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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/
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1.2. Součásti školy: 
 

součásti školy kapacita 

Mateřská škola  74 

Základní škola  354 

Školní družina 95 

Školní klub 140 

Školní jídelna 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 
nábytek za nový – 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 
 
 
Učebna cizích jazyků 1 
 
 
Učebna cizích jazyků 2 
 
 
Multimediální učebna 
 
 
Učebna Fy-Che 
 
 
 

 
30 ks PC pro žáky, 1 ks pro učitele, interaktivní tabule, 
nový nábytek 
 
Vybavení – notebook pro učitele, interaktivní tabule 
s ozvučením, výukové programy, nový nábytek 
 
Vybavení – notebook pro učitele, interaktivní tabule 
s ozvučením, výukové programy, nový nábytek 
 
Vybavení – notebook pro učitele, interaktivní tabule 
s ozvučením, výukové programy, nový nábytek 
 
Vybavení – notebook pro učitele, interaktivní tabule 
s ozvučením, výukové programy, nový nábytek, rozvod 
vody, malého napětí do žákovských stolů, digestoř pro 
pokusy. 
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Kabinet Fy-Che 
 
Učebna přírodopisu 
 
Učebna Hv 
 
 
Knihovna 
 
 
 
 
 
 
Žákovská kuchyňka  
 
 
Školní dílny 
 
 
 
 
 
Hudebna 
 
 
 
Čajovna 
 
 
Školní poradenské pracoviště 

 
Nové pracovní stoly a nábytek. 
 
Vybavena pevně umístěným dataprojektorem.  
 
Vybavení – notebook pro učitele, interaktivní tabule 
s ozvučením, nové lavice pro žáky. 
 
Notebook, nový nábytek – regály pro knihy, žákovské 
stoly, učitelský stůl. V průběhu roku byl rozšířen knižní 
fond. Během školního roku byly zakoupeny nové knihy a 
některé staré poškozené a nepoužívané vyřazeny. 
V současné době tak knihovní fond obsahuje 2 499 
publikací. 
 
Začala probíhat rekonstrukce žákovské kuchyňky, která by 
měla být dokončena ke konci kalendářního roku 2020. 
 
V měsících 5-9/2020 proběhla rekonstrukce školních dílen. 
Obnovena učebna, sociální vybavení, zateplení objektu. 
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.  
 
Vybudovaná malá učebna pro menší skupiny, doučování a 
odpolední kroužky pro děti. 
 
Zázemí pro školního psychologa, metodika prevence, 
výchovného poradce 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  

 

 

Pitný režim je zajištěn pitnou fontánkou na 1. i 2. stupni. 
Svačinka pomocí automatu, kde jsou nabízeny potraviny 
odpovídající „pamlskové“ vyhlášce. Školní jídelna nabízí 
dopolední svačiny pro děti. Škola je zapojena do projektu 
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Okolí školy 
 

„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, Taktik, SPN.   
 Postupně jsou obnovovány a doplňovány pomůcky učitelů 
– nástěnné mapy, metodiky, encyklopedie, výukové 
programy. 
Pro přípravu využívají všichni učitelé notebooky svěřené 
do osobního užívání. 
 

Školní družina  

 Od 1. 9. 2015 je kapacita ŠD nově navýšena až do počtu 95 
účastníků zájmového vzdělávání. 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 účastníků zájmového vzdělávání. 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. V předchozích letech tak bylo 
dokoupeno různé vybavení: Konvektomat, sporák, chladící 
box, lednice, varný kotel. 
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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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Rekonstrukce školních dílen – květen až září 2020 
 

Projekt IROP  
Náklady stavební část 2.761.853 Kč 
Náklady vybavení 380.000 Kč 
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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) 

Předseda ŠR Ing. Vladimíra Chalupová 

Místopředseda ŠR Radek Plešingr 

Kontakt vladimirachalupova@seznam.cz 
Komenského 200,  277 32  Byšice  

 
Ve školním roce 2019/2020 proběhla tři jednání školské rady. 2.9.2019 bylo jednání per 

rollam a byl schválen Školní řád a Klasifikační řád. Na osobním jednání 24.10.2019 byla 
schválena Výroční zpráva školy 2018/19, dále byl schválen nový ŠVP ZV 2019 (č.j. A/247/2019). 
Na jednání 20.3.2020, které proběhlo per rollam bylo schváleno slovní hodnocení některých 
žáků.  
 
 
 

mailto:vladimirachalupova@seznam.cz
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2. Přehled oborů vzdělávání 

2.1. Vzdělávací program školy na školní rok 2019/2020  

 
Učební plán ŠVP ZŠ Byšice - Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe - dobíhající 

VZDĚLÁVACÍ 
OBLASTI 

VZDĚLÁVACÍ 
OBORY 
(Předměty) 

1. 2. 3. 4. 5. 

M
in

im
á
ln

í 
č
a
s
o

v
á
 

d
o

ta
c
e
 

D
is

p
o

n
a

b
il

n
í 

d
o

ta
c
e
 

I.st. 6. 7. 8. 9. 

M
in

im
á
ln

í 
č
a
s
o

v
á
 

d
o

ta
c
e
 

D
is

p
o

n
a

b
il

n
í 

d
o

ta
c
e
 

II.st. 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

Český jazyk 
a literatura 

9 9 8 8 8 33 9 42 5 4,5 4 4,5 15 3 18 

Anglický 
jazyk 

1 1 3 3 3 9 2 11 3 3 3 3 12   12 

Další cizí 
jazyk - 
Německý 

                  2 2 2 6   6 

Matematika a 
její aplikace 

Matematika 4 5 5 5 5 20 4 24 4,5 4,5 5 4 15 3 18 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika     1     1   1 0 1 1 1 1 2 3 

Člověk a jeho 
svět 

Prvouka 1 2 2 0 0 

12 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 

11 

1 8 

Výchova 
k občanství a 
zdraví 

                2 1 2 1 1 6 

Člověk a 
příroda 

Zeměpis                 2 2 1 2 

21 

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 

12 

  5 1 1 1 0,5 

10 

  3,5 

Výtvarná 
výchova 

1 1 2 1 2   7 2 2 1 1,5   6,5 

Člověk a 
zdraví 

Výchova ke 
zdraví 

                0 0 0 0 

10 

  0 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10   10 2 2 2 2   8 

Člověk a svět 
práce 

Praktické 
činnosti 
/Svět práce 

1 1 1 1 1 5   5 1 1 1 1 3 1 4 

Průřezová 
témata 

Mediální 
výchova 

                      1 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 

  16 118 
28-
30 

28-
30 

30-
32 

30-
32 

  18 122 
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Učební plán ŠVP ZŠ Byšice - Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe – nový 

VZDĚLÁVACÍ 
OBLASTI 

VZDĚLÁVACÍ 
OBORY 
(Předměty) 

6. 7. 8. 9. 

M
in

im
á
ln

í 
č
a
s
o

v
á
 

d
o

ta
c
e
 

D
is

p
o

n
a

b
il

n
í 

d
o

ta
c
e
 

II.st. 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

Český jazyk 
a literatura 

5 4 4 5 15 3 18 

Anglický 
jazyk 

3 3 3 3 12   12 

Další cizí 
jazyk - 
Německý 

  2 2 2 6   6 

Matematika a 
její aplikace 

Matematika 4 5 5 4 15 3 18 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 0 1 1 1 1 2 3 

Člověk a jeho 
svět 

Prvouka             0 

Přírodověda             0 

Vlastivěda             0 

Člověk a 
společnost 

Dějepis 2 2 2 2 

11 

1 8 

Výchova 
k občanství a 
zdraví 

2 1 2 1 1 6 

Člověk a 
příroda 

Zeměpis 2 2 1 2 

21 

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 0,5 

10 

  3,5 

Výtvarná 
výchova 

2 2 1 1,5   6,5 

Člověk a 
zdraví 

Výchova ke 
zdraví 

0 0 0 0 

10 

  0 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2   8 

Člověk a svět 
práce 

Praktické 
činnosti 
/Svět práce 

1 1 1 1 3 1 4 

Průřezová 
témata 

Mediální 
výchova 

      1 1 1 1 

Volitelné 
předměty 

  
    1 1   2 2 

Celková 
časová dotace 

  

28 30 32 32   18 122 

plán RVP 
  

28-
30 

28-
30 

30-
32 

30-
32 

  18 122 

 
 
 
 
 
 



14 
 

 

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

Do předmětu Přírodopis byla 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 žáků 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. 

V případě 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 2019-20 
 

  

    

OBLAST Obor - předměty 
Ročník 

8. 9. 

Volitelné 
předměty 

Sportovní hry 
1 

1 Angličtina konverzace 

Kritické čtení a psaní 
X 
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2.3. 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 2019/2020 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 šk. rok 2019/20 (stav 
k 30.9.2019) 

 

Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Z toho ženy 

Pedagogové Učitelé 1. stup. 8 8 7 

 Učitelé 2. stup. 12 11,6 9,6 

 Učitelé MŠ 6 5,9 5,9 

 Speciální pedagog 1 0,19 0,19 

 Asistenti pedagoga 14 9,53 9,53 

 Školní asistent EU 1 0,5 0,5 

 Vychovatelé a 
pedagog volného 
času v ŠD a ŠK 

6 2,9 2,9 

 Pedagog volného 
času ve ŠK na DPP 

11 - - 

 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 (stav k 30.6.2020) 
 

  Ostatní 
pracovníci 

Funkce 
Fyzické osoby Přepočtení 

pracovníci 

1. administrativní a spisový pracovník 1 0,5 

2. hospodářka 1 0,675 

3. účetní 1 0,26 

4. mzdová účetní řešeno 
dodavatelsky 

 

5. školník ZŠ, školnice MŠ 2 1,9 

6. vrátná 1 0,5 

7. topič 1 0,25 

8. uklízečky ZŠ, MŠ 7 3,35 

9. vedoucí jídelny 1 1 

10. Kuchařky a pracovnice provozu ŠJ, MŠ 7 5,6 
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3.3. 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 2020/2021 (stav k 30.6.2020) 
 

Zápis do 1. ročníku proběhl dne: měsíc duben 2020 
 

K zápisu se dostavilo  36 

Z toho po odkladu se dostavilo 5 

Celkem přijatých zapsaných žáků 25 

 

4.2. Celkový přehled vycházejících žáků z 5. až 9. ročníku (na konci školního roku 
2019-2020) 

 

4.3. Žáci – cizinci k 30.6.2020 
 

Státní příslušnost                                              Počet 
------------------------------------------------------------------------------ 
Česká republika                           266 
Bulharská republika                       1 
Slovenská republika                       1 
Ukrajina                                                     1 
Vietnamská socialistická republika          2 
------------------------------------------------------------------------------ 
Celkem                         271 žáků 
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4.4. Vývoj počtů žáků a absolventů školy 2014 – 2019 
 

 

    2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16  2014/15 

Absolventi, kteří úspěšně 
dokončili ZŠ a získali 
základní vzdělání 

  27 31 36 19 30 22 

Ukončili školu předčasně - 
nezískali základní vzdělání 

v 9. 
roč. 

 3       1 

v 8. 
roč. 

1 4 2 2 3 4 

v 7. 
roč. 

1 3   2 2 
  

Přešli na 8. leté 
gymnázium 

  0 0 5 0 2 3 

Přešli na 6. leté 
gymnázium 

  0 0 0 0 0 0 

Celkový počet žáků školy   271 273 290 263 260 241 

 

 

4.5. Historie pohybu žáků– nastoupili, odešli od 1.9.2019 do 31.8. 2020 
 

POČTY  ŽÁKŮ  PODLE  TŘÍD – v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 

 
Třída        Stav k  1. 9. 2019    Stav k 31. 8. 2020 Přibylo Ubylo 

1. 25 24 1 2 

2. 21 20 0 1 

3.A 20 20 0 0 

3.B 19 16 0 3 

4. 25 23 0 2 

5.A 19 18 0 1 

5.B 14 14 0 0 

6.A 21 21 0 0 

6.B 22 22 0 0 

7.A 17 17 0 0 

7.B 18 18 0 0 

8.A 18 18 0 0 

8.B 15 15 0 0 

9. 26 25 0 1 

celkem 280 271 1 10 
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4.6. Žáci s podpůrnými opatřeními – stav k 30.6.2020 
 

1. stupeň 
 
ročník: 

 
počet žáků: 

 
z toho dívek: 

1. 0 0 
2. 5 2 
3. 10 7 
4. 4 2 
5. 13 5 
Celkem  1.st.:  32 16 

 
2.stupeň 
 
ročník 

 
počet žáků 

 
z toho dívek 

6. 5 1 
7. 7 2 
8. 11 4 
9. 4 1 
Celkem  2.st.: 27 8 
Celkem  1.+ 2.st. 59 24 
 

 
 

4.7. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní žáci k 31.3.2020 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 
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5.1. Výsledky za 2.pololetí škol. roku 2019/20 
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5.2. Hodnocení pedagogické intervence, předmětu speciální pedagogické péče a 
doučování ve školním roce 2019-2020 

 
Zpráva speciálního pedagoga (Mgr. Eva Janíčková) 
 
Předmět speciálně pedagogické péče a pedagogická intervence je zajišťován zkušenými 
pedagogickými pracovníky školy. 
Výuka speciálně pedagogická péče probíhala 1 x týdně po dobu 45 minut a žáci byli rozděleni do 
4 skupin, maximální počet jedné skupiny jsou čtyři žáci. Celkem pracovalo 15 žáků. Byla 
zaměřena převážně na nápravy specifických vývojových poruch školních dovedností. Výuka byla 
diferenciovaná dle potřeb a schopností žáků. Hojně využívána byla aplikace Včelka, která 
umožňuje procvičovat s dětmi čtení nebo jazyky zábavnou formou na počítači, tabletu či 
telefonu. 
Pedagogická intervence probíhala v šesti skupinách, kdy maximální počet žáků byl šest. Celkem 
pracovalo 24 žáků. Procvičoval se a upevňoval převážně český jazyk  -  pravopis, druhy slov, 
skladba věty, také učivo matematiky a anglického jazyka. Většina žáků pracovala dobře, 
intervenci využívali k ujasnění probraného učiva, stále ale upevňovali a procvičovali základní 
učivo. Výrazný pokrok učinil zrakově postižený žák, někteří žáci přistupovali k domácímu 
procvičování sporadicky. 
Doučování bylo vedeno v rámci projektu Šablony II. Byly vytvořeny 2 skupiny po 6 žácích. 
Celková doba výuky byla projektem nastavena na 16 setkání jedné skupiny po 60 minutách. 
 

