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1 Základní údaje o škole 
 

 

 

 

1.1 škola 

název školy  Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou 

                                         Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace 

adresa školy  Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 

právní forma  příspěvková organizace 

IČO   71009949 

IZO   102274959 

Identifikátor školy  600047661 

Vedení školy  ředitelka: PaedDr. Dagmar Kuzníková 

                                         zástupkyně ředitelky: Mgr. Iveta Krejčiříková 

Kontakty   telefon: 311284902-4 

                                         e-mail: skola@skola.trebizskeho.cz 

                                         www.skola.trebizskeho.cz 

 

 

 

 

1.2 zřizovatel 

název zřizovatele  Město Kralupy nad Vltavou 

adresa   Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou 

kontakt   telefon: 315739811 

e-mail:  mesto@mestokralupy.cz  
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1.3 součásti školy – obory vzdělání    

 

                    kapacita 

      Základní škola                                           440 

      Mateřská školka                                         28 

      Školní družina       90 

      Školní klub                                                 60 

      Školní jídelna                                         neuvádí se 

 

 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

 

      Součást školy  Počet tříd/oddělení                   Počet žáků  

 

      1. stupeň       9                         196                 

      2. stupeň                                          9                                         196             

      Celkem                                         18                                         392            

      Školní družina                                3                                           90                    

      Školní klub                                     1                                           30                    

      Mateřská škola                              1                                          28 

 

Komentář: 

Ve školní družině bylo zapsáno 90 žáků z 1., 2. a 4. třídy pracujících pod vedením 3 

vychovatelek. 

Ve školním klubu bylo zapsáno celkem 30 žáků ze 3. tříd pod vedením 1 vychovatele.  

 

 

 

1.5 materiálně technické podmínky školy 

 

1.5.1 Materiální 

 

     Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů, 

např. matematiky, českého jazyka, angličtiny, přírodopisu, chemie je využíván výukový 

SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna, která 

byla dovybavena dalšími knihami. V rámci projektu Šablony II pro Třebízského se 

v knihovně realizovaly čtenářské kluby. Odborná literatura, učebnice, učební pomůcky 

a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové tituly, v tomto školním roce jsme 

nakoupili větší množství pomůcek z projektu EU. Pedagogové i žáci mohou využívat 

dvě moderní učebny PC včetně jedné 3D tiskárny. V průběhu školního roku bylo 

využíváno učiteli i žáky 19 dataprojektorů, 65 notebooků a 57 tabletů včetně dvou 

dobíjecích skříní, 6 učeben s interaktivní tabulí. Do všech učeben a kabinetů je 

zavedena bezdrátová internetová síť. Škola vlastní 8 digitálních fotoaparátů. Při akcích 

v aule školy nebo na zahradě používáme vlastní ozvučení. 
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V červnu 2022 začala rozsáhlá rekonstrukce elektrorozvodů a školní kuchyně a 

jídelny. 

     V rámci bezpečnosti jsme provedli prořez stromů ve školní zahradě.  

 

    
 

      
  

 

1.5.2 Prostorové 

 

     Škola je tvořena pouze jednou budovou s přilehlým školním hřištěm a rozsáhlou 

zahradou s nádhernou venkovní učebnou a skladem pomůcek využívaných nejen pro 

výuku, ale také v mimoškolní činnosti. 

     Škola má vlastní tělocvičnu, kterou využívá pro výuku tělesné výchovy i pro 

mimoškolní činnost žáků. Slouží také školní družině, mateřské školce a sportovním 

kroužkům. V odpoledních a večerních hodinách tělocvičnu pronajímáme ostatním 

zájemcům o sportovní aktivity.  

     Ve škole se nachází i cvičná školní kuchyňka, školní dílna a učebna hudební 

výchovy, dále keramická dílna a aula. Máme odbornou pracovnu chemie a fyziky, 

přírodopisu, šest učeben s interaktivní tabulí a dvě učebny PC. 

     Škola má tři oddělení školní družiny, která využívají dvě samostatné učebny a 1 

oddělení sdílí s kmenovou třídou, 1 oddělení školního klubu – využívá samostatnou 

učebnu a prostory na balkoně auly. Škola má svou vlastní kuchyň s jídelnou.  

