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1. Základní údaje o škole 
Výroční zpráva vychází z § 10, § 12 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 7 vyhlášky č. 15/2005 
Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění 
předpisů.  

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  
Tyršovo náměstí 153, 277 32 Byšice 
IČ 00236756 

Součásti školy Základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna, 
školní klub 

Identifikátor právnické osoby  600 047 610 

Vedoucí pracovníci 
 
 

Mgr. František Viktorin – ředitel školy 

Mgr. Houšková Miloslava- statut. zástupce ředitele školy  

Zuzana Landsmanová – vedoucí MŠ do 31.8.2022 a od 
1.9.2022 jmenovaná zástupce ředitele pro MŠ 

Martina Kühnová– vedoucí ŠJ 

Lenka Purašová – vedoucí ŠD 

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  kapacita 74 
Od 13.4.2022 je navýšena kapacita MŠ na 78 dětí v souvislosti 
s ozbrojených konfliktem na Ukrajině. Toto navýšení je dočasné do 
31.8.2023. 

Základní škola  354 

Školní družina 95 

Školní klub 140 

Školní jídelna 400 nejvyšší počet stravovaných dětí a žáků 

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

1.3. Charakteristika školy 
Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník je příspěvková organizace obce Byšice. 

Je plně organizovanou školou zajišťující vzdělání pro žáky 1. - 9. ročníku.  
Ve školním roce 2021/2022 bylo otevřeno 15 tříd s 295 žáky (výkaz o ZŠ k 30. 9.2020).  

Z toho bylo 136 dívek a 7 cizinců). 
Ve školní družině byly 4 oddělení s 93 účastníky a ve školním klubu 140 účastníků 

zájmového vzdělávání (výkaz o ŠD a ŠK k 31. 10.2020).  
V mateřské škole byly otevřeny 3 třídy s 69 dětmi.  
Ve školní jídelně bylo evidováno 347 stravovaných dětí a žáků, 122 dalších strávníků 

(zaměstnanců a cizích strávníků). 
Počet pedagogických pracovníků (výkaz o ŘŠ k 30. 9.2020): 23 učitelů v ZŠ (z toho 3 muži) a 

6 učitelů v MŠ (všechny ženy), 1 speciální pedagog, 1 školní psycholog, 14 asistentů pedagoga. 
V ŠD bylo 6 vychovatelek. V ŠK byly 2 pedagogové volného času na pracovní úvazek a dále 
vedoucí kroužků na DPP. 

1.4. Údaje o školské radě 
 

Datum zřízení 29.11.2005  

Zvolení zástupci – volby ze dne: 23.6.2021 

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  

 
 
 

mailto:vladimirachalupova@seznam.cz
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2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 
školském rejstříku 

2.1. Vzdělávací program školy na školní rok 2021/2022  
 
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
ál

n
í č

as
o

vá
 

d
o

ta
ce

 

D
is

p
o

n
ab

iln
í d

o
ta

ce
 

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

M
in

im
ál

n
í č

as
o

vá
 

d
o

ta
ce

 

D
is

p
o

n
ab

iln
í d

o
ta

ce
 

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
ál

n
í č

as
o

vá
 

d
o

ta
ce

 

D
is

p
o

n
ab

iln
í d

o
ta

ce
 

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 

2.2. Poznámky k učebnímu plánu  
Do předmětu Výchova k občanství a zdraví byla integrována 1h z tematické oblasti Člověk a 
zdraví. Do předmětu Přírodopisbylaintegrována1h 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.  
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Nabízené předměty ve školním roce 2021-22 ke zvolení: 
Pro žáky 8. ročníků: Robotika, Angličtina konverzace, Sportovní hry, Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení. 
Pro žáky 9. ročníků: Angličtina konverzace, Sportovní hry, Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení. 
 

Volitelné předměty ve školním roce 2021-22, na 
které se přihlásilo dostatečný počet žáků   

    

OBLAST Obor - předměty 
Ročník 

8. 9. 

Volitelné 
předměty 

Sportovní hry 

1 

1 
  Angličtina konverzace 

  Robotika   

  Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení 
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2.3. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání  „Rok je dlouhý copánek, na 
konci má korálek…“čj. A/273/2021 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je přístupný na internetových stránkách 
školy a v kanceláři vedoucí MŠ. 
Ve školním roce 2021/2022 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/273/2021, platnost od 30.8.2021, schváleno na 
pedagogické radě v srpnu 2021) 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

3.1. Seznam zaměstnanců a jejich funkcí 
Po odborné stránce je výuka zajištěna kvalitně. Téměř 100 % pedagogických pracovníků splňuje 
požadavky na kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících.  

 Třídy a třídnictví 

  Třída Třídní učitel 

1. I.A Mgr. Petrová Miroslava 

2. I.B Mgr. Vorlová Jaroslava, výchovný poradce 

3. II. Mgr. Štrojsová Dana, koordinátor ŠVP 

4. III. Mgr. Matoušková Jiřina 

5. IV. Mgr. Houšková Petra 

6. V.A Mgr. Janíčková Eva, speciální pedagog 

7. V.B Mgr. Sklenář Milan 

8. VI.A Ing. Votavová Jolana 

9. VI.B Mgr. Marková Marcela 

10. VII.A Bc. Špačková Dita 

11. VII.B Mgr. Grulichová Gabriela 

12. VIII. A Mgr. Rusňáková Ivana 

13. VIII. B Mgr. Felcmanová Jaroslava 

14. IX.A Mgr. Jodlová Kristýna 

15. IX.B Ing. Hrabáková Martina, koordinátor EVVO 

 Vedení školy:  

 Mgr. Viktorin František, ředitel, koordinátor ICT 

 Mgr. Houšková Miloslava, MBA, zástupce ředitele školy; metodik prevence 

 

 
Učitelé bez třídnictví: 

 Mgr. Čáslava Jiří, koordinátor ICT  

 Mgr. Ráčková Katarína  

 Fabianová Natálie 

 Mgr. Viková Zuzana, (mateřská dovolená) 

 Mgr. Ježková Alena 

 Bc. Viktorinová Barbora 

 ak. mal. Prokopová Markéta (do 30.9.2022) 

 Kateřina Ostaševski (od 1.10.2022) 

 

 
Asistenti pedagogů 

 Brožová Kateřina,  9.A 

 Čotiová Šárka, 2.tř. 

 Douděrová Simona, 6.B,8.A  

 Duchoslavová Michaela, 9.B 

 Eklová Martina, 5.B 

 Kratochvílová Kamila, 3.tř. 

 Kulmanová Eva, 5.A 

 Matiová Vlasta, 6.A,7.B 
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 Nádraská Jana, 8.B 

 Nováková Lenka, 4.tř. 

 Purašová Lenka, 7.B 

 Bc. Ratkovská Ivana, 4.tř. 

 Roštová Iva, 7.A, 

 Růžičková Helena,  6.AB 

 Smetanová Zuzana, 1.A 

 Svobodová Jana, 1.AB,7.B 

 Bc. Ecaterina Lhotáková, výuka Čj cizinců - uprchlíků z Ukrajiny 

 Bc. Protas Kseniie, 4.tř. 

 

 
Školní družina 

 Purašová Lenka - vedoucí ŠD 

 Lukáčová Dagmar, vychovatelka 

 Navrátilová Jana, vychovatelka 

 Kulmanová Eva, vychovatelka 

 Bc. Ratkovská Ivana, vychovatelka 

 

 
Školní klub  

 Lukáčová Dagmar, pedagog volného času 

 Roštová Iva, pedagog volného času 

 

 
Dětský klub (EU projekt)  

 Herinková Naďa, lektor 

 Šonská Karolína, lektor 

 

 
Školní psycholog 

 Mgr. Ing. J. Čapek 

 

 
Administrativní zaměstnanci: 

 Lukáčová Dagmar, hospodářka 

 Navrátilová Jana, administrativní pracovník 

 Ing. Ortová Pavla, účetní 

 

 
Správní zaměstnanci: 

 Kohout Václav, školník, topič 

 Havlíková Hana uklízečka 

 Němcová Tereza, uklízečka 

 Gracová Božena, uklízečka 

 Čotiová Šárka, recepční 

   

 Mateřská škola 

 Landsmanová Zuzana, vedoucí MŠ 

 Ivančíková Martina, učitelka 

 Kvapilová Vladimíra, učitelka 

 Štukheilová Magdalena, učitelka 

 Šmídová Jana, učitelka, školní koordinátor ŠVP 
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 Žáková Markéta, učitelka 

 Šonská Karolína, školní asistent EU 

 Manželová Martina, uklízečka 

 Říhová Lada, školnice, kuchařka 

   

 Školní jídelna  

 Kühnová Martina, vedoucí školní jídelny 

 Kohoutová Taťána, vedoucí kuchařka 

 Aláčová Iveta, pracovnice provozu 

 Benešová Lenka, kuchařka 

 Günterová Tereza, kuchařka (od 1.1.2022) 

 Opatová Renata, pracovnice provozu 

 Ponocná Marta, kuchařka (do 31.12.2021) 

 Slavíková Iveta, kuchařka 
 

3.2. 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 
 

Zápis do 1. třídy proběhl nejprve elektronicky, a to v termínu od 14. 3. 2022 do 8.4.2022 
vyplněním elektronického formuláře. Prezenční zápis s účastí dětí proběhl dne 21.4.2022.  
 

K zápisu se dostavilo dětí 38 

Z toho po odkladu se dostavilo 7 

Celkem přijatých zapsaných žáků 25 

 
1. září 2022 nastoupilo do 1. ročníku celkem 28 žáků. Z toho 2 žáci opakující ročník a 1 žák 
přestup z jiné školy. 
 
Zvláštní zápis na 14.6.2022 určený pro přijímání cizinců do 1. třídy - k základnímu vzdělávání dle 
zákona Lex Ukrajina (č. 67/2022 Sb.) pro školní rok 2022/23 byl vyhlášen na 14.6.2022. K zápisu 
se nedostavil žádný uchazeč. 
V září nastoupilo do školy 10 ukrajinských žáků. Většina těchto žáků (18 žáků ZŠ a 4 děti MŠ) již 
navštěvovala naši školu od března 2022 do června 2022, kdy jsme jim vytvořili podmínky pro 
vzdělávání cizinců. Škola byla zařazena mezi určené školy poskytující jazykovou přípravu Čj pro 
cizince. 

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 
Dle RVP ZV se vyhodnocováním ŠVP rozumí:  

I. vyhodnocování souladu rozsahu a obsahu výuky s učebními osnovami v ŠVP   
II. soulad formulovaných a využívaných výchovných a vzdělávacích strategií  
III. vyhodnocování dosahovaných výsledků každého žáka ve vztahu k učebním 
osnovám  
 

I. Soulad rozsahu a obsahu výuky s učebními osnovami v ŠVP tvorbou čtvrtletních až ročních 
plánů každého vyučovaného předmětu se stanovenými cíli výuky. Vyučující rozvrhne učivo a 
očekávané výstupy na jednotlivé měsíce v roce. Toto zveřejní pro žáky a rodiče v hlavních 
předmětech na stránkách školy. Průběžně během roku vyhodnocuje a upravuje plán, aby byl 
zajištěn soulad se ŠVP. Soulad rozsahu a obsahu výuky s ŠVP je prokazatelný v zápisech v 
třídních knihách. Povinnou kontrolu třídních knih provádí pedagogové v pololetí a na závěr 
školního roku společně se zástupcem ředitele školy a školní koordinátor ŠVP. Učitelé 
odpovídají za správnost a úplnost jimi zapsaného obsahu. V průběhu školního roku je 
koordinátor ŠVP k dispozici učitelům pro poskytování zpětné vazby. Dále pro průběžnou 
kontrolu zapisovaného obsahu.  
 
II. Škola má v ŠVP formulované výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy a na úrovni 
jednotlivých vzdělávacích předmětů. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni, 
jsou zaměřené na žáka, na jeho potřeby a jeho systém poznatků. Stěžejní součástí výchovných 
a vzdělávacích strategií je užívání metod aktivního učení směřující k tomu, aby si žáci vytvářeli 
své vlastní úsudky, učili se komunikovat, řešit problémy, kooperovat. Společně s žáky 
formulujeme cíle učení, vedeme žáky k plánování činností a vyhodnocení aktivit dle předem 
stanovených kritérií. Poskytujeme žákům pozitivní zpětnou vazbu. Podporujeme sdílení 
postupů při řešení úlohy, čtenářskou gramotnost. Zaměřujeme se na systém „Formativního 
hodnocení“.  Během hospitací jsou sledovány výukové strategie a prvky systému formativního 
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hodnocení. Pravidelně se schází předmětové komise, aby vyhodnocovali vzdělávací strategie. 
Dále se pravidelně (měsíčně) schází předsedové předmětových komisí společně s vedením 
školy. Společně řeší aktuální výchovné a vzdělávací otázky. 
 
III. Průběžně vyhodnocujeme dosahované výsledky každého žáka ve vztahu k učebním 
osnovám a k očekávaným výstupům.  Hodnocení dosahovaných výsledků je prvotně zaměřeno 
jako informace pro žáka a rodiče. Učitel hodnotí žákovu práci vzhledem ke kritériím, která si 
společně s žáky stanovil. Hodnotíme a promítáme do hodnocení vědomosti, dovednosti, 
postup, práci s informacemi, úroveň komunikace, tvořivost žáka, postoj k plnění hodnoceného 
zadání a zvládnutí klíčových kompetencí. Součástí hodnocení je žákovo sebehodnocení jako 
předpoklad celoživotního učení. Učitel hodnotí osobní pokrok žáka, porovnává jeho aktuální 
výkon s předchozími výsledky práce. Žáci jsou zároveň vedeni k vrstevnickému hodnocení. 
Hodnocení pokroku žáka je vždy popisné. S požadavky pro uzavření klasifikace za klasifikační 
období dle jednotlivých předmětů jsou žáci i rodiče seznámeni na začátku školního roku.  

 
Naším cílem je dosáhnout, aby absolventi byli vybaveni znalostmi, vědomostmi, kompetencemi a 
dovednostmi, které využijí při dalším vzdělávání a v reálném životě.   
 

1. Zajišťujeme systematicky objektivní informace o kvalitě vzdělávání.  
Průběžně sledujeme výsledky každého žáka, zaznamenáváme je a poskytujeme žákům zpětnou 
vazbu. Od 1. ročníku do 3. ročníku využíváme Deník žáka, kde vyučující zaznamenávají vše 
písemně. Od 4. ročníku využíváme sdílený systém (Bakaláři – modul webová aplikace) k získávání 
aktuálních informací o výsledcích vzdělávání každého žáka a jeho vzdělávacího pokroku. Žák i 
zákonný zástupce mají možnost vstoupit do systému v individuálním profilu a jsou tak pravidelně 
informováni o výsledcích vzdělávání. Vyučující, zákonný zástupce a žák se vyjadřují k výsledkům 
vzdělávání i na společných osobních setkáních, která nazýváme „triády“. Setkání probíhají 
dvakrát ročně. Systém triád je založený na sebehodnocení, vzájemné spolupráci škola-rodina + 
společném hledání. Pracuje se v pozitivním rámci. Na místě všichni vzájemně nachází možnosti, 
které mohou žáka posouvat vpřed. Žáci se učí umění sebereflexe, kritického myšlení, vyjadřování, 
naslouchání. 
 