 

 

5.3. Práce výchovného poradce, výchova k volbě povolání 

 
Zpráva výchovného poradce 2019/2020 (Mgr. Jaroslava Vorlová) 
 
Na začátku školního roku bylo ve škole celkem 56 integrovaných žáků. Z celkového počtu byli 4 
žáci integrovaní z důvodu zdravotních obtíží a 52 žáků se specifickými poruchami učení. 
S výsledky vyšetření v PPP byli seznámeni všichni vyučující na začátku školního roku. 
Pedagogové vypracovali individuální vyučovací plány pro 45 žáků. 20 žáků pracovalo 
s asistentem pedagoga.  
Ve školním roce navštívili žáci 9 ročníku v rámci předmětu Svět práce Informační a poradenské 
středisko v Mělníku. Informace také získávali při exkurzi do výrobního podniku THIMM ve 
Všetatech. Velmi mnoho informaci bylo připraveno na výstavě Vzdělávání Mělník, kde byli 
přítomni zástupci středních škol a učilišť z blízkého okolí. Společně s žáky 8. ročníku se žáci 
zúčastnili exkurze do výrobního závodu Škoda Mladá Boleslav a také do SOU Škoda. V listopadu 
byly integrovaným žákům předány pomůcky v hodnotě 100,- Kč na jednoho žáka. Byly to 
učebnice, procvičovací sešity, tužky, popisovače, poznámkové bloky.  
V letošním školním roce ukončilo základní vzdělání celkem 27 žáků. Ze 7. ročníku 1 žák, který 
dále nepokračuje ve středním vzdělání. Z 8. ročníku 1 žák, který nastoupil  do SOU.  Z 9. ročníku 
odchází 25 žáků. 20 žáků přechází na střední odborné školy, 1 žák na gymnázium a 4 žáci na 
střední odborná učiliště. 
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5.4. Práce školního psychologa – Mgr. Ing. Jan Čapek 
 Individuální poradenství pro žáky: celkem 72 

 Mediace a nastavení pravidel pro skupinu žáků: celkem 5 

 Konzultace a poradenství pro rodiče: celkem 5 

 Konzultace a poradenství pro pedagogy: celkem 3 

 Práce se třídou - prevence: celkem 8 

 Práce se třídou - intervence: celkem 3 

 Účast na poradách: celkem 33 

 Vyšetření školní zralosti: celkem 3 

 Adaptační program pro 6. třídy 

 Stmelovací program pro školní parlament 

 Sociometrie - mapování vztahů ve třídě 

 

5.5. Výchovná opatření – pochvaly – udělené ve škol. roce 2019/20 
 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 
1. - - 

2. - - 

3.A - 1 

3.B - - 

4. - - 

5.A - 3 

5.B - - 

6.A - - 

6.B - - 

7.A 1 - 

7.B - - 

8.A - - 

8.B - - 

9. 4 - 
celkem 5 4 

 
 

5.6. Výchovná opatření a snížené známky z chování- uložené ve škol. roce 2019/20 
 

třída napomenutí 
třídního 
učitele 

důtka třídního 
učitele 

důtka 
ředitele 

školy 

dvojka 
z chování 

trojka z 
chování 

1. - - - - - 

2. - - - - - 

3.A 2 - - - - 
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3.B - - - - - 

4. 4 2 - - - 

5.A 11 3 2 - - 

5.B 3 - - - - 

6.A - - - - - 

6.B - - - - - 

7.A - 1 1 - - 

7.B - 4 2 - 1 

8.A 2 1 - - - 

8.B - 3 3 2  

9. - - - -  
celkem 22 14 8 2 1 

 

5.7. Komisionální přezkoušení žáků a opravné zkoušky (srpen-září 2020) 

 
třída pochybnosti o 

správnosti 
hodnocení 

opravné zkoušky 
(počet zkoušek) 

dodatečná zkouška 
(nehodnocení z 

předmětů) 
1. - - - 

2. - - - 

3.A - - - 

3.B - - - 

4. - - - 

5.A - - - 

5.B - - - 

6.A - - - 

6.B - - - 

7.A - - - 

7.B - - - 

8.A - - - 

8.B - - - 

9. - - 2 
celkem 0 0 2 

    

5.8. Opakování ročníku ve školním roce 2019/2020 
 

třída žák neprospěl žák nemohl být 
hodnocen 

žák měl vážné zdrav. 
důvody 

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

1. - - - - 

2. - - - - 

3.A - - - - 

3.B - - - - 

4. - - - - 
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5.A - - - - 

5.B - - - - 

6.A - - - - 

6.B 1 - - - 

7.A - - - - 

7.B 1 - - - 

8.A - - - - 

8.B - - - - 

9. - - - - 
celkem 2 - - - 

 

5.9. Počet omluvených / neomluvených hodin ve škol. roce 2019/20 
 

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

1. 611 25,45 - - 

2. 358 17,90 - - 

3.A 259 12,95 - - 

3.B 401 25,06 - - 

4. 342 14,87 - - 

5.A 324 18,00 - - 

5.B 338 24,14 - - 

6.A 485 23,09 - - 

6.B 621 28,22 - - 

7.A 327 19,23 - - 

7.B 618 34,33 26 1,44 

8.A 770 42,77 - - 

8.B 445 29,66 126 8,40 

9. 1408 56,32 - - 

 
 

5.10. Testování žáků ve školním roce 2019/2020 

 
ZPRÁVA TESTOVÁNÍ SCIO 9. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 
Testování SCIO se ve školním roce 2019/2020 zúčastnilo 18 žáků z celkových 25.  
V porovnání s výsledky OSP je zřejmé, že je potenciál žáků využíván dobře, výsledky žáků jsou 
na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů.  
V porovnání s ostatními školami, které se testování zúčastnily, se třída ZŠ a MŠ Byšice 
v celkových dovednostech umístila lehce pod celkovým průměrem, pokud jde o jednotlivé 
dovednosti, ve čtenářské gramotnosti dovednosti odpovídají průměru, v mluvnici a slohu jsou 
mírně pod průměrem. 
V sekci čtenářské gramotnosti si žáci vedli nadprůměrně v oblastech rozpoznání literárních 
žánrů, dedukce z přečteného textu a ve stavbě náročnějších textů, pokulhávají v doplňování 
informací do textu. 
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V oblasti slohu byli nadprůměrní ve volbě vhodných otázek a ve vnímání souladu grafické 
podoby a formy sdělení s obsahem, kdežto v práci s jazykovými příručkami a rozlišení slohových 
útvarů se umístili pod celkovým průměrem. 
V mluvnici byly výsledky nadprůměrné ve slovní zásobě, pravopisu, interpunkci ve větě 
jednoduché, pokulhávají v práci s českým slovosledem a s pravidly pro použití v jakémkoli 
kontextu. 
Jak vyplývá z testování, v budoucnu by bylo dobré se zaměřit na práci s českým slovosledem, a 
to i v kombinaci s užíváním pravidel pravopisu i v nezvyklých kontextech, dále na práci 
s jazykovými příručkami, zaměřit se na rozeznávání nejen literárních žánrů, ale také slohových 
útvarů, kde může být rozvíjeno i doplňování chybějících informací do textu. 

 
ZPRÁVA Z TESTOVÁNÍ SCIO 9. TŘÍD – MATEMATIKA 

 
Z hodnocení testu matematiky vyplývá, že výsledky žáků byly průměrné ve všech oblastech 
testování. Z porovnání výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP vyplývá, že studijní 
potenciál žáků v matematice je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni 
jejich studijních předpokladů (percentil OSP: 34, M: 37) 
Někteří žáci dosáhli velmi dobrých percentilových výsledků, např. 85, 65, 81, 76. 
Rozbor zprávy: 
Úlohy 1, 6, 10, 15, 18, 26, 29 – celková vyšší úspěšnost než jiné školy (Analytická zpráva SCIO str. 
9) 

graf č. 1  
 
Úlohy 1, 6, 10, 15, 18, 26, 29 
1, 6 – Používá zlomky, smíšená čísla a poměr. Reálné situace řeší pomocí modelování s rovnicí 
nebo nerovnicí s jednou neznámou. 
10 – Zná různé druhy úhlů a jejich vlastnosti, umí určit, odhadnout nebo změřit jejich velikost 
15 – Používá procenta, reálné situace řeší pomocí modelování s rovnicí nebo nerovnicí s jednou 
neznámou 
18 – Určí délku, obvod a obsah složitějších rovinných útvarů (složených z jednoduchých útvarů), 
povrch a objem krychle a kvádru.  
26 – Čte a pracuje s potřebnými daty z tabulek, grafů a jiných datových znázornění sledujících 
více parametrů. Při práci s daty určí aritmetický průměr 
29 – Umí řešit logické hádanky a nestandardní geometrické úlohy 
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(Analytická zpráva SCIO str. 10) 
graf č. 2 

 
Přestože v o. č. 1 a č. 6 dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků, celkově jsou v dané oblasti 
(používá zlomky, smíšená čísla a poměr; reálné situace řeší pomocí modelování s rovnicí nebo 
nerovnicí s jednou neznámou) podprůměrní, neboť u otázek ze stejného oboru, č. 11 nebo 21, 
jsou silně pod průměrem. 
Obdobná situace je i v dalších oblastech, např. u o. č. 15 jsou naši žáci zřetelně nad průměrem, 
přesto celkově v oblasti „používá procenta, reálné situace řeší pomocí modelování s rovnicí nebo 
nerovnicí s jednou neznámou“ vychází výsledky lehce pod celkovým průměrem. Stejný rozpor 
lze nalézt i u o. č. 18 v oblasti „Určí délku, obvod a obsah složitějších rovinných útvarů (složených 
z jednoduchých útvarů), povrch a objem krychle a kvádru“. Totéž lze konstatovat např. i u 
otázky č. 26, kde jsme velmi nadprůměrní, ale výsledek u o. č. 30 ze stejné oblasti je naopak 
silně podprůměrný. 
Výstupní data jsou natolik nejednoznačná, že z uvedeného nelze konkrétně definovat nejslabší 
oblast, na kterou by bylo nutné se při výuce specificky zaměřit. V souhrnu lze konstatovat, že 
výsledky testů odpovídají možnostem žáků, jak vyplývá z analýzy SCIO, podle které 
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v matematice dosahujeme optimálního využití studijního potenciálu žáků. 
 

 

5.11. Čtenářská gramotnost 
 

Projekty v rámci literární výchovy 

Aktivity: 

 Četba  

 Filmové zpracování témat 

 Exkurze  

Podpora čtenářství a zaměření na rozvoj čtenářské gramotnosti 

 Informace na nástěnkách 

 kroužek Pohádkové ráno 

 čtenářský klub pro žáky 1. stupně v rámci školní družiny a školního klubu 

 pravidelná obnova knižního fondu, otevřená knihovna o velkých přestávkách a 

odpoledne v době školního klubu 

 knihovničky na chodbách školy 

 spolupráce s Albatros Media (Klub mladých čtenářů), s Mladou frontou, s Gradou 

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

výběru) 

 závěrečné ročníkové seminární práce v 9. ročníku 

 změněna struktura vyučovacích hodin (čtenářské lekce, dílna čtení) 

 organizace a účast na akcích na podporu dětského čtenářství - Noc s Andersenem, Děti 

čtěte, Svět knihy, Celé Česko čte dětem (z důvodu uzavření škol v tomto školním roce 

neproběhlo) 

 organizace besed se spisovateli  

 

 

5.12. HODNOCENÍ ONLINE VÝUKY 
 

Po dvou dnech školy po skončení jarních prázdnin nás čekalo v souvislostech s epidemií 

Covid-19 uzavření školy a následně i školky. Děti i učitelé se začali učit novému způsobu výuky. 

Nejprve pouze formou komunikace přes e-mail a Bakaláře. Žákům byly zasílány úlohy, které 

zpětně posílali učitelům ke kontrole. Hned během 14 dnů takovéto výuky jsme zjistili, že tato 

forma bude udržitelná jen krátkodobě. Doba uzavření školy se však ukázala jako dlouhodobější, 

a to nás vedlo i k přechodu na efektivnější způsob výuky na dálku přes platformy Skype a 

Teams. Od začátku dubna se tato výuka naplno rozběhla ve všech třídách. Prioritní byly pro nás 

předměty český jazyk, matematika a angličtina, na které jsme soustředili největší část výuky. 

Ostatní předměty jsme přidali jednou týdně.  Naše škola se mohla pochlubit tím, že byla jednou 

z mála, která na tento způsob výuky přešla.  
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V druhé polovině dubna jsme rodičům dali online dotazník, aby vyjádřili svůj názor k online 

výuce. Zjistili jsme tak od nich zpětnou vazbu s tím, jak vše probíhá, a mohli jsme udělat kroky 

ke zlepšení. Podobný dotazník jsme dávali i žákům druhého stupně. Dotazník vyplnilo 128 

rodičů (škola má 274 žáků) a většina vyjádřila spokojenost s výukou.  

 

Ukázka vyhodnocení dotazníku (jedna z otázek): 

 
 

Na náměty a poznámky jsme se snažili reagovat některými kroky ke zlepšení. Např. učivo 

2. stupně jsme začali dávat k dispozici žákům jen na jedno místo, na školní stránky. Vytvořili 

jsme přehledné tematické plány do konce školního roku, ve kterých je jasně napsáno: „Co by 

měl žák umět a znát během této doby uzavření školy“. Tyto tematické plány byly všem 

k dispozici na školních stránkách nebo byly na prvním stupni zaslány rodičům. Ukázalo se také, 

že z celého systému vzdělávání na dálku vypadávají žáci z rodin z méně podnětného prostředí a 

ze sociálně slabších skupin. Nezapojují se do výuky, nezpracovávají úkoly. Tyto žáky jsme se 

snažili podpořit našimi asistentkami, které s nimi byly v osobním kontaktu.  

Od 25. května nastoupila část žáků (30 dětí ze 139) prvního stupně do školy. Byli rozděleni 

do třech skupin a učili se pod vedením učitelů, asistentek pedagogů, a odpoledne byli ve školní 

družině s vychovatelkami.  

 

Co nás čekalo na konci školního roku?  

 Od 8. června mohli žáci 2. stupně do školy. Tato možnost byla využita ke konzultacím 

žáků a přezkoušení.  

 Online výuka a prezenční výuka probíhala do 19. 6. 2020. V posledním červnovém týdnu 

od 22. 6. byly jednotlivé třídy zvány do školy k třídnickým hodinám – odevzdání učebnic, 

vyzvednutí osobních věcí ze skříněk a tříd atd. 

 V úterý 30. 6. 2020 bylo předáváno vysvědčení žákům.  

 Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku se uskutečnilo v pátek 26. 6. 2020 v kinosále obce 

Byšice od 17.00 hod. 
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5.13. Hodnocení práce žákovského parlamentu ve školním roce 2019/20 

 
ŽP je institucí všech žáků školy, jeho hlavní činnosti jsou: 

 zprostředkování námětů a připomínek od žáků směrem k vedení školy a učitelům a 
účast na jejich řešení 

 předávání informací mezi třídami a vedením školy 
 zkvalitňování vztahů a prostředí ve škole 
 realizace vlastních akcí a projektů 

Založení a fungování žákovského parlamentu - od října 2013. Na pravidelných setkáních 
projednáváme náměty a připomínky žáků jednotlivých tříd, vymýšlíme akce, které by mohly 
zpříjemnit prostředí, náladu a komunikaci ve škole. 

Již sedmým rokem naše škola nabízí aktivním žákům možnost zažít s partou spolužáků 
spoustu legrace, ale i pocit naplnění z dobře vykonané práce. V letošním školním roce jsme 
nově mezi sebe přijali čtyři zvolené žáky ze čtvrté třídy. Sledovali, jak žákovský parlament 
funguje a brzy se stali našimi partnery, kterým můžeme bez obav svěřit úkol. Zapojili se do 
všech akcí a svou třídu pravidelně o akcích ŽP informovali. 
Práci jsme zahájili 11. 9. 2019. Po přivítání nám pan ředitel předal smlouvy s našimi 
kompetencemi a vysvětlili jsme si, co je cílem ŽP.  

