. 
 

81 

30. 5. 2018 Den dětí – zábavné odpoledne s klaunem „Ferdou“ 86 
 

1.6. 2018 Agility – názorná ukázka vycvičeného psa. Ukázky 
plnění daných povelů. 

71 

 
5. 6. 2018 

Divadelní představení – „ Sůl nad zlato“ v byšickém 
kinosále. 

 
61 
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Pořádané aktivity 1. a 2. oddělení ve školním roce 2017/2018 

 
Datum Název akce počet dětí 

7.9. - 8. 9. 2017 Projekt:“Jablíčkový den“, výtvarná soutěž. 25, 18 

11. - 15. 9. 2017 Projekt:“Školáček“ 25, 20 

21. 9. 2017 Projektové odpoledne:“Houby“. 24, 20 

25. 9. 2017 Fotbalový turnaj –vyhodnocení, odměny. 24, 21 

2. – 13. 10. 
2017 

Projekt:“Barvy a plody podzimu“ 24, 20 

20. 10. 2017 Projekt:“Večerníčkovi pohádky“ 
Pohádková stezka – hledání večerníčkových pohádek, 
skládání čepice, hledání pokladu,soutěžní stanoviště. 

20, 18  

23. – 3.11. 2017  Projekt:“Halloween ve školní družině“- malování dýní, 
výroba papírových dýní. Večerní dlábání dýní s rodiči. 

23, 16 

31. 10. 2017 Divadelní představení:“Kocourek modroočko“ –kinosál 
OÚ Byšice. 

20, 19 

10. 11. 2017 Projekt:“Podzim“ 
Hledání skřítka“ Podzimníčka“- zahájení projektu. 

20, 21 

Listopad Projekt:“Podzim“ - povídání si o podzimu, jeho znacích. 
Tvořivá dílna z podzimních plodů. 

21,20 

20. 11. 2017 „Vlaštovkiáda“- soutěž v letu vyrobených papírových 
vlaštovek. 

23, 19 

1.12. 2017 Projekt „Čertoviny ve školní družině“. 23, 22 

5. 12. 2017 „Mikulášská  nadílka“ – hravé čertovské odpoledne. 
Návštěva čerta v pekle, básničky. 

22, 21 

11. – 22. 12 
2017 

Projekt:“Vánoční tvořivá dílna“ –  dekorace, výroba 
svícínků, vánočních ozdob, přáníček.  

25, 22 

5. – 12. 1. 2018 Projekt:“Tři králové“- výroba královských korun, 
divadelní scénky o třech králích, tříkrálovská hostina, 
soutěžě, vyhodnocení. 

20, 18 

15. – 29. 1. 
2018 

„Sněhulákový týden“ – výroba sněhuláků různými 
technikami. Básničky o sněhulákovi. Omalovánky. 

19, 18 

21. 1. 2018 Soutěžní odpoledne na téma“Chytré hlavičky“ –
hádanky, kvízy, doplňovačky, osmisměrky. 

23, 21 

1. 2. 2018 „Kuželkový král a královna“ – miniturnaj v kuželkách  10, 15 

5. – 9. 2018 Projekt: „Zima“- probíhal v těchto činnostech: 
přírodovědná, tělovýchovná, výtvarná, hudební a 
pracovně-technická. 

18, 15 

12. – 16. 2. 
2018 

Masopustní a karnevalový týden – tradice a zvyky, 
výroba obličejových masek a škrabošek. PC – 
masopustní průvody. 

19, 19 

1. – 2. 3. 2018 „Pexesový král“- soutěž ve hře pexeso, semifinále, 
finále, vyhodnocení. 

23, 21 

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

20 
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 1. Březen 

   7. 3. a 14. 3. 
2018 

Beseda ve školní knihovně. 18, 17 

21. 3. 2018 „Dětský karneval“ – odpoledne plné her, soutěží , 
tanečků v maskách. 

23, 21 

26. - 30. 3. 2018 Projekt: „Velikonoce“ – velikonoční tvořivá dílna, zvyky 
a tradice. 

22,22 

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

20, 19 

25. 4. 2018 „Rej čarodějnic“ – odpoledne plné her, soutěží, tance, 
odměn, opékání vuřtíků. 

21, 19 

2. 5. 2018 „“Air-soft – ukázka přežití ve volné přírodě 23, 18  

3. – 4. 5 2018 Projekt:“Sluníčkový den“ 22, 19 

10. – 11. 5. 
2018 

Projekt:“Moje maminka“- povídání si o mamince, 
obrázky maminek, výroba dárečku ke Dni matek. 

19, 20 

15. 5. 2018 „Koloběžkiáda“ – soutěž v jízdě na koloběžce, rychlost, 
zručnost. 

19, 20 

28. 5. -29. 5 
2018 

Vodní hrátky – v rámci praxe J. Došlý, soutěže, hry 
s vodou. 

20, 20 

30. 5. 2018 Dětský den – zábavné odpoledne s klaunemm“Ferdou“ 18, 19 

1. 6. 2018 „Agility“ – názorná ukázka plnění povelů vycvičeného 
psa. 

17, 16 

5. 6. 2018 Divadelní představení:“Sůl nad zlato“- kinosál OÚ 
Byšice 

19, 21 

13. 6. 2018 „Duhový chodník“ – kreslení křídami před školou na 
téma:“Kam pojedu na letní prázdniny“. 

21, 21 

  15 

21. – 22. 6. 
2018 

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

11,8 

28. 6. 13. 62018 „Pyžamová párty“ – rozloučení s prvňáčky 20 
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AKCE A ČINNOST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 3. ODDĚLENÍ - školní rok 2017/2018 
Jana Navrátilová 
 
 

Datum Název akce počet dětí 

25.9.2017 „Opičí dráha“ – sportovní soutěž jednotlivců 21 

26.9. Pohádkové odpoledne – návštěva Rákosníčka v ŠD 22 

2.10. – 6.10. „Podzimníček“ – týdenní projekt – tvořivá dílna s podzimní 
tématikou 

20 

24.10. Dráčkovo sportovní odpoledne – hry a soutěže 18 

10.11. Projekt „Svatý Martin“ – povídání o legendě, ukázka 
pohádky, kresba obrázků, četba z časopisu 

18 

14.11. Projekt „Den bez aut“ – dopravní značky, výroba z papíru a 
špejlí, pracovní list, doplňovačky 

20 

27.,28.11. Pexesový král a královna 19 

1.12. Setkání s „Vílou Amálkou“ – pohádkové odpoledne 20 

5.12. Čertí stezkou za nadílkou – návštěva čertů ve sklepě školy 20 

18. – 22.12. Projekt „ADVENT“ – Co to je adventní čas, vánoční zvyky, 
zpívání vánočních písniček apod. 

18 

8.1.-12.1.2018 Projekt „Bystré hlavičky“ – kvízy, křížovky, hlavolamy, 
hádanky, hry 

18 

24.1. Kuželkový král a královna- soutěž v kuželkách 19 

26.1. Soutěž o nejvyšší stavbu z lega 15 

12.2.-16.2. Projekt „Zimní olympijské hry“ – četba o olympiádě, 
omalovánky, sledování výsledků, modelování 

20 

březen Projekt „Březen – měsíc knihy“  (Četba knihy O pejskovi a 
kočičce, výroba záložky, omalovánky, beseda v knihovně) 

15 

19.3.-23.3. Velikonoční dílna – papírové kraslice, vystřihovánky a 
lepení beránek, zajíček, skládání z papíru,velikonoční 
zvyky) 

15 

21.3. Karneval ve družině – tanec, masky, soutěže 16 

28.3. Beseda ve školní knihovně  14 

4.4. Soutěž ve skákání přes lano 16 

11.4. Soutěž – Skákání čísel 16 

16.4. – 18.4. Soutěž o nejhezčí stavbu na pískovišti – práce                          
ve skupinách  

20 

25.4. Čarodějnické odpoledne – zábavné odpoledne spojené 
s opékáním buřtíků, plnění úkolů a soutěží 

19 

2.5. Ukázkový den přežití v přírodě - Airsoft 15 

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

15 

23.5. Florbalová soutěž 8 

24.5. Stopovaná po obci, plnění úkolů 8 

29.5. Soutěž v samostatce – odměny + diplomy 15 

30.5. Dětský den – Zábavné odpoledne klauna Ferdy – tanec, 
zpěv, soutěže, balónky 

20 
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1.6. Agillity – ukázky výcviku malého psa 19 

5.6. Divadelní představení na OÚ Byšice – „Sůl nad zlato“ 19 

14.,15.6. Puzzliáda – soutěž jednotlivců ve skládání puzzlí 15 
 

AKCE A ČINNOST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ -  4. ODDĚLENÍ - školní rok 2017/2018  
E. Kulmanová 

 

 období název akce Počet dětí 

září  Projekt: "Kamarádství" - povídání si s dětmi slušném chování a 
o chování k sobě navzájem, vzájemně se respektovat. Učit se být 
tolerantní, ohleduplní a myslet i na ostatní. 18 

říjen - listopad Projekt: "Barvy podzimu" - povídání si o změnách v tomto 
ročním období, která zvířata se ukládají k zimnímu spánku. 
Vyrábění z přírodních materiálů (růže z listů, podzimní věnec, 
sovičky z šišek). Výroba listů z barevného papíru. Poznávání listů. 20 

  Halloween - strašidelné vyrábění. Vyroba pavoučího řetězu a 
strašidelného tácku. 20 

  31.10. Kinosál Byšice - pohádka pro děti. "Kocourek 
Modroočko" 21 

listopad Vlaštovkiáda - soutěž o nejdelší let s vlastnoručně vyrobenou 
vlaštovkou 19 

prosinec 5.12. Mikuláš ve školní družině - návštěva čerta v pekle, recitace 
básniček a nadílka od Mikuláše 20 

  Vánoční vyrábění (sněhové vločky, vánoční stomek a řetěž z 
barevného papíru) 18 

leden- únor Projekt: "Zima"- zimní vyrábění a povídání si o paní Zimě :-) a 
její moci v přírodě. Výroba sněhových vloček metodou quilling, 
tučňáků z vajíčkových plat, sněhuláků ze čtvrtky, polární lišky a 
zimního stromu) 18 

únor Výroba valentýnských náramků, karnevalových škrabošek 15 

březen Projekt: "Měsíc knihy" - 4.4. tematicky zaměřená beseda ve 
školní knihovně. Povídání si o knížkách a čtení si z nich. Výroba 
rohové záložky do knížky. 17 

březen - duben Projekt: "Voláme jaro" - velikonoční dílna a jarní vyrábění. 
Výroba květinových misek z ubrousků, velikonočních zajíčků a 
ptačí budky. 18 

duben Projekt: "Měsíc bezpečnosti"- povídání si o  bezpečnosti 
silničního provozu, chování žáků v silničním provozu, poznávání 
dopravních značek. 17 

  Výroba květin z barevného papíru 

16 

  25.4. Čarodějnický rej v maskách. Zábavné  odpoledne plné 
tance, soutěží a opékání vuřtů. 19 

květen "Den matek" - výroba srdíčkového přání pro maminky.  17 
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2.5. Air-soft - ukázka přežití ve volné přírodě od bývalých žáků 
naší školy 19 

  29.5. vodní hrátky s balonky 15 

  30.5. překvapení ke Dni dětí - klaun Ferda. 
18 

červen 1.6. - ukázka agility - názorná ukázka vycvičeného psa 
18 

  "Den otců" - výroba přáníčka ve tvaru košile s kravatou pro 
tatínky 17 

 Origami - výroba motýla a vějíře 
15 

  5.6. Kinosál Byšice - pohádka pro děti "Sůl nad zlato" 15 

  
12.6. - soutěž o nejlepšího skokana a skokanku přes gymnastické 
lano 17 

 

 

 

5.14 Hodnocení činnosti školního klubu ve šk. roce 2017/2018 
 

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 pravidelně nepravidelně 140 žáků, z toho zájmové 
kroužky navštěvovalo 67 žáků. Kapacita školního klubu byla naplněna. Členský příspěvek na 
zájmové kroužky činil pro každého žáka 300Kč za pololetí. 
 
Činnost ŠK probíhá ve školní knihovně a v počítačové učebně v této době: 

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

úterý 13:00 – 16:00 školní knihovna,  učebna ICT 

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

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

pátek neprobíhá  

 

Seznam zájmových kroužků ve školním roce 2017/2018 

Počet název zodpovídá den čas 

1 Čtenářský klub D. Lukáčová středa 14:00 - 15:00 

2 Dramatický kroužek Mgr. Matoušková pondělí 13:00 - 14:00 
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3 Florbal - žáci 4. třídy Mgr. Sklenář čtvrtek 13:15 - 14:00 

4 Florbal - žáci 5. - 6. třídy Bc. Holečková čtvrtek 14:00 - 15:30 

5 Florbal - žáci 8. - 9. třídy Bc. Holečková pondělí 15:00 - 16:00 

6 Florbal - žáci 8. - 9. třídy Ing Orvoš pátek 15:00 - 16:00 

7 Hudební kapela Mgr. Kuráková pondělí 15:15 - 16:30 

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

9 Literární klub Mgr. Jodlová čtvrtek 7:00 - 7:45 

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

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

12 
Příprava na přijímací zkoušky z 
Čj a Ma 

Mgr. Felcmanová      
Ing. Votavová středa 14:00 - 15:00 

13 Stolní tenis Mgr. Čáslava čtvrtek 14:00 - 15:30 

14 Turistický kroužek L. Purašová pátek 
15:00 - 17:00, 
1x za 14 dni 

 
Školní klub vede pedagog volného času Dagmar Lukáčová 
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5.15 Hodnocení činnosti mateřské školy 
 

Školní rok 2017/2018 

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

 Rodičovská schůzka 

11.9. - 1. lekce plavání pro předškoláky 

22.9.. -divadelní představení v MŠ -Nezávislé divadlo (Nezbedná pohádka o koblížkovi) 

27.9. - 1. lekce kroužku keramiky 

praxe - M. Karpíšková 11.9.-15.9.) 

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

5.10. - 1. lekce zumby 

12.10. - focení na kalendáře 

25.10. - divadelní představení - divadlo Vysmáto (Zvířátka a loupežníci) 

praxe - D.Kubánková(30.10.-16.11.) 

 LISTOPAD 
13.11. - poslední lekce plavání 

16.11. - divadelní představení v MŠ - divadlo Matýsek (O vykutáleném štěstí) 

 Společná akce s rodiči - zdobení perníčků 

 PROSINEC 
Adventní tvoření v MŠ, vánoční tvořivé dílny 

3.12. - vánoční jarmark, vystoupení předškoláků 

5.12. - Návštěva Mikuláše a čerta(nadílka) 

6.12. - divadelní představení v MŠ - Mikulášská s čertíkem Fílou 

19.12. - vánoční nadílka pro děti v MŠ 

 LEDEN 
19.1. - Bublinková show 

Zimní tvořivé dílny 

 ÚNOR 
12.2. - divadelní představení v MŠ - divadlo Harmonika (O hodném Jankovi a líném Vaškovi) 

28.2. - maškarní karneval se soutěžemi 

 BŘEZEN 
12.3. - návštěva dětí z 1. třídy u předškoláků a společné tvoření  

21.3. - divadelní představení - divadlo Gábina a Katka (Oskárek a petrklíč) 

22.3. - focení 

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

celý měsíc probíhaly velikonoční tvořivé dílny 
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DUBEN 
3.4. - rodičovská schůzka 

11.4. - zápis do 1. třídy 

13.4. - divadelní představení - divadlo I.Lhotákové (Jaro s veverkou Zrzečkou) 

27.4. - čarodějnický mejdan (/soutěže, diskotéka) 

 KVĚTEN 
9.5. - zápis do MŠ 

10.5. - kouzelnické vystoupení 

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

23.5. - besídka pro rodiče dětí z Broučků a Mravenečků 

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

31.5. - den otevřených dveří (školní zahrada) 

Praxe - N.Nováková (14.5.-1.6.), T. Janecká (21.5.-1.6.) 

ukončení kroužku keramiky 

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

5.6. - divadelní představení na obecním úřadě 

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

7.6. - ukončení kroužku zumby 

13.6. - rodičovská schůzka (pro nově přijaté) 

18.6. - divadelní představení -divadlo Úsměv (O koblížkovi) 

21.6. - Výlet Doksy 

 
 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 
HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE 

ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 – zpracovala Mgr. Miloslava Houšková 
 
Úvod:    
 
     Aktivity v rámci prevence rizikového chování byly v letošním školním roce zaměřeny na 
posílení pozitivních mezilidských vztahů, sexuální výchovu, prevenci zneužívání návykových 
látek, školní neúspěšnosti a kyberšikany.  Žáci se zúčastnili mnoha akcí, projektů, besed, 
přednášek a interaktivních programů s cílem podporovat zdravý životní styl, dodržovat určitá 
pravidla, osvojovat si pozitivní sociální chování a vzdělávat se v oblasti prevence RCH. 
     V průběhu školního roku seznamoval metodik prevence celý pedagogický sbor s novinkami 
z oblasti prevence RCH. 
     Škola poskytuje v rámci školního poradenského pracoviště služby školního psychologa, 
výchovného poradce, metodika prevence a částečně také speciálního pedagoga. Na 
pravidelných schůzkách jsme řešili aktuální problémy či potřeby žáků, několikrát jsme se 
obrátili o pomoc na OSPOD. Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami  jsou zajišťována 
potřebná podpůrná opatření.      
     V loňském školním roce byl škole schválen projekt OPVVV Výzva 02_16_022 EU ŠABLONY 
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s názvem Podpora rozvoje kvality ZŠ a MŠ Byšice, ze kterého je financován úvazek školního 
psychologa. Dále jsme se zapojili do programu Bezpečné klima na českých školách na rok 2017 
s projektem Vzděláváním k bezpečnější škole. V rámci tohoto projektu proběhla supervizní 
setkání pro pedagogy školy a odborný seminář právního vědomí.  