     Pro zázemí pedagogů slouží sborovna školy sloužící tak nejen k poradám, ale také 

pro neformální setkávání pedagogů. Je v ní využívaná kuchyňská linka s kávovary, 
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varnou konvicí a mikrovlnnou troubou. Pro přípravu jsou zde umístěny 2 velké kopírky, 

laminovačka a 3 počítače. 

 

  
 

 

 

NOVÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ U TŘEBÍKA 

 

     Středa 22.9.2021 se stala výjimečným dnem nejen pro středočeské město Kralupy nad 

Vltavou, ale především pro kralupskou MŠ a ZŠ Třebízského. V tento den došlo ve školním 

areálu zmiňované základní školy k otevření nového dopravního hřiště, které bylo vybudováno 

v průběhu letních prázdnin jako součást 1. etapy projektu s názvem Modernizace sportovních 

ploch v ZŠ Třebízského. 

     Dopravní hřiště se stalo významným pomocníkem při výuce dopravní výchovy a je 

využíváno jak místními mateřskými a základními školami, tak i dětmi a žáky nejbližšího okolí. 

     Slavnostní otevření zahájila paní ředitelka PaedDr. Dagmar Kuzníková, která na této akci 

přivítala zástupce města a firem, ředitele a ředitelky kralupských škol, žáky školy 

s pedagogickým sborem a další hosty. V jejím proslovu nechybělo poděkování zástupcům 

města a sponzorům za finanční přispění a realizaci dopravního hřiště. Poděkování 

přispěvatelům vyjádřil i starosta města Kralup nad Vltavou pan Ing. Marek Czechmann. 

     K oficiálnímu otevření dopravního hřiště pak došlo po přestřižení pásky. Následoval krátký 

program, na kterém vystoupily třídy  2.A, 5. třídy a děti z MŠ. Ty si pak jako první dopravní 

hřiště vyzkoušely jízdami na koloběžkách. 

     Na hřišti najdeme různé typy křižovatek (stykové, s řadicími pruhy, okružní ),dále výjezdy 

na místo ležící  mimo silnici, jednosměrnou komunikaci, železniční přejezd, přechod pro pěší 

s ostrůvkem, úseky se zákazem předjíždění, parkoviště, semafory,  řadu dopravních značek, 

chodníky a tribunu pro diváky. 

     Areál dopravního hřiště zdobily výtvarné a literární práce žáků naší školy, kteří se zúčastnili 

vyhlášené soutěže o nejhezčí obrázek nebo literární text s tematikou doprava, bezpečnost na 

silnici a cesta do školy. 

     Celou tuto akci na hřišti školy doprovázel program Ekologického centra věnovaný 

především žákům čtvrtých tříd. 
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 7 

 
 

 

1.5.3 Technické 

 

     Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a 

komunikačních technologií. 

     Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní 

techniky, které mají k dispozici 18 a 15 stanic.  Ve zmíněných učebnách jsou 

dataprojektory umožňující promítání na plátno. Žáci mohou využívat i tiskárnu pro své 

práce na projektech a prezentacích a 3D tiskárnu. Žáci se rovněž učí pracovat 

s digitálními technologiemi v rámci výuky pracovních činností v 9. ročníku. Pro 

rozšíření digitální gramotnosti byl zaveden povinně volitelný předmět Seminář 

z informatiky. V době distanční výuky žáci měli možnost si zapůjčit notebook od školy. 

     Obě počítačové učebny jsou připojeny na internet. Učitelé mohou navíc využívat pro 

svou práci i tři počítače umístěné ve sborovně školy a rovněž připojení na internet. 

Učitelům byly do tříd a do kabinetů pořízeny počítače včetně přístupu na internet.  

K dispozici mají i notebooky a tablety. Práci jim ulehčuje i kopírka, skener, tiskárny, 

digitální fotoaparáty a kamera. Rovněž využívají laminovací přístroj a vazačku 

dokumentů. 

     K rozvoji polytechnických dovedností slouží žákovská školní dílna. 