 
 
Pravidelné schůzky probíhají každý týden ve středu v době od 7:05 do 7:45 hodin. Plánů 
bylo jako každý rok dost, ale na začátku března naši práci přerušil koronavirus. Do konce 
školního roku jsme se již nemohli scházet. 
Z naplánovaných akcí jsme uskutečnili:  

 Zapojení do soutěže „Co dělají školy pro demokracii?“. Jde o soutěž, kdy jsou na 

půdě Senátu ČR každoročně představovány projekty žákovských parlamentů, které 

děti samostatně zrealizovaly a které jsou zajímavé i pro ostatní školy. Součástí 

programu je prezentace deseti nejinspirativnějších projektů žákovského 

parlamentu. 

Zpracovali jsme projekt „Zvířátkům dáme víc – s kárkami do ulic“ zrealizovaný 
v květnu 2019. Ačkoli jsme na tento projekt byli hrdí, do Senátu jsme se 
neprobojovali. 
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 Pro stmelení nově utvořeného ŽP jsme 19. 9. 2019 uspořádali adaptační den ŽP pod 

vedením našeho nového školního psychologa. Byl to den plný her, spolupráce a 

vzájemného poznávání. 

 Dne 24. 10. 2019 se členové ŽP zúčastnili zasedání školské rady, kde zhodnotili 

uplynulý školní rok a informovali členy o plánovaných akcích se záměrem případné 

spolupráce. 

 V termínu od 5. do 12. 10. 2019 jsme se zapojili do projektu Týdne důstojné práce a 

uspořádali jsme výstavu na stromech. Tato akce měla upozornit na zneužívání 

dětské práce. Plakáty jsme museli opakovaně opravovat a instalovat, protože nám 

je nějací vandalové zapálili a strhali. 

 Dne 19. 10. 2019 jsme zorganizovali již třetí ročník Byšického maratonu. 

Spolupracovali jsme s hasiči, kteří na trase připravili osm různých stanovišť. Toto 

zpestření účastníci velmi oceňovali, proto máme ze spolupráce s hasiči velikou 

radost. Za startovné jsme vybrali částku 5.620 Kč.  

 Velké úsilí jsme věnovali přípravám 8. žákovského plesu, který se konal 26. 2. 2020. 

Letošním tématem byl Hollywood a díky nádherné výzdobě jsme si opravdu 

připadali jako hvězdy stříbrného plátna. Na ples dorazilo 93 společensky oděných 

žáků. K tanci hrál a zpíval Tomáš Kindl s paní Kindlovou. Pro tanečníky bylo 

připraveno několik soutěží, vynikající občerstvení, úhledně zabalená tombola a 

závěrečný tanec pro krále a královnu plesu. Celkový zisk z plesu činil 7. 928 Kč. 

 

 Po odečtení nákladů na organizaci maratonu a plesu zůstává v pokladně ŽP částka 

10.866 Kč. Z této částky bychom chtěli přispět našemu spolužákovi ze VII. B                  

na nákup optické pomůcky. Rodina si žádá o příspěvek od zdravotní pojišťovny. 

 Od začátku školního roku pokračovala soutěž o nejlépe uklizenou třídu. Sledovali 

jsme pořádek, výzdobu a především šetrné zacházení se školním majetkem. Třídy 

byly motivovány příspěvkem na školní výlet. Soutěž však přerušilo uzavření škol. 

K 28. 2. 2020 bylo umístění následující: 1. místo – IX. třída s 889 body, 2. místo VII. A 

s 882 body a 3. místo VIII. A s 881 body. 
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 Další naplánované akce jsme již nestačili uspořádat.  

     V průběhu školního roku byli žáci vedeni k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke 
světu, ke spolupráci, k rozvíjení občanských kompetencí prostřednictvím realizace 
hodnotných projektů, k samostatnosti a k ochotě pomoci. 
 
 

5.14. Činnost školní knihovny při ZŠ a MŠ Byšice ve školním roce 2019/2020 
 

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.  
 

 
BESEDY A AKCE VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ 2019/2020 

počet datum téma třída 

1 17.9.2019 Beseda ve školní knihovně. Rozdělení knih na naučnou 
literaturu a beletrii. Vysvětlení pojmu: spisovatel, ilustrátor, 
periodikum, anotace. Encyklopedie a orientace v nich. 
Spisovatelé: P. Braunová: Kuba nechce prohrávat, Nejhorší 

III.B 

http://www.zsbysice.cz/


34 
 

den v životě třeťáka Filipa L.; Z. Pospíšilová: Případ: 
Detektivové – všechny díly. I. Březinová: Začarovaná třída. 
Doporučená četba, autoři, poezie. 

2 17.9.2019 Beseda ve školní knihovně. Rozdělení knih na naučnou 
literaturu a beletrii. Vysvětlení pojmu: ilustrátor, periodikum, 
anotace. Encyklopedie a orientace v nich. Spisovatelé: P. 
Braunová: Ztraceni v čase, Ema a kouzelná kniha, 
Neuvěřitelné září;  I. Procházková: Únos domů. Doporučená 
četba, autoři, poezie. Přísloví, přirovnání, pořekadla – Proč se 
říká…?; Kdo jinému jámu kopá. 

VI.A 

3 18.9.2019 Beseda ve školní knihovně. Rozdělení knih na naučnou 
literaturu a beletrii. Vysvětlení pojmu: ilustrátor, periodikum, 
anotace. Encyklopedie a orientace v nich. Spisovatelé: P. 
Braunová: Ztraceni v čase, Ema a kouzelná kniha, 
Neuvěřitelné září;  I. Procházková: Únos domů. Doporučená 
četba, autoři, poezie. Přísloví, přirovnání, pořekadla – Proč se 
říká…?; Kdo jinému jámu kopá. 

VI.B 

 30.9. – 
4.10.2019 

Týden knihoven  

4 27.2.2020 Beseda ve školní knihovně pro ŠD.  
Edice 3. Čtení. Ukázky knížek, doporučená četba. 
Čtenářská lekce:  
Pospíšilová, Zuzana: Případ DETEKTIVOVÉ, Případ 
DETEKTIVOVÉ a zloději kabelek 
Pospíšilová, Zuzana: Školnice Valérie v podezření 
Braunová, Petra: Kuba nechce prohrávat 
(na textu možno použít Čtenářské kostky…) 

4.od
d ŠD 

 9.9.2019-
24.2.2020 

Čtenářský klub – kroužek pro žáky (pondělí 13:00 – 14:00)  

 25.9.2019-
26.2.2020 

EU šablony II – ŠK: Tablety – výukové hodiny. Každá středa 
14:00 – 15:00. 

 

 
Školní knihovnu vede pedagog volného času Dagmar Lukáčová 
 

5.15. Hodnocení činnosti školní družiny 2019/2020 
 

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 I. třídy, učebna 1. A. - vychovatelka L. Purašová 
2. oddělení  - žáci II. A. a V. A. B., učebna 2. tř. - vychovatelka J. Navrátilová 
3. oddělení  - žáci III. A třídy, učebna III. tř., vychovatelka E. Kulmanová  
4. oddělení - žáci IV. A. a III. B., učebna IV. tř., vychovatelka I. Ratkovská 

 
Školní družina není pokračováním školního vyučování, ale zabezpečuje žákům náplň volného                                                                                              
času v době po vyučování, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových kroužků. 
Jejím hlavním posláním je zajímavé využití volného času, dostatečného odpočinku a relaxace 
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žáků, či zajištění tvůrčích činností zaměřených nejen na rozvoj jejich manuální zručnosti, ale 
také na rozvoj estetického cítění. 
Nedílnou součástí je pohyb dětí, podle možností nejčastěji venku na čerstvém vzduchu a k tomu 
využíváme hřiště na školní zahradě, hřiště před školní jídelnou, sportovní hřiště, různě 
zaměřené vycházky po okolí.   
 Aktivity pořádané ŠD pomáhají uspokojovat a rozvíjet  kulturní potřeby i rozmanité zájmy dětí.                                                                                                                                                                                                                                     
V letošním školním roce jsme zorganizovali několik společných akcí:                                                                                                                                                                

 
Společně pořádané akce ve školní družině ve školním roce 2019/2020 

 

Datum Název akce 

18. 10. 2019 Projekt "Dinosauři na školní zahradě" - soutěživé odpoledne smíšených 
družstev celé družiny spojené s hledáním pokladu a návštěvou dinosaura 

23. 10. 2019 Projekt: „Den stromů“ - zasazení stromku školní družiny 

26. 11. 2019 Divadelní představení – „Čert a švec “  
(kinosál OÚ Byšice) 

5. 12. 2019 Mikulášská nadílka – hravé čertovské odpoledne plné básniček + nadílka. 

21. 12. 2018 „Vánoční odpoledne“ - společné zpívání ve ŠD za doprovodu houslí. 

24. 1. 2020 Projekt: „Zimní soutěže v tělocvičně“ - jízda na lyžích, hod sněhovou koulí, 
chytání rybiček, sjezd na sáňkách, chůze ve sněhulích, apod. 

24. 2. 2020 Slaňování lezecké stěny s horolezeckým jištěním. 

 
 

27. 2. 2020 
 

V rámci březnového projektu „Měsíc knihy“ proběhly besedy o knihách 
v žákovské knihovně: 
4. oddělení 
Ostatní plánované besedy se neuskutečnily z důvodů uzavření škol.  
Od 11. 3. - 22. 5. činnost ŠD neprobíhá z důvodu mimořádného nařízení 
Vlády ČR o uzavření základních škol.   

 
Pořádané aktivity 1. oddělení ve školním roce 2019/2020 
 

Datum Název akce 

4. 9. 2019 Výtvarná soutěž. 

 13. 9. 2019 Soutěž: „ Nejšikovnější stavitel“ 

16. 9. - 20. 9. 
2019 

Týdenní projekt: „ Plody podzimu“ 

30. 9. - 4. 10. 
2019 

Projekt: „Týden s Večerníčkem“ – Večerníčkova pohádková stezka, hledání 
ztracených večerníčků, plnění různých úkolů. 
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Pořádané aktivity ve školním roce 2019/2020, 2. oddělení, II. třída 
 

Datum Název akce 

10.9.2019 Soutěž – stavby na pískovišti 

26.9.2019 Soutěž – skákání přes lano 

7.10. – 11.10. „Podzimníček“ – týdenní projekt – tvořivá dílna s podzimní tématikou, hry 
na zahradě, doplňování kvízu, přírodniny 

18.10. Vycházka spojená s plněním úkolů (poznávání značek, důležitá místa obce, 
názvy stromů apod. - soutěž ve dvojicích)  

14.11. Den bez aut - Koláž Dopravní prostředky + vycházka po okolí s dopravní 
tématikou 

7. 10. 2019 Sportovní odpoledne - plnění různých sportovních disciplín    (hod kriketovým 
míčkem, skok z místa, běh apod.) 

14. 10. 2019 Sportovní odpoledne - plnění různých sportovních disciplín    (hod kriketovým 
míčkem, skok z místa, běh apod.) 

25. 10. 2019 „Vlaštovkiáda“  soutěž v hodu vyrobených papírových vlaštovek. 

1. 11. 2019 Helloween ve školní družině – dlabání dýní s rodiči, strašidelná stezka 

7. 11. 2019 Dopravní soutěž – poznávání dopravních značek v okolí školy 

12. 11. 2019 Soutěž: „Nejrychlejší  prvňáček“- běžecké soutěže v tělocvičně 

18. 11-22. 11. 
2019 

Projekt: „Podzim“ – výroba skřítka „Podzimníčka“, malá bramboriáda, výroba 
ježků z vylisovaných listů, podzimní obrázky z nasbíraných přírodnin, 
poznávání a určování plodů 

28. 11. 2019 Projekt: „Dráčkovo odpoledne“- odpoledne plné her, vyrábění a soutěží 

9. 12. -13. 
12.2019 

Týdenní projekt: „Čertoviny ve ŠD“-  Mikulášská nadílka. Hravé čertovské 
odpoledne. Čertovská stezka spojená s překvapením. 

9. 12. 2019 Krmení ptáčků na školní zahradě 

13. 12. 2019 Soutěžní odpoledne v tělocvičně 

19. 12. 2019 Vánoční odpoledne 

6. 1. – 10. 1. 2020 Týdenní projekt: „Tři králové“- výroba královských korun, divadelní scénky o 
třech králích, tříkrálovská hostina, soutěžě, vyhodnocení. 

14.1 – 17. 1. 2020 Projekt: „Tam a zpátky za zvířátky“- vycházka  za zvířátky k byšickému lesu 
s dobrotami od dětí 

22. 1. 2020 Soutěž o nejlepšího návrháře 

27. 1. – 31. 1. 
2020 

Projekt: „Sněhulakový týden“ 

17. 2. 2020 Soutěž: „Jak dobře znám zvířátka?“(poznávání zvířátek podle zvuků) 

24. 2.-28. 2.2020 Projekt: „Masopustní týden“  tradice a zvyky, výroba obličejových masek a 
škrabošek. PC – masopustní průvody. 

9. 3. 2020 Zahájení projektu: „Březen - měsíc knihy“- spolupráce se školní knihovnou. 
Nejoblíbenější pohádky a jejich hrdinové. 
 

 Od 11.3.- 22.5. činnost ŠD neprobíhá z důvodu mimořádného nařízení Vlády 
ČR o uzavření základních škol.  
Od 25.5.- 30.6. probíhá provoz pro školní skupiny.  
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16. – 20.12. Adventní čas - poslech vánočních písniček, Co je to Advent, jak děti tráví 
adventní čas doma, Pohádky na Vršku. Zpívání koled za doprovodu houslí 

7.1.2020 Lednové sportování v malé TV - skákání přes lano, podbíhání, přeskoky přes 
lavičku, chytání a házení míče apod. 

17.1. Turnaj v  házení kroužků na cíl  

3. – 7.2. Soutěž ve skládání Puzzle - jednotlivci (celý týden, drobné odměny pro 
nejrychlejšího) 

13.2. Karneval - (soutěže v maskách, tancování, zpívání, občerstvení a drobné 
odměny za soutěže) 

 Od 11.3.- 22.5. činnost ŠD neprobíhá z důvodu mimořádného nařízení 
Vlády ČR o uzavření základních škol. 
Od 25.5.- 30.6. probíhá provoz pro školní skupiny.  

 
 
 

Pořádané aktivity ve školním roce 2019/2020, 3. oddělení – III. třída 
 

Datum Název akce 

listopad Soutěž ve stolní hře Dobble 

listopad Vlaštovkiáda - soutěž o nejdelší let vlastnoručně vyrobené vlaštovky z 
papíru  

prosinec Projekt „Vánoce, Vánoce přicházejí" 

leden Projekt „Zima" - zimní vyrábění a povídání si o paní Zimě a její moci v 
přírodě 

 Od 11.3.- 22.5.činnost ŠD neprobíhá z důvodu mimořádného nařízení 
Vlády ČR o uzavření základních škol. 
Od 25.5.- 30.6. probíhá provoz pro školní skupiny.  

 
 
 

Pořádané aktivity ve školním roce 2019/2020, 4. oddělení, III. B + IV. třída 
 

Datum Název akce 

9.-13.9. 2019 
30.9.–4.10. 2019 

Projekt: „Podzim - Podzimní tvoření". 
Vyrábění, malování s podzimní tématikou. 