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

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

 Nevhodné, drzé či agresivní chování 

 školní neúspěšnost 

 neomluvená absence 

 užívání návykových látek 

 vnášení nebezpečných předmětů do školy 

 ničení školního majetku 

 sebepoškozování 

 zneužití cizí emailové schránky 

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

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

- Zdravý životní styl – Výživa ve výchově ke zdraví 

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

roku věnovala prevenci chování v nebezpečných a nepředvídatelných událostech 

Specifická prevence 

I. stupeň: 

Třída Aktivita, náplň Zajistil Datum 

1.-5.ročník Třídní pravidla třídní učitelé průběžně 

4.–5. ročník Třídnické hodiny třídní učitelé průběžně 

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

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

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 

3.B 
Preventivní program (vztahy a 
spolupráce mezi spolužáky) Mgr. Miloslava Houšková 8.11.2017 

1.-5.ročník 
Výchovný program Abraka Muzika-Lidé 
a my (prevence kriminality) Mgr. Miloslava Houšková 15.3.2018 

3.A+B Návštěvy v Centru seniorů Bc. Miroslava Petrová 

9.11.2017, 
9.1. a 
27.3.2018 
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1.-5. ročník Den Země Ing. Martina Hrabáková 18.4.2018 

5. ročník 
Preventivní program (vztahy a 
spolupráce mezi spolužáky) 

PhDr. Mgr. Josef Regner, 
Mgr. Miloslava Houšková 25.4.2018 

3. A 
Preventivní program (chování 
v nebezpečí) Mgr. Miloslava Houšková 30.5.2018 

1.-5. ročník Branný den Mgr. Miloslava Houšková 1.6.2018 

4. ročník Preventivní program (návykové látky) 
Mgr. Miloslava Houšková, 
Dana Krucká Svárovská 25.6.2018 

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

 
2.stupeň 
    

Třída Aktivita Zajistil Termín 

8.A 
Preventivní program (fakta a mýty o 
kouření) Mgr. Miloslava Houšková 19.9.2017 

6. A+B Adaptační kurz 

Mgr. K. Ráčková, N. 
Fabianová, PhDr. Mgr. 
Josef Regner 18.,19.9.2017 

9.B Světový den laskavosti Ing. Martina Hrabáková 13.11.2017 

8.A 
Divadelní představení My děti ze 
stanice ZOO Mgr. Marcela Marková 14.12.2017 

6. A+B 

Preventivní program (vztahy a 
spolupráce mezi spolužáky, návykové 
látky) Mgr. Miloslava Houšková 

prosinec -
duben 

9.A 
Preventivní program (sexuální 
výchova) 

Mgr. Miloslava Houšková, 
Mgr. Jaroslava 
Felcmanová 

prosinec -
duben 

6.-9. ročník Den Země Ing. Martina Hrabáková 19.4.2018 

6.-9. roč. 
Výchovný program Abraka Muzika-
Nástrahy kyberprostoru Mgr. Miloslava Houšková 24.4.2018 

8.-9. roč. Putovní výstava Legiovlak Mgr. Marcela Marková 10.a11.5.2018 

6.-9. roč. Interaktivní výstava Lékaři bez hranic Mgr. Marcela Marková 17.5.2018 

6.-9. roč. Branný den Mgr. Miloslava Houšková 1.6.2018 

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

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

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

Školní klub, kroužky-
vyučující průběžně 

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

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

7. ročník Příběhy bezpráví Mgr. Marcela Marková 
listopad, 
prosinec 

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

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

Dramatický kroužek                                            Spolupráce s externími subjekty: 
Florbal 4. ročník                                                   ZUŠ Mšeno – obor výtvarný 
Florbal 5. – 6. třída                                                                   -  obor hudební 
Florbal  8. – 9. třída                                             SHM Klub Liblice – Keramika 
Florbal  8. – 9. třída 
Hudební kapela 
Kroužek kytary 
Čtenářský klub 
Literární klub 
Pohádkové ráno 
Turistický kroužek 
Pečení perníčků 
Stolní tenis 
 
Podpora čtenářské gramotnosti 
- Pohádkové ráno 
- Čtenářský klub 
- Literární klub 
- Školní knihovna 
- Noc s Andersenem 
- Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 
- beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou 
- Beseda se spisovatelem J. W. Procházkou 
- festival Svět knihy 
 
Projekt  Adopce na dálku – adopce chlapce z Keni, financování jeho vzdělávání (Mgr. Miloslava 
Houšková) 
 
Projekt Příběhy bezpráví – seznamování s nejnovějšími českými dějinami 
 
Projekt Recyklohraní – je naplňován během celého školního roku (Ing. M. Hrabáková) 
                         
Projekt Rodina a pomáháme si  - je pravidelně naplňována kontaktem vybraných žáků školy 
s dětmi DC Milovice (Mgr. E. Janíčková) 
 
Projekt Spolupráce 1. a 9. třídy – žáci obou tříd se v průběhu školního roku několikrát sešli při 
společných akcích.  
 
Projekt Žákovský parlament – řešení problémů jednotlivých tříd, organizace akcí zaměřených 
na posílení pozitivních vztahů ve škole. 
 
Semináře: 
 
Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti    termín: 15. 9. 2017                                                    
Mgr. Miloslava Houšková 
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S knihou po škole – Školní čtenářský klub                                                          termín: 15. 9. 2017                                                                     
Dagmar Lukáčová 
 
Supervize v rámci projektu Bezpečné klima v českých školách                     termín: 29. 9. 2017                                                         
Pedagogický sbor  
 
Volba metod výuky a úprava organizace, obsahu, hodnocení                      termín: 13. 11. 2017                        
a forem výuky u žáků s ADHD 
Mgr. Jaroslava Vorlová 
 
Lidi to tak nenechaj                                                                                               termín: 20. 11. 2017  
Mgr. Marcela Marková  
 
Holokaust ve vzdělávání                                                                                       termín: 26. 11. 2017   
Mgr. Jaroslava Felcmanová, Mgr. Marcela Marková 
 
Ředitel koučem - Koučovací styl vedení školy                                  termín ukončení: 4. 12. 2017 
Mgr. František Viktorin 
 
Zvyšování právního povědomí pedagogů v rámci projektu Bezpečné         termín: 6. 12. 2017                                                     
klima na českých školách                                                                                                                                 
Pedagogický sbor 
 
Fakultativní e-lesrningové vzdělávání (organizace přijímacího                       termín: 15. 2. 2018 
řízení na SŠ a jednotné přijímací zkoušky 
Mgr. Jaroslava Vorlová 
 
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost žáků na ZŠ                                           termín: 12. – 16. 2. 2018                                         
Mgr. Miloslava Houšková, Mgr. Jaroslava Felcmanová  
 
Setkání metodiků škol zapojených do projektu KIPR                                           termín: 7. 3. 2018 
Mgr. Jaroslava Vorlová 
 
Učitel koučem – koučovací styl vedení žáků                                      termín ukončení: 10. 5. 2018 
Ing. Martina Hrabáková, Mgr. Dana Štrojsová 
 
Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti                            termín: 10. 5. 2018                                                                            
Simona Douděrová 
 
Neukázněný a neprospívající žák                                                                          termín: 21. 5. 2018 
Simona Douděrová 
 
Ředitel koučem - Koučovací styl vedení školy                                  termín ukončení: 28. 8. 2018 
Mgr. Miloslava Houšková 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - 2017/2018 
 

 
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 

Kölblová 2017/18 
 

VOŠ, SŠ MILLS, s.r.o., 
Čelákovice 

Asistent pedagoga Nehrazeno         
z DVPP 

Douděrová 
 

2017/18 
 

JABOK, Praha Asistent pedagoga, 
pedagog volného 
času 

Nehrazeno         
z DVPP 

Krucká-
Svárovská 

2017/18 
 

JABOK, Praha Asistent pedagoga, 
pedagog volného 
času 

Nehrazeno         
z DVPP 

Brožová 
 

2017/18 
 

VOŠ, SŠ MILLS, s.r.o., 
Čelákovice 

Asistent pedagoga Nehrazeno         
z DVPP 

Růžičková 
 

2017/18 
 

Zařízení pro další 
vzděl.ped. pracovníků 
Sofia, Děčín 

Asistent pedagoga Nehrazeno         
z DVPP 

Jelínková 
 

2017/18 
 

 Asistent pedagoga Nehrazeno         
z DVPP 

d) Studium pro ředitele 
škol 

     

e) Studium k získání a 
rozšíření odborné 
kvalifikace 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Petrová 
 
 
 

2017/2018 
 
 
 

Univerzita J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 
 

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

Nehrazeno               
z DVPP 
 
 

Bc. Rusňáková 
 
 
 

2017/2018 
 
 
 

Univerzita J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 
 

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

Nehrazeno            
z DVPP 
 
 

Fabianová 
 

2017/2018 Univerzita J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 

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

Nehrazeno 
z DVPP 
 

Bc. Špačková 2017/2018 Univerzita J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 

Speciální 
pedagogika – 
poradenství 

Nehrazeno 
z DVPP 

1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 



41 

 

 

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky   

b) Studium pro výchovné poradce   

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

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

  

e) Specializovaná činnost:   
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PŘÍLOHA 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace ve školním roce 2017/2018 
 

1.3 Studium 
k prohlubování 
odborné 
kvalifikace 

Název akce Vzdělávací 
instituce 

Datum Hrazeno 

Vzdělávání celého pedagogického sboru 

zaměstnanci + 
vedoucí 
zaměstnanci BOZP a PO Ing. Nalezínek 25.8.2017 

obec 

celý pedag. sbor 
ZŚ 

Bezpečná škola – Právní vědomí 
učitele JUDr. Kašpar 6.12.2017 

Střed. kraj  

celý pedag. sbor 
ZŠ Bezpečná škola - Supervize PhDr. Regner 10/2017 

Střed. kraj 

     

2 pedagogové ZŠ Čtenářská gramotnost  2-3/2018 šablony 

3 pedagogové ZŠ Matematická gramotnost  
jaro- 

podzim/2018  
šablony 

pracovníci ŠJ Školení hygienického minima 

krajská 
hygienická 

stanice 2/2017 

obec 

celý pedag. sbor 
MŠ 

Supervize  2017-2018 Šablony 

celý pedag. sbor 
MŠ 

Matematická, Čtenářská pregramotnost  2017-2018 Šablony 

celý pedag. sbor 
MŠ 

Sdílení zkušeností pedagogů prostř. návštěv  2017-2018 Šablony 

celý pedag. sbor 
MŠ 

Tématická setkávání a spolupráce s rodiči  2017-2018 Šablony 

Individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích 

Pracovník Název akce Vzdělávací instituce, 
případně místo 
školení 

Datum Hrazeno 

Viktorin Ředitel koučem 

Koučing 
akademie, s.r.o, 
Libchavy 

4/2017-
12/2017 

ONIV 

Houšková Ředitel koučem 

Koučing 
akademie, s.r.o, 
Libchavy 

1/2018-
10/2018 

ONIV 

Hrabáková, 
Štrojsová 

Učitel koučem 

Koučing 
akademie, s.r.o, 
Libchavy 

11/2017-
6/2018 

ONIV 

Ráčková, 
Fabianová Výuka Aj  

Oxford 
Professional 
Development 13.10.2017 

ONIV 

Viktorin školení ředitelů  9.-10.5.2018 ONIV 
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Holečková Výuka TV a školská legislativa NIDV 15.11.2017 
ONIV 

Vorlová Práce s žáky s SVP, Přijímací zkoušky 
KIPR – více 
školení 15.2.2018 

KIPR 

Felcmanová Holokaust ve vzdělávání Památník Terezín 23.-26.112017 ONIV 

Lukáčová Školní čtenářský klub Nová škola, o.p.s 15.9.2017 ONIV 

Marková Aktivity, hry do NJ VISK 8.11.2017 ONIV 

Marková 
Výchovná dramatika –Lidi to tak 
nenechaj 

Post Bellum 
Praha 20.11.2017 

 

Houšková 
Úloha školního metodika prevence ve 
škol. poradenském pracovišti 

Vzděl. institut 
střed. kraje         
Ml. Boleslav 

29.3.-
15.9.2017 

 

Špačková  Začni s badmintonem ČBS Praha 27.10.2017  

Špačková, 
Holečková Kemp 2017  MŠMT Prraha 17.-18.11.2017 

 

Vorlová 

Volba metod výuky a úprava 
organizace, obsahu, hodnocení forem 
výuky u žáků s ADHD NÚV Praha 13.11.2017 

 

Čáslava 
Matematická gramotnost na 2.st ZŠ              
v praxi Nakl. Fraus 1.12.2017 

 

Ráčková Assessing Writing NÚV Praha 30.1.2018  

Ivančíková, 
Landsmanová, 
Havasiová 

Pedagog. podpora čtenářské 
pregramotnosti DDM Mělník 9.1.,31.1.2018 

 

Ráčková, 
Fabianová Confirmation of attendance 

Oxford Praha 26.3.2018  

Douděrová Klady a zápory hyperaktivity  
Dys – centrum 
Praha 

10.5.2018  

Houšková, 
Felcmanová Rozvíjíme čtenářskou gramotnost  

Služby školení Ml. 
Boleslav 

12.2.-
16.2.2018 

 

Douděrová Neukázněný a neprospívající žák 
Dys-centrum 
Praha 21.5.2018 

 

     

     

     
  

 
2. Samostudium 
 
 
 

 
V rámci samostudia pedag. pracovníci se pravidelně seznamují s odbornou literaturou, 
s novými předpisy ve školství, s novými přístupy k žákům s SVP, s časopisem Moderní 
vyučování. 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 

8.1 Výchovně vzdělávací a sportovní akce 2017/2018 
 
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. 
 