2. Zajišťujeme, aby vzdělávací výsledky žáků odpovídaly požadavkům škol. vzdělávacího 
programu.  

Školní vzdělávací programy s názvem “Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe” jsou pro vyučující 
závazným dokumentem. Obsah a rozsah výuky je naplánován a realizován v souladu s učebními 
osnovami, resp. očekávanými výstupy za používání vzdělávacích strategií. Soulad vzdělávacích 
výsledků s požadovanými výstupy je průběžně monitorován. Žáci, kteří nedosahují očekávaných 
výsledků jsou podporováni. Realizujeme smysluplná opatření ke zvyšování kvality vzdělávání na 
individuální, skupinové i celoškolní úrovni. Na základě zjištění jsou na různých úrovních přijímána 
efektivní opatření ke zlepšování vzdělávacích výsledků žáků. Mezi taková opatření na individuální 
úrovni patří plán pedagogické podpory žáka, individuální práce s žáky, podpora domácí přípravy, 
doučování, pomoc asistentů pedagoga, odkazy na ověřené zdroje, studijní materiály v MS Teams. 
Identifikujeme a podporujeme nadané žáky a ve spolupráci se speciálním pedagogem rozvíjíme 
jejich nadání.  Na úrovni tříd nebo ročníků zařazujeme tandemovou výuku, která umožňuje 
zařadit individuální přístup k žákovi. Vhodnou organizací výuky umožňujeme dělení tříd na menší 
skupiny. Využíváme různé formy doučování. Rodiče i žáci mohou využít služeb školského 
poradenského pracoviště a školního psychologa.   

3. Motivujeme žáky k dosahování co nejlepších vzdělávacích výsledků dle jejich schopností.  
Snažíme se při školních aktivitách identifikovat silné stránky každého žáka, rozvíjet je a 
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podporovat. Mezi takové aktivity řadíme úspěšně zrealizované projektové dny. Z jejich 
vyhodnocení vyplývá, že žáci oceňují zejména možnost realizovat se v jimi zvoleném tématu, 
setkat se s žáky z jiných ročníků, prokázat vědomosti a znalosti z jimi zvoleného oboru. Vhodně 
zvolenou motivací podporujeme potenciál žáků, zohledňujeme jejich osobní nastavení. Nabízíme 
žákům realizaci ve volitelných předmětech a zájmových aktivitách. Zařadili jsme se do sítě škol 
spolupracujících s neziskovou organizací Post Bellum v projektu Příběhy našich sousedů. Naši žáci 
opakovaně přispívají svými reportážemi do projektu. Deváté ročníky se pravidelně zapojují do 
testování Scio (Ma, Čj, OSP, Aj), kde zjišťují úroveň výsledků vzdělávání v porovnání s ostatními 
školami. Dále jsou výsledky vzdělávání zjišťovány pravidelným zapojením školy do testování 
INSPIS. Aktivně je zapojen do činnosti Žákovský parlament. Ve školním roce 2021-22 byl 
vyhodnocen náš projekt „Senioři, pojďme ven“ jako vítězný v Senátu ČR.  
 

4. Zajišťujeme, aby žáci své vědomosti, znalosti a schopnosti prokazovali a uplatňovali v 
průběhu vzdělávání i v praktickém životě.  

Zařazujeme do vzdělávání aktivity, při kterých mohou žáci prokázat své vědomosti, znalosti, 
schopnosti v praktických situacích. Organizujeme exkurze, adaptační kurzy, školy v přírodě, 
lyžařský a snowboardový výcvik (ve školním roce 2021-22 se však kvůli epidemii Covid nekonal), 
terénní výjezdy. Spolupracujeme aktivně se ZUŠ Mšeno, která má na škole svou pobočku a 
rozvíjíme výtvarné a hudební nadání žáků. Spolupracujeme s odborníky a různými organizacemi, 
kteří žákům přiměřenou formou představují reálné prostředí rozmanitých oborů (především IT 
technologie apod.). Žáci 8. a 9. tříd v rámci volby povolání navštěvují firmy z blízkého okolí (Škoda 
Mladá Boleslav, Thimm Všetaty atd.). 
 

5. Vyhodnocujeme úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání.  
Vedeme statistiku úspěšnosti žáků při přijímacím řízení na střední školy. Každoročním 
slavnostním vyřazením absolventů v kinosále obce završují žáci studium na ZŠ a mají možnost si 
uvědomit ukončení jedné etapy vzdělávání a počátek etapy další. Těší nás, když se absolventi 
vrací a informují nás o studijních úspěších.  
 

6. Snažíme se uplatňovat jasnou vizi: Osobnost – Odpovědnost – Učení pro budoucnost 
Naší snahou je maximální rozvoj osobnosti žáků s pozitivním vztahem k učení, k přebírání 
odpovědnosti za své vzdělávání a vedení žáků k smysluplnému učení pro budoucnost.  
 
OSOBNOST 
- snažíme se o individuální a partnerský přístup ke každému dítěti  
- respektujeme svobodný rozvoj osobnosti - každý může mít odlišnou cestu k dosažení 
vzdělávacího cíle 
 
ODPOVĚDNOST 
- vedeme žáky k  odpovědnosti za výsledky vlastního vzdělávání a jednání 
- přenášíme motivaci na žáka 
- budujeme vztahy ve škole na demokratických principech, aktivně je zapojen žákovský parlament 
do dění školy  
- podporujeme důležité hodnoty, které slouží životu – úcta k ostatním, k okolí, respekt, důvěra, 
bezpečí 
 
UČENÍ PRO BUDOUCNOST 
- zaměřujeme se na klíčové gramotnosti žáků (čtenářská, jazyková, matematická, digitální…) 
- vedeme žáky ke kreativitě, flexibilitě a schopnosti orientovat se v měnícím se prostředí, protože 
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nikdo neví, jak bude budoucnost vypadat  
- snažíme se vést ke kritickému myšlení – vyhledané informace ověřit, vyhodnotit, být odolný 
vůči vlivu manipulace 
- nabízíme žákům aktivní využití volného času – školní družina, školní klub, spolupráce se ZUŠ 
Mšeno 
 
Na základě výše uvedených informací tvrdíme, že škola jednoznačně naplňuje cíle ŠVP.   

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle 
poskytovaného stupně vzdělání 

 

6.1. Mimořádná situace 
 
     Školní rok 2021/2022 byl opět poznamenám pandemií koronaviru a následnými vládními 
opatřeními. Nedocházelo k úplnému uzavření škol, ale jen jednotlivých tříd. Žáci i pedagogové 
byli testováni na přítomnost viru. Při výskytu onemocnění přecházely třídy na distanční výuku.  
     Některé aktivity, projekty, výlety a exkurze naplánované na letošní školní rok se z výše 
uvedených důvodů nemohly uskutečnit.  
     Letošní školní rok přinesl do škol další výzvu. Po vypuknutí války na Ukrajině začaly školy 
přijímat děti uprchlíků. Všichni pedagogové i ostatní zaměstnanci školy se snažili uprchlíkům co 
nejvíce zjednodušit nelehkou situaci. Žáci z Ukrajiny chodili nejprve jen na hodiny češtiny, 
průběžně byli začleňováni do výuky podle svého věku.  
 

Ukázalo se, že z celého systému vzdělávání na dálku v předchozím školním roce nejvíce 
vypadávali žáci z rodin z méně podnětného prostředí a ze sociálně slabších skupin. Nezapojovali 
se do výuky, nezpracovávali úkoly. Tyto žáky jsme se snažili nejvíce podpořit nabídkou doučování. 

 
Pro celkovou minimalizaci dopadů jsme maximálně využili Národní plán doučování. Také 

probíhalo doučování žáků v rámci projektu Šablony III. 
 
Ve druhém pololetí školního roku 2021/22 bylo celkem odučeno 411 hodin doučování, 

podpořeno 159 žáků. To je 1365 žákohodin. Celkem 28 skupin. 
Dále byly 4 skupiny doučování každá po 16 hodinách z projektu EU Šablony. 
 
Podrobná zpráva k doučování je obsažena ve zprávě speciálního pedagoga. 
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6.2. Přehled prospěchu ve školním roce 2021/2022 
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6.3. Komisionální přezkoušení žáků a opravné zkoušky - srpen 2022 
Komisionální přezkoušení: 0 
Opravné zkoušky: 2 žáci  
Nehodnocení z předmětů – dodatečně hodnocení: 1 žák 
 

6.4. Vývoj počtů žáků a absolventů školy 2017 – 2022 
 

    2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 

Absolventi, kteří 
úspěšně dokončili ZŠ a 
získali základní 
vzdělání 

  34 33 27 31 36 

Ukončili školu 
předčasně - nezískali 
základní vzdělání 

v 9. roč.  32 25 3   

v 8. roč. 2 1 1 4 2 

v 7. roč.   1 3   

Přešli na 8. leté 
gymnázium 

  2 0 0 0 5 

Celkový počet žáků 
školy 

  316 278 271 273 290 

 
Přehled škol a žáků přijatých na střední školy 2021/22: 

Maturitní obory 17 

Čtyřleté gymnázium 5 

Učební obory 15 

Osmileté gymnázium 2 

6.1. Historie pohybu žáků – nastoupili, odešli od 1.9.2021 do 31.8. 2022 
Třída                  Stav k  1. 9. 2021              Stav k 31. 8. 2022 Přibylo Ubylo 

1.A 15 15 0 0 

1.B 18 20 2  

2. 27 29 2 0 

3. 23 23 0 0 

4. 21 27 6 0 

5.A 21 21 0 0 

5.B 18 21 3 0 

6.A 16 16 0 0 

6.B 16 17 1 0 

7.A 24 27 6 3 

7.B 18 19 3 2 

8.A 22 23 1 0 

8.B 23 23 0 0 

9.A 17 19 2 0 

9.B 16 16 0 0 

celkem 295 316 26 5 
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6.2. Testování žáků ve školním roce 2021/2022 
 

• Hodnocení testování SCIO Scate – Anglický jazyk 2021/22 
 
Ročník : 9. A  
Datum konání: 02. 03. 2022 
Přítomni: 15 žáků z celkového počtu 17 
 
Dosažená úroveň angličtiny na základě Společného evropského referenčního rámce pro cizí 
jazyky na konci 9. ročníku: 
 
A0 – 0 žáků 
A1 – 5 žáků 
A2 – 2 žáci 
B1 – 6 žáků 
B2 – 2 žáci 
 
Požadovaná dosažená znalost po ukončení 9. ročníku je úroveň A2, které dosáhli dva žáci. Pět 
žáků tuto úroveň nesplnilo, z nichž mají tři žáci SVP. Šest žáků dosáhlo úrovně B1 a dva žáci 
dosáhli excelentního výsledku na úrovni B2. V testování se sledovalo dosažení úrovní ve čtení, 
poslechu a porozumění.   
 
Ve srovnání úrovně žáků 9.A s ostatními testovanými se ukázalo, že všichni žáci dosáhli alespoň 
na úroveň A1 a přes 50 % žáků dosáhlo nad očekávaný výsledek A2.  
Pouze u dvou žáků kromě žáků s SVP nebyla požadovaná úroveň dosažena v dovednosti čtení. 
Dále se ukázalo, že někteří žáci s SVP i přes dlouhodobě poskytovanou podporu při výuce a 
doučování nedosáhli požadované úrovně A2 v žádné dovednosti.  
Všem žákům jsou nabízeny individuální konzultace a žákům s SVP pravidelné doučování.   
 

• Hodnocení testování SCIO Scate – Anglický jazyk 2021/22 
 
Ročník : 9. B 
Datum konání: 23. 02. 2022 
Přítomni: 14 žáků z celkového počtu 16 
 
Dosažená úroveň angličtiny na základě Společného evropského referenčního rámce pro cizí 
jazyky na konci 9. ročníku: 
 
A0 – 0 žáků 
A1 – 1 žák 
A2 – 5 žáků 
B1 – 4 žáci 
B2 – 4 žáci 
 
Požadovaná dosažená znalost po ukončení 9. ročníku je úroveň A2, které dosáhlo pět žáků (jeden 
žák s SVP). Jeden žák na úroveň A2 nedosáhl. Osm žáků překročilo požadovanou úroveň A2. Čtyři 
žáci dosáhli úrovně B1 a čtyři žáci dosáhli excelentního výsledku na úrovni B2. V testování se 
sledovalo dosažení úrovní ve čtení, poslechu a porozumění.   
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Ve srovnání úrovně žáků 9.B s ostatními testovanými se ukázalo, že všichni žáci dosáhli alespoň 
na úroveň A1 a 95 % žáků splnilo nebo dokonce překročilo očekávaný výsledek A2. 
Pouze jedna žákyně nedosáhla této úrovně a to v dovednostech poslech a čtení. Jedná se o 
žákyni bez SVP. Jedna žákyně s SVP nedosáhla na požadovanou úroveň ve čtení a i její celkový 
výsledek je slabší úroveň A2. 
Všem žákům jsou nabízeny individuální konzultace a žákům s SVP pravidelné doučování.   
 
Na základě analýzy výsledků národního testování 9. tříd 2021/2022 můžeme konstatovat, že 
většina žáků naší školy dosáhla nad požadovanou úroveň znalosti anglického jazyka před 
ukončením základního vzdělávání. 
 

• Testování žáků 9. ročníků SCIO ČJL 2021/2022 – třída 9. B 
 
Testování SCIO z ČJL se v letošním školním roce zúčastnilo 15 žáků z 9. B (celkový počet žáků ve 
třídě je 16).  
Kromě ČJL jsou žáci testováni i v oblasti obecných studijních předpokladů (OSP). Při porovnání 
výsledků Z OSP a ČJL bylo zjištěno, že potenciál žáků je využívám optimálně, dosažené úrovně 
žáků korespondují s jejich studijními předpoklady.  
V porovnání s jinými základními školami dosáhli žáci z 9. B z ČJL průměrných či lehce 
nadprůměrných výsledků (percentil třídy 67 %, čistá úspěšnost 56 %), což podporuje skutečnost, 
že většina žáků se hlásí na střední školy zakončené maturitní zkouškou. V jednotlivých oblastech 
ČJL – čtenářská gramotnost, sloh a komunikace a mluvnice dosáhli žáci velmi dobrých výsledků 
v oblasti čtenářské gramotnosti  (téměř 80 %), v dalších dvou oblastech se jim dařilo průměrně. 
 

• Testování žáků 9. ročníků SCIO ČJL 2021/2022 – třída 9. A 
 
Testování SCIO se ve školním roce 2021/2022 zúčastnilo 14 žáků z celkových 19.  
V porovnání s výsledky OSP je zřejmé, že je potenciál žáků využíván dobře, je na hodnotě -0,6.  
V porovnání s ostatními školami, které se testování zúčastnily, třída ZŠ a MŠ Byšice v celkových 
dovednostech umístila pod celkovým průměrem, a to ve všech oblastech zkoumání, nicméně jak 
už bylo řečeno, výsledky odpovídají i podprůměrným výsledkům v OSP. 
Nejlépe si žáci vedli v oblasti mluvnice, naopak nejhůře si vedli v oblastech spojených se 
čtenářskou gramotností a prací s textem. 
Jak vyplývá z testování, v budoucnu by bylo dobré se zaměřit na rozvoj čtenářské gramotnosti 
žáků, a i celkově na všechny oblasti výuky českého jazyka a literatury. 
 

• Národní testování 9. tříd 2021/22 – MATEMATIKA 
 
Výsledky (obě dvě třídy) 
Z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky našich žáků jsou průměrné ve všech 
částech: 

• Číslo a proměnná 

• Nestandartní aplikační úlohy a problémy 

• Závislosti, vztahy a práce s daty 

• Geometrie v rovině a prostoru 
 
Z hodnocení dovednostních částí testu vyplývá, že výsledky byly též průměrné ve všech 
částech: 

• Znalosti 
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• Porozumění 

• Aplikace 
 
Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní 
potenciál žáků v matematice je využíván optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají 
úrovni jejich studijních předpokladů. 
 