10.10.2019 Soutěž v hodu vlaštovkou. 
(vyhodnocení, drobné odměny). 

14.11.2019 Projektový den na téma „Den bez aut". 
Soutěž ve stavbě dopravních prostředků dle vlastní fantazie dětí, 
vyhodnocení a drobné odměny. 

9.12.-12.12.2019 
16.-20.12.2019 

Vánoční vyrábění – vánoční dílna. 
Tematické tvoření, vánoční zvyky, koledy. 

6.1.-10.1. 2020 Projekt „Zima“. 
Zimní povídání, malování a tvoření. 

4. a 6.2.2020 Projekt „Masopust".  
Tvoření na dané téma. 
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11.2.2020 „Karneval ve školní družině". 
Zábavné odpoledne plné soutěží, her, tance a zpěvu, 
tombola. 

21.2.2020 Tematické odpoledne: „Zdravověda“- ukázka a praktický nácvik ošetření 
řezného zranění. 

9.3.2020 Projekt: „Březen – měsíc knih“ 
Beseda ve školní knihovně. 

 Od 11.3.- 22.5. činnost ŠD neprobíhá z důvodu mimořádného nařízení 
Vlády ČR o uzavření základních škol. 
Od 25.5.- 30.6. probíhá provoz pro školní skupiny.  

 

 

5.16. Hodnocení činnosti školního klubu ve školním roce 2019/2020 

 
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 52 žáků. Kapacita školního klubu byla naplněna. Členský příspěvek na 
zájmové kroužky činil pro každého žáka 350 Kč 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 2019/2020 

Počet název zodpovídá den čas 

1 Dramatický kroužek Mgr. Matoušková pondělí 13:00 - 14:00 

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

3 Pohádková ráno Mgr. Houšková M. úterý 7:00 - 7:45 

4 Pečení perníčků Mgr. Vorlová středa 13:00 - 14:00 

5 Florbal 3. třídy Mgr. Sklenář středa 13:15 - 14:00 

6 Stolní tenis Mgr. Čáslava středa 14:00 - 15:30 

7 Basketbal M. Eklová čtvrtek 14:00 - 15:00 
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8 Kroužek kytary Mgr. Viktorin čtvrtek 14:00 - 15:00 

9 Turistický kroužek 
L. Purašová, M. 
Vlčková pátek 15:00 - 17:00 

10 
Čtenářský klub žáků 6. 
ročníku Mgr. Houšková M. úterý 14:00 – 16:30 

 
Školní klub vedli pedagogové volného času Dagmar Lukáčová a Simona Douděrová. 
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5.17. Hodnocení činnosti mateřské školy 
 

Školní rok 2019/2020 
 
ZÁŘÍ 
2.9. - Zahájení školního roku, uvítání nových dětí, adaptační režim pro nové děti 
10.9. - Rodičovská schůzka 
16.9. - 1. lekce plavání pro předškoláky 
24.9. - divadelní představení v MŠ - Námořnická pohádka (divadlo Ondřej) 
 

ŘÍJEN 
Podzimní tvořivé dílny - vyrábění z přírodnin, vycházky, aranžování přírodnin 
Akce pro rodiče a děti - Skřítek Podzimníček 
8.10. - 1. lekce zumby 
14.10. - 1. lekce keramiky 
24.10. - divadelní představení Zajíček a velká mrkvová záhada (divadlo Sto dortíků) 
 

LISTOPAD 
4.11. - zahájení realizace využití ICT ve výuce (Šablony) - předškoláci 
5.11. - divadelní představení O žirafě (divadlo Matýsek) 
25.11. - poslední lekce plavání 
26.11. - divadelní představení na OÚ 
27.11.  Společná akce s rodiči - zdobení perníčků 
 

PROSINEC 
Adventní tvoření v MŠ, vánoční tvořivé dílny 
1.12. - vánoční jarmark, vystoupení předškoláků 
6.12. - Mikuláš se Šimonem a Pepou (nadílka pro děti) 
20.12. - vánoční nadílka pro děti v MŠ 
 

LEDEN 
9.1. - kouzelnické představení Kouzelník a bublinková show (Navaro) 
Zimní tvořivé dílny 
 

ÚNOR 
8.2. - divadelní představení v MŠ -  O vodníku Řešátkovi (divadlo Harmonika) 
25.2. - maškarní karneval se soutěžemi 
26.2. - divadelní představení O sedmi trpaslících (divadlo Harmonika) 
přerušení a následné ukončení kroužků zumby a keramiky 
 

BŘEZEN 
11.3. - ukončení realizace výuky ICT (Šablony) 
16.3. - MŠ uzavřena z rozhodnutí zřizovatele  
 

DUBEN 
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MŠ uzavřena z rozhodnutí zřizovatele v souvislosti s epidemií COVID-19 
 

KVĚTEN 
2.5. - 16.5.  zápis do MŠ (bez osobní účasti rodičů a dětí) z důvodu mimořádných opatření vlády 
k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 
15.5. - znovuotevření MŠ 
 

ČERVEN 
 Slavnostní vyřazení předškoláků - šerpování, předání dárků (bez účasti rodičů z důvodu 
nepříznivé epidemiologické situace) 
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6. Údaje o primární prevenci rizikového chování 
 
 

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 10. 3. 2020 
 

Školní rok 2019/2020 byl velmi zvláštní. S příchodem roku 2020 se začaly v médiích objevovat 
znepokojivé zprávy o šíření zápalu plic neznámého původu v čínském Wu-chanu. Virus se 
masivně šířil celým světem a podléhalo mu velké množství lidí.  Dne 10. 3. 2020 vydalo 
Ministerstvo zdravotnictví ČR Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-
2, na jehož základě se s účinností od 11. 3. 2020 zakazovala osobní přítomnost žáků ve školách.  
Aktivity, projekty, výlety a exkurze naplánované na měsíce březen až červen 2020 se z výše 
uvedených důvodů nemohly uskutečnit.  
 
 
Úvod:   
 
Škola poskytuje v rámci školního poradenského pracoviště služby školního psychologa, 
výchovného poradce, metodika prevence a částečně také speciálního pedagoga. Na 
pravidelných schůzkách byly řešeny aktuální problémy či potřeby žáků, několikrát jsme se 
obrátili o pomoc na OSPOD.  
Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami  jsou zajišťována potřebná podpůrná opatření.      
Škole byl schválen projekt OPVVV Výzva 02_18_063 EU ŠABLONY II s názvem Podpora rozvoje 
kvality ZŠ a MŠ Byšice. V letošním školním roce byl z tohoto projektu financován úvazek 
školního psychologa, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, odborně zaměřená 
tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ a školní asistent (personální podpora ZŠ a 
MŠ). 

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

 

Výčet činností – školní psycholog 

 Individuální poradenství pro žáky: celkem 72 

 Mediace a nastavení pravidel pro skupiny žáků: celkem 5 

 Konzultace a poradenství pro rodiče: celkem 5 

 Konzultace a poradenství pro pedagogy: celkem 3 

 Práce se třídou – prevence: celkem 8 

 Práce se třídou – intervence: celkem 3 

 Účast na poradách: celkem 33 

 Vyšetření školní zralosti: celkem 3 

 Adaptační program pro 6. třídy 

 Stmelovací program pro školní parlament 
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 Sociometrie – mapování vztahů ve třídě 

 
     V rámci prevence rizikového chování byly v letošním školním roce stanoveny následující cíle: 

 Zvýšit informovanost pedagogů v problematice rizikového chování, předávat   
       informace ze školení a seminářů 
       Tento cíl byl plněn při poradách pedagogických pracovníků. 

 Podpořit pedagogy v práci s jednotlivými žáky, kolektivem třídy i zákonnými 
zástupci spoluprací se školním psychologem. 
Školní psycholog se na začátku školního roku seznámil se všemi třídami, ve kterých 
provedl besedy na téma „Pravidla slušného chování“. S kolektivem některých tříd 
pan psycholog pracoval opakovaně. V průběhu roku chodili na konzultace za panem 
psychologem žáci, jejich zákonní zástupci, učitelé i asistentky pedagoga. 

 Pokračovat v navazování a prohlubování spolupráce se zákonnými zástupci (projekt 
Předškoláček, zavedení triád). 
Triády proběhly vzhledem k uzavření škol jen v listopadu. Projekt Předškoláček byl 
realizován za přísných hygienických opatření v závěru školního roku. Budoucí 
prvňáčci i jejich zákonní zástupci měli možnost seznámit se s budoucí paní učitelkou a 
budovou školy, ve které prožijí několik dalších let. 

 Významně přispívat a udržovat dobré sociální klima ve třídách (třídnické hodiny, 
žákovský parlament). 
Třídnické hodiny byly nastaveny pravidelně jednou měsíčně od 4. ročníku. Řešeny 
byly vztahy ve třídě, prohlubování spolupráce, posílení pozitivních mezilidských 
vztahů, vzájemný respekt, bezpečné chování na internetu, prevence zneužívání 
návykových látek a podpora žáků, kteří jsou ohroženi školní neúspěšností.   
Žákovský parlament pracuje v naší škole již od školního roku 2013/14. Letos se jeho 
základna rozrostla o žáky 4. ročníku. 

 Vést žáky ke kvalitnímu nakládání s volným časem (školní klub, volnočasové 
aktivity školní i mimoškolní). 
V tomto školním roce bylo žákům nabídnuto 16 různých kroužků. 

 Navázat nové kontakty pro zkvalitnění nabídky mimoškolních aktivit pro žáky. 
Nově jsme nabídli žákům Přírodovědný kroužek a kroužek Lega. Kroužek Lega 
navštěvovali žáci 1. stupně s nadšením, Přírodovědný se pro nezájem neotevřel. 

 Vést žáky k vytváření kvalitních mezilidských vztahů v duchu spolupráce a pomoci. 
Tento cíl je naplňován různými projekty v průběhu roku. Žákovský parlament 
tradičně pořádá akce zaměřené na podporu spolupráce a pomoci. Letos jeho členové 
zorganizovali Byšický maraton a již 8. ročník žákovského plesu. Výtěžek z těchto akcí 
je částečně věnován na dobročinné účely. Dalším projektem zaměřeným na pomoc a 
spolupráci je Rodina a pomáháme si, který letos vzhledem k uzavření škol neproběhl.  

 Důrazně postihnout každý sebemenší projev šikany. 
Škola postupuje podle vytvořeného Programu prevence šikany pro ZŠ Byšice.                     
Ve všech třídách probíhají preventivní programy realizované metodikem prevence, 
školním psychologem, nebo externí společností. Třídní učitelé řeší vzájemné vztahy 
mezi žáky průběžně. 

 Zkvalitnit právní vědomí žáků, kteří dovršili nebo dovrší 15 let (právní    
odpovědnost). 
Tento cíl je naplňován v hodinách VOZ. V letošním školním roce měla na toto téma 
proběhnout přednáška Městské policie Mělník pro žáky 8. a 9. ročníku. Plánovaná 
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přednáška byla z důvodu dlouhodobé nemoci přednášející zrušena. Škola se zapojila 
do projektu Advokáti do škol, který se však z důvodu uzavření škol neuskutečnil.  

 
Žáci se v prvním pololetí 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 jsme řešili tyto problémy (seřazeno sestupně – od nejčastějších): 
 

 Nevhodné chování (ubližování, drzost, narušování výuky) 

 agresivní chování 

 školní neúspěšnost 

 neomluvená absence 

 užívání návykových látek (elektronická cigareta) 

 vandalismus 

 kyberútoky (flaming) 

     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 

V průběhu školního roku se žáci 2. stupně připravovali na realizaci naplánovaných 
preventivních programů, které měli vést žáci vyšších ročníků pro mladší žáky. Z důvodu 
uzavření škol nebyly však tyto programy realizovány. 
 
6. ROČNÍK – ZIMNÍ ÚRAZY (PRO 2. ROČNÍK) 
7. ROČNÍK – POŽÁR (PRO 3. ROČNÍK) 
7. ROČNÍK – NEBEZPEČNÉ HRAČKY (PRO ŠD) 
8. ROČNÍK – BEZPEČNÁ KOMUNITA, PREVENCE ÚRAZŮ (PRO 4. ROČNÍK) 
9. ROČNÍK – ŽIVELNÉ POHROMY (PRO 5. ROČNÍK) 
 

Z následujících naplánovaných aktivit také některé z důvodu uzavření škol neproběhly. 

I. stupeň: 

Třída Aktivita, náplň Zajistil Datum Realizace  

1.-5.ročník Třídní pravidla třídní učitelé průběžně ANO 
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4.–5. 
ročník Třídnické hodiny třídní učitelé průběžně 

ANO 

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

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

ANO 

1.-5.ročník Zájmové kroužky jednotliví vyučující září- červen ANO 

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

ANO 

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

září – červen 
 

ŠvP budou 
realizovány 
v následující
m školním 
roce. 

2. ročník 
Preventivní program (rizikové 
chování v dopravě) Mgr. Miloslava Houšková 2. pololetí 

realizace 
v následující
m školním 
roce 

1.-5.ročník 
Výchovný program Abraka 
Muzika-Umíme být spolu Mgr. Miloslava Houšková 22.4.2020 

realizace 
v říjnu 2020 

3.+5. třída Bezpečnost na internetu Mgr. František Viktorin duben 2020 

realizace 
v následující
m školním 
roce 

1.-5. ročník Den Země Ing. Martina Hrabáková duben 2020 zrušeno 

4. ročník Cyklistou bezpečně- MP Autoškola Krejča říjen, květen 
jen podzimní 
termín 

 
2.stupeň 
    

 

Třída Aktivita Zajistil Termín  

6. A+B Adaptační kurz 

Mgr. J. Felcmanová a 
Mgr. I. Rusňáková 
ve spolupráci se 
školním psychologem 
a asistentkami 
pedagoga 23.a 24.10. 

ANO 

6. třídy Pravidla, rizikové jevy obecně 
Mgr. Miloslava 
Houšková 

listopad 
2019 ANO 

6. třídy Prevence návykových látek 
Mgr. Miloslava 
Houšková březen 2020 

realizace 
v následující
m školním 
roce 

9. ročník Příběhy 20. století Mgr. Marcela Marková září, říjen ANO 

7. třídy Dodržování pravidel 
Mgr.  Miloslava 
Houšková 

říjen, 
listopad 
2019 

ANO 

8. třídy Hodnoty, které ve třídě podporujeme Mgr. Miloslava listopad ANO 
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Houšková 2019 

6.-9. ročník 
Výchovný program Abraka Muzika-
EVVO 

Mgr. Miloslava 
Houšková 22.4.2020 

Přesunuto na 
27.10.2020. 