DIVADLO, KINO, MUZEUM, VÝSTAVA  
třída místo termín zajistil 

4.,5. Kino Neratovice 4.,5.tř. 20.9. Sklenář, Holečková 

8.AB Muzeum Alchymie Praha 27.9. TU 

1.-3.AB Kino – Společenský dům 18.10. TU 

9.tř. Výstava Vzdělávání Mělník 18.10. TU 

1.B,2.tř. Divadlo – společenský dům 
Neratovice 

19.10. TU 

7.tř,9.A,8.B Výstava – hobby model Praha 19.10. TU 

ŠD ŠD – Pohádka na OÚ Byšice 31.10. Vychovatelky ŠD 

2.st. Kino – Neratovice, Společenský dům 2.11. TU 

9.AB Výstava na zámku v Liblicích 6.11. TU 

1.B,2.tř. Vánoční pohádka – Spol.dům 
Neratovice 

8.12. Vorlová, Matoušková 

8.A Činoherní klub – Ústí n.Labem 14.12. Marková 

1.-5.tř. Theater – divadlo pro 1.st. 15.12. Sklenář 

1.AB,2.tř Divadlo Ml.Boleslav 28.2. Vorlová 

1.-5. Abraka Muzika – 1. st. 14.3. Houšková 

5.,7.tř. Kino Neratovice 28.3. Holečková,Čáslava 

1 + 2 st. Divadlo Víti Marčíka - Byšice 15.5. TU 

2.st. Lékaři bez hranic - Mělník 17.5. TU 

 
EXKURZE, VÝLETY 

třída místo termín zajistil 

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

4.,5.tř. ZOO Praha 4.10. Holečková, Sklenář 

6.AB Exkurze Ledčice-Historypark 25.10. TU 

1A,3.AB DDM Mělník 2.11. TU 

9.AB IPS Mělník + Junker Mělník - exkurze 6.12. TU + Vorlová 

3.AB Zámek Stránov 11.12. TU 

4.tř. Ústav genetiky a fyziologie zvířat 
Liběchov 

25.4. Sklenář 

8.AB Legiovlak - Mělník 10.5. Marková,Houška 

9.AB Legiovlak  - Mělník 11.5. Hrabáková, Felcmanová 

1AB,2.tř. Zámek Nelahozeves 6.6. TU + asistentky 
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7.tř. Chotilsko 7.6. Čáslava 

3.A,4.tř. Karštejn,Koněpruské jeskyně 13.6. Sklenář, Štrojsová 

8.A Jetřichovice  - výlet 19.6.-21.6. Marková,Jodlová 

6.AB Botanicus Ostrá 20.6. Ráčková, fabianová 

9.B Jump Arena Zličín 20.6. Hrabáková, Houšková 

9.B Pěší výlet na Mělník  21.6. Hrabáková 

8.B,9.A Harrachov 20.-22.6. Felcmanová,Rusňáková 

7.tř. Praha Technické muzeum 21.6. Čáslava 

3.B Botanicus Ostrá 22.6. Ratkovská 

2.st. Kino Neratovice 25.6. TU 

 
 
 
LYŽAŘSKÉ KURZY + ŠvP + OZDRAVNÉ POBYTY 

třída místo termín zajistil 

6.tř. Lhotka u Mělníka – adaptační pobyt 18.,19.9. Fabianová, Ráčková 

4.-9.tř Lyžařský kurz - Chata Slovanka 
(vybraní žáci) 

4.- 11.3. Fabianová,Purašová 

4.,5.tř. ŠvP - Smršťov 18.-22.6.2018 Sklenář, Holečková 

1.A,3.AB ŠvP - Stará Živohošť 21.-25.5.2018 Janíčková,Štrojsová,Purašová 

1.B,2.tř. ŠvP - Jilemnice 21.-25.5.2018 Matouško,Vorlová,Ratkovská 

 
PLANETÁRIA, HVĚZDÁRNY, SOUTĚŽE apod. 

třída místo termín zajistil 

vybraní ž. Minifotbal Mělník 2. st. 10.10. Holečková 

vybraní ž. Florbalová liga Mělník 2.st. 11.10. Holečková 

vybraní ž. Florbalová liga 2. st. Mělník 9.11. Holečková 

vybraní ž. Florbalová liga 2. st. Mělník 7.12. Holečková 

vybraní ž. Školní kolo florbalová liga – 2st. 11.1. Holečková 

9.tř. Dějepisná olympiáda - Dusílková 16.1. Marková 

vybraní ž. Okresní kolo v basketbalu - Mělník 1.3. Holečková 

vybraní ž. Místní kolo ve vybíjené  - 1. stupeň 14.3. Holečková 

vybraní ž. Florbalová liga – 2. stupeň 15.3. Holečková 

4.tř. Matematický Klokan 4.tř. 16.3. Sklenář 

výběr.ž. Pythagoriáda – výběr dětí 5.-8.tř. 10.4. Votavová 

výběr ž. OVOV – okresní kolo 11.4. Holečková 

výběr ž. Florbalová liga 2.st. 19.4. Holečková 

7.tř. Planetárium Praha 19.4. Čáslava 

4.,5.tř. Planetárium Praha 23.4. Sklenář,Holečková 

vybraní ž. Krajské kolo OVOV - Slaný 14.5. Holečková 

vybraní ž. Okresní kolo Plavoběh 23.5. Holečková 

 
 
JARMARKY, BESÍDKY, PROJEKTY, PŘEDNÁŠKY  apod. 

třída místo termín zajistil 

1.B Ovocný Den - Projekt 20.9. Matoušková 

1.B Podzimní den - Projekt 5.10. Matoušková 

1.A,9.A Čtenářské dílny - Projekt 6.10. Janíčková 
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1.A Projekt – Červená Karkulka 10.10. Janíčková 

1.B Projekt – Zeleninový den 12.10. Matoušková 

1.B Hudební koncert ve třídě 17.10. Matoušková, 
Kuráková 

1.B,9.B Projekt Dýňování 20.10. Matoušková 

1.B,4.tř Projekt – Čtenářská gramotnost 24.10. Matoušková,Sklenář 

1. A Hallowen – spolupráce s rodiči 31.10. Janíčková 

1.B,2.tř. Drakiáda  2.11. Matoušková,Vorlová 

9.AB Beseda- Příběhy bezpráví- Čeřovský 
(Charta 77) 

7.11. Marková 

1.AB Odemykání slabikáře 8.11 Janíčková,Matouškov
á 

3.AB Domov seniorů Mělník 9.11. Štojsová,Petrová 

1.-9. Vánoční jarmark  3.12. TU 

1.-5. Mikuláš na 1. stupni 5.12. TU 

3.AB Centrum seniorů Mělník - návšteva 6.12. Štrojsová, Petrová 

vybraní žáci Vánoční Drážďany 8.12. Marková 

vybraní žáci DC Milovice 14.12. Janíčková 

2.tř. Vánoční pečení s rodiči  15.12. Vorlová 

2.tř. Vánoční besídka 20.12. Vorlová 

9.A Preventivní program třídy 5.1. Houšková 

6.B Preventivní program třídy 12.1. Houšková 

6.A Preventivní program třídy 19.1. Houšková 

4.tř. Regionální muzeum – přednáška  12.1. Sklenář 

3.B Návštěva seniorů z Centra Mělník              
ve škole 

9.1. Petrová 

1.AB,2.tř. DDM Mělník - Karneval 6.2. TU 

1.B+9.B Projektový den - Indiáni 9.2. Matoušková 

1.-3.tř. Projekt - Vítáme jaro 21.3. TU+ asistentky 

4.tř. Noc s Andersenem 22.3. Sklenář 

1. st. Noc s Andersenem 23.3. TU + asistentky 

3.AB Návštěva Centra seniorů Mělník – 
Velikonoční pásmo 

27.3. Petrová, Štrojsová 

5.tř. Noc s Andersenem 5. tř. 27.3. Holečková 

4.tř. J.A.Komenský – beseda  A.Mrázek 28.3. Sklenář 

2.st. Den Země 19.4. TU + aistentky 

9.AB Návštěva Poslanecké sněmovny Praha 23.4. Felcmanová,Hrabáko
vá 

ŠD ŠD - Čarodějnice 24.4. Vychovatelky ŠD 

ŠD ŠD – Ukázky přežití v přírodě, Air soft 2.5. Vychovatelky 

5.tř. Celodenní program Prevence 25.4. Holečková 

9.AB Projekt – Proč třídit plasty? 27.4. Hrabáková 

ŠD ŠD – Klaun Ferda- Dětský den 30.6. Vychovatelky ŠD 

1.-9. Branný den 1.6. TU + asistentky 

 Byšický maraton 9.6. Štrojsová,Houšková 

1.-9. Projekt Edison - Stážisté 11.-15.6.  

1.-9. Sportovní den 15.6. TU 

1.-9. Školní akademie 27.6. TU 
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SPORTOVNÍ  AKCE  - školní rok 2017/2018 
Název akce 
 

Jméno a příjmení 
účastníků 

Třída Datum konání Umístění 

Florbalová liga 
„Mělnická divize“ 

  celoročně 6. místo 

 Alexandr Bureš 6.A   

 Daniel Pecháček 6.A   

 Tomáš Slavík 6.A   

 Alexandr Kaplánek 6.B   

 Jaroslav Nejdr 8.A   

 Vojtěch Hlaváček 9.A   

 Lukáš Pokorný 9.A   

 Tomáš Sikora 9.A   

 Daniel Štráchal 9.A   

 Daniel Kohout 9.B   

 Patrik Kohout 9.B   

 Josef Kotyk 9.B   

Místní kolo v 
minifotbalu Mělník 

  11.6.2018 3. místo 

 Daniel Vlach 9.B   

 Martin Macháček 9.B   

 Josef Kotyk 9.B   

 Adam Vozáb 8.B   

 Radim Vlček 8.B   

 Alexandr Kaplánek 6.B   

 Tomáš Jirmus 6.A   

 Martin Cinner 6.B   

 Alexandr Bureš 6.A   

Okresní kolo 
v basketbalu Mělník 

  1.3.2018 5. místo 

 Tomáš Vtelenský 9.B   

 Tomáš Říha 9.B   

 Martin Macháček 9.B   

 Vojtěch Hlaváček 9.B   

 Viktor Patsanov 9.A   

 Lukáš Pokorný 9.A   

 Vít Patsanov 9.A   

 Tomáš Sikora 9.A   

 Jakub Cihlář 8.B   

Vybíjená Mělník – 
místní kolo  

 
 

 14.3.2018  

dívky    2. místo 

 Anna Kuchařová 5.   

 Tereza Richterová 5.   
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 Tereza Blechová 5.   

 Laura Mejsnarová 5.   

 Barbora Slavíková 5.   

 Kristýna Chalupová 5.   

 Eliška Krimlová 5.   

 Ema Dědičová 4.   

 Tereza Valtová 4.   

 Leontýna Macháčková 4.   

 Nikol Kulhánková 4.   

 Veronika Mazancová 4.   

chlapci    5. místo 

 Kryštof Robin Hais 5.   

 Vojtěch Jiránek 5.   

 Dominik Borecký 5.   

 HoangThoKhoi 5.   

 Eduard Orvoš 5.   

 Josef Hlaváček 5.   

 Josef Kurel 5.   

 MaiQuangDuy 4.   

 Lukáš Sikora 4.   

 Lukáš Piskáček 4.   

 Jakub Manda 4.   

 Filip Vojtíšek 4.   

Okresní kolo OVOV     
( pětiboj), soutěž 
družstev i 
jednotlivců Mělník 

  11.4.2018  

Jednotlivci:     

 Anna Marečková 4.  2. místo 

 Margareta Verdyck 9.B  2. místo 

 Kryštof Robin Hais 5.  3. místo 

 Valerie Slavíková 8.B.  4. místo 

 Veronika Mazancová 4.  4. místo 

 Veronika  Eflerová 8.B  5. místo 

 Jakub Manda 4.  6. místo 

 Tereza Valtová 4.  7. místo 

 Lukáš Efler 8.A  9. místo 

 Laura Mejsnarová 5.  9. místo 

 Daniel Doležal 7.  11. místo 

 Kristián Schovánek 7.  12. místo 

 Adam Vozáb 8.B  14. místo 

 Klára Chalupová 8.B  18. místo 

Družstvo:    4. místo 

 Natálie Žižková 6.A  8. místo 

 Alena Chytilová 6.A  1. místo 

 Apolena Maňová 6.A  9. místo 

 Anna Kuchařová 5.  7. místo 

 Daniel Pecháček 6.A  1. místo 
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 Alexander Bureš 6.A  10. místo 

 Daniel Judák 7.  2. místo 

 Dominik Žitník 7.  12. místo 

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

  14.6.2018  

Jednotlivci Anna Marečková 4.  3.místo 

 Daniel Pecháček 6.A  5. místo 

 Daniel Judák 7.  7. místo 

 Margareta Verdyck 9.B  8. místo 

 Alena Chytilová 6.A  15. místo 

Družstvo    14. místo 

 Natálie Žižková 6.A  14. místo 

 Veronika Mazancová 4.  7. místo 

 Tereza Blechová 5.  8. místo 

 Anna Kuchařová 5.  11. místo 

 Alexandr Bureš 6.A  29. místo 

 Kryštof Robin Hais 5.  10. místo 

 Jakub Manda 4.  4. místo 

 Daniel Doležal 7.  13. místo 

Okresní kolo 
v Plavoběhu Mělník 
 

  24.5.2018  

 Laura Mejsnarová 5.  3. místo 

 Alexandr Bureš 6.A  11. místo 

 Daniel Doležal 7.  10. místo 

 Daniel Pecháček 6.A  14. místo 

 Michal Kubiena 6.B  12. místo 

 Jakub Manda 4.  5. místo 

 Daniel Jaroš 5.  8. místo 

 Josef Píša 5.  11. místo 

 Filip Jistebnický 4.  12. místo 

 Dominik Borecký 5.  14. místo 

 Tereza Blechová 5.  5. místo 

 Tereza Richterová 5.  6. místo 

 Kristýna Chalupová 5.  7. místo 

 Anežka Zemanová 5.  13. místo 

 Anna Kuchařová 5.  14. místo 

 Nikola Kulhánková 4.  16. místo 

 Anežka Bartoňová 4.  17. místo 

 Veronika Jírová 6.A  10. místo 

 Eva Svobodová 7.  12. místo 

Krajské kolo 
Plavoběh Čelákovice 

  30.5.2018  

 Laura Mejsnarová 5.  17. místo 
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8.2  Projekty, projektové dny, aktivity a akce 2017 /2018 

 

Celoškolní aktivity ve školním roce 2017/2018 
 

4. 9. 2018 - Slavnostní zahájení školního roku 

Uvítání "prvňáčků a deváťáků" na školním dvoře od starostky obce Mgr. Jany Polákové, 
ředitele školy Mgr. Františka Viktorina, třídní učitelky 1. tříd Mgr. Evy Janíčkové, Mgr. Jiřiny 
Matouškové a třídní učitelky 9. tříd Ing. Martiny Hrabákové a Mgr. Jaroslavy Felcmanové 

  
16. 10. – 20. 10. 2018 – sběr starého papíru 
Výtěžek ze sběru byl rozdělen do třídních fondů. 
4. 11. 2018 – prodejní bazárek, zaměřený na dětské oblečení, sportovní potřeby, knihy a hry 
 
Žákovský parlament pořádal Prodejní bazárek v tělocvičně ZŠ, výtěžek byl věnovaný na 
dobročinné akce žákovského parlamentu. 
3. 12. 2017 – Vánoční jarmark na byšickém náměstí 
5. 12. 2017 – Mikuláš na 1. stupni 
8. 12. 2017 – Vánoční Drážďany – výlet pro žáky druhého stupně 
14. 12. 2017 – DC Milovice – návštěva žáků základní školy, předání dárků dětem z centra 
1. 3. 2018 – 6. žákovský ples 
K tanci hrál Tomáš Kindl. Večerem provázeli Kristýna Chalupová a Vítek Trnka. 

 

  

 

3. 3. – 10. 3. 2018  – lyžařský výcvik – Horní Maxov, Chata Slovanka 
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Stejně jako v předešlých letech se i letos uskutečnil lyžařský a snowboardový výcvikový kurz. 
Hlavním cílem tohoto kurzu bylo naučit žáky jízdě na lyžích a snowboardu, případně zdokonalit 
techniku jízdy u pokročilých sjezdařů a snowboardistů. Vlastní výcvik probíhal dopoledne a 
odpoledne na sjezdovkách lyžařského areálu Severák v Hraběticích. 

  

23. 3. 2018 – Noc s Andersenem – 1. stupeň 

16. 4. – 20. 4. 2018  - Sběr papíru 

19. 4. 2018  - Den Země 

Již třetím rokem se naše škola zapojila do celostátního projektu „Ukliďme svět, ukliďme 

Česko“. Cílem této akce je nejen pomoc obci s úklidem, ale i vytvořit u žáků vztah k místu, kde 

žijí nebo jen chodí do školy.  

Žáci byli rozděleni do úklidových týmů podle tříd. Každá třída měla projít své území. Třídil se 

plast, papír, kov, sklo a směs. 

Třídy 6. A a 6. B uklízely v ulici Za Školou, v bezprostředním okolí školy a ještě se vydaly 

směrem na Hostín.  

Třídy 8. A a 8. B se postaraly o úklid středu obce a prošly ulice Hřbitovní, Novou, Hoření, B. 

Němcové, Spojovací, Střední, Úzkou, Na Výšinkách a Hoření. Žáci dál společně pokračovali 

cestou od kravína k lesu. 

Deváťáci se rozdělili na několik týmů. Dívky a část chlapců zajistili sběr odpadků na Tyršově 

náměstí, v Nádražní ulici a pokračovali až k vlakovému nádraží, kde je každý rok odpadu 

nejvíce. Po návratu ještě okopali školní skalku. Část chlapců pomohla s nátěrem tabulí naučné 

stezky. Tyto tabule si po čtyřech letech od instalace nový nátěr opravdu zasloužily. Zbytek 

chlapců se vrhl na úklid prostor za školní dílnou. Zde vytřídili větší množství železného šrotu a 

dalšího odpadu. 
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24. 4. 2018 – Abraka Muzika – představení pro druhý stupeň 

27. 4. 2018  - proběhl na ZŠ a MŠ Byšice projekt „Proč třídit plasty?“  

Žáci 9. ročníků připravili pro své mladší spolužáky prezentace na téma třídění plastů. Důvodem 

bylo zjištění, že plastové lahve, kelímky od jogurtů a mléka končí v koších na směsný odpad 

v jednotlivých třídách.  

Žáci 9. ročníků se ve svých prezentacích zaměřili na vysvětlení pojmu PLAST, na jeho 

zpracování, využití a recyklaci. Připravované prezentace museli vhodně uzpůsobit věku svých 

spolužáků. 