 

1.5.4 Hygienické 

 

     Samozřejmostí se stalo kvalitní sociální zázemí ve škole. Škola se opět zapojila do 

projektu Školní mléko a Ovoce do škol.  

     Po celý školní rok byl zaveden hygienický režim vyplývající z doporučení MŠMT 

v rámci pandemie COVID-19. 
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1.6 Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení: k 1. lednu 2006 byla na škole ustanovena školská rada. V listopadu 2020 

proběhly další volby. 

 

Počet členů:  6 

Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy:  

Ing. Marek Czechmann 

Mgr. Martin Luksík 

 

Zástupci zvolení z řad pedagogů: 

Mgr. Iveta Krejčiříková 

Mgr. Pavlína Nováková 

 

Zástupci zvolení z řad zákonných zástupců: 

pan Radek Plach 

paní Petra Měchurová 

 

noví zástupci zvoleni v doplňovacích volbách v březnu 2022 

paní Kateřina Chaloupková 

pan Michal Brondič 

Předsedkyní školské rady byla zvolena  Mgr. Pavlína Nováková. 
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2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školním rejstříku 
 

1. – 9. ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro život“ 

2.1    Učební plán  

Vzdělávací 
oblast 

Předmět 1. stupeň Dotace 
 1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace 
 2. 
stupeň 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

Český jazyk 7+1 7+3 7+2 6+1 6+1 33+8 4+1 4 4 3+1 15+2 

Anglický 
jazyk 

0+1 0+1 3 3 3 9+2 3 3 3 3 12 

Německý 
jazyk 

            0+3 0+3 0+6 

Španělský 
jazyk 

            0+3 0+3 0+6 

Matematika 
a její 
aplikace 

Matematika 4 4 4+1 4+1 4+1 20+3 4 4 4 3+1 15+1 

Informatika Informatika     1 1 2 1 1 1 1 4 

Člověk a 
jeho svět 

Prvouka 2 2 1+1    5+1        

Přírodověda     2 1+1 3+1        

Vlastivěda     2 1+1 3+1        

Člověk a 
společnost 

Dějepis          2 2 2 1+1 7+1 

Občanská 
výchova 

         1 1 1 0+1 3+1 

Člověk a 
příroda 

Přírodopis          2 1+1 1+1 1+1 5+3 

Fyzika          1+1 1+1 2 2 6+2 

Chemie             1+1 2 3+1 

Zeměpis          2 2 1 1 6 

Umění a 
kultura 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 5 1 1  1 3 

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6 

Člověk a 
zdraví 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 

Výchova ke 
zdraví 

         1 1    2 

Člověk a 
svět práce 

Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 1 5 0+1 1 1 1 3+1 

Volitelné předměty           0+2 0+2 0+2 0+6 

Celkem hodin 20 22 24 26 26 102+16 29 30 34 35 98+30 
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Poznámky k učebnímu plánu  

1. stupeň:  

Český jazyk  je posílen  8 hodinami z disponibilní časové dotace .   

Anglický jazyk  je dotován  2 hodinami z disponibilní časové dotace  a je vyučován 

od 1. ročníku.     

Matematika  je posílena  3 hodinami   z disponibilní časové dotace .       

Prvouka  je posílena   1 hodinou z disponibilní časové dotace.  

Přírodověda  je posílena  1 hodinou z disponibilní časové dotace .  

Vlastivěda  je posílena  1 hodinou z disponibilní časové dotace .  

2. stupeň:  

Český jazyk  je   posílen  2  hodinami z disponibilní časové dotace .  

Německý jazyk  a  Španělský jazyk  je dotován  6 hodinami z disponibilní časové dotace   

Matematika  je   posílena  1  hodinou z disponibilní časové dotace .  

Dějepis  je dotován  1 hodinou z disponibilní časové dotace.  

Občanská výchova  je posílena  1 hodinou z disponibilní časové dotace .  

Fyzika  je   posílena  2   hodinami z disponibilní časové dotace .  

Chemie je   posílena  1 hodinou z disponibilní časové dotace .  

Přírodopis je posílen  3  hodinami z disponibilní časové dotace .  