6.-9. ročník Film V síti (verze pro děti) 
Mgr. František 
Viktorin květen 2020 

realizace 
v následující
m školním 
roce 

7.-9. ročník Bezpečnost na internetu 
Mgr. František 
Viktorin květen 2020 

realizace 
v následující
m školním 
roce 

8.– 9. 
ročník 

Právní vědomí (prevent. program MP 
ČR) 

Mgr. Miloslava 
Houšková leden 2020 

realizace 
v následující
m školním 
roce 

8.– 9. 
ročník Projekt Advokáti do škol 

Mgr. Miloslava 
Houšková 2. pololetí 

realizace 
v následující
m školním 
roce 

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

 
ANO 

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

 
ANO 

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

Školní klub, kroužky-
vyučující průběžně 

 
ANO 

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

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

 
ANO 

6.-9.ročník Sbírka – Dětský domov Milovice Mgr. Eva Janíčková jaro 2020 

realizace 
v následující
m školním 
roce 

9. ročník Výstava Vzdělávání 2019 Třídní učitel  ANO 

8.-9.ročník 
Multikulturalita-historie kultur etnik 
(romská kultura) Mgr. Kristýna Jodlová 

leden-
červen 

 
ANO 

6.-9.ročník Třídní výlety - stmelení kolektivu třídní učitelé 
květen,červe
n 

NE 

 

Nabídka kroužků a volnočasových aktivit – Školní družina, Školní klub 

Dramatický kroužek                                            Spolupráce s externími subjekty: 
Florbal                                                                   ZUŠ Mšeno – obor výtvarný 
Florbal  2. stupeň                                                                     -  obor hudební 
Basketbal                                                               SHM Klub Liblice – Keramika 
Kroužek kytary 
Čtenářský klub 
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Pohádkové ráno 
Turistický kroužek 
Pečení perníčků 
Stolní tenis 
ŠD – pohybovky 
Lego 
 
Podpora čtenářské gramotnosti 
- Pohádkové ráno 
- Čtenářský klub 
- Školní knihovna 
- Noc s Andersenem (z důvodu uzavření škol neproběhla) 
- Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou (z důvodu uzavření škol neproběhla) 
- festival Svět knihy (s ohledem na epidemiologickou situaci zrušen) 
- festival Děti, čtěte! (s ohledem na epidemiologickou situaci zrušen) 
 
 
Projekt Příběhy bezpráví – seznamování s nejnovějšími českými dějinami (Mgr. Marcela 
Marková) 
 
Projekt Recyklohraní – je naplňován během celého školního roku (Ing. M. Hrabáková) 
                         
Projekt Rodina a pomáháme si  - z důvodu uzavření škol neproběhl (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:                                                                                                         Termín: 
 
Systemické vedení týmu učitelů                                                                    září 2019 – červen 2020 
Mgr. Miloslava Houšková 
 
Třídnická hodina                                                                                                                     30. 9. 2019 
Pedagogický sbor 
 
Učitel jako vědomý průvodce třídy                                                              září 2019 – červen 2020 
Mgr. Dana Štrojsová, Ing. Martina Hrabáková 
 
S asistenty k lepší škole                                                                                                       22. 10. 2019 
Vlasta Matiová, Martina Eklová 
 
Čtenářství napříč předměty                                                                                            5. a 6. 11. 2019 
Mgr. Kristýna Jodlová 
 



48 
 

Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích                                                   7. 11. 2019 
Simona Douděrová, Helena Růžičková 
 
Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh napříč 1. a 2. stupněm                                      11. 10. 2019 
Mgr. Jaroslava Felcmanová, Mgr. Miloslava Houšková 
 
Čtením a psaním ke kritickému myšlení                                                                  11. 1. – 15. 2. 2020 
Mgr. Jaroslava Felcmanová, Mgr. Miloslava Houšková 
 
Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými hendikepy    7. 11.2019                              
Simona Douděrová 
 
S knihou po škole – Školní čtenářský klub                                                   30. 11. 2019 a 11. 1. 2020 
Dagmar Lukáčová 
 
Seminář pro AP pro žáky se zrakovým postižením                                      13. 12. 2019 a 24. 1. 2020 
Michaela Duchoslavová, Helena Růžičková 
 
Práce s dětskou kresbou                                                                                                     9. a 10. 3. 2020 
Mgr. Ing. Jan Čapek 
 
Učitel koučem – koučovací styl vedení žáků                                                    září 2019 – červen 2020 
Mgr. Petra Houšková, Mgr. Marcela Marková 
 
Formativní hodnocení – Jak na něj v praxi                                                                              20. 2. 2020  
Mgr. František Viktorin 
 

 
 
 



49 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - 2019/2020 
 

 
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 

     

     

d) Studium pro ředitele 
škol 

     

 
 
 
e) Studium k získání a 
rozšíření odborné 
kvalifikace 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rusňáková 
 

2019/20 
 

Univerzita J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 

Učitelství pro SŠ a 2. 
st. ZŠ 
 

Nehrazeno            
z DVPP 
 

Fabianová 
 

2019/20 
 

Univerzita J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 

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

Nehrazeno 
z DVPP 
 

Bc. Špačková 2019/20 
 

Univerzita J.E.Purkyně Ústí 
nad Labem 

 

Speciální 
pedagogika – 
poradenství 

Nehrazeno 
z DVPP 

Douděrová 2019/20 
 

Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha 

Speciální 
pedagogika-
vychovatelství 

Nehrazeno 
z DVPP 

Brožová 2019/20 
 

Pedagogická fakulta, 
Hradec Králové 

 

Výchovná práce ve 
speciálních 
zařízeních 

Nehrazeno 
z DVPP 

      

      

1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky   

b) Studium pro výchovné poradce   

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

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

  

e) Specializovaná činnost:   
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PŘÍLOHA  - Studium k prohlubování odborné kvalifikace ve školním roce 2019/2020 
 

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 25.8.2019 

obec 

Celý sbor – 
učitelé  

Třídnická hodina – Jak efektivně a 
smysluplně pracovat se třídním 
kolektivem CEDU, o.p.s. 14.10.2020 

Šablony II 

Celý sbor – 
asistentky, 
vychovatelky Jak zvládat konflikty ve škole 8h 

Mgr.Ing. Jan 
Čapek 10/2019 

Šablony 

celý pedag. sbor 
ZŠ 

Sdílení zkušeností pedagogů prostř. návštěv  2019-2020 Šablony 

celý pedag. sbor 
ZŠ 

Tematická setkávání a spolupráce s rodiči  2019-2020 Šablony 

pedagogové ŠD Sdílení zkušeností pedagogů prostř. návštěv  2019-2020 Šablony 

pedagogové ŠK Sdílení zkušeností pedagogů prostř. návštěv  2019-2020 Šablony 

    
 

Individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích 

Pracovník Název akce Vzdělávací instituce, 
případně místo 
školení 

Datum Hrazeno 

Štrojsová, 
Hrabáková Učitel jako vědomý průvodce třídy 

Koučing 
akademie, s.r.o, 
Libchavy 

10/ 2019 -
3/2020 

ONIV 

Houšková Petra,  
Marková Systémové vedení týmu učitelů 

Koučing 
akademie, s.r.o, 
Libchavy 

9/2019 – 
5/2020 

ONIV 

Houšková M. Třídnická hodina (práce s kolektivem) Cedu 8/2019  

Purašová, 
Kulmanová, 
Douděrová 

Pohybové a zájmové aktivity dětí 
s SPU,ADHD Pasparta, Libčice 27.11.2019 

 

Douděrová, 
Růžičková 

Asist.pedagoga v aktuálních otázkách 
a odpovědích Pasparta, Libčice podzim 2019 

ONIV 

Matiová, Eklová S asistenty k lepší škole Člověk v tísni 22.10.2019 ZŠ -DVPP 

Jodlová Čtenářství napříč předměty NIDV Praha 11/2019  

Houšková M. 
Felcmanová 

Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení 

Kritické myšlení 
Pha 1-2/2020 
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Čáslava Velvarský bett - robotika město Kladno 11/2019  

Duchoslavová 
Seminář pro práci s dětmi se 
zrakovým znevýhodněním 

ZŠ a SPC Zrak, 
Praha  

 

Houšková M. 
Felcmanová 

Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh 
napříč 1. a 2. stupněm ZŠ PdF UJEP Ústí n.L. 10/2019 

 

Felcmanová Moderní způsoby využití OFFICE Microsoft Kolín 12/2019  

Lukáčová 
S knihou po škole- Školní čtenářský 
klub 

Mová škola, 
o.p.sps 

11/2019 a 
1/2020 

 

Čapek Práce s dětskou kresbou 

Asociace 
klinických 
psychologů 3/2020 

 

Janíčková 
Výuková podpora žáků se zaměřením 
na čtenářskou gramotnost Včelka 2-3/2020 

 

Viktorin 
Formativní hodnocení- jak na něj v 
praxi Seminaria Pha 20.2.2020 

 

Landsmanová 
Šmídová 

Infekční a parazitární onemocnění u 
dětí předškolního věku PMeduca 4/2020 

 

Čápová Asistent pedagoga v MŠ V lavici .s.r.o. Pha  26.3.2020  

Čápová ADHD – neklidné dítě, metody práce V lavici .s.r.o. Pha 8.4.2020  

Marková Webinář Nj -  Kahoot  Klett nakl. Pha 4.5.2020  

Viktorin 
Šablony III pro MŠ a ZŠ – informační 
webinář 

Vzděl.institut 
Střed.kraje 21.5.2020 

 

Viktorin Šablony II v krizi? To zvládneme! 
Vzděl.institut 
Střed.kraje 1.6.2020 

 

     

     
 
 
  

 
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 2019/2020 
 
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, PLANETÁRIUM, MUZEUM, VÝSTAVA  
třída místo termín zajistil 

IX.tř.  Výstava hlavolamů 25.9. Čáslava 

IV.,V.AB Besedárium  7.10. Štrojsová 

II.,III.A Planetárium Praha  10.10. Janíčková 

III.B Exkurze zámek Liblice  11.10. Sklenář 

IX.tř. For Toys  17.10. Čáslava 

IX.tř. Výstava vzdělávání Mělník 23.10. TU 

III.A,IV.tř. Besedárium MA  1.11. Houšková P. 

VIII.AB, IX. Kino Neratovice – Abstinent – 
preventivní program  

11.11. Fabianová 

VIII.AB Besedárium 9.- Listopad 1989  13.11. Marková 

VIII.AB, IX. Mělník - Divadlo v AJ  14.11. Ráčková 

VI.B,VI.A Sametové vzpomínání - výstava 
v mělnickém muzeu 

14.11., 18.11. Felcmanová Rusňáková 

IX. Run Away Praha 18.11. Čáslava 

1.st. OÚ Byšice: Divadlo Já to jsem – 
Pinocchio 

21.11. TU 

1.st. Hudební divadlo Karlín (muzikál 
Královna Kapeska) 

12.12. TU 

I.,II.tř. Divadlo Mladá Boleslav – Vánoční 
pohádka  

16.12. Vorlová, Matoušková 

VI.AB,VII.B Kino Letňany 
 

19.12. TU 

VII.B,VIII.AB Činoherní klub Ústí n. Labem  27.1. Jodlová 

VI.AB Výstava Tutanchamon- Národní 
muzeum  

30.1. Marková 

 
 
EXKURZE, VÝLETY 

třída místo termín zajistil 

III.B Želízy – Čertovy hlavy III.B 12.9. Sklenář 

VII.A Kokořínsko  27.9. Marková, Jodlová 

IV.tř. Dopravní hřiště Mělník 27.9. Houšková P. 

VIII.AB Výlet Praha  4.10. Ráčková, Fabianová 
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VI.AB Adaptační kurz 6.AB - Lhotka 23.,24.10. Rusňáková, felcmanová 

IX. Exkurze - THIMM Všetaty  25.11. Čáslava. Vorlová 

VII.AB Vánoční Drážďany 10.12. Marková 

IV.tř. Vycházka - byšické památky 10.1.2020 Houšková P. 

VIII.AB, IX. Exkurze - ŠKODA Ml. Boleslav  14.1. Vorlová 

 
 
LYŽAŘSKÉ KURZY + ŠvP + OZDRAVNÉ POBYTY 

třída místo termín zajistil 

vybraní 
žáci 

LVK Benecko 8.-15.2. Fabianová 

 
 
JARMARKY, BESÍDKY, PROJEKTY, PŘEDNÁŠKY, Soutěže  apod. 

třída místo termín zajistil 

Judák, 
Manda 

OVOV – republikové kolo  3.9.2019 Purašová 

 Post Bellum – slavnostní prezentace 
Praha 

3.10. Marková 

ŽP Byšický maraton  19.10. Houšková, Štrojsová + 
ŽP 

vybraní žáci Školní turnaj – Vybíjená 23.10. Grulichová, Špačková 

VIII. AB, IX. Školní kolo florbal VIII. AB, IX. 23.10. Grulichová, Špačková 

IV., V. tř. Okresní kolo - Florbal  24.10. Sklenář 

Všechny 
třídy 

Sázení stromů + 1 týden v listopadu (lípa 
150cm) 

31.10. Škola  

vybraní žáci 
8.,9.tř. 

Okresní kolo – turnaj stolní tenis  7.11. Čáslava 

vybraní žáci Místní kolo ve Florbalu 6. a 7. ročník  – 
Mělník 

12.11. Grulichová 

vybraní žáci Školní kolo – přehazovaná 27.11. Špašková 

Některé 
třídy 

Vánoční jarmark 1.12. TU 

vybraní žáci Vánoční florbalový turnaj 1. stupně 13.12. Grulichová 

2st. Přebor školy ve florbalu  16.12. Grulichová 

 Příběhy našich sousedů workshop 
Lucerna Praha (6 vybraných žáků VIII.A) 

13.1. Marková 

 Archiv bezpeč. složek Praha (4 žáci IX. 
tř.), Příběhy našich sousedů 

21.1. Marková 

vybraní žáci Turnaj – přebor stolní tenis 28.1. Čáslava 

vybraní žáci Soutěž Ringo 29.1. Grulichoá 

 Natáčení v radiu Signál Ml. Boleslav 
(Příběhy našich sousedů, 4 žáci IX. tř.) 

29.1. Marková 

vybraní žáci Bezkontaktní basketbal 26.2. Špačková 
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SPORTOVNÍ  AKCE  - školní rok 2019/2020 
 

  
Název akce 
 

Jméno a příjmení 
účastníků 

Třída Datum 
konání 

Umístění 

Republikové finále 
OVOV 

  5. – 6. 9. 
2019 

 

 Daniel Judák 
Jakub Manda 

IX. 
VI. B 

 44.místo 
23. místo 

Přebor školy ve 
šplhu na tyči a laně 

  
18. 9. 2019 

Soutěž 
jednotlivců 

 ŠPLH NA TYČI    
 5. a 6. ročník - CHLAPCI    
 Korábečný Dominik V. A  1.místo 
 Šmejkal Josef VI. A  2. místo 
 Novák Karel V. B  3. místo 
 5. a 6.  ročník  - DÍVKY    
 Macháčková Leontýna VI. A  1. místo 
 Marečková Anna VI. A  2. místo 
 Valtová Tereza VI. B  3. místo 
 Richterová Lucie VI. B  4. místo 
 Mazancová Veronika VI. B  5. místo 
 Urbanová Nikola V. B  6. místo 
 Hájková Markéta VI. A  7. místo 
 Kulhánková Nikola VI. B  8. místo 
 7. a 8. ročník - CHLAPCI    
 Krejčí František VIII. B  1. místo 
 Kolek Dominik VIII. B  2. místo 
 Hruška Michal VII. B  3. místo 
 Beneš Jiří VIII. B  4. místo 
 Vejvoda Václav VII. A  5. místo 
 Ševčík Jakub VII. A  6. místo 
 7. a 8. ročník -  DÍVKY    
 Křečková Anna VII. B  1. místo 
 Chalupová Kristýna VII. A  2. místo 
 Maňová Apolena VIII. A  3. místo 
 Žižková Natálie VIII. A  4. místo 
 Grimová Natálie VII. A  5. místo 
 9. ročník - CHLAPCI    
 Judák Daniel IX.  1. místo 
 Doležal Daniel IX.  2. místo 
 Trnobrantský Jakub IX.  3. místo 
 ŠPLH NA LANĚ    
 Chlapci    
 Judák Daniel IX. 