Žáci 9. A navštívili třídy I. A, II., III. A, V., VI. A a VII. třídu. 

Žáci 9. B vysvětlili problém třídění plastů v I. B, III. B, IV., VI. B a VIII. A. 

  

15. 5. 2018 – Divadlo Víti Marčíka – představení Robinson 

31. 5. 2018  den otevřených dveří zahrady MŠ a Dětský den 

Žáci 9. tříd si připravily pro děti soutěže a hry.  

1. 6. 2018  Branný den - Program pro žáky organizuje Muzeum civilní obrany v Ústí nad Labem. 

2. 6. – 3. 6. 2018 – Malá Skála – výlet pro členy žákovského parlamentu 
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9. 6. 2018 – Byšický maraton  
Trasa vede k hájovně a zpět. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude věnován na vzdělání 
adoptovaného Dominika. 
11. 6. - 15. 6. 2018 týden stážistů 
Již potřetí bude v naší škole probíhat 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. 
27. 6. 2018 – školní akademie 
Vystoupení žáků školy pro rodiče, rozloučení s žáky 9. ročníku 
 

 
Podzimní sběr papíru šk. rok 2017/2018  

   

třída papír množství v kg karton množství v kg 

1.A 830,10 190,00 

1.B 369,50 80,00 

2. 169,50 60,00 

3.A 792,70 80,00 

3.B 364,60 90,00 

4. 606,50 100,00 

5. 397,40 100,00 

6.A 143,40 70,00 

6.B 65,00 70,00 

7. 334,80 70,00 

8.A 182,50 80,00 

8.B 165,00 65,00 

9.A 0,00 0,00 

9.B 59,00 65,00 

celkem 4480,00 1120,00 

 
Jarní sběr papíru šk. rok 2017/2018 

třída papír množství v kg karton množství v kg 

1.A 1152,00 190,50 

1.B 263,50 128,00 

2. 324,90 25,00 

3.A 719,90 18,50 

3.B 476,70 122,00 

4. 1364,00 37,00 

5. 986,20 259,00 

http://www.zsbysice.cz/index.php/cs/novinky-cz/250-tyden-stazistu-11-6-15-6-2018
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6.A 232,70 38,00 

6.B 372,00 5,50 

7. 412,00 0,00 

8.A 603,70 33,60 

8.B 573,70 0,00 

9.A 148,00 0,00 

9.B 52,00 11,00 

celkem 7681,30 868,10 
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8.3  Výstup EVVO za školní rok 2017/2018 – Ing. Martina Hrabáková 

 

Předpokládaný roční plán ZŠ a MŠ BYŠICE na školní rok 2017/2018 

Září 
- Adaptační kurz 6. třída  

- 4. a 5. třída – kino Neratovice 

Říjen 
- ZOO Praha – 4. a 5. třída 

- Minifotbal – 2. stupeň 

- Florbalová liga – 2. stupeň 

- Výstava vzdělávání 

- Archeopark 6. A, B 

Listopad 
- Florbal - 2. stupeň 

- Prodejní bazárek 

- Florbalová liga – 2. stupeň 

- Dějepisná olympiáda 

Prosinec 
- Vánoční jarmark 

- Den s němčinou 

- Drážďany 

- Divadlo – 8. A 

- Divadlo – 5. třída 

- Kino – 6. A, B 

- Vánoční besídky 

- Dětské centrum Milovice 

- Dárek pro nemocného spolužáka 

Leden 
- Vypracování žádosti na botanickou zahradu 

Únor 
- Žákovský ples 

- Podání žádosti na dotace – Malá botanická zahrada 

Březen 
- Lyžařský kurz 

Duben 
- Den Země – úklid obce 

- Den vody – návštěva ČOV 
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Květen 

Červen 
- Školní akademie 

- ŠD – Dětský den 

- Školy v přírodě na prvním stupni 

- Týden výletů 

 

Cíle pro školní rok 2017/2018 

Spolupráce s obcí a KRPŠ 
- Zapojit se do úpravy okolí školy, Den Země 
- Spolupracovat při organizaci vánočního a velikonočního jarmarku 

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

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

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

Podpora čtenářské gramotnosti 
- Školní knihovna 

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

Pobyty v přírodě 
- Na prvním stupni organizovat školy v přírodě 
- Na druhém stupni organizovat exkurze a pěší výlety 

Humanitární akce 
- Pokračovat v projektu adopce na dálku 
- Pokračovat ve spolupráci s DDM 
- Pomoc chlapci s leukémií 

Spolupráce 1. a 9. třídy 
- Uvést prvňáčky do školy 
- V průběhu školního roku pořádat společné akce 
- Společné vystoupení na školní akademii 
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Žákovský parlament 
- Zvolit nové zástupce z jednotlivých tříd 
- Pravidelné schůzky žákovského parlamentu 
- Pořádání a organizace školních akcí¨ 
- Žákovský ples 
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Projekt - Malá botanická zahrada při ZŠ a MŠ Byšice 

Záměrem projektu je zlepšit znalosti žáků v předmětech přírodopis, přírodověda a prvouka, 
dále zapojit žáky do péče o rostliny, motivovat je k nutnosti ochrany přírody a péči o rostliny a 
volně žijící živočichy, vést žáky k vytvoření vhodných úkrytů pro drobné živočichy. A právě za 
tímto účelem je vhodné využít dostupný prostor na dvoře školy. 
Úkolem a cílem botanické zahrady je vzbudit u žáků zájem o přírodu a rostliny, se kterými se 
běžně setkávají nebo mohou setkat na svých zahrádkách. Tento záměr vznikl na základě 
zjištění, že žáci z vesnice neznají a nerozeznají základní druhy rostlin nejen okrasných, ale i 
užitkových. V dnešní době již pouhá učebnice, interaktivní tabule, vzorky rostlin nebo 
procházka do okolí školy nejsou pro získání znalostí dostačující.  
Školní dvůr je pro projekt vhodnou lokalitou, neboť je a může být navštěvován nejen žáky 
před, v době a po vyučování, ale i širokou veřejností hlavně ze strany rodičů. Je také přístupný 
pro školku a tudíž si i předškoláci budou moci prohlédnout rostliny v různých ročních obdobích 
a některou si třeba podle zajímavého vzhledu nebo vůně zapamatovat.  
Dnešní stav 

Školní dvůr se v současné době příliš nevyužívá. Slouží pouze jako místo pro shromáždění 
žáků před vstupem do budovy školy. Stávající záhony se pravidelně udržují a osazují novými 
rostlinami, některé z nich však v průběhu hlavních prázdnin hynou z důvodu chybějící závlahy. 
Celkový vzhled místa není příliš reprezentativní, protože se zde kombinují části chodníků a 
obrubníků, které prošly již rekonstrukcí v minulých letech. 
Stav po realizaci projektu – aktivity projektu 

V prostoru školního dvora bude zbudována malá botanická zahrada, což obnáší drobné 
stavební úpravy, zprovoznění studny, rozvod závlahy a zahradnické práce. Realizaci projektu 
provede autorizovaná firma, která zajistí stavební i zahradnické práce. 
Celý prostor nově vzniklé zahrady získá nový význam. Bude využíván při výuce a zároveň se 
stane reprezentativním místem při vstupu žáků a jejich rodičů do školy. Pro nově příchozí a 
návštěvy se stane kritériem pro posouzení klimatu ve škole. Poslouží také jako relaxační 
prostor pro žáky v průběhu velké přestávky. 
Nedílnou součástí při budování malé botanické zahrady je úprava celého prostoru školního 
dvora včetně záhonů, závlahy, cest a obrubníků. Nutností je zprovoznění nepoužívané 
zahradní studny a vybudování rozvodu automatické nebo poloautomatické závlahy, neboť je 
důležité udržet rostliny v dostatečné vlhkosti především v době jejich výsadby, v prvním roce 
po výsadbě a také v průběhu letních měsíců, především v období hlavních prázdnin. 
     Do výběru vysazovaných rostlin jsou zahrnuty jak rostliny okrasné, tak i užitkové. Je zde 
vhodný prostor pro lesní společenstvo, stepní společenstvo, bylinky a trvalky, mezi které jsou 
zakomponované nejběžnější jehličnany a cibuloviny. Rostliny jsou vybrané podle vhodného 
stanoviště a potřeb výuky. U každé rostliny bude uveden český i latinský název. Další 
informace o rostlinách budou žáci vyhledávat v učebnicích, encyklopediích nebo na internetu.  
     V zahradě jsou navrženy kamenné zídky a další prvky, které svou přítomností přilákají nové 
volně žijící živočichy z třídy hmyzu, plazů apod. 
     Mobiliář bude doplněn o lavičky rozmístěné po celém prostoru zahrady, které nabídnou 
možnost odpočinku v hezkém a upraveném prostředí. Zároveň poslouží jako zázemí při 
vyučovacích hodinách. 
Postup prací při realizaci projektu: 

- Terénní úpravy, modelace záhonů, příprava půdy pro výsadbu. 
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- Úprava cest, položení obrubníků a kamenných zídek. 

- Položení rozvodu automatické závlahy. 

- Výsadba rostlin podle jednotlivých stanovišť. 

- Dokončení instalace závlahy. 

- Úprava trávníkových ploch a založení trávníku. 

- Doplnění mobiliáře – lavičky, hmyzí hotel, informační cedulky k jednotlivým rostlinám, 

hlavní informační tabule o projektu a zahradě. 

Harmonogram realizace jednotlivých aktivit 
Únor 2018: zpracování projektu a podání žádosti 
Září 2018: výběrové řízení 
Říjen – prosinec 2018: technické práce 
Do června 2018: výsadba rostlin 
Školní rok 2018/2019: využití ve výuce 
Cílové skupiny a projektové aktivity 

Cílovou skupinou jsou žáci prvního a druhého stupně základní školy, kterým botanická 
zahrada pomůže při výuce botaniky a zoologie ve škole, zpestří jim životní prostředí a poslouží 
jako zdroj materiálu při pracovních aktivitách. Také žákům pomůže porozumět vztahům 
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. 

Dále zahradu využijí žáci mateřské školy, která sídlí v bezprostřední blízkosti. Naši budoucí 
žáci zde budou moci pozorovat rostliny a volně žijící živočichy v průběhu celého školního roku 
při svých procházkách.  

Rodiče a široká veřejnost mají celodenní přístup do prostoru školního dvora. Pro ně bude 
zahrada inspirací pro další zlepšení zeleně v obci, nebo jim jen zpříjemní dobu při čekání na své 
děti. 
Význam projektu z hlediska dopadu na území a cílové skupiny, pokrytí lokality, územní 
význam projektu 
Význam projektu spočívá v aktivním zapojení žáků do péče o budoucí zahradu. Již nyní žáci 
rozměřili celý prostor školního dvora, aby mohl vzniknout plán návrhu botanické zahrady. 
Některé rostliny žáci využijí v hodinách vaření, jiné usuší a použijí jako materiál na aranžování 
nebo jen pro výzdobu tříd a navození příjemné atmosféry. Budou také mapovat postupné 
osídlování prostoru živočichy. Dojde také ke zlepšení reprezentativních prostor školy a tím 
k přilákání většího množství rodičů a návštěvníků za účelem získání informací o rostlinách. 
     Přínosem bude větší zájem žáků o rostliny a život v přírodě jako celek, tudíž dojde ke 
zvýšení přírodovědné gramotnosti. U žáků se rozvinou kompetence k učení, kompetence 
k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, 
kompetence občanské a pracovní. Také se zlepší životní prostředí školy. Žáci využijí vzniklou 
zahradu při projektových dnech.  

Význam projektu může překročit i hranice obce, neboť můžeme svými zkušenostmi 
inspirovat školy v okolí a motivovat je ke zlepšování životního prostředí na školách a také k 
převedení části výuky do terénu, ve kterém žákům nehrozí žádné nebezpečí. 
Udržitelnost projektu 

Při výběru materiálů a rostlin bylo zohledněno ekonomické hledisko a účelnost jejich 
využití. V prostoru se pohybuje větší množství lidí, proto je třeba využívat kvalitní materiály a 
výsadbu tak, aby se celý prostor sladil a vydržel funkční dlouhou dobu. Z tohoto důvodu je 
v projektu počítáno s úpravou cest a nových obrubníků. V projektu je důležité zprovoznění 
stávající studny a rozvod závlahy, protože jinak by péče o rostliny byla v letních měsících 
nedostupná a hrozilo by znehodnocení celého projektu. Vlastní zdroj vody přispěje 
k ekonomické udržitelnosti zahrady. 
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Mezi možná rizika, kterých jsme si vědomi, patří úhyn rostlin a nedostatečná údržba. Úhyn 
rostlin bude eliminován zárukou ze strany firmy, závlahou a vhodným výběrem rostlin. 
Nedostatečná údržba bude pokryta zapojením žáků, začleněním péče o rostliny do ŠVP do 
vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, dále formou projektových dnů a 
vyčleněním určité každoroční částky v rozpočtu školy na obnovu a údržbu.  
Výstupy projektu a jejich další použití 

Projekt je pro školu udržitelný, neboť žáci postupně školu opouštějí a noví žáci přicházejí. 
V tomto nekončícím koloběhu najde uplatnění vždy. Spolu s žáky se nám střídají i rodiče a 
předškoláci, kteří mohou prostor volně navštěvovat. K projektu bude připravena informační 
tabule s nejdůležitějšími informacemi o zahradě a vysazených rostlinách. Také na webových 
stránkách školy budou zveřejňovány výsledky práce žáků na školní botanické zahradě, 
informace o projektových dnech spojených s využitím zahrady a informace o osídlování 
zahrady volně žijícími živočichy. Fotografie rostlin a živočichů a informace o nich budou volně 
k dispozici na webových stránkách školy k dalšímu využití širokou veřejností. 
Udržitelnost projektu i bez dalších dotací 
     Projekt bude udržitelný bez dalších dotací, neboť z rozpočtu školy bude vyčleněna 
pravidelná částka na údržbu a rozvoj botanické zahrady. 
Rozpočet a efektivita nákladů 

Projekt bude spolufinancován obcí v minimální výši 10%, dále dalšími vlastními zdroji ve 
výši 2,5%. 
Do rozpočtu budou zahrnuty tyto položky – zahradnické práce, zemní práce, úprava cest a 
obrubníků včetně položení kamenné zídky, zprovoznění studny a zavlažování, vybavenost. 
 
 
 

Co se podařilo a nepodařilo ve školním roce 2017/2018 

Spolupráce s obcí a KRPŠ 
- Zapojit se do úpravy okolí školy, Den Země - splněno 
- Spolupracovat při organizaci vánočního a velikonočního jarmarku - splněno 

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

částečně 
- Jarní a podzimní sběr papíru - splněno 

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

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

Podpora čtenářské gramotnosti 
- Školní knihovna - splněno 
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Tematické dny 
- Den Země - splněno 
- Jarní, letní, podzimní a zimní den (na prvním stupni) - splněno 

Pobyty v přírodě 
- Na prvním stupni organizovat školy v přírodě - splněno 
- Na druhém stupni organizovat exkurze a pěší výlety - splněno 

Humanitární akce 
- Pokračovat v projektu adopce na dálku - splněno 
- Pokračovat ve spolupráci s DDM - splněno 
- Pomoc nemocnému spolužákovi - splněno 

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

Žákovský parlament 
- Zvolit nové zástupce z jednotlivých tříd - splněno 
- Pravidelné schůzky žákovského parlamentu - splněno 
- Pořádání a organizace školních akcí¨ - splněno 
- Žákovský ples – splněno 
- Byšický maraton - splněno 

 
 

 

 

8.4  Výchovně vzdělávací akce, exkurze a výlety jednotlivých tříd 

 

1.A – Mgr. Eva Janíčková       

Projekty – jednodenní – spolupráce s rodiči: 
Jablíčkový den 
Pohádkový – Červená Karkulka 
Sněhulákový den 
Srdíčkový den 
Čtenářský den 
Prázdninová trička 
 
S žáky 9. třídy: 
Podzimní den – výroba podzimních klobouků 
Čtenářská gramotnost  
 
Akce: 
Kino Neratovice – Velká oříšková loupež 
Karneval DDM  Mělník 
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Návštěva  s programem – Domov seniorů 
Vánoční besídka pro rodiče 
Dětské centrum Milovice – charitativní akce 
Pololetní konzultace – hodnocení žáků spolu s rodičem a třídním učitelem 
DDM – Mělník – aktivity na KINECTU, PC, cvičení na trampolínkách, vyrábění 
Noc s Andersenem – čtenářská gramotnost 
Divadlo Mladá Boleslav – Obušku, z pytle ven 
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 
Sběr starého papíru – ekologická výchova 
Abraka Muzika – prevence sociálně – patologických jevů 
Divadelní představení – Bajaja 
Projekt – Vítáme jaro – 1. stupeň – spolupráce žáků 
Branný den – příprava občanů k ochraně  státu 
Módní přehlídka na zámku Liblice 
Škola v přírodě – Stará Živohošť – sociální výchova 
Výlet – zámek Nelahozeves – kulturní dědictví 
Závěrečné konzultace – žák, rodič, učitel – hodnocení školního roku 2017- 2018 
Školní akademie – taneční vystoupení žáků 

1.B – Mgr. Jiřina Matoušková 

Do 1.B nastoupilo 15 žáků, 9 chlapců a 6 děvčat. Z MŠ přišli připraveni, někteří měli problémy s 

řečí, s poznáváním  barev.  V prosinci odešel jeden žák do mat. školy, protože nezvládal učení. 