Pracovní činnosti  jsou dotovány  1 hodinou z disponibilní časové dotace .   

Volitelné předměty  jsou dotovány   6  hodinami z disponibilní časové dotace .   

 

2.2   Volitelné předměty ve školním roce 2021 - 22: 

 

Třída název předmětu  vyučující 

7.A,B Anglická konverzace N. Hirst 

 Mediální výchova M. Brondičová 

8.A Mediální výchova M. Brondičová 

 Anglická konverzace N. Hirst 

8.B Mediální výchova M. Brondičová 

 Anglická konverzace N. Hirst 

 Pěstiteské praktikum I.Krejčiříková 

 Přírodopisné praktikum I.Krejčiříková 

8.C Seminář ze zeměpisu M. Šulc 

 Pěstitelské praktikum I.Krejčiříková 

9.A Seminář z M M. Holáň 

 Seminář z Čj D. Kuzníková 

9.B Seminář z M M. Holáň 

 Seminář z Čj P. Nováková 

file://///SERVER/vedeni/šk.%20rok%202018%20-%2019/plan_prace_skolni_rok%202018-19.docx%23_OBSAH
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2.3 Kroužky zajišťované základní školou  

 

1. pololetí 
 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

Doučování E.Baladová     
4.A 
13:00-13:45 

A.Votavová     
1.A 
12:00-12:45 

A.Votavová     
1.A 
12:00-12:45 

E.Baladová    
4.A 
13:00-14:30 

P.Hirst   6.B 
13:00-13:45 

J.Dušánková    
EU 
13:00-14:00 
 

P.Slavíčková    
2.B 
11:50-12:35 

M.Kohoutová    
4.B 13:00-
13:45 

M.Brondičová    
EU 
13:45-14:45 

V.Suchý  7.A 
14:00-14:45 

 P.Nováková    
5.A 
12:45-13:30 
 

M.Brondičová   
6.A 
14:00-14:45 

M.Kubálek    
7.B 
14:00-14:45 

M.Kubálek   
8.C 
14:00-14:45 

 M.Kohoutová    
4.B 
13:00-13:45 
 

M.Kubálek    
7.A 
14:00-14:45 

 

 

  V.Suchý   8.B 
14:00-14:45 

 
 

Badatelský klub  
EU 
 

   A.Votavová   
ŠD 
14:00-15:30 

 

A.Popélyová   
ŠD 
13:00-14:30 

Čtenářský klub EU  P.Nováková   
II. st. 
14:00-15:30 

   J.Duš ánková    
12:50-14:20 

AVot   
13:00-14:30 

Kroužky   P.Staňková   
tan. 
14:00-15:00 

 M.Šulc florbal 
 

MHo  vaření 

2.pololetí Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

Doučování   M.Brondičová 
14:00-15:00 

A.Votavová 
12:00-12:45 

 

Kroužky   P.Staňková  
Taneční kr. 
14:00-14:45 

 Z.Vránková 
Šik.ručičky 
11:40-12:35 
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3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Počet pracovníků celkem   43 

Počet učitelů ZŠ   27 

Počet vychovatelů ŠD/ ŠK   3/1 

Počet učitelů MŠ   2 

Počet správních zaměstnanců MŠ   1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ   5 

Počet správních zaměstnanců ŠJ   5 

Počet asistentů pedagoga   3 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

učitelka PF Palackého Olomouc 1. st. 

učitelka PF Praha – 1. st. 

učitelka PF UK Praha – 2. st. 

učitel Rodilý mluvčí 

učitelka PF Praha – 1. st. 

učitelka PF Ústí – 1. st. 

učitelka, zástupce ředitelky FF UK Praha 

učitel MFF UK Praha 

učitelka, ředitelka PF Ostrava – 5. – 12. st. 

  

učitelka TU Liberec – PF 2. st. 

učitelka PF Praha – 1. st. 

učitelka PF Hradec Králové – 1. st., rozš. 

stud. aj 

učitel UMPRUM Praha 

učitel Jihočeská universita České Bud. – 

uč.pro 2. st. 

učitel PF Praha I. st. 

učitelka PF Plzeň 1. st. 

učitelka PF UK Praha 

  

učitelka SOŠ s maturitou 

Učitelka PF Ústí n.L. 