 
 1. místo 
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 Kolek Dominik VIII. B  2. místo 
 Hruška Michal VII. B  3. místo 
 Vejvoda Václav VII. A  4. místo 
 DÍVKY    
 Maňová Apolena VIII. A  1.místo 
 Marečková Anna VI. A  2. místo 
 Mazancová Veronika VI. B  3. místo 
 Křečková Anna VII. B  4. místo 
 Macháčková Leontýna VI. A  5. místo 
 Urbanová Nikola V. B  6. místo 
 Natálie Grimová VII. A  7. místo 
 Chalupová Kristýna VII. A  8. místo 
     

Místní kolo ve 
florbalu IV. 

kategorie chlapci - 
Mělník 

  
23. 10. 
2019 

Soutěž družstev 

 Bureš Alexandr VIII. A  5. místo 
 Kaplánek Alexandr VIII. B  5. místo 
 Kolek Dominik VIII. B  5. místo 
 Slavík Tomáš VIII. A  5. místo 
 Daniel Pecháček VIII. A  5. místo 
 Daniel Judák IX.  5. místo 
 Daniel Doležal IX.  5. místo 
 Krejčí František VIII. B  5. místo 
 Cinner Martin VIII. B  5. místo 
     

Přebor školy ve 
vybíjené 

 
 

 23. 10. 
2019 

Soutěž družstev 

 DÍVKY    
 5 + 1   1.místo 
 Žižková Natálie VIII. A   
 Maňová Apolena VIII. B   
 Chytilová Alena VIII. A   
 Nakoneczná Adéla VIII. A   
 Kopecká Kateřina VIII. B   
 Štrynclová Šárka VIII. A   
 FIALKY   2. místo 
 Macháčková Leontýna VI. A   
 Kulhánková Nikola VI. B   

 Jirchovská Tereza VI. A   
 Valtová Tereza VI. B   
 Marečková Anna VI. B   
 Hájková Markéta VI. B   
 TI NEJLEPŠÍ   3. místo 
 Štefániková Marie IX.   
 Křížová Tereza IX.   
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 Šulcová Sára IX.   
 Vítová Michaela VI. A   
 Vaňurová Aneta VII. A   
 Hrušková Monika IX.   
 011   4. místo 
 Richterová Tereza VII. B   
 Grimová Natálie VII. A   
 Krimlová Eliška VII. B   
 Slavíková Barbora VII. B   
 Chalupová Kristýna VII. A   
 Křečková Anna VII. B   
 CHLAPCI    
 Drsná Mouka   1.místo 
 Judák Daniel IX.   
 Schovánek Kristián IX.   
 Doležal Daniel IX.   
 Šarišský Marián IX.   
 Honzík Lukáš IX.   
 Trnka Vít IX.   
 Mašťáci   2. místo 
 Mazanec Michal VIII. B   
 Krejčí František VIII. B   
 Maňo Vojtěch VIII. A   
 Vodička Daniel VIII. A   
 Voroncov Vladimír VIII. B   
 Váňa Daniel VIII. A   
 Hyperaktivňáci   3. místo 
 Ulrich Martin VII. A   
 Vejvoda Václav VII. A   
 Hruška Michal VII. B   
 Jirmus Petr VI. A   

 Hauf Oliver VI. B   
 Dorážka Petr VI. B   
 Piškoti   4. – 6. místo 
 Jiránek Vojtěch VII. A   
 Hoang David VII. A   
 Hais Kryštof VII. B   
 Hlaváček Josef VII. B   
 Píša Josef VII. A   
 Kurel Josef VII. B   
 Šupáci   4. – 6.  místo 
 Piskáček Lukáš VI. A   
 Plešingr Martin VI. A   
 Šedivý Petr VI. A   
 Dobrodinec Jonáš VI. A   
 Gasior Alex VI. A   
 Hora Ondřej VI. A   
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 1, 2, 3, 4, ………1O   4. – 6. místo 
 Slavík Tomáš VIII. A   
 Bureš Alexandr VIII. A   
 Kaplánek Alexandr VIII. B   
 Pecháček Daniel VIII. A   
 Hovorka David VIII. B   
 Cinner Martin VIII. B   
     
     

Okresní kolo ve 
stolním tenise IV. 
kategorie - chlapci 

  
7. 11. 2019 Soutěž družstev 

 Tým A + Tým B   4. a 5. místo 
 Vodička Daniel VIII. A   
 Judák Daniel IX.   
 Krejčí František VIII. B   
 Doležal Daniel IX.   
 Slavík Tomáš VIII. A   
 Pecháček Daniel VIII. A   
     
     

Místní kolo ve 
florbalu III. kategorie 

- chlapci 

  
12. 11. 
2019 

Soutěž družstev 

 Manda Jakub VI. A  5. místo 
 Mai Martin VI. B   
 Jistebnický Filip VI. B   
 Plešingr Martin VI. A   
 Piskáček Lukáš VI. A   
 Hais Kryštof Robin VII. B   
 Josef Hlaváček VII. B   
 Jaroš Daniel VII. B   
 Vojtíšek Lukáš VI. B   
 Sikora Lukáš VI. B   
     
     

Přebor školy 
v přehazované – mix 

týmy 
 

  
27. 11. 
2019 

Soutěž družstev 

 Šmoulové IX.  1. místo 
 (tým složený z 9. ročníku)    
 008 VII.  2. místo 
 (tým složený z 7. ročníku)    
 Championi VIII.   3. místo 
 (tým složený z 8. ročníku)    
 Kosťáci VI.  4. – 5. místo 
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 (tým složený z 6. ročníku)    
 Jedlá Soda VIII.  4. – 5. místo 
 (tým složený z 8. ročníku)    
 Puberťáci VII.  6. – 10. místo 
 (tým složený z 7. ročníku)    
 Tygři VI.  6. – 10. místo 
 (tým složený z 6. ročníku)    
 Šikuláci VI.   6. – 10. místo 
 (tým složený z 6. ročníku)    
 016 VII.  6. – 10. místo 
 (tým složený z 7. ročníku)    
 Bébečka VI.  6. – 10. místo 
 (tým složený z 6. ročníku)    
     
     

Vánoční florbalový 
turnaj -  I. stupeň 

  13. 12. 
2019 

Soutěž družstev 

 chlapci I. stupně    
     
     

Přebor školy ve 
florbalu – II. stupeň 

  17. 12. 
2019 

Soutěž družstev 

 CHLAPCI    
 Judači IX.  1. místo 
 Doležal Daniel    
 Trnka Vít    
 Judák Daniel    
 Šařišský Marián    
     
     
 AC Šunka Byšice VI.  2. místo 
 Mai Martin    
 Plešingr Martin    
 Manda Jakub    
 Šedivý Petr    
 Sikora Lukáš    
 Meganajeťáci VIII.  3. místo 
 Bureš Alexandr    
 Slavík Tomáš    
 Pecháček Daniel    
 Cinner Martin    
 Kaplánek Alex    
     
 Juventus   4. místo 
 Žitník Dominik IX.   
 Ševčík Jakub VII. A   
 Jirmus Tomáš VIII. A   
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 Jirmus Petr VI. A   
 Beneš Jiří VIII. A   
     
 DÍVKY    
 Lásenky VIII.  1. místo 
 Maňová Apolena    
 Chytilová Alena    
 Žižková Natálie    
 Nakoneczná Adéla    
 Marečková Adéla    
 Hrníčci VII.   2. místa 
 Kulhánková Nikola    
 Slavíková Barbora    
 Křečková Anna    
 Krimlová Eliška    
 Richterová Tereza    
 Motýlci VI., VIII.  3. místa 
 PlešingrováAdéla    
 Xao Eliška    
 Kovářová Adéla    
 Panchártková Kateřina    
 Richtová Lucie    
     

Místní kolo 
v přehazované – II. 

kategorie - mix 

  
6. 2. 2020 Soutěž družstev 

 výběr dětí z 5. tříd   4. místo 
     
     
     

Byšická pálka   28.1.2020 Soutěž týmů 
 Judák Daniel IX.  1. místo 
 Pecháček Daniel VIII. A   
 Krejčí František VIII. B   
     
 Judák Ondřej VI.A  2. místo 
 Plešingr Martin VI.A   
 Šedivý Petr VI.A   
     
     
 Doležal Daniel VIII.A  3. místo 
 Vodička Daniel VIII.A   
 Slavík Tomáš VIII.A   
     
     
 Šarišský Marián IX.  4. místo 
 Trnka Vít IX.   
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 Trnobranský Jakub IX.   
Okresní kolo 

v basketbalu IV. 
kategorie - chlapci 

  
26. 2. 2020 Soutěž družstev 

 Hovorka David VIII. B  5. místo 
 Judák Daniel IX.   
 Cinner Martin VIII. B   
 Jistebnický Filip VI.B   
 Bureš Alexandr VIII. A   
 Sikora Lukáš VI.B   
 Doležal Daniel IX.   
 Schovánek Kristián IX.   
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8.2. Projekty, projektové dny, aktivity a akce 2019 /2020 
 
 
1. 11. – 7. 11. Sázení stromů 
Naše škola se zapojila do projektu „Děti svému okolí v roce 2019“ 
V rámci tohoto projektu vysázeli žáci naší školy 20 lip. Pro výsadbu byl vybrán úsek cesty 
směřující od benzínové pumpy směrem na Horní Harbasko. 
Smyslem celého projektu je především utužovat vztah mezi místní veřejností a zelení, která je 
součástí okolního prostředí a má za cíl vytvářet u dětí a mládeže pozitivní vztah k prostředí, ve 
kterém žijí.  
Tento projekt jsme využili také k prohloubení vzájemné spolupráce mezi žáky prvního a 
druhého stupně. 
Projekt organizuje MAS Mladoboleslavský venkov. 
Pátek 1. 11. 
8:00 – 9:35       5. B a 6. B (3 stromy) 
Pondělí 4. 11. 
8:00 – 9:35       5. B a 6. B (3 stromy) 
9:55 – 11:30     5. A a 7. A (3 stromy) 
Úterý 5. 11. 
8:00 – 9:35       3. B a 8. A (3 stromy) 
9:55 – 11:30      4. a 6. A (3 stromy) 
Čtvrtek 7. 11. 
8:00 – 9:35       3. A a 7. B (3 stromy) 
9:55 – 11:30     2 a 8. B  (2 stromy) 
Místo pro výsadbu bude označené kolíky 
Na místě bude potřebné nářadí 
Do každé vykopané jámy přijde kolečko kompostu a zavlažovací hadice 
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8.3. Výstup EVVO za školní rok 2019/2020 – Ing. Martina Hrabáková 
 

Předpokládaný roční plán ZŠ a MŠ BYŠICE na školní rok 2019/2020 
Září 

- Zahájení školního roku – přivítání prvňáčků 

- Seznámení se školním psychologem 

Říjen 
- VI. A a VI. B – adaptační kurs – Lhotka 

- Byšický maraton – spolupráce s hasiči, rodiči 

- Vysazení lipové aleje 

- Sběr papíru 

Listopad 
- IPS 

- Výstava vzdělávání MKD 

Prosinec 
- Vánoční besídky, kino 

- Vánoční Praha 

- Příprava výrobků na vánoční jarmark 

Leden 
Únor 
- Žákovský ples 

Březen 
- Lyžařský kurz 

- Měsíc knihy 

- Cirkus  

- Sběr papíru 

Duben 
- Den Země – úklid obce, pomoc starším občanům 

- Měsíc bezpečnosti 

- Abraka Muzika 

Květen 
Červen 
- Školní akademie – rozloučení s deváťáky 

- ŠD – Dětský den 

- Školy v přírodě na prvním stupni 

- Stážisté 

 

Cíle pro školní rok 2019/2020 
Spolupráce s obcí a KRPŠ 

- Zapojit se do úpravy okolí školy, Den Země 
- Spolupracovat při organizaci vánočního jarmarku 
- Vysadit lípu nebo lipovou alej 
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Recyklace surovin 
- Recyklace papíru, víček, plastů 
- 2x ročně 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 (THIMM VŠETATY, AUTO ŠKODA MLADÁ 

BOLESLAV, VITANA BYŠICE 
- Výstava vzdělání 
- Návštěva IPS 

Podpora čtenářské gramotnosti 
- Školní knihovna 
- Školní klub 
- Dílny čtení 
- Práce s texty v jednotlivých vyučovacích hodinách 

Tematické dny 
- Den Země 
- Jarní, letní, podzimní a zimní den (na prvním stupni) 
- Pomoc na židovském hřbitově 
- Podání žádosti na botanickou zahradu 

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

Humanitární akce 
- Pokračovat ve spolupráci s DCM 
- Pomoc spolužákovi se zrakovým postižením 

Spolupráce 1. a 9. třídy 
- Uvést prvňáčky do školy 
- V průběhu školního roku pořádat společné akce 

Žákovský parlament 
- Zvolit nové zástupce z jednotlivých tříd 
- Pravidelné schůzky žákovského parlamentu 
- Pořádání a organizace školních akcí 
- Žákovský ples 
- Byšický maraton 
- Výlet žákovského parlamentu 
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Celoškolní aktivity ve školním roce 2019/2020 
 
14. – 18. 10. Sběr papíru 
1. 11. – 7. 11. Sázení stromů 
12. 11. Sběr hliníku – žáci 9. ročníku seznámili své spolužáky o možnosti třídit hliník 

  

  

  

  

  

 
19. 11. Přednáška pro veřejnost: Prevence bolesti zad, aneb z pokřivených vzpřímenými 
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1. 12. Vánoční jarmark 
8. 2. – 15. 2. LVK Benecko 
17. 2. Praha – Národní Divadlo 
 

Co se podařilo ve školním roce 2019/2020 
 
Spolupráce s obcí a KRPŠ 
- Zapojit se do úpravy okolí školy, Den Země (akce se nekonala) 
- Spolupracovat při organizaci vánočního jarmarku (splněno) 
- Vysadit lípu nebo lipovou alej (splněno) 
Recyklace surovin 
- Recyklace papíru, víček, plastů (splněno) 
- 2x ročně sběr papíru (splněno 1x) 
-            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 (THIMM VŠETATY, AUTO ŠKODA MLADÁ 
BOLESLAV, VITANA BYŠICE (splněno) 
- Výstava vzdělání (splněno) 
- Návštěva IPS (splněno) 
Podpora čtenářské gramotnosti (probíhá) 
- Školní knihovna 
- Školní klub 
- Dílny čtení 
- Práce s texty v jednotlivých vyučovacích hodinách 
Tematické dny 
- Den Země (nekonal se) 
- Jarní, letní, podzimní a zimní den (na prvním stupni) - (splněno částečně) 
- Pomoc na židovském hřbitově (nesplněno) 
Pobyty v přírodě 
- Na prvním stupni organizovat školy v přírodě (nesplněno) 
- Na druhém stupni organizovat exkurze a pěší výlety (splněno částečně) 
Humanitární akce 
- Pokračovat ve spolupráci s DCM (nesplněno) 
- Pomoc spolužákovi se zrakovým postižením (nesplněno) 
Spolupráce 1. a 9. třídy 
- Uvést prvňáčky do školy (splněno) 
- V průběhu školního roku pořádat společné akce (splněno částečně) 
Žákovský parlament 
- Zvolit nové zástupce z jednotlivých tříd (splněno) 
- Pravidelné schůzky žákovského parlamentu (splněno) 
- Pořádání a organizace školních akcí 
- Žákovský ples (splněno) 
- Byšický maraton (splněno) 
- Výlet žákovského parlamentu (nesplněno) 



66 
 

8.4. Výchovně vzdělávací akce, exkurze a výlety jednotlivých tříd 

 

I. třída – Mgr. Jiřina Matoušková 
 

2. 9. Slavnosti přivítání prvňáčků 

27. 9. Projekt -  Podzim 

1. 11. Dýňování 

14. 11. Pasování na čtenáře 

18. 11. Centrum seniorů Mělník 

21. 11. Divadlo Já to jsem – Pinocchio 

12. 12. Hudební divadlo Karlín 

16. 12. Divadlo Mladá Boleslav – Vánoční pohádka 

27. 1. Rovná záda – přednáška 

5. 2. Karneval – DDM Mělník 

V září jsme se seznamovali s prostředím ve škole,  uzavírali jsme kamarádství. Projekt byl 
ovocný a zeleninový den. 