Ve třídě je jeden žák s vyšetření, který má p. asistentku. Další žák půjde na vyšetření 

Práce v hodinách je výborná, žáci jsou šikovní, s rodiči je výborná spolupráce. Účastnili jsme se 

dvou výtvarných soutěží. Každý měsíc nám žáci ze 4. ročníku předčítali z pohádkových knížek a 

dále jsme si povídali  o tom, co jsme slyšeli. S 9.B jsme jednou za měsíc vyráběli při pracovních 

činnostech výrobky. Někteří vystupovali na besídce v Liblicích. 

Akce třídy: 

V září jsme měli projekt seznámení a kamarádství, pak projekt ovocný den, čtenářskou 

gramotnost se  4. ročníkem, předčítali nám z knihy Rákosníček. Fotili jsme se do novin, které 

vyšli v září. 

V říjnu jsme měli projekt podzimní den a zeleninový den, v týdnu společenského chování  jsme 

měli koncert s p.uč. Kurákovou, navštívili jsme kino a divadlo. 

Vyráběli jsme s 9.B dýně a řepánky a proběhla čtenářská gramotnost se 4. roč., četli                             

O krtečkovi. 

 V listopadu jsme měli drakiádu, pasování na čtenáře a rozdávání slabikáře, výrobu her s 9.B                    

a čtení O vílách se 4.roč. 

V prosinci jsme měli projekty k tradicím -  sv. Barbora, Mikuláš, Vánoce, vše bylo s pracovními 

listy a s převleky. Také jsme byli v divadle, měli čtení  se 4.roč o čertech. Proběhl vánoční šplh 
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a pro rodiče besídka s dárky. 

V lednu byl projekt zimní.. 

V únoru byl krásný karneval na Mělníku, divadlo a Srdíčkový den s prac. listy a vyráběním. 

V březnu jsme viděli představení Abraka muzika, projekt jaro, beseda se spisovatelkou a noc                 

s Andersenem. Ve třídě nás navštívili  předškoláci z MŠ v Liblicích, byli zde celé dopoledne a 

moc se jim u nás líbilo. 

V dubnu byl barevný a bezúkolový den, sebrali jsme hodně starého papíru a měli čarodějnický 

den s 9.B. 

V květnu jsme vyráběli dárky pro maminky a babičky, fotografovali jsme se a byli jsme                    

na divadelním představení. Také jsme prožili týden na škole v přírodě. 

V červnu nás čekal branný den, výlet do Nelahozevse s krásným programem, na zámku                    

v Liblicích jsme viděli módní přehlídku, vyráběli jsme a tiskali jsme trička a měli jsme 

vystoupení na akademii s písničkou Dělání..... 

 

2. tř. – Mgr. Jaroslava Vorlová       

Ve třídě je 23 žáků. Jeden žák je vzděláván v domácím prostředí. Do školy chodí celkem                   

12 dívek a 10 chlapců. Třída je klidná, bez kázeňských přestupků. 

Akce třídy: 

Plavecký výcvik od 11.9.2017 do 12.11.2017 

Plaveckého výcviku se zúčastnili všichni žáci. Výcvik probíhal v plaveckém bazénu 

v Neratovicích každé pondělí. Dětem se v bazénu moc líbilo a všichni zde získali základní 

dovednosti v plavání. 

18.10. Kino Neratovice  

Film „ Velká oříšková loupež“.  Tento film se dětem velmi líbil. Byl animovaný a vystupovalo 

zde mnoho zvířecích hrdinů. 

19.10. Divadlo Neratovice 

„Čarodějná pohádka“ – veselý příběh o Ance a Kubovi. Hraná pohádka v malém divadle 

v kulturním domě v Neratovicích. 

2.11. – Pouštění draků 

Vyšli jsme si na vycházku za benzínovou pumpu a pouštěli jsme draky. Bohužel nám moc 

nepřálo počasí. 

3. 12 Vánoční jarmark 
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Na vánoční jarmark jsme vyrobili mnoho výrobků. Také nám pomohli rodiče a za utržené 

peníze jsme si koupili hry pod vánoční stromeček.  

8.12 – Divadlo Neratovice 

Představení „Vánoční kabaret“.  Zábavnou a hravou formou jsme se dozvěděli vše o zvláštních 

bytostech, které mají spojitost s vánočními svátky a předvánočním časem.  Perechta, Lucie, 

Ambrož. Také jsme si společně zazpívali. Představení bylo moc hezké. 

15.12. Kino Byšice 

Představení  „ Vánoční zvyky“ – dozvěděli jsme se mnoho nového o vánočních zvycích. 

15.12. – Projekt „Vánoční pečení s rodiči“ 

Upekli jsme si společně s rodiči perníčky na vánoční besídku. Moc se nám to líbilo. 

21.12. – Vánoční besídka 

Pro rodiče jsme si připravili pásmo básniček, písniček a pohádku. Letošní pohádka byla                        

O Sněhurce a sedmi trpaslících. Rodiče se dobře pobavili při představení a po jeho skončení 

jsme společně ozdobili napečené perníčky. Připomněli jsme si nastávající vánoční atmosféru. 

13.2. – Karneval DDM Mělník 

Z domova jsme si přinesli masky a vyrazili jsme na Mělník. Tady už pro nás bylo připraveno 

mnoho zábavy a soutěží. Všem se nám moc líbilo. 

28.2.  Divadlo Mladá Boleslav 

„ Obušku z pytle ven !“ Pohádka, kterou všichni moc dobře známe. Všichni jsme se svátečně 

ustrojili. Kluci košile a holky nádherné šaty nebo sukně. Divadlo bylo opravdu krásné. Budova, 

hlediště i představení se nám moc líbilo a hodně jsme se nasmáli. 

14.3. – Abraka Muzika – Lidé a my 

Představení proběhlo v místním kině. Bylo zaměřené na chování dětí mezi lidmi. Pozdravy, 

základy slušného chování. Vše proběhlo zábavnou a hravou formou. 

21.3. – Projekt  „Jaro“ 

Byli jsme rozděleni do skupin a celé dopoledne jsme se střídali na různých stanovištích                       

ve škole. Dozvěděli jsme se mnoho nového o přírodě, domácích zvířatech, práci na zahradě. 

3. A – Mgr. Dana Štrojsová       

Akce třídy: 
 

 plavecký výcvik v Plaveckém bazéně Neratovice (ZÁŘÍ – LISTOPAD), zaměření:  tělesná a 
pohybová  výchova 
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• Neratovice - animovaný film Velká oříšková loupež 2 (18.10.) zaměření: společenský styk, 
chování na kulturní akci 

 
Námět filmu: ochrana přírody, týrání zvířat, síla spolupráce, držet při sobě k dosažení cíle, 
umět získat spojence, i malý může být silným, jednota, konzumní život, charakter - pohodlný 
život, ztráta přirozeného chování, síla moci a peněz, upřednostňování zájmů jedince nad 
zájmem společnosti, statečnost, vztah rodič - dítě (nevychovanost, rozmazlování dětí). 
 
 
• DDM  Mělník (2.11.) -  aktivity na KINECTU a počítačích, cvičení na trampolínkách, dílnička- 
výroba strašidélka, zaměření: pohybová výchova, pracovní činnosti  
 
• CS Mělník – vánoční tvoření (9. 11.), zaměření:  společné vyrábění z keramiky, tvoření 
sociálních vztahů ke starým občanům. 
 
• Vánoce na zámku Stránov (11.12.) – výchova k udržování tradic 
 
• Kinosál OÚ Byšice - představení Kejklířského divadla Zpátky do Betléma(15.12.) – kulturní 
vzdělanost 
 
 

• Návštěva z CS Mělník. Vyprávění s babičkami (9.1.) - sociální  výchova 
 
• Noc s Andersenem zaměření: čtenářská gramotnost 
 
• Vzdělávací pořad Lidé a my od skupiny ABRAKA MUZIKA. Prevence sociálně - patologických 
jevů 
              (14.3.) 
 
• Projekt „Jaro“ ( 21.3.)–vztah k přírodě 
 
• Návštěva CS Mělník – předvedení velikonočního programu (27.3), sociální  výchova 
 
• sběr starého papíru – ekologická výchova 
 
• Škola v přírodě - Stará Živohošť 21.5.-25.5. -sociální  výchova 
 
• Branný den (1.6) - Chování při vyhlášení všeobecné výstrahy, požárního a chemického 
poplachu, volání na tísňové linky, evakuační zavazadlo, zdravověda, zásady první pomoci. Příprava 
občanů k ochraně státu (POKOS) – historie a současnost Armády ČR a střelnice s airsoftovými zbraněmi. 
 
•            Módní přehlídka na zámku Liblice - prezentace žáků LŠU Mšeno ( 4.6.) – estetická výchova 
 
• Školní výlet  - Karlštejn, Koněpruské jeskyně ( 13.6.)– kulturní dědictví, přírodní krásy,sociální 
vztahy, komunikace 
 
• Projekt  „Prázdninová trička“  (19.6.) – pracovní činnosti, komunikace 
 
• Školní akademie – taneční, pěvecké a literární vystoupení žáků  ( 27.6.) 
Závěrečné vystoupení žáků pro rodiče a občany obce v prostorách kinosálu OÚ Byšice. Zásady 
společenského chování na kulturních akcích, podpora činností vedoucích ke spolupráci a  upevňování 
vztahů třídního kolektivu, podpora zdravé sebedůvěry. Reprezentace školy. 
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3.B – Mgr. Miroslava Petrová       

18. 10. Filmové představení „Velká oříšková loupež“ – ochrana životního prostředí, výchova ke 
spolupráci, upozornění na korupci, konzumní život 

2. 11. DDM Mělník – spolupráce se spolužáky z jiných tříd při různých aktivitách 

9. 11. Centrum seniorů Mělník (výroba vánoční keramiky) – sociální vztahy, chování ke starým 
lidem 

8. 11. Preventivní program „Kočičí zahrada“ – vztahy mezi spolužáky, spolupráce se spolužáky 

9. 1. „Zpátky do lavic“ – návštěva seniorů z CS Mělník – beseda o školní výuce v dobách školní 
docházky našich babiček a prababiček 

11. 12. Vánoce na Zámku Stránov – vánoční zvyky a tradice 

14. 12. Návštěva DC Milovice – výchova k prosociálnímu chování 

15. 12. Divadelní představení „Zpátky do Betléma“ – význam a podstata Vánoc 

14. 3.  Abraka Muzika – prevence sociálně-patologických jevů 

21. 3. „Vítáme jaro“ – projekt I. stupně zaměřený na oslavu příchodu jara, jarní svátky, zvyky a 
tradice 

23. 3.  Noc s Andersenem – podpora čtenářské gramotnosti 

27. 3.  Centrum seniorů Mělník (pásmo říkanek, koled a tanečků s velikonoční tématikou) – 
velikonoční zvyky a tradice 

24 . 4. Projekt „Den Země“ – výchova k ekologickému chování 

15. 5.  Divadelní přestavení „Bajaja“ – výchova ke společenskému chování 

20. – 25. 5. Škola v přírodě (Stará Živohošť) 

1. 6. Branný den – zdravověda, evakuace a chování za mimořádných situací 

4. 6. Módní přehlídka na Zámku Liblice – výchova ke společenskému chování 

22. 6. Školní výlet: Historická vesnička Ostrá – seznámení s řemesly našich předků 

27. 6.  Školní akademie: Taneček berušek a broučků – reprezentace školy na závěrečném 
vystoupení pro rodiče a občany obce 

Během školního roku se 3.B účastnila sběru starého papíru. 

 

4. třída – Mgr. Milan Sklenář 

Výlety 

 4. 10. Zoologická zahrada Praha 

 13.6. hrad Karlštejn a Koněpruské jeskyně 

 21.6.Louňovice pod Blaníkem 

 20. 6. Hora Velký Blaník 

 28.6. Zámek Liblice  

 
Kulturní podniky 
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 20.9. Filmové představení Psí  věrnost 

 11. 12. Divadelní představení Zpátky do Betléma 

 15. 5.Teátr Víti Marčíka -  Bajaja 

  

Vlastivědné a přírodovědné exkurze, přednášky 
 8.1. přednáška regionálního muzea Mělník Karel IV. 

 26.1. přednáška regionálního muzea Mělník  Jan Hus – život a dílo 

 28.3. přednáška Jan Ámos Komenský – život a dílo 

 23.4. Planetárium Praha – Vesmír kolem nás 

 25.4. přírodovědná a vlastivědná exkurze do Ústavu živočišné fyziologie a genetiky a do 
Uměleckého mlýna Liběchov 

 
Primární prevence 

 14.3. Abraka muzika 

 25. 6. Beseda s preventistou – Mgr.  Houšková ,p.Krucká, p. Svárovská 

 
Ostatní 

 21.12. Vánoční besídka 4. r. 

 18. 12. dopravní hřiště Mělník - BESIP 

 22. 3. Noc s Andersenem 

 1.6. Branný den 

 11.6. dopravní hřiště Mělník - BESIP 

 

5. třída – Mgr.  Petra Holečková 

Akce třídy 
 

20. 9.       Kino Neratovice 

10.11.  ZOO Praha  

15.12      Představení Zpátky do Betléma kinosál Byšice 

17.12.     Vánoční jarmark Byšice 

21.12.     Vánoční Praha 

1.3. Školní ples 

14.3.       Abraka Muzika (hudebně vzdělávací projekt) 

27.3.       Noc s Andersenem     

28.3.       Kino Neratovice 

18.4.       Den Země 

23.4.       Planetárium Praha 

25.4. Preventivní program – kamarádství, vztahy ve třídě 

15.5.       Představení Bajaja kinosál Byšice 

1.6.         Branný den Byšice 

18.6. – 22.6.   Škola v přírodě (RS Blaník)          
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Aktivní zapojení do sběru papíru 
 

Reprezentace žáků třídy v soutěžích 

 
Vánoční turnaj ve florbalu: 
- Josef Hlaváček, Kryštof Robin Hais, Josef Píša, František Skružný, Daniel Jaroš 

     
 
Místní kolo ve vybíjené:  
- Kryštof Robin Hais, Vojtěch Jiránek, Dominik Borecký, Hoang Tho Khoi, Eduard 

Orvoš,Josef Hlaváček, Josef Kurel   

 
 
Okresní kolo OVOV: 
- Anna Kuchařová, Kryštof Robin Hais, Laura Mejsnarová 

 
Krajské kolo OVOV : 
- Tereza Blechová, Anna Kuchařová, Kryštof Robin Hais 

 
       Okresní kolo v Plavoběhu: 

- Josef Píša, Dominik Borecký, Daniel Jaroš, Anna Kuchařová, Laura Mejsnarová, Tereza 

Richterová, Anežka Zemanová, Tereza Blechová, Kristýna Chalupová 

       Krajské kolo v Plavoběhu: 
- Laura Mejsnarová 

 
Hodnocení třídy  

 
Žáků ve školním bylo ve třídě 30 žáků, z toho 17 chlapců a 13 dívek. Byli zapojeni                          
do různých zájmových kroužků v rámci školy. Třídnické hodiny byly zaměřeny na vztahy           
ve třídě, spolupráci, pomoc spolužákovi, slušné chování, pořádek ve třídě. Žáci musí být 
dobře motivováni a zaměstnáni, pak je vidět jejich šikovnost. 
Ke Dni matek jsme vyráběli dárečky. Se třídou i s rodiči se mi pracovalo dobře. 