  OSV – celkový skupinový percentil 

9.A celkem ZŠ 9.B 

41 50 60 

 
Matematika -  celkový skupinový percentil 

9.A celkem ZŠ 9.B 

40 51 60 

 
Nejlepších výsledků naši žáci dosahovali v části geometrie v rovině a v prostoru, obě třídy 
prokázali „znalosti“, ale dovednost „porozumění“ byla významně vyšší v 9.B 
„Nejhorších“ výsledků dosahovali v části nestandardních aplikačních úloh a v dovednosti 
„aplikace“, rozdíl od průměru ostatních škol byl však zanedbatelný. 
 
Výsledky – třída 9.B 
Jak už vyplynulo, třída dosahuje významně lepších výsledků v OSP, v Čj i v Ma. Ve srovnání 
s výsledky ostatních ZŠ jsou výsledky žáků této třídy nadprůměrné. V testu OSP třída dosáhla 
skupinového percentilu 60 (ostatní ZŠ 50). Lepších výsledků dosahovali ve verbální části (slovní 
zásoba, orientace v textu), horších pak v kvantitativní části (číselné operace).  V test Matematika 
třída doslova kopíruje výsledky testu OSP, tedy výsledky jsou opět nadprůměrné, skupinový 
percentil 60 (ostatní ZŠ 50). Lepších výsledků dosahovali v části „číslo a proměnná a „geometrie 
v rovině a prostoru, horších, ale pak v části „nestandardních aplikačních úloh“.  
Mají nadprůměrné znalosti a porozumění, horší je pro ně aplikace.  
 
Analýza části testu podle mapy učebního pokroku: 

 Nejsilnější Nejslabší 

Číslo a proměnná Poměr, dělitelnost Zlomky 

Práce s daty Čtení a práce s daty 
z tabulek, grafů a map 

Čtení a práce s daty 
z tabulek a jiných datových 
znázornění sledujících více 
parametrů 

Prostorová orientace Řešení nestandardních úloh 
v rovině a prostoru a práce 
s otáčením, 
vypočítá pomocí vzorců 
s použitím čtvercové sítě 
obsah a obvod čtyřúhelníků 
a trojúhelníků 

Řešení nestandardních úloh 
v rovině a prostoru, 
hledání os souměrnosti a 
středů souměrnosti  
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6.3. Hodnocení činnosti školního klubu ve školním roce 2021/2022 
 

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 navštěvovalo 
zájmové kroužky 43 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 13:00 – 16:00 školní knihovna, učebna ICT 

 
 

školní klub Mozkovna únor – červen 2022 Zábavná vědomostní soutěž na každý měsíc, 
spojena s losováním odevzdaných 
vyplněných pracovních listů. 

 

SEZNAM ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ  

ve školním roce 2021/2022 

Počet název zodpovídá den čas 

1 Basketbal - žáci 5. až 8. třídy M. Eklová čtvrtek 14:00 - 15:00 

2 Kroužek kytary - žáci od 5. 
třídy Mgr. Viktorin čtvrtek 14:00 - 15:00 

3 Pečení perníčků - žáci od 3. 
třídy 

Mgr. Vorlová, 
J. Svobodová středa 13:15 - 14:00 

4 Pohybové aktivity - žáci 2. a 
3. třídy K. Brožová středa 15:00 - 16:00 

5 Pohybové aktivity - žáci 4. 
třídy L. Purašová středa 15:00 - 16:00 

6 
Turistický kroužek 

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

 
Školní klub vede pedagog volného času Dagmar Lukáčová 
 
Činnost školní knihovny  

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

• půjčování knih a časopisů  

• informační a poradenská služba ohledně vyhledávání informací 

• studijní prostředí pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ 

• studovna pro pedagogické pracovníky 

• půjčování e-book čteček elektronických knih v rámci studovny 

• půjčování tabletů 

• 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  13:00 – 16:00 

 
BESEDY A AKCE VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ 2021/2022 

počet datum téma třída 

1 9.9.2021 
 

Beseda ve školní knihovně. Rozdělení knih na naučnou 
literaturu a beletrii. Vysvětlení pojmu: spisovatel, ilustrátor, 
periodikum, anotace. Encyklopedie a orientace v nich.  
Tematicky zaměřená beseda na spisovatelku Ivonu 
Březinovou a její knihy. 

6.B 

2 10.9.2021 Beseda ve školní knihovně. Rozdělení knih na naučnou 
literaturu a beletrii. Vysvětlení pojmu: spisovatel, ilustrátor, 
periodikum, anotace. Encyklopedie a orientace v nich.  
Ukázky vhodné četby. 

5.B 

3 16.9.2021 Beseda ve školní knihovně. Správné zacházení s knihou. 
Rozdělení knih na naučnou literaturu a beletrii. Vysvětlení 
pojmu spisovatel a ilustrátor. Edice První čtení. Ukázky 
knížek. 

1.B 

4 10.11.2021 Beseda ve školní knihovně. Tematicky zaměřená beseda – M. 
Drijverová a její knížky pro děti. 

3.tř. 

5 1.3.2022 Beseda ve školní knihovně s účastí žáků. Ukázky vhodných 
knížek k četbě. Půjčování knih. 

ŠD-
3.tř. 

6 8.3.2022 Beseda ve školní knihovně. Povídání o knihovně. Edice První 
čtení a další vhodné knížky pro začínající čtenáře. Ukázky 
z knížek - Krolupperová, D.: Bubáček; Braunová, P.: Kuba 
nechce číst 

ŠD-
1.AB 

7 9.3.2022 Beseda ve školní knihovně pro MŠ. Povídání o knihovně. 
Ukázky knížek z edice První čtení. Pohádka z knížky Z. 
Pospíšilové: Prázdninové pohádky (Jahodová marmeláda); P. 
Braunová: Nezbedníci  

MŠ 

http://www.zsbysice.cz/
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8 10.3.2022 Beseda ve školní knihovně. Základní informace o knihovně. 
Vysvětlení pojmu spisovatel, ilustrátor, encyklopedie. Ukázka 
z knihy J. Berne: Kamil neumí lítat; Z. Pospíšilová: Prázdninové 
pohádky; Šmalcova ABECEDA. Půjčování knížek. 

1.A 

9 15.3.2022 Beseda ve školní knihovně s účastí žáků. Ukázky vhodných 
knížek k četbě. Půjčování knih. 

ŠD-
4.tř. 

10 24.3.2022 Beseda ve školní knihovně s účastí žáků. Ukázky vhodných 
knížek k četbě. Půjčování knih. 

ŠD-
2.tř. 
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6.4. Hodnocení činnosti školní družiny 2021/2022  
 
V tomto školním roce ve školní družině bylo přihlášeno celkem 95 žáků ve 4. odděleních. 
Činnost jednotlivých oddělení probíhala v těchto učebnách:                                                                     
1. oddělení - žáci 1. A. + 4. tř., učebna 1. A. - vychovatelka Eva Kulmanová                                                
2. oddělení  - žáci 1. B. + 4. tř., učebna 1.B. - vychovatelka Lenka Purašová                                                      
3. oddělení  - žáci 2. tř., učebna 3. tř., vychovatelka Jana Navrátilová, Kateřina Brožová                                         
4. oddělení - žáci 3.tř., učebna 4. tř., vychovatelka Ivana Ratkovská, Kamila Kratochvílová                                 
Odvody na oběd a zástupy za chybějící vychovatelky – Zuzana Smetanová, Dagmar Lukáčová 
 
                Školní družina 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 žáků, či zajištění tvůrčích činností 
zaměřených na rozvoj jejich manuální zručnosti, ale také na rozvoj estetického cítění. 
                Nedílnou součástí činností ve školní družině 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.   
                Všechny aktivity pořádané ve školní družině pomáhají uspokojovat a rozvíjet rozmanité 
zájmy žáků.   
                V letošním školní roce jsme začali spolupracovat s žákovským parlamentem a rádi 
bychom v této spolupráci pokračovali i v příštích letech. 
                I přesto, že jsme na začátku školního roku byli několikrát omezeni karanténami, se nám 
podařilo uspořádat několik společných akcí: 
 
Společně pořádané akce ve školní družině ve školním roce 2021/2022 

Datum Název akce 

6.12.2021 Čertovská stezka s překvapením a nadílkou 

Únor Probíhaly dětské karnevaly v jednotlivých odděleních 

Březen 
2022 

V rámci březnového projektu „Měsíc knihy“ proběhly besedy o knihách 
v žákovské knihovně: 
 

28.4. 2022 Rej čarodejnic – odpoledne plné her a soutěží spojené s opékáním 
buřtů. 
Spolupráce s žákovským parlamentem 

1.6.2022 Den dětí – divadelní představení „O chytrém Honzovi a krásné 
Madlence“ kinosál na OÚ Byšice 

27. a 
29.6.2022 

Zmrzlina u Komeštíků – dodatečný dárek ke Dni dětí 

 Během školního roku byla činnost ŠD několikrát přerušena na základě 
usnesení vlády ČR. Probíhala distanční a rotační výuka z důvodu 
krizových opatření.          

Září - 
červen 

Během celého školního roku se ve všech odděleních organizují vycházky 
po okolí. Vycházky se prolínají přírodovědnou, vlastivědnou a dopravní 
činností dle plánu jednotlivých oddělení. 

 
Vedoucí vychovatelka: Lenka Purašová 
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Pořádané aktivity  1. a 2. oddělení, třídy  1.A. a 1.B ve školním roce 2021/2022 
 

Datum Název akce zaměření 

6.9. 2021 Zahájení projektu:“ Plody podzimu“ Př 

14.9. 2021 Soutěž ve sběru podzimního ovoce Př 

21.9.2021 Sportovní odpoledne, soutěže Tv 

23.9.2021 Zahájení projektu „Hrátky s Večerníčkem“ Společenská výchova, 
Tv 

23.9.2021 Soutěž „Činnosti Večerníčka při znělce“ Společenská výchova, 
Hv 

27.9.2021 Soutěž – „Večerníčkové pexeso“ Didaktické hry  

6.10.2022 Večerníčkova stezka – hledání ztracených pohádek, plnění 
různých úkolů 

Tv, Př, Vlastivěda 

8.10.2021 Ukončení projektu Hrátky s Večerníčkem - vyhodnocení Společenská výchova 

14.10.2021 „Vlaštovkiáda„-soutěž o nejdelší let papírové vlaštovky. Pč,Tv 

15.10.2021 Výtvarná soutěž „Nejlépe vybarvená papírová vlaštovka“ Vv 

18.10.2021 Zahájení projektu „Vítáme podzim“ Pč, Vv, Pč 

1.11.-2.11.2021 Projekt „Barvy podzimu“ - malujeme, tvoříme s listy Vv, Pč, 

3.11.-5.11.2021 Projekt „Haloween“ Pč,Vv,  

5.11.2021 Odpoledne plné strašidel, spojené se sportováním Pč, Tv 

11.11.2021 Projekt „Svatý Martin“ Společenská výchova 

19.11.2021 Projekt „Hrátky s draky“  Pč, Vv, 

22.11.-
26.11.2021 

Týdenní projekt „Podzimníček“- se prolínal těmito činnostmi: 
společenská, výtvarná, přírodovědná, pracovně-technická, 
didaktická 

Společenská výchova, 
Pč, vv 

1.12.-7.12.2021 Týdenní projekt: “Čertoviny ve školní družině“ Vv,Pč, Tv 

6.12.-7.12.2021 “Čertoviny ve školní družině“ Tv 

6.12.2021 Čertovská stezka s překvapením a nadílkou Tv, Hv, 

21.12.2021 Výtvarná soutěž – „Vánoční stromeček dle mých představ“ Vv, Pč 

4.1.-14.1.2022 Projekt: “Tři králové“- legenda, vybarvování, bludiště, výroba 
koruny, královské hry, nácvik tanců, zajímavosti o městu 
Betlému, královská hostina, jak se dříve hodovalo 

Společenská výchova, 
Pč, Vv, Vl 

14.1.2022 Královská hostina – soutěž o nejlepší královský pár Společenská výchova 

17.1.-21.1.2022 Týdenní projekt – „Návrhář zimních doplňků“ Pč, Vv 

15.2.-23.2.2022 Projekt: “Tam a zpátky za zvířátky“ Pč, 

28.2.-4.3.2022 Projekt „Masopustní týden“- tradice a zvyky, výroba 
obličejových masek a škrabošek 

Společenská výchova, 
Pč, Vv 

2.3.2022 Dětský karneval – odpoledne plné her, soutěží a tance Tv 

Březen Projekt „Březen, měsíc knihy“- výroba záložek, nejoblíbenější 
pohádky, práce s knihou 

Společenská výchova 

8.3.2022 Beseda ve školní knihovně Společenská výchova 

21.3.-29.3.2022 Projekt „Sluníčkový týden“ Vv, Pč 

Duben Projekt „Měsíc bezpečnosti“ Dopravní výchova 

28.4.2022 Rej čarodejnic - odpoledne plné her a soutěží spojené 
s opékáním buřtíků, spolupráce s žákovským parlamentem 

Společenská výchova, 
Tv 

6.5.2022 Soutěž na čas - Opičí dráha Tv 
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18.5.2022 Soutěž „Koloběžkiáda“- jízda zručnosti na koloběžce Tv 

23.5.2022 Duhový chodník – soutěž v malování křídami Vv 

30.5.2022 Soutěž „Koloběžkiáda“- rychlostní jízda Tv 

1.6.2022 MDD – divadelní představení – „O chytrém Honzovi a krásné 
Madlence“ 

Společenská výchova 

9.6.-10.6.2022 Puzzliáda– soutěž ve skládání puzzlí Společenská výchova 

17.6. 2022 Soutěž:“ Nejšikovnější stavitel“- stavby z písku (rozvoj 
tvořivosti a fantazie) 

Pč 

20.6. a 22.6.  Soutěž „Švihadlový princ a princezna“ Tv 

27.6.2022 Pyžamová párty – rozloučení s prvňáčky Společ. výchova, Tv, 
Hv, 

29.6. 2022 Zmrzlina u Komeštíků (dodatečný dárek ke dni dětí)  

 Během školního roku byla činnost ŠD několikrát přerušena na 
základě usnesení vlády ČR. Probíhala distanční a rotační 
výuka z důvodu krizových opatření.          

 

 
Vychovatelky: Lenka Purašová, Eva kulmanová 
 
 
 
Pořádané aktivity 3. oddělení, 2. třída ve školním roce 2021/2022 
 

Datum Název akce zaměření 

16.9. 2021 Sportování „se zvířátky“ (čapí chůze, koňský běh, slepičí 
krok apod.) 

Tv 

18.9. 2021 Opičí dráha Tv 

20.-24.9. 2021 Projekt „Družina plná hub"a „Nejlepší houbař družiny" Př 

11.10.2021 Soutěž – Skákání přes lano Tv 

19.10. 2021 Soutěž–„Nejlepší pozorovatel naší obce" Vl 

2.11. 2021 Soutěž - Stavby silnic a křižovatek z kostiček  Pracovně-technická č. 

1. – 5.11. 2021 Projekt – „Den bez aut" Dopravní činnost 

11.11. 2021 Projektový den –„Svatý Martin“ Společenská výchova 

22.-26.11. 2021 Týdenní projekt „Podzimníček" Vv,Př,Pč,Tv 

2.,3.12. 2021 Soutěž v házení kroužků na cíl  - jednotlivci. Tv 

6.12. 2021 Čertí  nadílka ve sklepě školy - stezka  

7.12. 2021 Sněhohrátky - stavby ze sněhu na šk. zahradě - sněhulák, 
domeček. 