V říjnu jsme měli podzimní den a týden společenského chování. Začali jsme spolupracovat s 9. 
třídou -  pomáhali nám s výrobky. S rodiči jsme měli společnou akci – dýňování. 

V listopadu jsme vysazovali stromy, žáci byli pasováni na čtenáře a dostali slabikář. Měli jsme 
výlet na Mělník a byli jsme  na pohádce v Byšicích. 

V prosinci jsme udržovali vánoční tradice -  sv. Barbora a sv. Mikuláš. Navštívili jsme divadlo, 
muzikál v Praze. Pro rodiče byla  vánoční besídka s programem. 

V lednu jsme si připravili program pro domov důchodců na Mělníku. Velice jsme je potěšili a 
moc nám děkovali.  Měli jsme projekt -  zimní den. 

 

II. třída – Mgr. Jaroslava Vorlová 
 

Plavání – 9.9. – 16.12. 

Na plavání jsme letos jezdili poprvé. Poměrně dost dětí mělo už základy plavání a lekce pro ně 
nebyly příliš náročné. Plavání se dětem líbilo a těší se na další lekce. 

Vycházka do Byšic 20.9. 

Žáci se seznámili s životem obce, významnými budovami a obchody v obci.  

Beseda se školním psychologem   20.9. 
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Společně žáci probrali chování vůči sobě ve třídním kolektivu a ve společnosti. 

Planetárium Praha – 10.10. 

Program o střídání dne a noci, střídání ročních období.  

Sázení stromu 7.11. 

Společně s žáky 8. třídy si žáci zasadili svůj strom na cyklostezce k lesu. 

Vánoční jarmark – 1.12. 

Prodávali jsme výrobky, které jsme si připravili ve škole. Také nám hodně výrobků přinesli naši 
rodiče. 

Muzikál Královna Kapeska – Hudební divadlo Karlín Praha 12.12. 

Hezké představení s velkým množstvím krásných písniček a tanců. 

Divadlo Mladá Boleslav – Pohádka o Kulihráškovi – 16.12. 

Veselé představení o zlobivém Kulihráškovi, Veselé písničky a říkanky.  

Vánoční besídka – 19.12. 

Připravili jsme si pásmo básniček a vánočních koled. Sehráli jsme také Nezbednou pohádku o 
čertech a rozpustilé princezně. Po představení jsme si společně s rodiči ozdobili perníčky. Večer 
se nám moc vydařil. 

Rovná záda – 27.1. 

Přišla k nám do třídy p. fyzioteraupeutka M. Hasoňová s pejskem a vypravovali jsme si celou 
hodinu o tom, jak máme správně sedět ve škole, u počítače a také jak máme správně cvičit. Bylo 
to velmi zajímavé. V závěru hodiny jsme si nakreslili záchranářského psa, kterého přivedla s 
sebou do školy.  

Karneval Mělník – 6.2. 

Veselé dopoledne plné soutěží, písniček a her.  

Nouzový stav 11.3. – 25.5. 

V této době se vyučovali žáci na Skypu. Z celkového počtu 20 žáků se nepodařilo připojit pouze 
1 žáka. Všichni pěkně pracovali za pomoci rodičů a prarodičů. Vypracované úkoly zasílali přes 
email do školy. Zvládli jsme probrat všechno učivo 2. třídy. 

Vycházka do lesa – 25.6. 

Společná vycházka celé třídy do lesa – hry, stavba domečků, povídání, letní změny v přírodě. 

 

III.A – Mgr. Eva Janíčková 
 

3. 10. Beseda s psychologem 
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10. 10. Planetárium Praha 

25. 10. Projekt Halloween 

1. 11. Besedárium – matematika 

21. 11. Divadlo 

12. 12. Hudební divadlo Karlín 

 

III.B – Mgr. Milan Sklenář 
 

 

12. 9. Želízy – Čertovy hlavy 

21. 11. Divadlo 

 

IV. třída – Mgr. Petra Houšková 
 

Září - Beseda s panem psychologem na téma pravidla slušnosti 

Dopravní hřiště 

Říjen - Besedárium – Stroj času 

Halloween – projektový den 

Listopad - Besedárium – Hravá matematika 

Děti svému okolí v roce 2019 – Mladoboleslavský venkov (výsadba lípy) 

Divadlo Pinocchio 

Triády 

Prosinec - Vánoční jarmark - prodej 

Muzikál – Královna Kapeska 

Vánoční zpívání na chodbě 

Vánoční besídka pro rodiče 

Třídní vánoční besídka 

Únor - Planetárium – Vesmír kolem nás 

 

V.A – Mgr. Dana Štrojsová 
 

Září –   Beseda s psychologem Janem Čapkem – školní řád, pravidla slušného chování 

Říjen – Besedárium - Stroj času – interaktivní výukový program doplňující obsah učiva 
Vlastivědy – spolupráce, řešení problémů, vynálezy, objevy usnadňující lidem život 
Sběr papíru – třídění  odpadů, recyklace 
Beseda s psychologem Janem Čapkem – pravidla slušnosti 
Listopad – Děti svému okolí v roce 2019 
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Loutkové představení Pinocchio – pomoc druhým lidem, vztahy mezi lidmi 
Prosinec – Muzikál Kapeska – vztah člověka k přírodě v souvislosti s rozvojem průmyslu a 
ekonomiky, význam lesa 
Leden – 2 krát beseda s panem psychologem J. Čapkem – nastavení a posléze vyhodnocení 
dodržování stanovených pravidel ve třídě 
Preventivní program – základy sexuální výchovy, předcházení soc.-patol. jevům 
Únor – Život netopýra  a jeho význam v ekosystému les -interaktivní výukový program 
doplňující obsah učiva přírodovědy   
Beseda s vedoucí školní jídelny – rozhovor o hodinu slohu, kladení otázek, komunikace 
Červen –  výlet po okolí bydliště, bezpečnost v dopravě, sociální kontakt – zážitek ze společné 
akce 

V.B – Mgr. Miroslava Petrová 
 
Projekt Svatý Václav  – projekt podporující vztah k české historii a národním hodnotám (26. 9.) 

Besedárium: „Stroj času“  – interaktivní program rozvíjející smysl pro týmovou práci a logické 
myšlení (7. 10.) 

Sběr starého papíru – výchova k ochraně životního prostředí (14. – 18. 10.) 

Školní turnaj ve florbalu –  tělesná a pohybová výchova (25. 10. a 13. 12.) 

Výsadba stromů „Děti svému okolí v roce 2019“ – posilování vztahu k přírodě a životnímu 
prostředí (4. 11.) 

Triády  – konzultace s rodiči a žáky (11. – 15. 11.) 

Divadelní představení  „Pinocchio“  – výchova ke společenskému chování (21. 11.) 

Vánoční setkání s rodiči – vánoční zvyky a tradice (11. 12.) 

Muzikál „Královna Kapeska“ – výchova ke společenskému chování (12. 12.) 

Vánoční den, zpívání na schodech   - vánoční zvyky a tradice (20. 12.) 

Planetárium „Vesmír kolem nás“ – výukový program k přírodovědnému učivu o vesmíru (5. 2.) 

Přehazovaná (ZŠ J. Matiegky Mělník ) – tělesná a pohybová výchova (6. 2.) 

VI.A – Mgr. Ivana Rusňáková 
 

23. 10. - 24.10. - Adaptační pobyt  v kempu Lhotka u Mělníka. Cílem akce bylo, aby se žáci nové 
třídy vzájemně seznámili a vytvořil se kolektiv se zdravými vztahy. 

5. 11. – Sázení stromů – aktivita zaměřená na environmentální výchovu a spolupráci při 
samotné výsadbě stromů. 

12. 11., 28. 1., 8. 2 - 14. 2. – Sportovní turnaje a LVK. 

18. 11. – Výtvarná výstava v muzeu Mělník. Téma výstavy souviselo s aktuálním tématem 
probíraným ve VV. 
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19. 12. -  Návštěva kina v Letňanech za účelem filmové projekce (pohádky) v souvislosti s 
výukou českého jazyka. 

28. 1. – Divadelní představení v Praze pro  žáky ze čtenářského kroužku, kteří se inspirovali pro 
vlastní představení.  

30. 1. – Návštěva Národního muzea v Praze s interaktivní výstavou na téma Tutanchamon a 
slavnostní předání vysvědčení. 

17. 2. – Návštěva představení Král Oidipus v Národním divadle v Praze. Cílem akce byl seznámit 
se s historií ND, zhlédnout výzdobu a antické drama, jehož téma je součástí výuky ČJL. 

28.2. -  Návštěva představení Řekl bych vám vtip a pak bych umřel smíchy v  Činoherním klubu v 
Ústí nad Labem. Cílem akce byla prevence v oblasti užívání moderních technologií. 

VI. – Mgr. Jaroslava Felcmanová 
 

V říjnu (23.-24.10.) proběhl dvoudenní adaptační pobyt v kempu Lhotka u Mělníka. Cílem akce 
bylo se vzájemně lépe poznat a navázat přátelské vztahy potřebné pro pozitivní třídní klima. 

V listopadu (4.11.) proběhlo sázení stromů. Žáci se tak učili environmentální výchově v praxi, 
zároveň se prohlubovaly třídní vztahy při samotné výsadbě. V listopadu (12.11.) a v únoru 
(26.2.)  se vybraní žáci zúčastnili i různých sportovních akcí – sportovní turnaj, basketbal. V 
témže měsíci (14.11.) žáci navštívili mělnické muzeum za účelem zhlédnutí výtvarné výstavy. 

V prosinci (19.12.) před Vánoci navštívili žáci kinosál v Letňanech, kde zhlédli animovanou 
pohádku. Výběr pohádky korespondoval s tématem pohádky probírané v hodinách ČJL. 

V lednu (28.1.) žáci, kteří navštěvují čtenářský kroužek, navštívili divadelního představení v 
Praze, aby si propojili své teoretické poznatky o vzniku dramatu v praxi. V závěru měsíce (30.1.) 
děti zhlédli interaktivní výstavu zaměřenou na starověký Egypt v Národním muzeu v Praze, kde 
bylo žákům rozdáno i vysvědčení. 

V únoru (17.2.) se žáci zúčastnili divadelního představení Oidipus v Národním divadle v Praze. 
Cílem akce bylo navštívit historickou budovu divadla, seznámit se s její výzdobou, dále pak s 
literárními rysy antického dramatu. Ve stejném měsíci (28.2.) žáci zhlédli divadelní představení 
Řekl bych vám vtip a pak bych umřel smíchy zaměřené na užívání moderních technologií a rizika 
spojená s jejich užíváním v Činoherním klubu v Ústí nad Labem. 

VII.A – Mgr. Kristýna Jodlová 
 

27. 9. Kokořínsko 

19. 12. Vánoční Praha 

28. 2. Činoherní klub Ústí nad Labem 

VII.B – Ing. Martina Hrabáková 
 

9. 9. Etika a hodnoty – beseda se školním psychologem 

31. 10. Šikana a návykové látky – beseda se školním psychologem 
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7. 11. Sázení stromů - projekt „Děti svému okolí v roce 2019“ 

19. 12. Kino Letňany – Hledá se Yetti 

27. 1. Činoherní klub Ústí nad Labem – Ronja, dcera loupežníka 

VIII.A – Natálie Fabianová 
 

9. 9. Beseda se školním psychologem – Etika a hodnoty 

13. 9. Preventivní program – vztahy ve třídě, kolektiv 

4. 10. Exkurze do Prahy – Rudolfinská Praha, Muzeum Alchymie 

10. 10. Výstava na stromech – Cena kakaa 

1. 11. Exkurze Zámek Liblice – Baroko 

5. 11. Děti svému okolí v roce 2019 – výsadba stromů 

11. 11. Kino Neratovice – Film Abstinent, beseda s tvůrci filmu 

13. 11. Listopad 1989 – Besedárium – 30. výročí Sametové revoluce 

14. 11. Anglické divadlo Mělník – Last Wish 

21. 11. Preventivní program – Šikana, besedy se školním psychologem na téma šikana 

11. 12. Preventivní program – vztahy ve třídě, posilování třídního kolektivu 

20. 12. Vánoční besídka 

14. 1. Exkurze Škoda Mladá Boleslav – prohlídka závodu, muzea, střední školy 

27. 1. Divadlo v Ústí nad Labem – představení Ronja, dcera loupežníka 

7. 2. Preventivní program – Podpora zdraví – bezpečný život, volný čas 

Projekt Prevence úrazů v domácím prostředí 

Projekt Post Bellum – Příběhy našich sousedů – rozhovory s pamětníkem a zpracování jeho 
příběhu, téma Sokol 

8. 2. – 15. 2. - Lyžařský výcvikový kurz, Penzion Alex, Benecko 

17. 2. Národní divadlo – Král Oidipus  

VIII. B – Mgr. Katarína Ráčková 
 

4. 10. – Exkurze Praha –Rudolfínská Praha a  alchymie (zaměřeno do hodin dějepisu) 

11. 10. – Expozice Výstavy na stromech – cena kakaa (VOZ) 

1. 11. – Exkurze na zámku Liblice – období baroka (dějepis) 
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7. 11. – Děti svému okolí v roce 2019 – výsadba stromů (přírodopis) 

11. 11. – kino v Neratovicích – film Abstinent (VOZ) 

13. 11. – Listopad 1989 – edukativní interaktivní program Besedárium (dějepis) 

14. 11. – Divadelní představení „Last Wish“ v MKD Mělník (anglický jazyk) 

20. 12. - Vánoční besídka 

14. 1. – Exkurze Škoda Mladá Boleslav (volba povolání) 

27. 1. – Divadelní představení Ronja, dcera loupežníka v divadle v Ústí nad Labem (český jazyk) 

8. – 15. 2. –  LVK penzion Alex Benecko (Cinner, Kaplánek, Kopecká, Lenča, Marečková) 

17. 2. – Divadelní představení Král Oidipus v Národním divadle (český jazyk) 

26. 2. - Školní ples organizovaný školním parlamentem (zaměřeno na společenské chování)  

IX. třída – Mgr. Jiří Čáslava 
 

25. 9. 2019  exkurze Praha, Výstava, veletrh her a hlavolamů 

26. 9. 2019  beseda se školním psychologem 

17. 10. 2019  exkurze Praha, Ecoworld, ForToys, ForGames,  

23. 10. 2019  Výstava vzdělávání Mělník 

1. 11. 2019  projekt „Děti svému okolí“, výsadba stromů 

4. 11. 2019  Robotika a polytechnika – exkurze a spolupráce se žáky  

                                       ZŠ Jungmannovy sady Mělník v ukázkových hodinách 

11. 11. 2019  preventivní program, projekce filmu Abstinent 

14. 11. 2019  Divadlo v Aj, představení Last With 

18. 11. 2019  exkurze Praha, logické a týmové hry Runaway 

25. 11. 2019  exkurze do provozu firmy Thimm 

28. 1. 2020  turnaj ve stolním tenisu „Byšická pálka“  

10. – 14. 2. 2020 LVK 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2018/19 proběhla na škole inspekční činnost ČŠI 31.10. – 5.11.2018. 
 