 

6. A – Natálie Fabianová 

 
Letošní školní rok zahájili společně žáci 6. A a 6.B dvoudenním adaptačním kurzem ve Lhotce  
u Mělníka. Kurz byl zaměřený na seznámení a stmelení kolektivu, hry a procházky v přírodě. 
K učivu dějepisu se vztahovala exkurze 25. 10. Do Archeoparku v Ledčicích. Žáci si mohli 
vyzkoušet práci archeologa a dozvěděli se mnoho zajímavého o pravěku a životě lidí v té době. 
Začátkem listopadu jsme se vydali poprvé do kina v Neratovicích na film Král Artuš a legenda      
o meči. Film byl promítaný v angličtině s českými titulky, takže žáci měli možnost procvičit si 
porozumění angličtiny. 
8. prosince se několik žáků zúčastnilo adventního výletu do Drážďan. Prohlédli si předvánoční 
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centrum města a mohli si nakoupit v Altmarkt Galerii. Cestou navštívili krásný zámek 
Moritzburg, kde se natáčel známý pohádkový film Popelka. Žáci zde měli možnost 
komunikovat německy a anglicky. 
Za dětmi do dětského centra v Milovicích se 11. prosince vypravil jeden zástupce za naši třídu. 
Pohrát si dětmi bez rodin a přinést jim drobné dárečky a finanční dar, patří k tradičním akcím 
naší školy. O své zážitky s těmito opuštěnými dětmi se podělil s ostatními ve třídě. 
3. prosince se konal tradiční byšický předvánoční jarmark. Žáci prodávali své výrobky a někteří 
se účastnili hudebního vystoupení. 
Interaktivní projekt Autobahnspiel se konal 5. prosince ve škole. Žáci se dozvěděli mnoho 
nových informací o Německu. 
Poslední den před vánočními prázdninami jsme si opět zpříjemnili návštěvou kina 
v Neratovicích a českým rodinným filmem Přání k mání. 
V únoru se někteří žáci zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Janově nad Nisou, kde se 
zdokonalovali v lyžování nebo snowboardingu. 
1. března se konal již tradiční školní ples, kde se žáci opět učili společenskému chování a tanci. 
Nechyběla živá hudba, bohatá tombola ani občerstvení. 
Den země se konal 19. dubna. Uklidili jsme společně ulice za školou, park a blízké okolí školy. 
Na závěr jsme si opekli špekáčky na školní zahradě. 
24. dubna jsme se vypravili do byšického kina na hudebně preventivní program Abraka 
Muzika, který byl tentokrát zaměřený na nástrahy kyberprostoru. 
Testování SCIO na úroveň znalostí z anglického jazyka proběhlo 25. dubna. 
Za kulturou jsme se vydali 15. května do kinosálu v Byšicích. Divadelní představení Robinson 
bylo velmi povedené. 
17. května jsme vyjeli na Mělník. Zástupci Lékařů bez hranic nám poutavě vyprávěli o své 
práci.  Pokračovali jsme prohlídkou mělnického podzemí a studny. Procházkou centrem 
Mělníka jsme celý den zakončili. 
Dětský den jsme oslavili už 31. května výletem do kina v Neratovicích a filmem Cesta za králem 
trollů. 
1. června se konal ve škole Branný den. Na zahradě školy jsme si prošli jednotlivá stanoviště a 
dozvěděli se co dělat v případě ohrožení. 
V týdnu od 11. do 15. června nás opět navštívilo osm stážistů z různých koutů světa. Celý 
týden nám představovali svoji zemi, kulturu a tradice. Žáci si procvičili angličtinu a dozvěděli se 
mnoho nových informací. Tento krásný týden jsme zakončili v pátek sportovním dnem, který 
se konal na fotbalovém hřišti. 
19. června nás ve škole navštívila spisovatelka Klára Smolíková. Poutavě žákům vyprávěla                     
o svých knihách a tvorbě komiksu. 
Na výlet na závěr školního roku jsme se vypravili vlakem do Botanicu v Ostré. V této historické 
vesničce si žáci vyzkoušeli tradiční vyrábění svíček, mýdla, provazů, ražení mincí, tisk, střelbu 
lukem a odpočinuli si v krásně upravené přilehlé zahradě a občerstvili se v místní hodovní síni. 
Náš druhý výlet patřil turistice a poznávání okolí Byšic. Pěšky jsme šli na Hostín a zpět. 
25. června jsme naposledy vyrazili do kina v Neratovicích na film Jurský svět 2. 
Školní rok uzavřeli někteří žáci tanečním vystoupením na školní akademii v byšickém kině. 
V letošním roce žáci naší třídy vzorně reprezentovali školu na několika sportovních soutěžích: 

 Florbalová liga (Alexandr Bureš, Daniel Pecháček, Tomáš Slavík) 

 Minifotbal (Alexandr Bureš, Tomáš Jirmus) 

 Okresní kolo OVOV (Alena Chytilová, Apolena Maňová, Natálie Žižková, Alexandr 

Bureš, Daniel Pecháček) 

 Krajské kolo OVOV (Alena Chytilová, Natálie Žižková, Alexandr Bureš, Daniel Pecháček) 
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 Okresní kolo v Plavoběhu (Alexandr Bureš, Daniel Pecháček, Veronika Jírová) 

V průběhu celého školního roku jsme se pravidelně každý měsíc s žáky scházeli na třídnických 
hodinách, které byly zaměřeny na chování v hodinách a o přestávkách, organizaci výletů, 
vztahům ve třídě, rizikům alkoholu a kouření, plánování a nácviku na školní akademii, 
sebehodnocení, včasné omlouvání absencí. 
 

6. B – Mgr. Katarína Ráčková 

Letošní školní rok byl pro žáky 6. B významným nejen z hlediska poznáváni se s novými 
spolužáky a vytváření přátelství na druhém stupni, ale také byl obohacující o společně 
absolvované výchovně vzdělávací pořady, kulturní či sportovní akce.  
Hned na začátku školního roku jsme se vypravili spolu se 6. A na dvoudenní adaptační kurz 
do Lhotky u Mělníka ke stmelení nového kolektivu. I když byl pro některé žáky přesun 
pěšky od školy k cíli velice náročný, pobyt jsme si tam všichni užili, včetně asistentek a 
školního psychologa.  
Koncem října (25. 10.) jsme se vydali na exkurzi do Archeoparku v Ledčicích, ze které si děti 
odnesly spousty zajímavých informací do hodin dějepisu, týkajících se experimentální 
archeologie a pravěku.  
Do kina v Neratovicích jsme se poprvé vydali na začátku listopadu, kde se promítal film 
v originálním znění s titulky - Král Artuš a legenda o meči.   
Několik žáků naší třídy okusilo vánoční atmosféru již 8. prosince na celodenním výletě 
v Drážďanech organizovaném paní uč. Markovou. Kromě vánočních trhů jsme také 
navštívili výstavu k pohádce Popelka.  
Již tradiční vánoční jarmark se konal 3. prosince, na kterém jsme prodali spousty krásných 
výrobků a psích pamlsků, čímž jsme navýšili finance ve společném třídním fondu.  
V polovině prosince navštívili tři vybraní žáci pod vedením paní učitelky Janičkové  Dětské 
centrum Milovice, kteří potěšili opuštěné děti nejen drobnými dárečky, ale také láskou a 
dobrou náladou.  
Kino v Neratovicích jsme navštívili podruhé ještě koncem prosince, zhlédnutím vánočního 
filmu Přání k mání.  
Týden na konci měsíce února patřil lyžařskému kurzu, kterého se zúčastnili dva žáci naší 
třídy.  
Odpoledne 1. 3. patřilo již 6. školnímu plesu pod taktovkou žákovského parlamentu,                    
na kterém si děti nejen zatančily, ale také vyhrály zajímavé ceny v tombole, díky které jsme 
vybrali finanční prostředky na školné našeho adoptovaného Dominika a další akce 
žákovského parlamentu.   
19. 4. jsme se vydali za úklidem obce k Mezinárodnímu dni Země. Žáci si opět zopakovali 
zásady třídění odpadu a dopoledne zakončili společným posezením u táboráku s dalšími 
třídami druhého stupně.  
Preventivní program Abraka Muzika se zaměřením na nástrahy kyberšikany žáci 
absolvovali dne 24. 4. na OÚ v Byšicích.  
Své znalosti a úroveň ovládání anglického jazyka si 6. B ověřila v testování SCIO  
27. dubna. 
Začátkem května (10. 5.) devět žáků navštívilo veletrh Svět knihy v Praze se zaměřením                   
na čtenářskou gramotnost, který v nich zcela jistě podpořil zájem o čtení literatury. Žáci si 
na místě zakoupili spoustu zajímavé literatury.  
V polovině května (15. 5.) následovalo divadelní představení Robinson v kině v Byšicích.  
Na Mělník jsme se vydali za exkurzí Lékaři bez hranic dne 17. 5., kde se žáci dozvěděli                     
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o náročném poslání lékařů a dalších spolupracovníků, kteří se rozhodli pomáhat lidem 
v krajinách 3. světa. Při této příležitosti jsme využili také možnost navštívit mělnické 
podzemí.  
„Cesta za králem Trollů“ byl dalším z filmů v kině Neratovice, na který jsme se podívali dne 
31. 5.  
Týden od 11. do 15. 6. patřil stážistům projektu EDISON, organizace Aisec, v průběhu 
kterého se žáci dověděli nejen spousty zajímavostí o zemích v různých koutech světa, ale 
také byli nuceni komunikovat se stážisty v anglickém jazyce. Celý týden jsme zakončili 
v pátek sportovním dnem na fotbalovém hřišti v Byšicích, před jehož zahájením jsme 
absolvovali nácvik požárního poplachu a evakuaci žáků školy.  
Branný den se konal 1. června v areálu školy, kde jsme se na jednotlivých stanovištích 
dozvěděli co dělat v případě ohrožení. 
Za úsilí a aktivitu v žákovském parlamentu se jedna žákyně 6.B zúčastnila výletu 
organizovaného žákovským parlamentem ve dnech 2. a 3. června.  
Workshop Komiks, který se konal 19. června, vedla spisovatelka Klára Smolíková, 
v průběhu kterého se žáci aktivně zapojovali do diskuze a dozvěděli se, jak se tvoří komiks. 
Na konci školního roku jsme absolvovali tři závěrečné výlety. Prvním z nich byla návštěva 
Botanicu v Ostré, následoval pěší výlet na Hostín a nakonec poslední návštěva kina 
v Neratovicích, kde se promítal film Jurský svět 2. 
Školní rok jsme ukončili 27. června vystoupením na školní akademii v byšickém kině. 
Na pravidelných třídnických hodinách jsme řešili běžné třídnické záležitosti jako kontrola 
žákovských knížek, včasné omlouvání absencí, sebehodnocení žáků, plánování exkurzí a 
výletů. 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. Na základě těchto 
problémů jsem v průběhu školního roku udělila několik kázeňských opatření.  
 
V letošním roce žáci 6. B reprezentovali naši školu na různých soutěžích: 
Alexandr Kaplánek: Florbalová liga „Mělnická divize“  
                                 Místní kolo v minifotbalu Mělník  
Martin Cinner: Místní kolo v minifotbalu Mělník 
Michal Kubiena: Okresní kolo v Plavoběhu Mělník  

 

7.tř. – Mgr. Jiří Čáslava 

Akce třídy: 
 
19. 10. 2017  Exkurze Praha FOR Toys, FOR Games, Model Hobby, Tvořivý svět 
prosinec 2017  Sbírka pro Ládíka 
14. 12. 2017  DC Milovice, vybraní žáci 
1. 3. 2018  Žákovský ples 
28. 3. 2018  Filmové představení kino Neratovice 
duben 2018   Pythagoriáda 
19. 4. 2018  Planetárium Praha, naučný pořad Vesmír a světlo 
24. 4. 2018  Abraka muzika – preventivní program 
10. 5. 2018   Svět knihy, knižní veletrh 
15. 5. 2018  Divadelní představení Robinson Crusoe 
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17. 5. 2018  Lékaři bez hranic zblízka 
7. 6. 2018   Tep Faktor týmová dobrodružná hra 
19. 6. 2018  Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou 
21. 6. 2018  Národní technické muzeum Praha 
25. 6. 2018   Filmové představení kino Neratovice 
 
 
Sportovní akce: 
Duben 2018  Okresní kolo OVOV   

Daniel Judák 2. místo,Daniel Doležal 11. místo, Kristián Schovánek 12. 
místo, Dominik Žitník 12. místo 

Květen 2018  Plavoběh – okresní kolo  
Daniel Doležal 10. místo, Eva Svobodová 12. místo 

Červen 2018  Krajské kolo OVOV  
Daniel Judák 7. místo,Kristián Schovánek 12. místo, Daniel Doležal 13. 
místo 

 
 
Celoročně -  TH zaměřeny primárně na vztahy v kolektivu a prevenci rizikového chování 

 (agresivita, šikana, OPL, bezpečnost apod.). Aktuálně lze třídu hodnotit v zásadě 
jako bezproblémovou.  

 

 

8.A – Mgr. Marcela Marková 

Třída 8.A ( počet žáků 18- 10 chlapců, 8 dívek, 2 noví žáci) 
Třída je až na výjimky bez závažných kázeňských a prospěchových problémů. Prospěchově je 
průměrná. Akcí, které reprezentují školu (sportovní, olympiády) se nezúčastňují. Třída je 
klidná, přátelská, pokud ji něco baví, dokáže být i aktivní. Učitelům se v ní dobře učí. Žáci se 
vzájemně respektují (až na výjimky), ačkoliv si k sobě museli najít cestu, protože složení třídy 
je různorodé. V letošním roce jsme v třídnických hodinách řešili především chování a vzájemné 
problematické vztahy s nově příchozím žákem, kterému se do kolektivu zapadnout nepodařilo 
a chování třídy v hodinách ČJL. Akcí a výletů se účastnila většina třídy se zájmem. Závěrečný 
výlet zaměřený na turistiku a stmelování kolektivu se vydařil. 
 
Akce 8.A: 
19.9. Beseda prevence: fakta a mýty o kouření 
27.9. dějepisná exkurze s přesahem do přírodopisu, výtvarné výchovy a chemie:  Muzeum 
alchymie a barokní Praha 
2.11. kino Legenda o králi Artušovi 
3.12. vánoční jarmark 
5.12. Projekt Autobahnspiel Goethe Institutu- reálie o Německu a němčině 
8.12. Drážďany- jazykově- kulturní zájezd 
14.12. divadlo Ústí nad Labem: My děti ze stanice ZOO ( protidrogová prevence) 
22.12. kino Neratovice Přání k mání  
1.3. školní ples 
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22.3. návštěva čističky odpadních vod Mělník- Mlazice 
19.4. den Země 
24.4. Abraka Muzika. Nástrahy kyberprostoru 
26.4. Návštěva IPS 
10.5. dějepisná exkurze Legiovlak  a návštěva historického mlýna Liběchov ( přesah do 
občanské  
výchovy) 
15.5. divadlo Robinson Crusoe 
17.5. Interaktivní výstava Lékaři bez hranic 
1.6. Branný den 
11.6.- 15.6.  Týden stážistů 
19.6. beseda se spisovatelem Jiřím Procházkou 
19.6.- 21.6. Třídní výlet-turistika, příroda, stmelování kolektivu 
25.6. kino Neratovice Jurský svět 

 

 

8.B –  Bc. Ivana Rusňáková 

Třídnické hodiny 8.B 

Během školního roku ve třídě 8.B proběhlo 10 třídnických hodin. 

Zaměření : 

- seznámení se školním řádem a organizace školního roku 
- organizace  a přípravy na vánoční jarmark 
- zdravé sociální prostředí-jak se správně chovat k sobě navzájem i druhým 
- klima třídy-dramatizace, bouře mozků, prohloubení vzájemných vztahů, důvěry, 

tolerance a respektu 
- zhodnocení pololetí, co se podařilo, co je potřeba dokončit.  
- sebehodnocení 
- návrhy na školní výlet, organizace, tvorba konkrétního plánu 

školní akademie, diskuze, argumentace a zdůvodnění vzniklé situace (neúčast na školní 
akademii 

27.9.  -  Dějepisná exkurze s interaktivním programem – Muzeum alchymie, památky Prahy-

barokní     Praha 

19.10.  - Exkurze do Prahy - Interaktivní výstava ForGames, For Hobby, ForModels Praha – 

nové trendy interaktivních a naukových her 

2.11. -  Kino Neratovice - KRÁL ARTUŠ  - Legenda o meči 

8.12. – Exkurze Drážďany – adventní zájezd, jazykově-kulturní exkurze 

21.12. - Exkurze do Prahy - Vánoční trhy, atmosféra vánoční Prahy 

22.3. -  návštěva čističky a odpadních vod Mělník-Mlazice 

19.4. -  Den Země – úklid obce a okolí školy 

24.4. - Abraka Muzika - interaktivní program: Nástrahy kyberprostoru, zaměření na bezpečí v 
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kyberprostoru 

26.4. - IPS pro volbu povolání Úřad práce Mělník, muzeum Mělník- expozice historických 

kočárků 

10.5- Legiovlak Mělník – dějepisná exkurze s komentovanou prohlídkou, Umělecký mlýn 

Liběchov – dějepisná exkurze 

17.5. - Mělník - Lékaři bez hranic – seznámení s náplní práce a smyslem této práce 

1.6. - Branný den – žáci si mohli  vyzkoušet např. zásady poskytování první pomoci, testy 

fyzické zdatnost, jak se chránit před nebezpečnými chemikáliemi a další. 