Tv 

8.12. 2021 Soutěž - Znalec ABECEDY - ve dvojicích Společenská výchova 

10.1.2022 „Hádání - hlavy lámání“ - dovednostní kvíz Společenská výchova 

10. – 14.1. 2022 Puzzliáda - soutěž ve skládání puzzlí - jednotlivci Společenská výchova 

21.,22.2. 2022 Turnaj v kuželkách  Tv 

Únor 2022 Projekt - "Všichni jsme hvězdy aneb  Každý umí něco 
jiného“ 

Spol. výchova, Hv, Tv 

Březen 2022 Měsíc knihy - Projekt - "S knížkami jsme kamarádi" Společenská výchova, 
Vv, Pč 

22.3. 2022 Projekt – „Světový den vody“ (Příběh kapky - Jak zní voda) Pč, Vv, Spol. výchova 

28.3.-1.4. 2022 "Zlaté ručičky" - týden plný tvoření Pč, Vv 

5.4. 2022 Turnaj v kuželkách - (jednotlivci) Tv 
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Duben 2022 Velikonoční dílnička – tvoření na svátky jara Pč,Vv 

18. – 22.4. 2022 Projekt –„Bezpečně na silnici“ Dopravní činnost 

28.4. 2022  "Čarodějnické odpoledne"   

2.5. 2022 Soutěž - Nejlepší hráč v samostatce.  Tv 

9.5., 20.5. 2022 Soutěž - Skákání přes lano - Nejlepší dívka a chlapec Tv 

17.5. 2022 Zdravověda - Ukázka a nacvičení 1. pomoci  Zdravověda 

23.5. 2022 Soutěž v Double Společenská výchova 

1.6. 2022 MDD -Pohádka na OÚ Byšice - O chytrém Honzovi a krásné 
Madlence  

Společenská výchova 

9.6. 2022 Soutěž v pexesu - Nejlepší hráč oddělení Společenská výchova 

13.6. 2022 Soutěž- Nejhezčí stavba z lega – práce ve skupinách Pč 

24.6. 2022 Barevné chodníky – malování na chodníky u školy Vv 

27.6. 2022 Zmrzlina u Komeštíků (dodatečný dárek ke dni dětí)  

září – červen 
2022 

Vycházky po obci spojené s vlastivědnou, přírodovědnou a 
dopravní činností (budovy v obci, názvy květin, stromů, 
změny počasí, dopravní značky apod.) 

Vl, Př, Dopravní 
výchova 

 Během školního roku byla činnost ŠD několikrát přerušena 
– karanténa třídy (distanční výuka)    

 

 
Vychovatelky: Jana Navrátilová, Kateřina Brožová 
 
 
Pořádané aktivity 4. oddělení, 3. třída ve školním roce 2021/2022 
 

Datum Název akce zaměření 

27.9. 2021 Soutěž -přeskoky přes lano Tv 

11. – 15.10. 2021 Projekt „Plody podzimu“ Př, Pč, Vv 

8.11. 2021 Zahájení projektu „Tvoříme na vánoční jarmark“ Pč, Vv 

22.-26.11. 2021 Týdenní projekt „Podzimníček“ Vv, Pč, Př 

1.12. 2021 Zahájení projektu „Zimní tvoření“ výroba vonných svíček 
do skleniček 

Pč 

6.12.2021 Čertovská stezka Tv 

6.12. 2021 Soutěž o nejhezčí kresbu čerta z „Čertovské stezky“ Vv 

7.12. 2021 Projekt „Zimní tvoření“ – výroba dárku – vánoční mýdlo Pč 

16.12. 2021 Projekt „Zimní tvoření“ – výroba dekorace stromek ze 
smrkové šišky 

Pč 

21.12. 2021 Ukončení projektu „Zimní tvoření“- vyhodnocení 
nejpodařenějších výrobků 

Společenská výchova 

3.1. – 7.1. 2022 Projekt „Tři králové“ – soutěže, tvoření, zpěv, kresba, 
vyhodnocení projektu 

Společenská výchova, 
Hv, Vv, Pč 

11.1. 2022 Projekt „Zimní tvoření“ – sněhové vesničky Pč, Vv 

20.1. 2022 Projekt „Zimní tvoření“ – pletení svetříků na hrnečky Pč 

21.1. 2022 Sportovní soutěž v hodu (kruhy a míčky) Tv 

27.1. 2022 Dobročinná akce – výroba čtyřlístků pro Klaudiánovu 
nemocnici 

Společenská výchova, 
Pč 

23.2. 2022 Karnevalový rej – zábavné odpoledne, tanec, soutěže Společenská výchova, 
Tv, Hv 

28.2. 2022 Soutěž v pexesu Společenská výchova 
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Březen Projekt „Březen měsíc knihy“- beseda ve školní knihovně, 
kresba ilustrací k přečteným kapitolám, výroba záložky ke 
knize Detektivové, výroba detektivního průkazu, vymýšlení 
pokračování příběhů čtené knihy 

Společenská výchova, 
Vv, Pč, 

4.4. 2022    
 
13.4. 2022                                       

Zahájení projektu „Velikonoční tvořivá dílna“- výsev osení, 
zdobení květináčů, výroba zápichů. Ukončení projektu - 
vyhodnocení 

Vv,Pč 
 
Společenská výchova 

18.4. 2022 
 
29.4. 2022 

Zahájení projektu „Dopravní výchova“ – výroba 
dopravních značek, dopravních prostředků 
Ukončení projektu - vyhodnocení 

Dopravní výchova, Pč, 
Vv 
Společenská výchova 

28.4. 2022  "Čarodějnické odpoledne"   

16.5. 2022 Soutěž v hodu papírovou vlaštovkou Tv 

17.5. 2022 Zážitkový kurz první pomoci–názorné ukázky první pomoci Zdravověda 

27.5. 2022 Soutěž „Duhový chodník“- kresba barevnými křídami na 
chodníky okolo školy 

Vv 

1.6. 2022 MDD – divadelní představení – „O chytrém Honzovi a 
krásné Madlence“ 

Společenská výchova 

16.6. 2022 Fotbalový turnaj - smíšená družstva, vyhodnocení, 
odměny 

Tv 

17.6. 2022 Soutěž v přeskoku přes lano- vyhodnocení, odměny Tv 

27.6. 2022 Zmrzlina u Komeštíků (dodatečný dárek ke dni dětí)  

29.6. 2022 Projektové odpoledne „Hledá se superstar“- zpěv, 
vyhodnocení, odměny 

Hv 

 Během školního roku byla činnost ŠD několikrát přerušena 
na základě usnesení vlády ČR. Probíhala distanční a rotační 
výuka z důvodu krizových opatření. 

 

 
Vychovatelky: Ivana Ratkovská, Kamila Kratochvílová 
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6.5. Hodnocení činnosti mateřské školy 
 
Školní rok 2021/2022 

 
ZÁŘÍ 

1.9. -Zahájení školního roku, uvítání nových dětí , adaptační režim pro nové děti 
15.9. - zahájení plaveckého výcviku předškoláků 
24.9. - divadelní představení Cesta do země skřítků (divadlo Matýsek) 
 
ŘÍJEN 

Podzimní tvořivé dílny - vyrábění z přírodnin, vycházky, aranžování přírodnin 
Pokračování plaveckého výcviku předškoláků 
14.10. - divadelní představení Kouzelný hrnec(divadlo Harmonika) 
 
LISTOPAD 

23.11. - divadelní představení Putování za šťastnou hvězdou 
26.11. - vyšetření očí Prima Vizus 
29.11. - vánoční focení 
 
PROSINEC 

Adventní tvoření v MŠ, vánoční tvořivé dílny, pečení a zdobení perníčků (Motýlci) 
1.12. - ukončení plaveckého výcviku 
3.12. -  čertovské rejdění se soutěžemi a diskotékou, mikulášská nadílka pro děti 
20.12. - vánoční nadílka pro děti v MŠ 
22.12. - hudební představení Vánoční koledy (divadlo Matýsek) 
 
LEDEN 

zimní tvořivé dílničky - výroba zimní výzdoby MŠ 
10.1. - divadelní představení O koblížkovi (Sváťovo divadlo) 
 
ÚNOR 

14.2. -  kouzelnické vystoupení klau Eddie 
23.2. - divadelní představení O rybářovi a rybce (činoh. skupina J. Klatovské) 
 
BŘEZEN 

2.3. - maškarní karneval se soutěžemi 
10.3. - návštěva školní knihovny předškoláci 
18.3. - divadelní představení Jak vodníček uklízel rybníček (divadlo I. Lhotákové) 
velikonoční tvoření s rodiči - výzdoba MŠ 
 
DUBEN 

11.4. - divadelní představení Jarní kouzelné divadlo (ag. Chrastinová) 
19.4. - návštěva dětí ze ZŠ 
21.4. - divadelní představení Kouzelník a bublinková show 
21.4. - zápis do ZŠ Byšice 
28.4.  - čarodějnický den (soutěže, hledání pokladu s úkoly rozmístěnými po obci, opékání špekáčků) 
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KVĚTEN 

5.5. - návštěva ZŠ představení Červená Karkulka 
11.5. - zápis do MŠ  
10.5. - projektový den (šablony)  ve třídě Mravenců - výroba divadla 
17.5. - divadelní představení S Bédínkem na vodě (Gábina a Katka) 
            - focení na tabla (předškoláci) a třídní fotografie 
31.5. - slavnostní rozloučení s předškoláky (hudební vystoupení Vanda a Standa) 
19.5. - Předškoláček - návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ 
 
ČERVEN 

1.6.  - Oslava dne dětí (dopolední pohádková stezka po obci spojená s plněním úkolů a hledáním pokladu) 
1.6. -  divadelní představení v kinosále OÚ O chytrém Honzovi a krásné Madlence 
3.6. -  projektový den(šablony) ve třídě Motýlků - výroba divadla 
7.6. - školní výlet zámek Loučeň 
10.6. - varietní vystoupení Adonis 
16.6. - focení předškoláků na tablo a focení třídních fotografií 
16.6. - Předškoláček - odpoledne v ZŠ pro budoucí prvňáčky 
17.6. - zábavné dopoledne v Zooparku Zelčín - třída Motýlků 
 



33 
 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění 
podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 
nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové 
přípravy 

 

7.1. Metodik prevence, školního poradenské pracoviště  
 
Zpráva metodika prevence (Mgr. Miloslava Houšková) 

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. Škola se také obrátila o pomoc na 
OSPOD.  

Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami jsou zajišťována potřebná podpůrná opatření. 
Škola využila různé projekty k financování některých svých aktivit: doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem, výuka češtiny pro cizince, odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči žáků ZŠ, školní asistent a částečně úvazek školního psychologa. 

Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování nadále zůstává dítě odpovědné 
za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku. 
 
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 provedl na začátku školního roku v 
některých třídách besedy na téma „Pravidla slušného chování“. S kolektivem některých tříd 
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). Na podzim proběhly triády vzhledem k pandemické situaci 
v prostředí Teams, na jaře ponechali třídní učitelé volbu na rodičích. Někteří využili k setkání 
prostředí Teams, jiní upřednostnili osobní schůzku. Projekt Předškoláček byl realizován 
v jarních měsících. Budoucí prvňáčci i jejich zákonní zástupci měli možnost seznámit se 
s budoucí třídní 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, podpora žáků, kteří jsou ohroženi školní neúspěšností a také žáků, kteří se cítí 
v důsledku odloučení osamoceně. Po příchodu ukrajinských žáků byly třídnické hodiny 
zaměřeny také na začleňování těchto žáků do kolektivu. 

• Vést žáky ke kvalitnímu nakládání s volným časem (školní klub, volnočasové aktivity školní 
i mimoškolní). V době mimo vyučování mají žáci 1. stupně možnost navštěvovat školní 
družinu, na 2. stupni mohou svůj volný čas trávit ve školním klubu, který v letošním školním 
roce nabízel 5 různých zájmových útvarů. Škola pronajímá své prostory Základní umělecké 
škole Mšeno. Hudební i výtvarný obor jsou hojně navštěvovány žáky naší školy. 

• Vést žáky k vytváření kvalitních mezilidských vztahů v duchu spolupráce a pomoci. Tento cíl 
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je naplňován různými projekty v průběhu roku. Žákovský parlament tradičně pořádá akce 
zaměřené na podporu spolupráce a pomoci.  

• 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. Na podzim proběhla pro 8. ročník přednáška Policie ČR 
s názvem „Tvoje cesta načisto“ zaměřená na posílení trestněprávní odpovědnosti v důsledku 
užívání návykových látek. V červnu přijela do školy preventivní skupina Městské policie 
Mělník, aby žákům 9. ročníku objasnila, jak se na ně vztahují zákony po dovršení 15 let věku. 

• Žáci se v průběhu dnů, kdy se prezenčně účastnili vyučování, zúčastnili 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 (nerespektování pokynů pedagoga, narušování výuky, drzost, 
ubližování, vulgární obrázky) 

• vandalismus 

• krádež 

• užívání návykových látek (kouření) 

• sebepoškozování 

• agresivní chování 

• školní neúspěšnost 

• neomluvená absence 

• kyberútok 
 

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 

• ročník – preventivní program – vlastní bezpečí – cizí lidé 

• ročník –preventivní program zaměřený na posílení pozitivních vztahů a zvládání 
konfliktních situací 

• A – vývojové změny v dospívání 

• A, B – Preventivní program Zvládání agrese a řešení krizových situací v kolektivu, 
preventivní  

• program Dobronauti 
Preventivní program Dospívání a vývojové změny 

• VII. A – Komunikace ve vypjatých konfliktních situacích 

• Preventivní program - práce se třídním kolektivem  

• Preventivní beseda – genderová politika třídy 
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• Zdravá pětka přednáška o zdravé stravě 

• VII. B - Zdravá pětka přednáška o zdravé stravě 

• VIII. AB – Prevence užívání návykových látek 

• IX. AB – právní vědomí 
 
Z následujících naplánovaných aktivit také některé z důvodu pandemické situace neproběhly. 
 