Závěry: 
Vývoj školy / školského zařízení  

- zlepšily se materiální podmínky pro realizaci všech ŠVP 

- v ZŠ se omezila možnost volby individuální vzdělávací cesty — došlo ke snížení počtu 
realizovaných volitelných předmětů - až na výjimky byly odstraněny nedostatky zjištěné 
předchozí inspekční činností 

Silné stránky  

- cílené zlepšování materiálních podmínek v MŠ má pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání 

- pestrá vzdělávací nabídka a vstřícný přístup učitelek založený na vzájemné důvěře a empatii 
podporují rozvoj dětí. Účinně nastavený a realizovaný systém logopedické prevence směřuje ke 
zlepšení komunikačních schopností dětí. 

- účelné zařazování činností zaměřených na samostatnost a sebeobsluhu dětí vede k naplnění 
rámcových cílů předškolního vzdělávání  

- systematická činnost školy v oblasti práce s knihou 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

- nevhodná organizace kroužků v MŠ narušuje činnost v rámci plnění ŠVP dětí na kroužek 
nepřihlášených 

- opatření ve směru zlepšení podmínek a efektivnosti podpory matematické gramotnosti v ZŠ 
nebyla dostatečně účinná - úroveň se nezlepšila 

- příležitostí ke zlepšení je vyšší míra kontrolní a analytické činnosti pro efektivní korekční kroky 
v případech negativních zjištění - téměř třetina žáků druhého stupně školy je ohrožena školním 
neúspěchem 
Doporučení pro zlepšení činnosti školy 
- zvýšit účinnosti poradenských služeb a intervencí s cílem zlepšovat výsledky vzdělávání žáků se 
SVP  

- upravit rozvrh vyučovacích hodin matematiky s ohledem na psychohygienu výuky  

- efektivně pracovat s nadanými žáky, diferencovat  

- analyzovat systematicky výsledky vzdělávání a přijímat opatření k rozvoji každého žáka 

Celá inspekční zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy.  
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10. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Zprávu o finančním hospodaření školy za kalendářní rok 2019 viz. Příloha č. 1 – Účetní 
uzávěrka za rok 2019, ZŠ a MŠ Byšice, Komenského 200, 277 32 Byšice 
 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů 
 

Škola ve školním roce 2019-20 nebyla zapojena do mezinárodních programů. 
 

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 
Projekt podán dne 31.10.2016 
Skutečné datum zahájení: 1.2.2017 
Doba trvání (v měsících): 24 
Projekt byl ukončen dne: 31.1.2019 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 966 763,00 Kč 
Projekt je zaměřen na 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 
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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 

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. Projekt EU peníze školám 2 

Název projektu CZ: Podpora rozvoje kvality ZŠ a MŠ Byšice 2 
 
Název projektu EN: Support of the quality development of Pre-school and Primary School 
Byšice 2 
Registrační číslo projektu dle MS2014+:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_63/0011194 
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Číslo výzvy: 02_18_063 
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP 
Skutečné datum zahájení: 1.2.2019 
Předpokládané datum ukončení: 31.1.2021 
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 984 568,00 Kč 
V rámci projektu jsou podpořeny aktivity v mateřské škole, základní škole, školní družině a ve 
školním klubu. 

 MŠ     

2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ 

2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 

2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání d) 16 hodin 

ZŠ      

2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 
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2.II/6 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost, 
matematická gramotnost, cizí jazyky, ICT, Inkluze 

2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce DVPP v rozsahu 8 hodin 

2.II/9  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 

2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ 

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

ŠD         

2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK 

2.V/6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 

ŠK         

2.V/4 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě e) 
Inkluze 

2.V/4 e Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - varianta e) Inkluze 

2.V/6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 

2.V/8  Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK 

2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin 

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 

 

 

 

 

 

13.3. PROJEKT "Dětský klub a příměstské tábory" - VÝZVA OPZ č. 4 Podpora 
rodiny 

 

 
 
 
Název projektu CZ: Dětský klub a příměstské tábory 

Název projektu EN: Children's club and suburban camps 

Registrační číslo projektu dle MS2014+:  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0012749 

Název programu: OP Zaměstnanost 

Číslo výzvy: 826/03_16_047/CLLD_16_02_079 

Název výzvy: Mladoboleslavský venkov z.ú. - Výzva OPZ č. 4 - Podpora rodiny II. 
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Skutečné datum zahájení: 1. 4. 2020 

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022 

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 33 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 917 431,25 Kč 

Předmětem projektu je vybudování a provozování školního klubu a provoz příměstských táborů 

v době školních prázdnin, při ZŠ Byšice. 

1) Dětský klub - vznikne při ZŠ Byšice. Bude v provozu každý školní den po skončení výuky, resp. 

po skončení provozní doby školní družiny do 18:00 hodin. 

2) Příměstské tábory - realizace příměstských táborů v době školních prázdnin. 

 

13.4. Sponzorské dary v kalendářním roce 2019: 
 
Viz Zpráva o hospodaření 2019 
 
Děkujeme sponzorům a všem, kteří svou upřímnou prací a jakoukoliv jinou pozorností přispěli 
škole. 
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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. Spolupráce s PPP, SPC, OSPOD, policií: 
 se Pedagogicko-psychologickou poradnou  Mělník 

 se ZŠ a SPC pro žáky s poruchami zraku 

 s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník 

 s Odborem sociálně právní ochrany dětí 

 s Městskou policií Mělník a Policií ČR 

 s SPC při ZŠ Lopec Čimice (ŽŠ logopedická) 

 

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 zapsaném spolku – Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Byšice, 
z.s. 

 
ZPRÁVA KRPŠ 2019-2020 

Kontakt: 

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Byšice, z.s. 

Komenského 200, 277 32 Byšice 

Tel.: 728 617 663, http://www.zsbysice.cz/index.php/cs/krps-clanky 

IČ: 27012832 

č. ú.: 199474966/0300 

 

Výbor klubu: 

Předsedkyně             Lucie Kopecká 

Jednatel                     Lenka Purašová 

Pokladník                   Renata Opatová 

 

Zástupci tříd a aktivní členky klubu 
Andrea Růžičková 

http://www.zsbysice.cz/index.php/cs/krps-clanky
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Markéta Škodová 
Veronika Piskáčková 
Vlaďka Chalupová 
Dagmar Horová 
Hermína Holanová 
Martina Vlachová 
Lenka Vaisová 
Markéta Vlčková 
Lenka Kolumpková 
 
Celkový počet členů v roce 2019-2020 byl 282. 
 

Činnost 
Listopad 

 Bramboriáda 

- Soutěžní podvečer o ceny 
- Občerstvení pro děti a rodiče po celou dobu akce 
- Vypouštění balonků s přáním 
 
Prosinec 

 Vánoční jarmark 

- Spolupráce s OÚ Byšice 
- Kulturní program žáků ZŠ a MŠ Byšice 
- Prodej výrobků žáků ZŠ a MŠ Byšice 
- Občerstvení po celou dobu konání akce 
 
Březen 

 15. Školní ples 

- KD Vysoká Libeň 
- Předtančení žáků ZŠ Byšice 
- Bohatá tombola+ slosovatelné vstupenky 
- Půlnoční překvapení 
 
 

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 2019 -2020. 
 
V roce 2019 věnoval KRPŠ dar škole na zakoupení tělocvičného nářadí ve výši 90.000 Kč a dar na 
motivační poukázky pro žáky ve výši 16.500 Kč. 
 

Lucie Kopecká, předsedkyně  KRPŠ 
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15. Přílohy: 

Příloha 1 - Účetní uzávěrka za rok 2019, ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník, Komenského 200,  
27732 Byšice  

 

Příloha 2  - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. za období 
1.1.2019 - 31.12.2019 

 
 
 

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

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

             podpis 
                                                        Ing. Vladimíra Chalupová, předsedkyně Školské rady  
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

 

ZA ROK 2019 
 

 

 

 

 

 

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 1-12/2019 – vlastní prostředky, prostředky 

zřizovatele 

- Č. 2 - Čerpání nákladů a výnosů za období 1-12/2019 - ÚZ 

- Č. 3 - Finanční vypořádání dotací za rok 2019 
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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 

 

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 a v roce 2018 doplatek ve výši 386 705,20 Kč, k datu ukončení 

projektu byla dotace vyčerpána.  

 

V roce 2019 byla přidělena dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na podporu rozvoje kvality 

ZMŠ Byšice (ÚZ 33063) v celkové výši 1 984 568,00 Kč s předpokládaným datem ukončení 

projektu 31.1.2021. K 31.12.2019 zbývá k čerpání 1 219 150,02 Kč. 

 

Dále v roce 2019 byla přidělena dotace na projekt „Obědy do škol SK II.“ (ÚZ 13014) v celkové 

výši 70 439,25 Kč s předpokládaným datem ukončení projektu 30.6.2020. K 31.12.2019 zbývá 

k čerpání 60 655,35 Kč. 

 

Hospodařením s prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 300 000,00 Kč a 

ostatními výnosy z hlavní činnosti 2 633 115,69 Kč (výnosy z úroků, úplaty za předškolní 

vzdělávání, stravné, ostatní) bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 21 337,95 

Kč.  

 

 

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2019 byl ve výši  21 337,95 Kč. 

 

Rekapitulace čerpání finančních prostředků v roce 2019: 

 

 

 Poskytnuto Čerpáno 

Dotace ze státního rozpočtu – ÚZ 33353 27 017 055,00 27 017 055,00 

Dotace ze státního rozpočtu  - ÚZ 33070 26 400,00 22 572,00 

Dotace ze státního rozpočtu  - ÚZ 33076 19 440,00 19 440,00 

Dotace z EU – ÚZ 13014 Potravinová pomoc 70 439,25 9 783,90 

Dotace z EU – ÚZ 33063 I. 966 763,00 966 763,00 

Dotace z EU – ÚZ 33063 II. 1 984 568,00 765 417,98 

Příspěvek na provoz 3 300 000,00  3 278 658,05 
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VÝVOJ NÁKLADŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI 

(v tis. Kč) 

Náklady - název účtu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

501.5XX - Spotřeba materiálu (bez potravin, čipů, kroužků) 681 537 534 599 509 628 

502.5XX - Spotřeba energie 1 117 944 974 1 065 1 172 899 

511.5XX - Opravy a udržování 237 390 359 358 307 598 

512.5XX - Cestovné 31 29 30 32 39 38 

518.5XX - Služby 616 595 610 594 733 865 

521.5XX - Mzdové náklady 157 156 156 162 156 165 

524.5XX - Zák.soc.pojištění 0 0 0 0 0 0 

527.5XX - Zák.soc.náklady 0 1 0 1 2 0 

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

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

549.5XX -  Jiné ostatní náklady 15 15 25 15 15 24 

551.5XX - Odpisy 57 56 59 65 131 127 

557 5XX - Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0 0 1 1 

558.5XX - DDHM, DDNM (do 2011 na 501) 316 266 305 94 313 291 

569.5XX - Ostatní finanční náklady 0 0 0 0 0 0 

Celkem 3 227 2 989 3 052 2 987 3 378 3 636 
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Fondy 
Stav k 

1.1.2019 

Tvorba 

Čerpání 
Stav k 

31.12.2019 z výsledku 
hospodaření 

jiné zdroje 

411 Fond odměn 14 098,00 9 016,00 0,00 0,00 23 114,00 

412 FKSP 
234 

288,65 
0,00 397 254,00 

317 
610,16 

313 932,49 

413 
Fond rezervní - 
zlepšený VH 

10 000,02 11 019,38 0,00 0,00 21 019,40 

414 
Fond rezervní - 
ostatní zdroje 

97 462,50 0,00 
1 396 

305,37 
213 

962,50 
1 279 

805,37 

416 Fond investiční 82 469,65 0,00 74 001,42 
115 

754,65 
40 716,42 

Celkem 
438 

318,82 
20 035,38 

1 867 
560,79 

647 
327,31 

1 678 
587,68 

       Pozn.: 
      411 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2018 

   412 tvorba fondu - 2 % z mzdových prostředků a náhrad DPN 
  413 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2018 

   414 tvorba fondu - finanční dary, nespotřebovaná dotace EU ÚZ 33063 II. 
  416 tvorba fondu - odpisy 

     

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

  413 čerpání fondu -  
     414 čerpání fondu - ostatní rozvoj činnosti 

   416 čerpání fondu - financování investičních potřeb  
    

 

Stav majetku 

k 31.12.2019 

(v Kč) 

Majetek 
Stav k 

1.1.2019 
Přírůstek Úbytek Stav k 31.12.2019 

018.010 DDNM - ZŠ 43 260,50 7 207,00 0,00 50 467,50 

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

021.600 Stavby - ZŠ 566 093,00 0,00 0,00 566 093,00 

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

022.020 DHM - MŠ, ŠJ 1 043 108,68 115 754,65 0,00 1 158 863,33 

028.010 DDHM - ZŠ 3 523 860,22 330 651,23 15 476,39 3 839 035,06 

028.011 DDHM - ZŠ FKSP 88 287,67 32 765,00 0,00 121 052,67 

028.020 DDHM - MŠ, ŠJ 1 920 841,17 214 287,72 47 839,06 2 087 289,83 

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

901.010 Ostatní DDNM - ZŠ 150 413,30 14 161,00 0,00 164 574,30 

901.020 Ostatní DDNM - MŠ, ŠJ 7 322,50 2 024,00 0,00 
9 346,50 

902.010 Ostatní DDHM - ZŠ 1 603 664,43 106 363,85 51 323,70 1 658 704,58 

902.020 Ostatní DDHM - MŠ, ŠJ 824 773,72 85 304,00 41 746,50 
868 331,22 

909.010 Ostatní majetek - FKSP ZŠ 4 999,00 18 379,00 0,00 
23 378,00 
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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 2 406,00 
27 332,00 

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 

85 177,00 0,00 230,00 
84 947,00 

Celkem 
55 405 
961,30 

926 897,45 
159 

021,65 
56 173 837,10 

 

 

 

 
Přehled darů 

k 31.12.2019 

(v Kč) 

  

Dárce Kč 

KRPŠ 16 500,00 

KRPŠ 90 000,00 

NET4GAS 10 000,00 

    

Celkem 116 500,00 
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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 1.1.2019 - 31.12. 2019 

 
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 2020 Mgr. František Viktorin 
                                                                                                                         ředitel   

 
 

 