20. – 22. 6. - Závěrečná exkurze Harrachov - závěrečný třídenní výlet 

25.6. - Kino Neratovice-film Jurský svět 

 

9.A–  Mgr. Jaroslava Felcmanová 

Akce třídy: 
Žáci 9. A se během školního roku 2017/2018 zúčastnili řady exkurzí. 

V říjnu zavítali žáci na vzdělávací výstavu v Masarykově kulturním domě v Mělníku, která byla 

zaměřena na budoucí volbu povolání a aktuální otázku výběru vhodné střední školy.                      

Ve stejném měsíci pak žáci navštívili interaktivní výstavu For Games, kde se seznámili s novými 

trendy z oblasti moderních technologií; deskových, kreativních a naukových her.  

V měsíci listopadu pak bylo využito dne odstávky vody ve škole k návštěvě kina v Neratovicích, 

kde žáci zhlédli promítání filmu Král Artuš, jímž si prohloubili své znalosti týkající se této 

historické postavy opředené mnoha legendami. Dále pak žáci navštívili přednášku 

s odborníkem na téma Vulkány konanou v zámku Liblicích a následně si prohlédli obrazy 

zachycující dramatické výbuchy sopek s poutavým komentářem autora obrazů. 

Otázce volbě povolání a střední školy jsme se věnovali i v prosinci, kdy žáci navštívili Úřad 

práce a následně závody Junker v Mělníku. Zde nahlédli do výrobních hal, byli seznámeni 

s požadavky na pracovníky a stručně s jejich pracovní náplní. Jako každý rok se i v tomto 

školním roce konala exkurze do vánočních Drážďan, jíž se zúčastnili pouze zájemci ze třídy. 

Obdobně to bylo i se čtyřmi zástupci z naší třídy, kteří navštívili a strávili dopoledne s dětmi 

z Dětského centra Milovice. Předposlední školní den v prosinci pak žáci navštívili historické 

centrum Prahy s procházkou a výkladem o starých pražských pověstech (např. pověst o stavbě 

Karlova mostu, o Orloji apod.). 

V dubnu se pak konal tradiční úklid pozemků a okolí školy i obce Byšice, a to v rámci tradičního 

projektu Den Země. Za zajímavou pak shledávám dětskou konferenci Na den poslancem, 

pořádanou nadací Modrá rybka. Konferenci předcházela měsíční příprava, kdy se žáci 

vyjadřovali ke třem návrhům – věková hranice voličů, referendum o EU a NATO. Po této 
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přípravě žáci zaujali určité stanovisko, které v prostorách Parlamentu ČR a za přítomnosti 

vybraných poslanců představovali dalším žákům a studentům z celé ČR, zároveň nad jinými 

návrhy přemýšleli, formulovali své názory a vhodně argumentovali. Na rizika spojenými 

s kyberprostorem a jeho užíváním pak byla zaměřena akce Abraka Musica. 

V květnu se konala akce Svět knihy, během níž jsme navštívili tři workshopy a dílny na téma 

komiks, detektivky a staré pražské pověsti. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti se pak žáci 

zúčastnili divadelního představení Robinson Crusoe v kinosále v Byšicích. Dějepisné znalosti 

pak byly rozšířeny komentovanou prohlídkou Legiovlaku v Mělníku. V závěru měsíce žáci 

navštívili v Mělníku stany Lékařů bez hranic, kde je pracovnice této neziskové organizace 

seznámily, co je jejich náplní, jak se v rizikových oblastech pracuje a jaký má tato práce vlastně 

smysl.  

Pro první i druhý stupeň byl v úvodu června uspořádán branný den, během něhož si žáci 

vyzkoušeli střelbu z airsoftových zbraní, zásady poskytování první pomoci, test fyzické 

zdatnosti, co patří do evakuačního zavazadla a jak se chránit před nebezpečnými 

chemikáliemi. Zdatnost žáků v cizích jazycích pak byla vyzkoušena při tzv. týdnu stážistů 

v rámci projektu Edison. Žáci se během celého týdne setkávali se studenty z různých koutů 

světa, kteří jim představili zemi, z níž pochází. Vyvrcholením školního roku pak byl závěrečný 

třídenní výlet do Harrachova, kde žáci jednak společnými aktivitami stmelovali své vztahy, 

zároveň vzpomínali na společné okamžiky a v neposlední akce poznávali krásy Krkonoš 

(Čertova hora, Mumlavské vodopády). Poslední společnou akcí, na níž jsme zavítali, bylo 

promítání filmu Jurský svět v kinosálu v Neratovicích. 

Hodnocení třídy 

Závěrečné hodnocení třídy 9. A vnímám pozitivně i vzhledem k okolnostem, které závěr 

školního roku 

provázely. Během loňského školního roku se ve třídě řešily především vztahy mezi žáky. Ty se 

v aktuálním školním roce stabilizovaly a žáci se sebou lépe vycházeli. Dopomohly tomu               

i společné akce, jichž byl během roku vcelku velký počet. Vyvrcholením pak byl závěrečný výlet 

do Harrachova.  Ještě před odjezdem jsem zvažovala, zda se akce zúčastní tři žáci, kteří pár dní 

před odjezdem samovolně opustili budovu školy. Za tento přečin jim následně pedagogická 

rada udělila důtku ředitele školy s 5 neomluvenými hodinami. Samotný výlet se rovněž potýkal 

s jedním vážným problémem, a to bylo kouření dvou žákyň v koupelně v ubytovně. I jim                   

za tento prohřešek proti školnímu řádu byla udělena na následné pedagogické radě důtka 

ředitele školy. Během výletu se už v deváté třídě nic závažného neřešilo, probíhal nácvik 
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akademie, podnikli jsme výlety do okolí a společně hráli deskové hry, během nichž se kolektiv 

ještě více ztmelil. Po návratu zpět jsme museli řešit ještě jeden vážný problém s jedním žákem, 

kvůli zneužití emailové schránky mladšího spolužáka a jeho jménem dotyčný psal vulgární 

emaily jemu i vyučujícímu. Rovněž i jemu byla udelěna důtka ředitele školy. 

Celkově bylo pedagogickou radou uděleno ve třídě 9. A 7 důtek ředitele školy (jedna v prvním 

pololetí žákyni L. Balogové za 18 neomluvených hodin, byl kontaktován OSPOD a následně 

Policie ČR, 6 DŘŠ žákům: L. Pokorný, T. Sikora, V. Patsanov, K. Kurejová, K. Vassová a V. Güllich 

za prohřešky výše). Prospěli všichni žáci, z toho tři žáci s vyznamenáním. Vyzvdihla bych 

nadšení a pozitivní práci, kterou žáci 9. A vynaložili během projektu Čteme prvňáčkům, kterou 

velmi pozitivně hodnotím. 

 

9.B – Ing. Martina Hrabáková 

18. 10. 2017 - Výstava vzdělávání Mělník 

Prezentace středních škol a dalšího vzdělávání  

6. 11. 2017 - zámek Liblice, přednáška s pracovníky Geofyzikálního ústavu na téma Historická 

vyobrazení sopečných katastrof (Př, Z) 

 
2. 11. 2017  - kino Neratovice, film KRÁL ARTUŠ – LEGENDA O MEČI.  

13. 11. 2017 – Světový den laskavosti  

Celá akce probíhala pod záštitou Nadace Karla Janečka. Ambasadorem projektu se stal známý 

youtuber Jirka Král společně se zpěvákem Tomášem Klusem. 

Žáci mohli vybírat z těchto laskavostí: 

Úklid okolí své školy či jiného místa 

Uspořádat sbírku starého oblečení a věnovat ho potřebným 

Najít si ve svém okolí zvířecí útulek a nabídnout mu pomoc 

Udělat radost lidem z domova pro seniory 

Vykonat laskavý skutek dle vlastního uvážení 

Třída 9. B se rozhodla pro laskavý skutek dle vlastního uvážení. V pondělí jsme navštívili 

byšickou školku. Akce trvala sice jen dvě vyučovací hodiny, ale určitě splnila svůj účel. Deváťáci 

se vrátili do školky a mohli zavzpomínat na své dětství. Někteří zde našli hračky, se kterými si 

dříve hráli. Hlavním cílem však bylo pobavit děti ze školky.  

6. 12. 2017  - IPS na Mělníku, Erwin Junker Grinding Technology, a.s. 
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Zde získali žáci informace o přijímacím řízení na školy a katalog škol. Poté jsme se vydali na 

exkurzi do firmy Erwin Junker Grinding Technology, a.s. Zde se žáci seznámili se stroji a 

vybavením provozu a s prostředím výrobního podniku.  

22. 12. 2017 - kino Neratovice, vánoční film „Přání k mání“.  

19. 4. 2018 – Den Země 

Deváťáci se rozdělili na několik týmů. Dívky a část chlapců zajistili sběr odpadků na Tyršově 

náměstí, v Nádražní ulici a pokračovali až k vlakovému nádraží, kde je každý rok odpadu 

nejvíce. Po návratu ještě okopali školní skalku. Část chlapců pomohla s nátěrem tabulí naučné 

stezky. Tyto tabule si po čtyřech letech od instalace nový nátěr opravdu zasloužily. Zbytek 

chlapců se vrhl na úklid prostor za školní dílnou. Zde vytřídili větší množství železného šrotu a 

dalšího odpadu. 

23. 4. 2018 - 3. ročník dětské konference v PSP  
Místo: Poslanecká sněmovna - jednací sál 
Cílem konference bylo:  
- seznámit a přiblížit žákům práci poslance  
- vysvětlit, co to je parlamentní demokracie a jak funguje Poslanecká sněmovna 
- vyzkoušet si práci poslance v praxi 
Projednávala se dvě témata 
Projednávalo se referendum o možnosti vystoupení z EU a referendum o odvolatelnosti 
prezidenta. 
 
24. 4. 2018 – Abraka Muzika 
27. 4. 2018  - proběhl na ZŠ a MŠ Byšice projekt „Proč třídit plasty?“  

Žáci 9. ročníků připravili pro své mladší spolužáky prezentace na téma třídění plastů. Důvodem 

bylo zjištění, že plastové lahve, kelímky od jogurtů a mléka končí v koších na směsný odpad 

v jednotlivých třídách.  

Žáci 9. ročníků se ve svých prezentacích zaměřili na vysvětlení pojmu PLAST, na jeho 

zpracování, využití a recyklaci. Připravované prezentace museli vhodně uzpůsobit věku svých 

spolužáků. 

Žáci 9. A navštívili třídy I. A, II., III. A, V., VI. A a VII. třídu. 

Žáci 9. B vysvětlili problém třídění plastů v I. B, III. B, IV., VI. B a VIII. A. 

Dne 11. 5. 2018 - exkurze na Mělník, putovní výstava Legiovlak 
„Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit 
věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále 
v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou 
republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020.“ 
15. 5. 2018 – Divadlo Váti Marčíka - Robinson 
17. 5. 2018 -  Mělník, Interaktivní výstava Lékařů bez hranic 

Jak vypadá pomoc během přírodní katastrofy? Co se děje při epidemii eboly? Jak chutná 
terapeutická pasta k léčbě dětské podvýživy? Co kreslí děti v uprchlických táborech či ve 
válce? Na tyto a mnohé další otázky poskytuje odpovědi putovní výstava nazvaná Lékaři bez 
hranic. Expozice tvoří dva stany, které používají Lékaři bez hranic na některých misích. 
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Návštěvníci si je budou moci procházet a průvodci jim přiblíží, jak vypadá intervence v případě 
přírodních katastrof, boj s epidemiemi (s krvácivou horečkou ebola), psychosociální pomoc 
lidem prchajícím z domovů kvůli válkám, nepokojům, přírodním katastrofám, extrémní 
chudobě, nebo jak se léčí podvýživa. 

11. 6. – 15. 6. 2018 – Projekt Edison 

20. 6. 2018 – JUMP ARENA ZLIČÍN  

21. 6. 2018 – Pěší turistický výlet na Mělník 

25. 6. 2018 – kino Neratovice 

Jurský svět 2 – film se váže k učivu přírodopisu 9. ročníku 

27. 6. 2018 – školní akademie 

Slavnostní rozloučení s deváťáky 

Hodnocení třídy 

Třída neměla v průběhu školního roku větší problémy s kázní, jednalo se spíše o drobnější 
přestupky v některých vyučovacích hodinách. Výsledky vzdělávání odpovídají jejich 
vynaloženému úsilí. Ve vyučovacích hodinách jsou žáci spíše pasivní, rádi se zapojují do 
sportovních aktivit. 

Třídnické hodiny byly zaměřené převážně na chování a studijní výsledky před přijímacími 
zkouškami, na výběr absolventských triček a v závěru školního roku na organizaci školní 
akademie. 
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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 .  
 
 

Výběrové zjišťování výsledků žáků ČŠI 2016/2017 – 5. a 9. ročník ZŠ  

zhodnocení výsledků školy 

Termín testování: 16.05.2017 – 22.05.2017 

 
Tato výsledková sestava prezentuje souhrnné základní výsledky za školu v rámci výběrového 
zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku ZŠ ve školním roce 2016/2017. Toto výběrové 
zjišťování pokrylo použitými 21 testy z jednotlivých předmětů, kombinací předmětů a 
vzdělávacích oblastí doposud největší část Rámcového vzdělávacího programu ZV ze všech 
proběhlých celoplošných a výběrových zjišťování realizovaných Českou školní inspekcí. 
  
Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – 
výsledky poskytují informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní v testech zahrnuté 

http://www.zsbysice.cz/
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požadavky minimálního standardu osvojených kompetencí. Přesto může být užitečný a 
zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky za třídy a za školu. 
  
Pro připomenutí krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny: 
  
Každý žák řešil tři testy – dva ze základních předmětů (český jazyk, matematika, cizí jazyk) a 
jeden z některého z dalších připravených předmětů. Testy pro žáky 5. ročníku byly připraveny 
na 60 minut, testy pro 9. ročník na 75 minut. Testy obsahovaly různé počty úloh, některé 
úlohy obsahovaly více než jednu otázku.  
Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou 
otázku body nezískal, ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v 
celém testu udává průměrnou 
úspěšnost v testu.  
Úlohy v některých testech byly rozděleny do užších tematických částí – to umožňuje cílenější 
posouzení toho, co šlo žákům v daném testu lépe a co hůře (obdobně jako u celého testu byla 
spočtena úspěšnost v jednotlivých částech).  
Žáci, u nichž škola při registraci vyznačila speciální vzdělávací potřeby příznakem „SVP“ a 
přidělila jim šablonu s uzpůsobením pro SVP, řešili testy s menším počtem úloh – protože 
obecně u žáků jde o různé typy a stupně SVP, nebyly výsledky těchto žáků do průměrů za školy 
a třídy s ohledem na interpretovatelnost výsledků škol a tříd zařazeny.  
  
Tato výsledková sestava prezentuje celkové výsledky za školu po jednotlivých předmětech. 
První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech 
testovaných žáků. Graf ukazuje, jak velké byly v rámci všech testovaných žáků ČR podíly žáků, 
kteří dosáhli v celém testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část žáků získala 
v testu jednu pětinu možných bodů nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad 
grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy (jen žáků bez SVP), v legendě 
grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Graf je záměrně konstruovaný z 
výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit hodnoty průměrných 
úspěšností ostatních tříd nebo škol, ani počty tříd a škol v jednotlivých skupinách. 
  
Druhý výsečový graf v tomto výběrovém zjišťování není použit, protože v testech byly 
zastoupeny pouze úlohy jedné úrovně obtížnosti (graf by v případě úloh více úrovní obtížnosti 
ukazoval, jaká část žáků řešila jednotlivé úrovně obtížnosti). 
  
Tabulka pod grafy souhrnně pro předmět uvádí průměrné úspěšnosti žáků tříd, školy a všech 
testovaných žáků v testu, případně v jeho jednotlivých tematických částech, pokud do nich 
byly úlohy v testu rozděleny. 
  
Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání mají jen omezenou vypovídací hodnotu. Úlohy v 
testech nemohly zákonitě reprezentovat očekávané výstupy RVP v jeho celé šíři, testy měly 
omezenou délku a obsahovaly jen malou část toho, oč běžně výuka jednotlivých předmětů 
usiluje. Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění individuálních vlivů u 
jednotlivých žáků, mají především signální funkci – významnější odchylky od očekávané 
hodnoty nebo od průměru za všechny testované žáky by měly být pro školu podnětem pro 
hledání možných příčin. 
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10. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Zprávu o finančním hospodaření školy za kalendářní rok 2017 viz. Příloha č. 1 – Účetní 
uzávěrka za rok 2017, ZŠ a MŠ Byšice, Komenského 200, 277 32 Byšice 
 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů 
 
 

11.1  Projekt ADOPCE NA DÁLKU 
 
 

Centrum Dialog organizující adopci na dálku 

 Občanské sdružení bylo založeno roku 1998. 