I. stupeň: 

Třída Aktivita, náplň Zajistil Datum Realizace  

1.-
5.ročník Třídní pravidla třídní učitelé průběžně 

ANO 

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 
 

ANO 

1. ročník Setkání s cizími osobami Mgr. Miloslava Houšková 2. pololetí ANO 

5. ročník Základy sexuální výchovy Mgr. Miloslava Houšková Jaro 2022 ANO 

3. a 5. 
ročník Návykové látky Mgr. Miloslava Houšková jaro 

NE 

1.-
5.ročník 

Výchovný program Abraka 
Muzika-Umíme být spolu Mgr. Miloslava Houšková Podzim 2021 

NE 

1.-5. 
ročník Den Země Ing. Martina Hrabáková duben 2021 

ANO 

4. ročník Cyklistou bezpečně- MP Autoškola Krejča říjen, květen ANO 

 
2.stupeň 
    

 

Třída Aktivita Zajistil Termín  

VI. A+B 
Adaptační kurz (vztahy v nově 
utvořeném kolektivu) 

Mgr. M. Marková, Ing. 
J. Votavová, školní 
psycholog, metodik 
prevence 

15. – 17. 9. 
2021 

ANO 

VI.A+B 
Pravidla, rizikové jevy obecně – 
program „Dobronauti“ 

školní psycholog, 
metodik prevence 17.9.2021 ANO 

6. třídy Prevence návykových látek 
Mgr. Miloslava 
Houšková 31.5.2021 ANO 

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

7. A Dodržování pravidel 
třídní učitelka, 
metodik prevence 

říjen, listopad 
2021 

ANO 

8. třídy Hodnoty, které ve třídě podporujeme Třídní učitelky průběžně ANO 
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7.-9. 
ročník Bezpečnost na internetu 

Mgr. František 
Viktorin průběžně ANO 

9. ročník 
Právní vědomí (prevent. program MP 
ČR) 

Mgr. Miloslava 
Houšková Červen 2022 ANO 

8.– 9. 
ročník Projekt Advokáti do škol 

Mgr. Miloslava 
Houšková 2. pololetí NE 

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 2022 NE 

9. ročník Výstava Vzdělávání 2021 – beseda IPS Třídní učitel Listopad 2021 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, 
červen 

ANO 

Nabídka kroužků a volnočasových aktivit – Školní družina, Školní klub 
Spolupráce s externími subjekty: 
Basketbal                                                                ZUŠ Mšeno – obor výtvarný 
Kroužek kytary                                                                  -  obor hudební 
Turistický kroužek SHM Klub Liblice – Keramika 
Pečení perníčků 
ŠD – pohybovky 
 
Podpora čtenářské gramotnosti                                                                                                                                                        
- Školní klub 
- Školní knihovna 
- Noc s Andersenem (z důvodu pandemické situace neproběhla) 
- Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou  
 
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 pandemické situace 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. 
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Semináře, termín, účastníci: 
Dobronauti: Zpátky v čase; 31. 8. 2021; Ing. Mgr. Jan Čapek, Mgr. Miloslava Houšková 
 
Komunikace ve vypjatých konfliktních situacích; 11. 9. 2021; Bc. Dita Špačková 
 
Třídnická hodina II.;  10. 11. 2021; celý pedagogický sbor  
 
S asistenty k lepší škole; 30. 10. 2021; Jak podporovat úspěšnost dítěte ve vzdělávání-Příběh 
Sama; Šárka Čotiová 
 
Formativní hodnocení v praxi; 14. 2. 2022; Mgr. Eva Janíčková, Mgr. Ivana Rusňáková 
 

7.2. Výchovná opatření – pochvaly – udělené ve škol. roce 2021/22 
V průběhu školního roku bylo uděleno 8 pochval ředitele školy a 74 pochval třídního učitele. 
 

7.1. Výchovná opatření a snížené známky z chování - uložené ve škol. roce 2021/22 
Napomenutí třídního učitele: 19 
Důtka třídního učitele: 23 
Důtka ředitele školy: 15 
Hodnocení chování sníženým stupněm 2: 1 
 

7.2. Práce výchovného poradce, výchova k volbě povolání 
 

Zpráva výchovného poradce 2021/2022 (Mgr. Jaroslava Vorlová) 
 

Také tento rok byl poznamenán epidemií koronaviru a opatřeními, která v důsledku toho 
vznikla. Bylo vyjednáno několik exkurzí, které se bohužel nekonaly. Střední školy uspořádaly pro 
vycházející žáky dny otevřených dveří, kterých se žáci také zúčastnili. Pro tyto žáky byla také 
připravena výstava „Vzdělávání Mělník.“ Byla to tak jedna z mála možností získat informace 
ohledně středních škol. Žáci také obdrželi od ÚP atlasy školství. Z devátých ročníků pokračuje ve 
studiu na středních školách celkem 17  žáků, na gymnázia nastoupilo 5 žáků a k učebnímu oboru  
12  žáků.  V osmém ročníku ukončili základní školu dva žáci. 

Pro žáky osmých ročníků proběhla ve škole beseda s pracovníky Informačního a 
poradenského střediska Mělník. 

V tomto školním roce bylo celkem 66 žáků s podpůrnými opatřeními. Z toho 19 žáků 
pracovalo s asistentem pedagoga a bylo vypracováno 19 individuálních vzdělávacích plánů. 

V listopadu byly integrovaným žákům předány pomůcky v hodnotě  100 Kč na jednoho žáka. 
Byly to pracovní sešity, souhrnné přehledy učiva, popisovače, tužky, poznámkové bloky. 

Práce výchovného poradce byla v letošním roce zaměřena na pomoc vycházejícím žákům 
s výběrem středních škol, pomoc žákům, kteří nebyli přijati na střední školu v prvním kole 
přijímacího řízení. Dalším zaměřením byly konzultace k IVP a k Doporučením z PPP, zakládáním 
zpráv do katalogových listů žáků a celková administrativa ohledně žáků s podpůrnými opatřeními. 
Další náplň tvořily konzultace s vyučujícími ohledně doporučení k vyšetření do PPP.  
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7.3. Práce školního psychologa – Mgr. Ing. Jan Čapek 
 
Práce školního psychologa byla zaměřena na tyto aktivity: 

• Vedení kazuistických seminářů a supervizní Bálintovské skupiny pro asistentky pedagoga 

• Spolupráce a porady s vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem, 

speciálním pedagogem – pravidelné schůzky poradenského pracoviště 

• Příprava a realizace kurzu primární prevence Dobronauti pro 6. ročník 

• Příprava a realizace adaptačního kurzu pro školní parlament 

• Konzultace a poradenství pro žáky a rodiče – zaměřeno na osobní a výukové problémy 

• Konzultace a poradenství pro pedagogy a asistentky pedagoga - zaměřeno na osobní a 
výukové problémy 

• Mapování sociálního klimatu  a výskytu negativních jevů ve třídách 

• Práce se třídou -  spolupráce při prevenci negativních jevů a selektivní a indikovaná 

intervence  

• Rozhovory  se skupinou žáků - řešení vztahových problémů a odborné vedení při řešení 

konfliktů mezi žáky 

 

7.4. Hodnocení průběhu speciálně pedagogická péče, pedagogické intervence a 
doučování ve školním roce 2021/2022 

 

Zpráva speciálního pedagoga (Mgr. Eva Janíčková) 
 

Předmět speciálně pedagogické péče, hodiny pedagogické intervence a doučování jsou 
zajišťovány zkušenými pedagogickými pracovníky školy – učiteli prvního stupně a druhého stupně 
a asistentkami pedagoga. 

SPP je zaměřena převážně na nápravy specifických vývojových poruch školních dovedností. 
Jedná se o druh intervence, která má přispět ke zlepšení aktuálních obtíží žáka, zaměřené na 
rozvoj grafomotoriky, rozvoji komunikačních dovedností, prostorové orientaci, reedukaci 
specifických poruch učení. Výuka je diferenciovaná dle potřeb a schopností žáků. Výuka probíhala 
1 x týdně po dobu 45 minut a žáci byli rozděleni do skupin, maximální počet jedné skupiny jsou 
čtyři žáci. Celkem pracovalo v pěti skupinách 18 žáků, z toho 13 z prvního stupně a 5 z druhého 
stupně. Žáci pravidelně navštěvovali tento předmět a plnili zadané úkoly. 

Doučování a pedagogická intervence probíhalo v 40 skupinách, kdy maximální počet žáků 
byl šest. Procvičoval se a upevňoval převážně český jazyk  -  pravopis, druhy slov, skladba věty, 
porozumění textu,  komunikace,  též učivo matematiky a cizích jazyků. Docházka většiny žáků 
byla pravidelná. V případě absencí byli žáci omluveni. 

Výhodou doučování bylo, že skupiny byly otevřené a žáci mohli průběžně docházet 
na doporučení učitele daného předmětu či na vlastní žádost k procvičení, dovysvětlení učební 
látky a upevnění učiva. Všichni pedagogové i asistenti byli velmi spokojeni s nastavením skupin. 
Práce je naplňovala. 

Jako speciální pedagog jsem se každý měsíc účastnila schůzek poradenského pracoviště. 
Pomáhala jsem sestavit skupiny žáků na doučování a pedagogickou intervenci. Zaměřila jsem se 
na podporu pedagogů a asistentů při jejich práci s žáky. Příští školní rok bych ráda zavedla tři 
osobní schůzky s žáky a rodiči – na začátku školního roku, kdy si stanovíme cíl, který vyhodnotíme 
v pololetí a  poslední schůzka na konci školního roku. 
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7.1. Žáci v běžných třídách podle druhu zdravotního postižení k 31.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Žáci cizinci – poskytování jazykové přípravy 
 
Po Ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 se škola přijala od března 2022 do června 2022 18 
ukrajinských žáků. Škola byla zařazena mezi určené školy poskytující jazykovou přípravu Čj pro 
cizince, aby mohla vytvořit podmínky pro vzdělávání cizinců. Ukrajinští žáci nejprve navštěvovali 
kurz českého jazyka a po cca 3 týdnech byli postupně zařazováni do kolektivu tříd.  
 
Žáci dle druhu občanství - stav k 30.9.2021 
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Žáci dle druhu občanství - stav k 31.3.2022 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a odborného rozvoje 
nepedagogických pracovníků 

 

8.1. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - 2021/2022 
 

 
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 

     
Fabianová 
 

2021/22 
 

Univerzita J.E. Purkyně Ústí 
nad Labem 

 

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

Nehrazeno 
z DVPP 
 

Bc. Špačková 2021/22 
 

Univerzita J.E. Purkyně Ústí 
nad Labem 

 

Speciální 
pedagogika – 
poradenství 

Nehrazeno 
z DVPP 

Douděrová 2021/22 
 

Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha 

Speciální 
pedagogika-
vychovatelství 

Nehrazeno 
z DVPP 

Brožová 2021/22 
 

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: Školní metodik prevence Houšková- 2/22-
2/23 

ONIV 
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8.2. PŘÍLOHA  -Studium k prohlubování odborné kvalifikace ve školním roce 2021/2022 
 

1.3 Studium 
k prohlubování 
odborné 
kvalifikace 

Název akce Vzdělávací 
instituce 

Datum Hrazeno 

Vzdělávání celého pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců 

zaměstnanci + 
vedoucí 
zaměstnanci BOZP a PO Ing. Nalezínek 8/2021 

obec 

pracovníci ŠJ Školení hygienického minima 

krajská 
hygienická 

stanice 2/2022 

obec 

učitelé – celý 
pedagogický sbor 
ZŠ Třídnické hodiny a jejich vedení II. CEDU 10/2021 

FKSP 

učitelé, 
vychovatelé, 
asistentky 
pedagoga První pomoc  10/2021 

FKSP 

celý pedag. sbor 
MŠ 

Sdílení zkušeností pedagogů prostř. 
návštěv – 6 učitelek navštívilo 4 různé 
mateřské školy 

Mateřské školy: 
Dolní Beřkovice, 
Měšice, Chudíř, 
Velký Borek 

2021-2022 Šablony 

     

Individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích 

Pracovník Název akce Vzdělávací instituce, 
případně místo 
školení 

Datum Hrazeno 

Viktorin ICT Edu Days Alza 4/2022 zdarma 

Viktorin 
Zákon o pedagogických pracovnících 
v praxi škol (video seminář) RESK  5/2022 

ONIV 

Houšková M. 
Vzdělávací experiment České 
filharmonie Česká filharmonie 4 /2022 

škola 

Houšková M. 
Dobronauti-preventivní program pro 
práci s agresí Dobronauti s.r.o 8 /2021 

Šablony 

Douděrová 
Podpora dětí s narušenou 
komunikační schopností VISK 12/2021 

ONIV 

Kulmanová Zdravotník zotavovacích akcí ČČK Mělník 3/2022 škola 

Špačková 
Komunikace ve vypjatých konfliktních 
situacích 

DCT International 
s.r.o 9/2021 

 

Špačková 
Sportovní kemp 

Sazka olympijský 
víceboj 10/2021 

 

Čotiová S asistenty k lepší škole Člověk v tísni 10/2021 zdarma 

Čotiová 

Úvod do péče s lidmi s autismem. Jak 
na to, aby s námi dítě-žák 
spolupracoval 

Národní ústav pro 
autismus 9/2021 

zdarma 
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Eklová S asistenty k lepší škole Člověk v tísni 10/2021 
zdarma 

Duchoslavová S asistenty k lepší škole Člověk v tísni 10/2021 
zdarma 

Roštová Společně k lepší škole Člověk v tísni 5/2022 
zdarma 

Hrabáková 
Podpora čtenářských gramotností 
v Ma a přír. vědách ČŠI 2/2022 

zdarma 

Janíčková Formativní hodnocení NPI 2/2022 zdarma 

Janíčková 

Role speciálního pedagoga v systému 
poradenských služeb ve škole – 
webinář Edupraxe 4/2022 

ONIV 

Rusňáková Formativní hodnocení NPI 2/2022 zdarma 

Purašová Skupinová intervize NPI 11/2021 zdarma 

Čáslava Programování ve Skratch Aneva s.r.o 10/2021 ONIV 

Čáslava Informační systémy pro 2.st. NPI 3/2022 zdarma 

Čáslava 
Úvod do algoritmizace a 
programování Aneva s.r.o 10/2021 

ONIV 

Čáslava 3D tisk a modelování pro začátečníky Prusa akademy 7/2022 zdarma 

Viktorinová B. 
Vzdělávací experiment České 
filharmonie Česká filharmonie 4 /2022 

škola 

     
Individuální účast ostatních pracovníků na kurzech a seminářích 
Pracovník Název akce Vzdělávací instituce, 

případně místo 
školení 

Datum Hrazeno 

Kohout Vyhláška č. 50/1978 Intelli s.r.o 1/2022 škola 

     

     

 
 
  

 
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, Třídní učitel. 
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

9.1. Výchovně vzdělávací akce 2021/2022 
 

DIVADLO, KINO, PLANETÁRIUM, MUZEUM, VÝSTAVA  
třída místo termín zajistil 

5.AB Bezděz, Muzeum Čtyřlístku 9.9. Janíčková, Sklenář 

1.stupeň Divadelní předst. -Africká pohádka 15.9. Sklenář 

8.AB,7.B,9.AB Kino Letňany (Město 44)  15.10. Hrabáková 

2.3. Divadlo Ml. Boleslav 7.3. Matoušková, Štrojsová 

ŠD ŠD - Pohádka na OÚ Byšice  1.6. Vychovatelky ŠD 
1. AB, 3.  Divadlo S + H      25.5. Vorlová, Matoušková, 

Petrová 

 
EXKURZE, VÝLETY 

třída místo termín zajistil 

5.A Centrum seniorů Mělník 20.9. Janíčková 

7.AB IQ Landia Liberec 29.9. Špačková, Grulichová 

5.AB Vl. exkurze -Planetárium Praha  7.10. Sklenář 

5.AB Exkurze Ústav živočišné fyziologie a genetiky  4.11. Sklenář 

5.A Exkurze - Svíčkárna Košátky  15.11. Janíčková 

7.B Exkurze - Svíčkárna Košátky  18.11. Grulichová 

6.AB Exkurze - Svíčkárna Košátky  20.12. Votavová, Marková 

7.B Exkurze - Praha 23.3. Ostaševski, Matiová, 

4. Sklářské dílny - 4. třída  25.3. Houšková P., Ratkovská 

5.A,6.B Exkurze - Svíčkárna Košátky  28.3. Janíčková, Marková 
1. AB, 2.  DDM Mělník: Sportovní a Vv aktivity     1.4. Petrová, Vorlová 

6.AB Mokřad pod Pokličkou- Ekocen. Koniklec  5.4. Marková, Votavová 

6.AB Dům řemesel Horní Vidim- Ekoc. Koniklec  6.4. Marková, Votavová 

4.,5.A Exkurze - Mělník - zámek + podzemí  11.4. Janíčková, Ratkovská 

7.AB Exkurze – Ekocentrum Koniklec  12.4. Špačková, Grulichová 

5.B Sklářská dílnička Šemánovice  21.4. Sklenář 

4.,5.A Prohlídka Prahy a plavba kolem Karlova m. 4.5. Janíčková, Ratkovská 

3. Poznávací výlet - Mělník - studna,kostnice 6.5. Matoušková 

7.A Umělecká exk. -Národní muzeum, procházka 
Prahou  

10.5. Ostaševski 

6.AB,9.A Archeoskanzen Březno u Loun-6.A 10.5. Marková, Votavová 

9.AB Památník národního útlaku a odboje Panenské 
Břežany  

12.5. Marková, Jodlová 

7.AB Školní výlet - Chřibská 23.-.25.5. Špačková, Grulichová 

5.A Výlet Veltrusy 9.,10.6. Janíčková, Kulmanová 

7.AB Exkurze - Ekocentrum Koniklec 13.6. Špačková, Grulichová 

4.,5.A Výlet - Jump park Letňany 13.6. Ratkovská, Janíčková 

8.AB,9.B Výlet - TOBOGA Fantasy Praha Zličín  14.6. TU 

8.AB Praha- Virtuální realita 21.6. TU 

1.AB,2. Duchcov, Bílina – školní výlet 17.6. Štrojsová, Petrová, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilwIS9hbf3AhWXSvEDHVMyCR4QFnoECEMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.toboga.cz%2Fpraha&usg=AOvVaw0vqpN7MyuNRaOLy_Xj7TMJ
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Vorlová 

9.A Výlet - Košátky 23.6. Jodlová 

3.,5.B Výlet – Hrad Kost 23.6. Matoušková, Sklenář 

5.B Exkurze Praha- vlastivědná 22.6. Sklenář 

 
LYŽAŘSKÉ KURZY + ŠvP + OZDRAVNÉ POBYTY+PLAVÁNÍ 

třída místo termín zajistil 

2.,3. Plavání Neratovice září - 
listopad 

TU 

3.tř. ŠvP Plavy  13. – 17.9. Matoušková 

6.AB Adaptační kurz 6.AB – Malá Skála 15.,16.9. Votavová, Marková 

1.B ŠvP - Kryštofovo Údolí u Liberce 9.-.13.5. Vorlová, Herinková 

 
JARMARKY, BESÍDKY, PROJEKTY, PŘEDNÁŠKY, Soutěže  apod. 

třída místo termín zajistil 

6.AB Den prevence - projekt 17.9. Houšková M. 

2.st. Školní soutěž ve šplhu na tyči 5. - 9. ročník 22.9. Grulichová, Špačková 

září Okresní kolo v Přespolním běhu - Mělník  24.9. Grulichová, Eklová 

2.st. Beseda se spisovatelkou I. Březinovou 14.10. Houšková M. 

2.st. Školní turnaj ve vybíjené 6. - 9. ročník  20.10. Grulichová, Špačková 

2.st Prevence kriminality – přednáška PČR celý říjen Houšková M. 

2.st. Beseda se spisovatelkou I. Březinovou  14.10. Houšková M. 

říjen Hýbeme se s Penny-vyhlášení – 1.místo 14.10. Grulichová, Špačková 

6.-9. Školní turnaj ve vybíjené 20.10. Grulichová, Špačková 

6.-9. Právní vědomí - přenáška listopad Houšková M. 

6.-9. Školní turnaj v přehazované 6. - 9. ročník  24.11. Grulichová, Špačková 

4.,5. Florbalový turnaj 4. a 5.ročníků   10.12. Sklenář 

prosinec Vánoční basketbalový turnaj   5 – 8 tř. ( pro 
členy basketbalového kroužku)  

17.12. Eklová, Brožová 

6.-9. Česko vesluje – projekt 6. - 9. ročník  22.2. Grulichová, Špačková 

6.-9. Školní turnaj v přehazované  16.3. Grulichová, Špačková 

2.st. Okresní kolo olympiády z češtiny DDM Mělník   Jodlová 

ŽP Návštěva parlamentu v Praze 1.4. Houšková M, Štrojsová 

2.st. Den Země 13.4. TU 

8.,9. Okresní kolo v basketbalu   21.4. Eklová, Grulichová 

4.,5. Velikonoční florbalový turnaj pro I. stupeň 22.4. Sklenář 

6.AB Ptačí krmítka - ornitologický program EVVO pro 
školy - Projektový den 

28.4. Hrabáková 

7.B Ptačí krmítka - ornitologický program EVVO pro 
školy - Projektový den 

29.4. Hrabáková 

1.-9. Projekt – Pojď ven celý květen Špačková 

1.AB,2. Besedárium - program k matematice  18.5. TU 

6.-9. Turnaj ve vybíjené chlapci  18.5. Špačková, Grulichová 

6.,7. Okresní kolo v basketbalu  8.6. Eklová, Grulichová 

9.AB Beseda - Právní vědomí pro 9. ročník  16.6. Jodlová, Hrabáková 

2.st. Ples ŽP  23.6. Houšková M., Štrojsová 

1.st. Závěrečný florbalový turnaj 1.stupeň 24.6. Sklenář 

1.st. Atletický den 28.6. TU 
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2.st. Sportovní den 29.6. TU 
 
 

9.2. Sportovní akce  - školní rok 2020/2021 
 

Název akce 
 

Jméno a příjmení 
účastníků 

Třída Datum konání Umístění 

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ 
BĚH 

Výběr žáků z celé školy 
(90 dětí) 

2. – 9. 
ročník 

16. září 
 

Projekt „POJĎ VEN“ celoškolní 
1. – 9. 
ročník 

1. – 31. 
května 

 

Florbalový turnaj Výběr žáků 4. – 5. 
ročník 

25. června  

Basketbalový turnaj 
Žáci kroužku basketbalu 5. – 7. 

ročník 
23. června  

Atletický den I. stupeň  28. června  

Sportovní den II. stupeň  29. června  

     

9.3. Zpráva EVVO za školní rok 2021/2022– Ing. Martina Hrabáková 
 
Cíle pro školní rok 2021/2022 
Spolupráce s obcí a KRPŠ 

- Zapojit se do úpravy okolí školy, Den Země, sázení stromů 
- Spolupracovat při organizaci vánočního jarmarku 
- Sepsání záměru pro realizaci Malé naučné stezky Byšicemi 

Recyklace surovin 
- Recyklace papíru, víček, plastů, hliníku 
- Zaměřit se na třídění odpadu ve škole 

Šetření energiemi 
- Pravidelně účinně větrat 
- Regulovat topení pomocí ventilů 

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

Podpora čtenářské gramotnosti 
- Školní knihovna 
- Školní klub 
- Dílny čtení 

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

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

Humanitární akce 
- Spolupráce s Klaudiánovou nemocnicí v Mladé Boleslavi 

Spolupráce 1. a 9. třídy 
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- 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 

 
Zpracován projektový záměr – Malá naučná stezka při ZŠ a MŠ BYŠICE 
 

Název projektu: Malá naučná stezka při ZŠ a MŠ Byšice 

Cíl projektu: Cílem projektu je smysluplně využít nově vzniklý prostor parčíku 
v bezprostřední blízkosti školy. Parčík by mohl sloužit k výuce žáků 
mateřské i základní školy, ale i široké veřejnosti. 

Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří všichni žáci základní školy, kteří se dobrovolně 
nebo ve vyučovacích hodinách do projektu zapojí. Druhou cílovou 
skupinou je také veřejnost. 

Odůvodnění 
projektu: 

Nově vzniklý prostor nabízí možnost relaxace a odpočinku v příjemném 
stínu nově vysázených stromů, nemá však praktické využití. 

Popis projektu: Předmětem projektu je návrh a realizace panelů Malé naučné stezky. 
Projekt bude členěn do několika fází. 

P
ří

p
ra

va
 p

ro
je

kt
u

: 

1. Fáze: školní rok 2021/2022 
Vybrané třídy druhého stupně se v tomto školním roce zúčastní 
ornitologického programu s názvem „Monitoring ptačích druhů ve 
spolupráci se školami“ a „Zvyšování hnízdních možností ptáků ve 
spolupráci se školami“. Součástí těchto projektů je beseda 
s odborníkem spojená s výrobou a následnou instalací ptačích budek a 
krmítek. 
Žáci zároveň začnou pozorovat osídlování ptačích budek a krmítek a 
následně pořizovat fotodokumentaci. 
Proběhne oslovení veřejnosti s možností zapojení se do tohoto 
projektu. 
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Sb
ěr

 in
fo

rm
ac

í: 

2. Fáze: školní rok 2022/2023 
V tomto školním roce se zaměříme na sběr materiálů na panely naučné 
stezky. Proběhne mapování výskytu ptactva hnízdícího ve vyrobených 
ptačích budkách a létajícího na ptačí krmítka. Žáci pořídí 
fotodokumentaci, ke které vyhledají ve vyučovacích hodinách potřebné 
informace na jednotlivé panely naučné stezky. Žáci s výtvarným 
nadáním mohou také některé zástupce z třídy ptáků malovat.  
Do fáze mapování se může zapojit i široká veřejnost. Fotografie 
z krmítek, ptačích budek a volně žijících živočichů bude možné zasílat 
na školní email: mala.naucna.stezka@zsbysice.cz 
Dalším krokem bude mapování volně žijících živočichů na území Byšic. 
Pozorování začne u hmyzu a skončí u savců. Nabízí se také možnost 
sledovat výskyt rostlin a jejich změny v průběhu ročních období. 
Informace na jednotlivé panely budou získávány v hodinách 
přírodopisu. 
V tomto školním roce proběhne pro další zúčastněné žáky beseda 
s mykologem. Poznatky z této besedy opět využijeme jako zdroj 
informací na naše panely. 

R
ea

liz
ac

e 
p

ro
je

kt
u

, 
p

ří
p

ra
va

 n
a 

ti
sk

: 

3. Fáze: školní rok 2023/2024 
Ze získaných materiálů budou sestaveny návrhy na konečný vzhled 
panelů naučné stezky. 
Tisk  

 
Den Země – 13. 4. 2022 
Třídíme  - papír, plast, sklo, kov, směs; Cesta na Hostín - sázení stromů, sběr odpadků; Natírání 
panelů naučné stezky – Hrabáková + 3 žáci z 9. nebo 8. třídy 
Realizace dvou projektových dnů ve výuce - realizovány v rámci projektu EU Šablon III.: 
28.4.2022 Ptačí budky - ornitologický program EVVO pro školy. 
Společná výroba ptačích budek do školní zahrady.  
29.4.2022Ptačí krmítka - ornitologický program EVVO pro školy 
Společná výroba ptačích krmítek do školní zahrady.  
 
SBĚR STARÉHO PAPÍRU 22.11.-26.11.2021 
Od pondělí 22.11. do pátku 26.11.2021 proběhl sběr starého papíru.  
Papír, prosíme, noste zvážený nebo případně vám jej pan školník zváží ve škole. Papír bude 
firmou rozdělován na karton a ostatní (karton je nižší výkupní cena). Výtěžek ze sběru bude 
rozdělen do třídních fondů podle toho, jaké množství každá třída přinese. 
 
SBĚR STARÉHO PAPÍRU 6.6.-10.6.2022 
Od pondělí 6.6.2022 do pátku 10.6.2022 proběhl sběr starého papíru.  
Papír, prosíme, noste zvážený nebo případně vám jej pan školník zváží ve škole. Papír bude 
firmou rozdělován na karton a ostatní (karton je nižší výkupní cena). Výtěžek ze sběru bude 
rozdělen do třídních fondů podle toho, jaké množství každá třída přinese. 
 
SBĚR HLINÍKU – PROBÍHÁ NA NAŠÍ ŠKOLE CELOROČNĚ 
 
SBĚR STARÝCH ELEKTROODPADU – PROBÍHÁ CELOROČNĚ  
 
 

mailto:mala.naucna.stezka@zsbysice.cz
https://www.zsbysice.cz/index.php/cs/2587-sber-stareho-papiru-22-11-26-11-2021
https://www.zsbysice.cz/index.php/cs/2848-sber-stareho-papiru-6-6-10-6-2022
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9.4. Hodnocení práce žákovského parlamentu ve školním roce 2021/22 
 

I přes všechna úskalí letošního školního roku spojená s pandemickými opatřeními v souvislosti se 
šířením covidu dokázal náš žákovský parlament (dále jen ŽP) uskutečnit několik úspěšných 
projektů. 
1) 17. 10. 2021 Byšický maraton - Žákovský parlament pořádal ve spolupráci s místními hasiči 

tradiční Byšický maraton. 
Dne 17. 10. 2021 se uskutečnil v pořadí již 4. 
ročník Byšického maratonu. Na trase byla 
rozmístěna stanoviště, která pro účastníky 
připravili členové ŽP a místní hasiči. Návštěvníci 
si mohli vyzkoušet střelbu šípem na cíl, střelbu 
ze vzduchovky, znalost topografických značek, 
různé přeskoky, opičí dráhu, nebo třeba jízdu 
na lanovce.  
U vstupu měli účastníci možnost předat členům 
ŽP svůj námět na využití výtěžku z této akce, 
který činil 8.430 Kč. Většina hlasujících se 
vyslovila pro podporu nemocných dětí, a tak ŽP 
navázal spolupráci s Dobrovolnickým centrem 
při Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. 
Na Světový den štědrosti členové ŽP centru 
předali 6000 Kč.  

 
2) Akce „Hledáme Ježíšky“ 

Na podzim letošního roku se členové ŽP zapojili do charitativní akce Dobrovolnického centra 
při Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi s názvem „Hledáme Ježíšky“. Cílem bylo potěšit 
pacienty, kteří se na Vánoce nedostanou domů. O akci informovali spolužáky a zaměstnance 
naší školy a s jejich pomocí pro babičky a dědečky vybrali velké množství teplých dek, 
polštářů, ponožek a přáníček. Na Štědrý den dobrovolníci všechny dárky pacientům rozdali. 

 
3) 2. 2. 2022 - Akce čtyřlístky - Proběhla tato výzva: Malujte, tvořte čtyřlístky: háčkované, 

keramické, papírové společně s námi! Kam putovaly čtyřlístky?  
V lednu členy ŽP informovala koordinátorka Dobrovolnického centra při Klaudiánově 
nemocnici v Mladé Boleslavi paní Kaftanová o nové akci. Tentokrát bylo cílem popřát 
pacientům hodně štěstí. Všichni proto začali vyrábět čtyřlístky jako symbol štěstí. Z celé školy 
se shromáždily čtyřlístky háčkované, malované i perníkové. Do výroby se zapojily i členky 
KRPŠ. Paní Kaftanová naše čtyřlístky odvezla do nemocnice a dne 11. 2. na Den nemocných 
je dobrovolníci předali nemocným. 