 V současné době působí samostatně a nezávisle.Hlavními cíli centra jsou především 
projekty rozvojové spolupráce, výchovya ochrany lidských práv.Centrum Dialog 
sdružuje lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původua 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. 

 Centrum se snaží o to, aby děti v Africe měly přístup ke kvalitnímu vzdělání. Společně 
s dostupnou zdravotní péčí jsou to totiž dva hlavní pilíře, které dítěti umožňují 
postavit se na vlastní nohy avytvořit lepší budoucnost sobě i své komunitě.  
 

DominicOdhiamboAyiemba 
 

 Chlapec, kterého jsme se rozhodli adoptovat, se jmenuje DominicOdhiamboAyiemba. 
Označení v databázi Centra Dialog má 601883. 

 Dominic byl adoptován v roce 2009 a dnes navštěvuje 5. třídu ve škole 
SangoroPrimarySchool. Žije ve městě Papondity ve státu Keňa a je mu v současnosti 13 
let. 

 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. 

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

Odkaz na stránky Dominica: http://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=601883 
 

http://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=601883
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12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Škola neorganizuje programy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 

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

 

13.1 Projekt EU peníze školám 
 

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

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

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

6 

I/2.5  Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize 1 

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

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

Přehled zvolených šablon v ZŠ: 

II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ  24 



85 

 

 

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

5 

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 3 

 
 

 

13.2 V kalendářním roce 2017 škola obdržela sponzorské dary od dárců: 
 
Viz Zpráva o hospodaření 2017 
 
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 
 
ZPRÁVA KRPŠ 2017-2018 

Údaje o občanském sdružení při škole klubu rodičů a přátel školy 

Kontakt: 

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ, Z. S. 

Komenského 200, 277 32 Byšice 

Tel.: 728 617 663, www.krps.cz 

IČ: 27012832 

č. ú.: 199474966/0300 

Výbor klubu: 

Předsedkyně             Lucie Kopecká 

http://www.krps.cz/
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Jednatel                     Lenka Purašová 

Pokladník                   Renata Opatová 

 

Zástupci tříd: 

Zástupce 1. A. tř.  Andrea Růžičková 

Zástupce 1. B. tř. Lenka Valentová 

Zástupce 2. tř.  Elen Chmelařová 

Zástupce 3. A. tř. Markéta Škodová 

Zástupce 3. B. tř. Renata Opatová 

Zástupce 4. tř. Laďka Jistebnická 

Zástupce 5. tř. Vlaďka Chalupová 

Zástupce 6. tř. Naděžda Vodičková 

Zástupce 7. tř. bez zástupce  

Zástupce 8. A. tř. Dáša Horová 

Zástupce 8.B. tř. Hermína Holanová 

Zástupce 9. A. tř. bez zástupce 

Zástupce 9. B. tř. Martina Vlachová 

Celkový počet členů ZŠ a MŠ ve školním roce 2017-2018 byl 280. 

 

Činnost: 

Drakiáda říjen:  

-Spolupráce s OÚ Byšice, výroba draků a soutěže o ceny. 

Lampionový průvod listopad:  

-Vystoupení žáků ZŠ Byšice, pohádka v podání dramatického kroužku Mělnické Vtelno. 

-Soutěže o ceny 

-Lampionový průvod obcí 

-Zajištění občerstvení pro děti i dospělé 

Vánoční jarmark prosinec: 

-Spolupráce s OÚ Byšice 

-Kulturní program žáků ZŠ a MŠ Byšice 

-Prodej výrobků žáků ZŠ a MŠ Byšice 

-Občerstvení pro návštěvníky akce 

13. školní ples březen: 

-KD Vysoká Libeň 

-Předtančení 

-Bohatá tombola + slosování vstupenek  

-Půlnoční překvapení 

Dětský den červen: 

-Fotbalové hřiště TJ Vitana Byšice 

-Spolupráce s OÚ Byšice a SDH Byšice 

-Šmoulí soutěže celé odpoledne 

-Občerstvení 
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Příjmy a výdaje: 

Příjmy tvořily členské příspěvky, sponzorské dary a výnosy ze společenských akcí. Tyto příjmy 

jsou určeny pro materiální pomoc základní a mateřské škole a žákům školy v roce 2017-2018. 

 

Lucie Kopecká, předsedkyně  KRPŠ 
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Přílohy: 
Příloha 1 -Účetní uzávěrka za rok 2017, 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 1.1.2017-31.12.2017 
 
 
 
 
 
 

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

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

 podpis 
Rostislav Mareček, předseda Školské rady  
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

 
ZA ROK 2017 

 
 
 
 
 
 

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: 
- Č. 1 - Čerpání nákladů a výnosů za období 1-12/2017 – vlastní prostředky, prostředky 

zřizovatele 
- Č. 2 - Čerpání nákladů a výnosů za období 1-12/2017 - ÚZ 
- Č. 3 - Finanční vypořádání dotací za rok 2017 
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V souladu s usnesením zastupitelstva obce Byšice ze dne 27.8.2009 s účinností od 1.1.2010 
došlo ke sloučení příspěvkové organizace Základní škola Byšice, okres Mělník a Mateřská škola 
Byšice, okres Mělník, které byly zřízeny k 1.1.2003. 
 
Statutárním orgánem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres 
Mělník byl s účinností od 1.2.2012 jmenován Mgr. František Viktorin. 
 
Příspěvková organizace sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní klub a 
školní jídelnu. Hospodaří s prostředky, které získává formou dotací ze státního rozpočtu, 
rozpočtu kraje a od svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky za pobyt dětí ve školní 
družině, školním klubu, stravné, úplaty za předškolní vzdělávání, finanční dary a jiné platby. 
 
Finanční hospodaření 
Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Kč byly vyčerpány v plné výši kromě 
dotace ÚZ 33073 poskytnuté na Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního 
školství ve výši 20 515,00 Kč. 
 
V roce 2017 byla přidělena dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_16_022  
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (ÚZ 33063) v celkové výši 966 
763,00 Kč s předpokládaným datem ukončení projektu 31.1.2019. V roce 2017 jsme obdrželi 1. 
zálohu ve výši 580 057,80 Kč, která byla vyčerpána ve výši 296 636,50 Kč. 
 
Hospodařením s prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 700 000,00 Kč a 
ostatními výnosy z hlavní činnosti 2 346 570,33 Kč (výnosy z úroků, úplaty za předškolní 
vzdělávání, stravné, ostatní) bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 18 098,02 
Kč.  
 
 

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2017 byl ve výši 
18 098,02 Kč. 

 
 
 

Rekapitulace čerpání finančních prostředků v roce 2017: 

 Poskytnuto Čerpáno 

Dotace ze státního rozpočtu – ÚZ 33353 18 774 866,00 18 774 
866,00 

Dotace ze státního rozpočtu – ÚZ 33052 407 317,00 407 317,00 

Dotace ze státního rozpočtu – ÚZ 33457 90 576,00 90 576,00 

Dotace ze státního rozpočtu – ÚZ 33073 137 545,00 117 030,00 

Dotace ze státního rozpočtu  - ÚZ 33070 1 400,00  1 400,00 

Dotace ze státního rozpočtu – ÚZ 33122 32 000,00 32 000,00 

Dotace z EU – ÚZ 33063 580 057,80 296 636,50 



91 

 

 

Investiční dotace z rozpočtu SK – Přírodní školní 
zahrada 

430 000,00 430 000,00 

Investiční dotace zřizovatel – Přírodní školní 
zahrada 

74 187,00 74 187,00 

Investiční dotace zřizovatel – Interaktivní tabule 12 000,00 12 000,00 

Příspěvek na provoz 2 700 000,00  2 681 901,9
8 
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VÝVOJ NÁKLADŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI 

(v tis. Kč) 

           
Náklady - název účtu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

501.5XX - Spotřeba materiálu (bez potravin, čipů, 

kroužků) 1 132 1 712 1 105 548 573 490 681 537 534 599 

502.5XX - Spotřeba energie 1 117 1 086 1 241 1 732 1 252 1 418 1 117 944 974 1 065 

511.5XX - Opravy a udržování 189 389 381 225 315 248 237 390 359 358 

512.5XX - Cestovné 6 30 24 35 33 30 31 29 30 32 

518.5XX - Služby 571 596 574 527 647 700 616 595 610 594 

521.5XX - Mzdové náklady 31 37 223 120 120 156 157 156 156 162 

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

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

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

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

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

551.5XX - Odpisy 32 54 70 114 127 58 57 56 59 65 

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

558.5XX - DDHM, DDNM (do 2011 na 501) 0 0 0 0 371 50 316 266 305 94 

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

Celkem 3 132 3 947 3 654 3 322 3 457 3 179 3 227 2 989 3 052 2 987 
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Stav fondů  

k 31.12.2017 

(v Kč) 

       

Fondy Stav k 1.1.2017 

Tvorba 

Čerpání 
Stav k 

31.12.2017 z výsledku 
hospodaření 

jiné zdroje 

411 Fond odměn 0,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 

412 FKSP 65 701,27 0,00 279 686,00 127 313,77 218 073,50 

413 
Fond rezervní - 
zlepšený VH 

7 306,64 7 184,25 0,00 14 490,89 0,00 

414 
Fond rezervní - 
ostatní zdroje 

2 044,80 0,00 353 421,30 72 044,80 283 421,30 

416 Fond investiční 109 760,66 0,00 601 962,89 707 782,50 3 941,05 

Celkem 184 813,37 13 184,25 1 235 070,19 921 631,96 511 435,85 

       Pozn.: 
      411 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2016 

   412 tvorba fondu - 2 % z mzdových prostředků a náhrad DPN 
   413 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2016 
   414 tvorba fondu - finanční dary 

    416 tvorba fondu - odpisy, inv.dotace, posílení z RF 
   

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

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

k 31.12.2017 

(v Kč) 

      

Majetek Stav k 1.1.2017 Přírůstek Úbytek 
Stav k 

31.12.2017 

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 61 906,00 504 187,00 0,00 566 093,00 

022.010 DHM - ZŠ 0,00 78 360,00 0,00 78 360,00 

022.020 DHM - MŠ, ŠJ 981 990,18 125 235,50 64 117,00 1 043 108,68 

028.010 DDHM - ZŠ 3 195 870,86 187 693,55 62 772,09 3 320 792,32 

028.011 DDHM - ZŠ FKSP 40 018,67 10 470,00 0,00 50 488,67 

028.020 DDHM - MŠ, ŠJ 1 902 743,12 22 349,25 42 028,00 1 883 064,37 

028.021 DDHM - MŠ, ŠJ FKSP 0,00 10 470,99 0,00 10 470,99 

901.010 Ostatní DDNM - ZŠ 128 833,80 17 777,50 0,00 146 611,30 

901.020 Ostatní DDNM - MŠ, ŠJ 1 776,00 1 921,50 0,00 3 697,50 

902.010 Ostatní DDHM - ZŠ 1 437 906,58 103 705,76 11 853,00 1 529 759,34 

902.020 Ostatní DDHM - MŠ, ŠJ 841 226,71 20 798,50 19 578,43 842 446,78 

909.010 Ostatní majetek - FKSP ZŠ 4 999,00 0,00 0,00 4 999,00 

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

992.001 Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka OÚ 45 407 662,62 0,00 0,00 45 407 662,62 

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

992.003 
Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka SHM 
LIBLICE 

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

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

Celkem 54 181 161,54 1 082 969,55 200 348,52 55 063 782,57 

      Přehled přírůstků: 
    021.600 Hmyzí hotel 
   

26 476,00 

 
Vyvýšené záhony 4 ks 

   
33 878,00 

 
Lavička s opěradlem bez područek 4 ks 

   
39 135,00 

 
Stůl a lavičky SET 

   
15 344,00 

 
Altán 5x3m s šindelí vč. dlažby 

   
167 719,00 

 
Dutá kláda 

   
22 581,00 

 
Xylofon svislý dvoulanový 

   
17 710,00 

 
Tarzan (dvouhoupačka) 

   
66 709,00 

 
Hnízdečko (houpačka) 

   
33 295,00 

 
Cesta odvahy (lanový prvek) 

   
45 679,00 

 
Košobranka 2ks á   

   
35 661,00 

      022.xxx Interaktivní tabule ActivBoard 10Touch 78D vč. SW a LCD projektor HITACHI 
 

78 360,00 

 
Chladící bloková jednotka Polair KWH 11,75 

   
125 235,50 

      028.xxx Stůl na stolní tenis 2 ks á 14 023,00 
   

28 046,00 

 
Kuchyňská linka 

   
15 246,00 

 
Skříň do výklenku 

   
4 961,00 

 
Skříň univerzální do výklenku, 2 police 

   
4 166,00 

 
Počítač Dell Optiplex 790 SFF Intel Core (2 ks á 5 306,00 Kč) 

  
10 612,00 

 

Laptop HP ProBook 430 G4 (3ks á 16 279,25 
Kč) 

   
48 837,75 
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Skříň šatní třídveř.na soklu (barva dv.oranžová, žlutá) (8ks á 4 539,33 Kč) 

 
36 314,66 

 
Mobilní kontejner 

   
5 278,14 

 
Kytara OSCAR SCHMIDT OACEFN 

   
4 413,00 

 
Bílá keramická tabule (2ks á 3 610,50) 

   
7 221,00 

 
Tablet PC Lenovo IdeaPad Yoga 300 White 

   
5 948,00 

 
Hrátky se slovy 

   
3 800,00 

 

Soubor pohádek V. (Čer.kark., DŠB, Koc.v 
botách) 

   
4 350,00 

 
Integrovaný záchranný systém 

   
4 750,00 

 
Kávovar Espresso Krups - FKSP 

   
10 470,00 

 
Laptop HP ProBook 430 G4  

   
16 279,25 

 
Švédská lavička 

   
3 930,00 

 
Pračka INDESIT ITWA 51052 W 5kg 

   
5 890,00 

 
Kávovar Espresso Krups - FKSP 

   
10 470,99 

      901.xxx Office std 2016 OLP NL AE (3ks) 
   

5 764,50 

 
SW - Žánry moderní hudby 

   
4 005,00 

 
SW Čtenářská gramotnost - Vím, co čtu 2 

   
4 004,00 

 
SW Dyslexie II 

   
4 004,00 

 
Office std 2016 OLP NL AE 

   
1 921,50 

      902.xxx Tiskárna HP Laser Jet P2055DN 
   

2 861,50 

 

Slunečník s podstavcem a s odkládacím 
stolkem 

   
2 899,00 

 
Reproduktory GENIUS SP-HF1800A dřevěné (2 ks á 1 525,00 Kč) 

  
3 050,00 

 
Koberec Soby šedý F/4 

   
2 700,00 

 

Lavice žákovská, výšk.stavitelná (11 ks 2 
760,04 Kč) 

   
30 360,47 

 

Lavice žákovská, výšk.stavitelná (3 ks 1 978,56 
Kč) 

   
5 935,69 

 
Židle žákovská, výšk.stavitelná vel.3-4 (25ks á 1 055,12 Kč) 

  
26 378,00 

 
PC nosič 

   
1 177,10 

 
Kryt pískoviště 

   
2 122,00 

 
Záložní zdroj CyberPower UT650E-FR 

   
1 006,00 

 
Záložní zdroj CyberPower UT850E-FR 

   
1 323,00 

 
Korková tabule 1200x900 mm, šedé rohy 

   
1 199,00 

 
Skartovač HSM 80.2 

   
2 654,00 

 
Vyjmenovaná slova 

   
1 297,00 

 
Úhel 

   
2 490,00 

 
Pády a pádové otázky  

   
2 490,00 

 
Vyjmenovaná slova 

   
1 297,00 

 
Evropa ob.geogr. 

   
2 890,00 

 
ČR - naše vlast 

   
2 690,00 

 
Geometrie - sada plakátů 18 ks 

   
2 690,00 

 
Vyjmenovaná slova 

   
1 296,00 

 
Krajina hlásek 

   
2 900,00 

 
Tiskárna HP Laser Jet P2055DN 

   
2 861,50 

 
Digitální fotoaparát Sony CyberShot DSC-W800 černý 

  
1 952,00 

 
Inkoustová tiskárna HP OfficeJet Pro 6830 

   
2 993,00 

 
Vysavač Hoover bezsáčkový 

   
1 598,00 

 
Koloběžky Twelvemax Blue 3 ks 

   
5 697,00 

 
Koloběžky Twelvemax Green 3 ks 

   
5 697,00 
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Přehled darů 

k 31.12.2017 

(v Kč) 

  

Dárce Kč 

Lukáč David 10 000,00 

KRPŠ 60 000,00 

    

    

    

Celkem 70 000,00 
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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 1.1.2017 - 31.12. 2017 
 

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 2018 Mgr. František Viktorin 
ředitel   

 
 

 