 
4) Projekt „Senioři, pojďme ven!“ Vítězný projekt v Senátu ČR  

Dne 1. dubna 2022 představili za účasti všech přihlášených škol a hostů zástupci nejlepších 
10 parlamentů na půdě Senátu ČR své projekty. Porota a všichni přítomní hosté vybrali 
přímo na místě nejinspirativnější žákovský projekt roku, a to byl ten náš! 
Samotné nás překvapilo, že při porovnávání s velkými školami z Prahy, Brna, Turnova nebo 
Českých Budějovic, náš projekt zvítězil.  Hodnotící senátoři vyzdvihli naši snahu 
posilovat hodnoty a principy demokracie. Našim cílem bylo potěšit klienty z Centra seniorů 
Mělník, věnovat jim svůj čas a motivovat je k pohybu. Všechny cíle byly splněny. 
Ze Senátu jsme odjížděli s hřejivým pocitem. Potvrdilo se nám naše přesvědčení, že vykonat 
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dobrý skutek, je cesta tím správným směrem. 
Vždyť jak je uvedeno na webu CEDU: 
Smyslem žákovských parlamentů není zavírat se před okolím (za zdi školy), ale naopak být 
pro něj oporou a pomocnou rukou. Vyspělé žákovské parlamenty se stávají prostředníkem, 
který umožňuje všem dětem ze školy naplňovat své potřeby a realizovat své nápady. 

 
5) VELIKONOČNÍ JARMARK 2.4.2022 
 

2.4. 2022 proběhl v budově školy velikonoční jarmark, který byl pořádán KRPŠ s pomocí ŽP a 
tříd z 1.stupně a 2.stupně. 
Za žákovský parlament byla 4 stanoviště, a to: zdobení perníčků, zažehlování korálků, sbírka 
pro Ukrajinu, tvoření a prodej mýdel 

 
6) PERNÍČKY PRO UKRAJINU - 16.3. a 17.3. 2022 žáci žákovského parlamentu pekli srdíčka v 
barvách ukrajinské vlajky 
 

Pod vlivem hrůzostrašných zpráv měli 
členové ŽP velikou potřebu pomoci 
Ukrajině. Rozhodli se upéct perníčky ve 
tvaru srdce v ukrajinských barvách a 
nabídnout je na různých místech 
k prodeji. Sešli se po vyučování 
v žákovské kuchyňce, kde perníčky pekli, 
natírali, malovali a balili. Do práce se 
s nimi zapojilo mnoho dalších lidí, žáků a 
zaměstnanců školy. I díky jejich velké 
pomoci odvezli jednu celou krabici 
malovaných perníčků na čerpací stanici 
v Byšicích, druhou do místního obchodu 
a třetí po domluvě s vedením umístili 
v liblickém zámku. Za takto získané 
peníze chtějí podpořit nově příchozí 
ukrajinské žáky, aby mohli jezdit na 
výlety se třídami, do kterých byli 
zařazeni. Ke dni 11. 5. 2022 byla do 
pokladny předána částka 8.527 Kč. 
 

7 ) Návštěva Dobrovolnického centra při Klaudiánově nemocnici 
Členové žákovského parlamentu navštívili dne 16. 6. 2022 Dobrovolnické centrum při 
Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Připravili si sedm různých stanovišť pro malé děti. 
Díky paní Kaftanové, koordinátorce Dobrovolnického centra, může žákovský parlament 
pomáhat tam, kde je to opravdu potřeba. Děti si odpoledne užily a naši členové už se těší na 
další spolupráci. 

 
 
 
 
 
 

https://www.zsbysice.cz/index.php/cs/2803-velikonocni-jarmark-2
https://www.zsbysice.cz/index.php/cs/2802-pernicky-pro-ukrajinu-a-velikonocni-jarmark-2
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8 ) Žákovský ples 
Na přání většiny žáků druhého stupně 
zorganizovali členové ŽP za velké pomoci 
mnoha zaměstnanců školy v pořadí již 9. 
žákovský ples. Tělocvična se proměnila v krásně 
vyzdobený taneční sál s úhledně zabalenou 
tombolou, občerstvení bylo zajištěno, hrála živá 
hudba a všichni se skvěle bavili. Částku 
utrženou z plesu použijí členové ŽP na další 
charitativní akce, které je čekají v následujícím 
školním roce. 

 
 
 
 
 
 

 
 

9.5. Výchovně vzdělávací akce, exkurze a výlety jednotlivých tříd 
 
1. A 
15. 9. 2021 - Divadélko pro školy - Africká pohádka   
18. 10 2021 – Jablíčkový den – práce v centrech 
20. 10. 2021 – Kino 3D – Podmořský svět 
3. 12. 2021 – Mikuláš, čert, anděl 
21. 12. 2021 Vánoční besídka 
21. 1. 2022 – Den s vránou 
18. 2. 2022 – Výprava za lesními zvířátky 
1. 4. 2022 – DDM Mělník – trampolínky 
11. 4. 2022 – Projekt Velikonoce – tradice a zvyky 
18. 5. 2022 – Besedárium – program Honba za pokladem Černého piráta 
25. 5. 2022 – Divadelní představení Hurvínkovi pohádky 
1. 6. 2022 – Dětský den  
6. 6. 2022 – Výlet do Liblic 
17.6. 2022  -Školní výlet: Pohádkový les Bílina, Pohádkové muzeum Duchcov 
27. 6. 2022 - Filmové představení Tajemství staré bambitky 2 
28. 6. 2022 - Atletický den 
 
1. B 
15. 9. 2021 - Divadélko pro školy - Africká pohádka   
16. 9. 2021 - Beseda ve školní knihovně  
18. 10. 2021 – Projektový den – jablíčka 
20. 10. 2021 – Divadlo 
21. 12. 2021 – Vánoční besídka 
1. 4. 2022 – DDM Mělník – trampolínky 
11. 4. 2022 – Projekt Velikonoce 
6. – 13. 5. 2022 – ŠVP- Kryštofovo údolí 
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18. 5. 2022 – Besedárium – program Honba za pokladem 
25. 5. 2022 – Divadlo Spejbla a Hurvínka 
1. 6. 2022 – Den dětí 
17.6. 2022  -Školní výlet: Pohádkový les Bílina, Pohádkové muzeum Duchcov 
27. 6. 2022 - Filmové představení Tajemství staré bambitky 2 
28. 6. 2022 - Atletický den 
 
2. Třída 
15. 9. 2021 - Divadélko pro školy - Africká pohádka     
21. 12. 2021 – Vánoční zvyky a tradice 
7. 3. 2022 – Divadelní představení v Mladé Boleslavi – Princezna ze mlýna 
1. 4. 2022 – DDM Mělník – trampolínky 
13. 4. 2022 – projektový den – Velikonoce 
29. 4. 2022 – Projekt – čarodějnice 
18. 5. 2022 – Beseda – Honba za pokladem černého piráta 
1. 6. 2022 – Den dětí 
6. 6. 2022 – Pěší výlet do Liblic 
17.6. 2022  -Školní výlet: Pohádkový les Bílina, Pohádkové muzeum Duchcov 
27. 6. 2022 - Filmové představení Tajemství staré bambitky 2 
28. 6. 2022 - Atletický den 
 
3. Třída 
13.- 17. 9. 2021 – ŠVP Plavy 
21. 12. 2022 – vánoční posezení 
7. 3. 2022 – divadlo – Princezna ze mlýna 
7. 4. 2022 – exkurze – poznávání pískovcových skal 
6. 5. 2022 – poznávací výlet Mělník 
25. 5. 2022 – Divadlo Spejbla a Hurvínka 
1. 6. 2022 – Dětský den 
15. 6. 2022 – Mělník - muzeum  
23. 6. 2022 – Hrad Kost 
27. 6. 2022 - Filmové představení Tajemství staré bambitky 2 
28. 6. 2022 - Atletický den 
 
4. třída 
15. 9. 2021 - Divadélko pro školy - Africká pohádka  
11. 10. 2021 – Projekt – Staré pověsti české 
9. 11. 2022 – dopravní výchova – dopravní hřiště Mělník 
21. 12. 2022 – vánoční besídka 
25. 3. 2022 – Šemánovice – práce se sklem 
11. 4. 2022 – Výlet na Mělník 
4. 5. 2022 – Pražský hrad 
23. 5. 2022 – Dopravní výchova – hřiště Mělník 
1. 6. 2022 – projekt – vodní díla 
2. 6. 2022 – Primární prevence na posílení pozitivních vztahů 
6. 6. 2022 – výlet do Liblic 
13. 6. 2022 – Jump park Letňaty     
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5. A 
3. 9. 2021 – vycházka do Liblic 
9. 9. 2021 - vlastivědná exkurze hrad Bezděz/Muzeum Čtyřlístku  
10. 9. 2021 - Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti - beseda ve školní knihovně  
15. 9. 2021 - Divadélko pro školy - Africká pohádka  
21. 9. 2021 – Centrum seniorů Mělník 
7. 10. 2021 – Přírodovědná exkurze – Planetárium Praha 
4. 11. 2021 – exkurze – Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Liběchov 
10. 11. 2021 – INSPIS – testování Aj 
11. 11. 2021 – INSPIS – Čj 
12. 11. 2021 – INSPIS M 
19. 11. 2021 – Beseda nad přečtenými knihami 
21. 12. 2021 – vánoční besídka 
3. 3. 2022 – Workshop – šikovné ruce 
28. 3. 2022 - Svíčkárna RODAS 
6. 4. 2022 – beseda – vývojové změny v dospívání 
11. 4. 2022 – knihovna Mělník 
4. 5. 2022 – Praha – pražský hrad, historické centrum 
1. 6. 2022 – dětský den 
6. 6. 2022 – Zámek Liblice 
9. 6. 2022 – Zámek Veltrusy 
13. 6. 2022 – Jump park Letňany 
 
5. B 
9. 9. 2021 - vlastivědná exkurze hrad Bezděz/Muzeum Čtyřlístku  
15. 9. 2021 - Divadélko pro školy - Africká pohádka  
7. 10. 2021 – Přírodovědná exkurze – Planetárium Praha 
4. 11. 2022 - exkurze – Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Liběchov 
8. 11. 2021 – testování INSPIS – Čj 
9. 11. 2021 – testování INSPIS Aj 
21. 12. 2021 – vánoční besídka 
3. 3. 2022 – Projekt polytechnické vzdělávání, workshop – šikovné ruce 
7. 4. 2022 – Vlastivědná exkurse – EVP za tajemstvím pískovcových skal 
21. 4. 2022 – vlastivědná exkurze – sklářské dílničky 
12. 5. 2022 – vlastivědná exkurze – Národní technické muzeum 
23. – 25. 5. 2022 – škola v přírodě 
22. 6. 2022 – vlastivědná exkurze Praha 
23. 6. 2022 – Hrad Kost 
 
6. A 
15. 9. - 17. 9. 2021 – adaptační kurz Malá skála 
14. 10. 2021 – beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou 
21. 12. 2021 – vánoční besídka 
22. 2. 2022 – projekt Česko vesluje 
5. 4. 2022 – exkurze Kokořínsko – Mokřad pod Pokličkami 
6. 4. 2022 – exkurze Vidim – výukový program Letem včelím světem 
13. 4. 2022 – Den Země 
28. 4. 2022 – Ptačí budky – ornitologický program EVVO pro školy 
10. 5. 2022 – Archeoskanzen Březno u Loun 
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15. 6. 2022 – výlet Mělník 
 
6.  B 
15. 9. - 17. 9. 2021 – adaptační kurz Malá Skála 
17. 9. 2021 – den prevence – zvládání agrese a řešení krizových situací v kolektivu 
14. 10. 2021 – beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou 
21. 12. 2021 – vánoční besídka 
28. 3. 2022 – pěší výlet do Košátek – svíčkárna 
5. 4. 2022 – exkurze Kokořínsko – Mokřad pod Pokličkami 
6. 4. 2022 – exkurze Vidim – program Letem včelím světem 
17. 4. 2022 – Den Země 
28. 4. 2022 – Ptačí budky – ornitologický program  
10. 5. 2022 – Archeoskanzen Březno u Loun 
18. 5. 2022 – Umělecká exkurze do Prahy – Národní muzeum 
6. 6. 2022 – přírodovědná exkurze Liblice 
15. – 17. 6. 2022 – stanování v Byšicích, cyklistický výlet, exkurze Praha 
28. 6. 2022 Kino - Film Zátopek  
29. 6. 2022 Sportovní den 
 
7. A 
29. 9. 2021 - IQ LANDIA   
21. 10 2021 – Preventivní program 
4. 11. 2021 – testování INSPIS Čjl 
12. 11. 2021 – testování INSPIS Aj 
16. 11. 2021 – svíčkárna Košátky 
21. 12. 2021 – vánoční besídka 
12. 1. 2022 – beseda s Mgr. Vítkem Hrbáčkem – klima třídy, spolupráce 
26. 1. 2022 – beseda s Mgr. Vítkem Hrbáčkem – klima třídy, spolupráce 
22. 2. 2022 – projekt Česko vesluje 
6. 4. 2022 - preventivní program zaměřený na komunikaci, hodnoty a postoje 
12. 4. 2022 – environmentální exkurze 
13. 4. 2022 – Den Země 
9. 5. 2022 – projekt Zdravá 5 
10. 5. 2022 - výlet 
13. 6. 2022 – ekocentrum Koniklec 
20. 6. 2022 Školní turnaj v basketbalu  
28. 6. 2022 Kino  - film Zátopek 
29. 6. 2022  Sportovní den  
 
7. B 
29. 9. 2021 - IQ LANDIA  
15. 10. 2021 – kino Letňany – Město 44 
8. 11. 2021 – testování INSPIS Aj, Čj 
9. 11. 2021 – testování INSPIS M 
18. 11. 2021 – svíčkárna Košátky 
21. 12. 2021 – vánoční besídka 
22. 2. 2022 – projekt Česko vesluje 
23. 3. 2022 – exkurze Praha – Národní muzeum 
12. 4. 2022 – exkurze – Ekocentrum Koniklec – Zaniklá řemesla na Vidimi 



55 
 

13. 4. 2022 – Den Země 
29. 4. 2022 – Ptačí budky- ornitologický program 
10. 5. 2022 – Projekt Zdravá 5 
23. – 25. 5. 2022 – výlet 
13. 6. 2022 -  turistický výlet – Kokořín – Pokličky 
28. 6. 2022 -  kino – Zátopek 
29. 6. 2022 – Sportovní den 
 
8. A 
14. 10. 2021 – beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou 
15. 10 2021 – kino Letňany – Město 44 
21. 12. 2021 – vánoční besídka 
9. 3. 2022 – MKD Mělník – My děti ze stanice ZOO 
13. 4. 2022 – Den Země 
8. 6. 2022 – IPS – práce s profesními informacemi a využívání informačních služeb 
14. 6. 2022 – Toboga Fantazy Zličín 
 
8. B 
7. 10. 2021 – beseda s PČR na téma užívání návykových látek a trestní odpovědnosti 
14. 10. 2021 – beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou 
15. 10. 2021 – kino Letňany – Město 44 
21. 12. 2021 -vánoční besídka 
9. 3. 2022 – MKD Mělník – My děti ze stanice ZOO 
13. 4. 2022 – Den Země 
12. 5. 2022 - PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ÚTLAKU A ODBOJE – PANENSKÉ BŘEŽANY 
14. 6. 2022 - ZLIČÍN – TOBOGA FANTASY 
 
9. A 
30. 9. 2021 - Evropský den jazyků - prezentace 9.AB ve třídách 
15. 10. 2021 – kino Letňany – Město 44 
5. 11. 2021 – testován INSPIS M, Čj 
15. 11. 2021 – sázení stromů na cestě za tratí 
21. 12. 2021 – vánoční besídka 
21. 2. 2022 – testování SCIO – OSP 
22. 2. 2022 – projekt Česko vesluje 
24. 2. 2022 – testování SCIO Čj 
1. 3. 2022 – testování SCIO M 
2. 3. 2022 – testování SCIO Aj 
9. 3. 2022 – MKD Mělník – divadelní představení My děti ze stanice ZOO 
13. 4. 2022 – Den Země 
10. 5. 2022 – Archeoskanzen Březno u Loun 
12. 5. 2022 - PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ÚTLAKU A ODBOJE – PANENSKÉ BŘEŽANY 
13. 5. 2022 – testování INSPIS M 
18. 5. 2022 –testování INSPIS Čjl 
30. 5. 2022 – obhajoby ročníkových prací 
10. 6. 2022 - výlet Mělník – procházka na zrekonstruované plavební komory v Hoříně 
16. 6. 2022 – beseda PČR – právní vědomí 
20. 6. 2022 – JUMP aréna Letňany 
23. 6. 2022 – pěší výlet do Košátek 
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29. 6. 2022 – závěrečné rozloučení, rozdávání vysvědčení 
 
9. B 
1. 9. 2022 – slavnostní zahájení školního roku 
22. 9. 2021 - Evropský den jazyků- prezentace žáků 9.AB ve třídách  
15. 10. 2022 – kino Letňany –film Město 44 
4. 11. 2022 – Testování INSPIS Čjl 
9. 11. 2022 – Testování INSPIS Aj, M 
15. 11. 2022 – projekt sázení ovocných stromů (cesta za tratí) 
29. 11. 2022 – Volba povolání – IPS Mělník - beseda 
21. 12. 2022 – vánoční besídka 
23. 2. 2022 – testování SCIO Aj 
25. 2. 2022 – testování SCIO Čjl 
4. 3. 2022 – testování SCIO OSP 
8. 3. 2022 – testování SCIO M 
9. 3. 2022 – divadelní představení v MKD Mělník – My děti ze stanice ZOO 
11. 3. 2022 – partnerské vztahy – beseda 
13. 4. 2022 – Den Země 
2. 5. 2022 - ROČNÍKOVÉ PRÁCE – termín odevzdání 
12. 5. 2022 - PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ÚTLAKU A ODBOJE – PANENSKÉ BŘEŽANY 
13. 5. 2022 – testování INSPIS Čjl 
31. 5. 2022 - Obhajoby ročníkových prací 
10. 6. 2022 - výlet Mělník – procházka na zrekonstruované plavební komory v Hoříně 
14. 6. 2022 - ZLIČÍN – TOBOGA FANTASY 
16. 6. 2022 - PRÁVNÍ VĚDOMÍ PČR – BESEDA 
20. 6. 2022 – pěší turistický výlet do Dolních Beřkovic 
27. 6. 2022 - KINO BYŠICE – film ZÁTOPEK 
29. 6. 2022 – závěrečné rozloučení, rozdávání vysvědčení 
 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Tematická inspekční činnost proběhla dne 5. května 2022: 
 
Zaměřená byla na podporu školy při integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků. S vedením 
školy a pedagogickými pracovníky byla řešena pro školu aktuálně potřebná a relevantní témata 
týkající integrace a vzdělávání ukrajinských žáků, kteří uprchli před válečným konfliktem. 
 

Zadání zveřejněné podpory pro školy dle https://csicr.cz/cz/Aktuality/Integrace-a-vzdelavani-

ukrajinskych-deti-a-zaku-%E2%80%93  

„Česká školní inspekce bude provádět metodicky orientované návštěvy škol s vyšším počtem 
ukrajinských dětí a žáků a na základě komplexního zhodnocení situace v konkrétní škole včetně 
diskusí s vedením školy i pedagogickými pracovníky pomůže školám na místě řešit témata, která 
budou v danou chvíli pro danou školu relevantní. Současně Česká školní inspekce na místě 
zhodnotí potřebu dalších podpor a intervencí a v následné dohodě s Národním pedagogickým 
institutem ČR či dalšími organizacemi pomůže zajistit poskytnutí takové podpory cíleně na 
základě potřeb dané školy.“ 
 

https://csicr.cz/cz/Aktuality/Integrace-a-vzdelavani-ukrajinskych-deti-a-zaku-%E2%80%93
https://csicr.cz/cz/Aktuality/Integrace-a-vzdelavani-ukrajinskych-deti-a-zaku-%E2%80%93
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11. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Zprávu o finančním hospodaření školy za kalendářní rok 2021 viz. Příloha č. 1 – Účetní uzávěrka 
za rok 2021, ZŠ a MŠ Byšice, Komenského 200, 277 32 Byšice 
 

12. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
 
Škola ve školním roce 2021 -22 nebyla zapojena do mezinárodních programů. 
 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Škola neorganizuje programy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 
 

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

14.1. Projekt EU peníze školám 3 
 

Název projektu CZ: Podpora rozvoje kvality ZŠ a MŠ Byšice 3 

Název projektu EN: Support of the quality development of Pre-school and PrimarySchool Byšice 
3 
Registrační číslo projektu dle MS2014+:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019254 
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Číslo výzvy: 02_20_080 
Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 
Skutečné datum zahájení: 1.2.2021 
Předpokládané datum ukončení: 31.1.2023, skutečné datum ukončení 31.8.2022 
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 912 264,00 Kč 
V rámci projektu jsou podpořeny aktivity v mateřské škole a  základní škole. 
 

MŠ    šablon 

3.I/1  Školní asistent – personální podpora MŠ 60 

3.I/6 
 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení 

prostřednictvím vzájemných návštěv 
6 
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3.I/9  Projektový den ve výuce - (povinná aktivita) 2 

ZŠ      

3.II/1  Školní asistent – personální podpora ZŠ 24 

3.II/3  Školní psycholog – personální podpora ZŠ 12 

3.II/9  Využití ICT ve vzdělávání c) 32 hodin 1 

3.II/11  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2 

3.II/12  Projektový den ve výuce - (povinná aktivita) 2 

 
 

14.2. Projekt EU "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 suburbancamps 
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. 
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 - vznikl při ZŠ Byšice. Je 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. 
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15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

15.3. Na škole není zřízena odborová organizace 
 

15.4. Škola pravidelně spolupracuje s 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. 

15.5. 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.  

15.6. 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). 

15.7. Spolupráce ze ZŠ Jungmannovy sady 
Úzce spolupracujeme se ZŠ Jungmannovy sady. Lektorování v oblasti využití ICT technologií a 
přírodních věd (M. Čáslavová a E. Matějková). 

15.8. Spolupráce s MAS Dolní Pojizeří a MAS Vyhlídky  
Aktivně spolupracujeme s MAS Dolní Pojizeří. Společně realizujeme projekty EU Dětský klub a 
příměstské tábory a pravidelné projekty „Děti svému okolí“ – sázení stromů. 
Aktivně také spolupracujeme s MAS Vyhlídky. Především zapojením do MAP (místního akčního 
plánování).  

15.9. Údaje o zapsaném spolku – Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Byšice, z.s. 
 
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; Markéta Škodová; Vlaďka Chalupová; Dagmar Horová; Hermína Holanová; 
Martina Vlachová; Lenka Vaisová; Markéta Vlčková 
 
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 2021 -2022. 

http://www.zsbysice.cz/index.php/cs/krps-clanky
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16. Přílohy: 

Příloha 1 -Účetní uzávěrka za rok 2021, ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník, Komenského 200,  27732 
Byšice  
 

Příloha 2  -Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. za období 
1.1.2021 - 31.12.2021 
 
 
 

 
 
 
Výroční zprávu zpracoval:     ….......................................................... 
 podpis a razítko 
Mgr. František Viktorin, ředitel 
 
 
 
 
 
Výroční zprávu schválila Školská rada dne: …............................ 
 
 
 
                                                                            …..................................................... 
 podpis 
Ing. Vladimíra Chalupová, předsedkyně Školské rady  
 
 



61 
 

 
 
 
 
 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
 

ZA ROK 2021 
 
 
 
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 1-12/2021 – vlastní prostředky, prostředky 
zřizovatele 

- Č. 2 - Čerpání nákladů a výnosů za období 1-12/2021 - ÚZ 
- Č. 3 - Finanční vypořádání dotací za rok 2021 

 
 
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. 
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Finanční hospodaření 
 
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 (termín prodloužen do 37.7.2021). Dotace nebyla vyčerpána ve výši 
2 083,00 Kč. 
 
V roce 2021 byla přidělena dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na podporu rozvoje kvality 
ZMŠ Byšice (ÚZ 33063) v celkové výši 912 264,00 Kč s předpokládaným datem ukončení 
projektu 31.1.2023. K 31.12.2021 zbývá k čerpání 364 488,00 Kč. 
 
V roce 2021 projekt „Obědy do škol SK III.“ (ÚZ 13014) pokračuje ve výši dotace 77 008,05 Kč, 
datum ukončení k 30.6.2021. Nevyčerpáno a vráceno 69 445,95 Kč. 
 
V roce 2021 přijata dotace „Obědy do škol SK IV.“ (ÚZ 13014) ve výši 37 075,50 Kč 
s předpokládaným datem ukončení k 30.6.2022. K 31.12.2021 zbývá k čerpání 31 839,50 Kč. 
 
Dotace na realizaci projektu „Dětský klub a příměstské tábory…“ (ÚZ 13013) ve výši 917 431,25 
Kč (k 31.12.2021 přijaté zálohy na dotaci ve výši 813 031,75) s předpokládaným datem ukončení 
projektu 31.12.2022. K 31.12.2021 zbývá k čerpání 516 828,65 Kč. 
 
Hospodařením s prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 475 000,00 Kč 
(příspěvek na provoz a ostatními výnosy z hlavní činnosti 2 206 726,71 Kč (výnosy z úroků, 
úplaty za předškolní vzdělávání, stravné, ostatní) bylo dosaženo zlepšeného výsledku 
hospodaření ve výši 20 286,41 Kč. 
 
Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2021 byl ve výši 20 286,41 Kč. 
 
Rekapitulace čerpání finančních prostředků v roce 2021: 

 Účet Poskytnuto Čerpání 2021 Čerpání celk. 

Dotace ze státního rozpočtu – ÚZ 
33353 

672.0500 34 465 211,00 34 465 211,00 34 465 211,00 

Dotace z EU – ÚZ 13014 Potravinová 
pomoc III 

672.0500 77 008,05 4 076,10 7 562,10 

Dotace z EU – ÚZ 13014 Potravinová 
pomoc IV. 

672.0500 37 075,50 5 236,00 5 236,00 

Dar Nadace Women4women 2021 648.0500 4 673,00 3 633,00 3 633,00 

Dotace z EU – ÚZ 13013 Dětský klub a 
PT 

672.0500 917 431,25 285 327,60 400 602,60 

Dotace z EU – ÚZ 33063 II. 672.0500 1 984 568,00 313 961,92 1 982 485,00 

Dotace z EU – ÚZ 33063 III. 672.0500 912 264,00 547 776,00 547 776,00 

Příspěvek na provoz 672.0500 3 475 000,00  3 454 713,59   3 454 713,59 
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Náklady - název účtu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

501.5XX - Spotřeba 
materiálu (bez potravin, čipů, kroužků) 548 573 490 681 537 534 599 509 628 735 1 166 

502.5XX - Spotřeba 
energie 1 732 1 252 1 418 1 117 944 974 1 065 1 172 899 945 784 

511.5XX - Opravy a 
udržování 225 315 248 237 390 359 358 307 598 347 309 

512.5XX - Cestovné 35 33 30 31 29 30 32 39 38 9 20 

518.5XX - Služby 527 647 700 616 595 610 594 733 865 819 978 

521.5XX - Mzdové 
náklady 120 120 156 157 156 156 162 156 165 148 132 

524.5XX - Zák. soc. 
pojištění 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -12 

527.5XX - Zák. soc. 
náklady 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 54 

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

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

547.5XX - Manka a škody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 

549.5XX -  Jiné ostatní 
náklady 0 16 15 15 15 25 15 15 24 26 35 

551.5XX - Odpisy 114 127 58 57 56 59 65 131 127 126 124 

557 5XX - Náklady z 
vyřazených pohledávek 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 

558.5XX - DDHM, DDNM 
(do 2011 na 501) 0 371 50 316 266 305 94 313 291 589 474 

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

Celkem 3 322 3 457 3 179 3 227 2 989 3 052 2 987 3 378 3 636 3 756 4 065 
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Stav fondů k 31.12.2021 (v Kč) 

       

Fondy 
Stav k 
1.1.2021 

Tvorba 

Čerpání 
Stav k 
31.12.2021 

z výsledku 
hospodaření 

jiné zdroje 

411 Fond odměn 31 714,00 3 286,00 0,00 0,00 35 000,00 

412 FKSP 404 104,67 0,00 505 369,00 541 706,00 367 767,67 

413 
Fond rezervní - 
zlepšený VH 

32 357,35 13 719,66 0,00 0,00 46 077,01 

414 
Fond rezervní - 
ostatní zdroje 

823 673,72 0,00 613 604,55 623 698,62 813 579,65 

416 Fond investiční 113 801,02 0,00 70 476,60 42 350,00 141 927,62 

Celkem 
1 405 
650,76 

17 005,66 
1 189 
450,15 

1 207 
754,62 

1 404 
351,95 

       
Pozn.:       

411 
tvorba fondu - výsledek hospodaření za 
rok 2020    

412 
tvorba fondu - 2 % z mzdových prostředků a náhrad 
DPN, izolaček   

413 
tvorba fondu - výsledek hospodaření za 
rok 2020    

414 
tvorba fondu - finanční dary, nespotřebovaná dotace EU ÚZ 33063 
III., ÚZ 13013, 13014  

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 
inv. potřeb     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 
Stav majetku k 31.12.2021 (v Kč) 

      

Majetek 
Stav k 
1.1.2021 

Přírůstek Úbytek 
Stav k 
31.12.2021 

018.010 DDNM - ZŠ 63 143,50 0,00 0,00 63 143,50 

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 1 158 863,33 0,00 0,00 1 158 863,33 

028.010 DDHM - ZŠ 4 644 137,13 721 691,67 98 718,17 5 267 110,63 

028.011 DDHM - ZŠ FKSP 149 628,27 39 349,00 8 240,00 180 737,27 

028.020 DDHM - MŠ, ŠJ 2 176 313,05 150 702,44 52 112,00 2 274 903,49 

028.021 DDHM - MŠ, ŠJ FKSP 35 295,39 45 474,00 20 940,99 59 828,40 

901.010 Ostatní DDNM - ZŠ 203 013,30 15 015,12 5 622,00 212 406,42 

901.020 Ostatní DDNM - MŠ, ŠJ 9 346,50 1 926,00 0,00 11 272,50 

902.010 Ostatní DDHM - ZŠ 1 713 531,63 150 015,99 203 887,37 1 659 660,25 

902.020 Ostatní DDHM - MŠ, ŠJ 837 368,85 58 668,00 127 592,74 768 444,11 

909.010 Ostatní majetek - FKSP ZŠ 20 265,00 18 699,00 0,00 38 964,00 

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 

27 332,00 0,00 0,00 
27 332,00 

992.004 
Ostatní dl. podmíněná 
aktiva - výpůjčka KRPŠ 

84 947,00 0,00 0,00 
84 947,00 

Celkem 57 193 229,07 1 201 541,22 517 113,27 57 877 657,02 

 
Přehled darů k 31.12.2021 (v Kč) 

  

Dárce Kč 

Tescoma 5 000,00 

Kulla Vladimír 3 400,00 

Women4Women 4 673,00 

Celkem 13 073,00 
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ZÁKLADNÍ  ŠKOLA   A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  BYŠICE, okres Mělník 
KOMENSKÉHO 200, 277 32 BYŠICE 

 
 

Výroční    zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
za období 1.1.2021 - 31.12. 2021 

 
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 2022  Mgr. František Viktorin, ředitel 
  
 
 

 