Učitelka + vychovatelka SPgš Seč 

Učitel  UJEP Ústí n-L. -student 

Učitel  UJEP Ústí n-L. –Bc. 

Vychovatelka  SPgŠ Čáslav – vych. 

vychovatelka SPgŠ Beroun 

učitel PF UK Praha 
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Učitelka v MŠ Spgš Praha Evropská 

Učitelka v MŠ SpgŠ Čelákovice - student 

Asistentka pedagoga ZŠ 

Asistentka pedagoga SOŠ s maturitou 

Asistentka pedagoga SOŠ s maturitou 

 

 

 

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

ostatní pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání 

1 vedoucí kuchařka 1,0 SOU 

2 kuchařka 1,0 SOU 

3 pomocná kuchařka 1,0 SOŠ s maturitou 

4 pomocná kuchařka 1,0 ZŠ  

5 vedoucí školní jídelny 1,0 SŠ s maturitou 

6 hospodářka 1,0 SŠ s maturitou 

7 školník 1,0 SOU 

8 uklízečka  1,0 ZŠ 

9 uklízečka 1,0 ZŠ 

10 uklízečka MŠ 1,0 ZŠ 

11 uklízečka 1.0 SOŠ s maturitou 
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4 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce 

a následném přijetí do školy 
 

4.1 Údaje o přijímacím řízení na střední školy 

 

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo 9. ročník naší školy 39 žáků, povinnou školní 

docházku ukončilo všech 39 žáků 9.ročníku a 1 žák z 8.ročníku. Na gymnázia bylo přijato 5 

žáků z 9. ročníku. Na střední odborné školy ukončené maturitou bylo přijato 11 žáků  

z 9. ročníku. Na SOU ukončená výučním listem bylo přijato 23 žáků z 9. ročníku a 1 žák  

z 8. ročníku. Na víceleté gymnázium se hlásil 1 žák, který nebyl přijat. 

 

Oficiální název školy Přijat Nastupuje 

9.ročník   

SOŠ a SOU Neratovice ano ne 

Školní 664, 277 11 Neratovice   

66-53-H/01 Operátor skladování   

SOU Slaný   

Hlaváčkovo nám. 673, 274 01 Slaný ano ano 

66-51-H/01 Prodavač   

Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická 

Havířská 1141, 272 01 Kladno 

53-41-M/03 Praktická sestra ano ano 

Střední zdravotnická škola Mělník 

Tyršova 105, 276 01 Mělník 

53-41-M/03 Praktická sestra ano ne 

SOŠ a SOU Roudnice n. Lab. 

Neklanova 1806, 413 26 Roudnice n. Lab. 

65-51-H/01 Kuchař-číšník ano ano 

SOŠ a SOU Kladno 

Nám. Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno 

65-51-H/01 Kuchař-číšník ano ne 

SPŠ elektrotechnická 

Ječná 517/30, 120 00 Praha 2 

18-20-M/01 Informační technologie ne ne 

Soukromá SŠ výpočetní techniky 

Litvínovská 600, 190 00 Praha 9 

18-20-M/01 Informační technologie ne ne 

SŠ letecké a výpočetní techniky 

U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda 

18-20-M/01 Informační technologie ano ano 

Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická 

Dvořákovo nám. 800, 278 53 Kralupy n. Vlt. 

79-41-K/41 Gymnázium ano ano 
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Gymnázium Českolipská 

Českolipská 373/27, 190 00 Praha 9 

79-41-K/41 Gymnázium ne ne 

Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická 

Dvořákovo nám. 800, 278 53 Kralupy n. Vlt. 

79-41-K/41 Gymnázium ano ne 

Obchodní akademie Holešovice 

Jablonského 333, 170 00 Praha 7 

63-41-M/02 Obchodní akademie ano ano 

Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická 

Dvořákovo nám. 800, 278 53 Kralupy n. Vlt. 

79-41-K/41 Gymnázium ano ano 

Obchodní akademie Holešovice 

Jablonského 333, 170 00 Praha 7 

63-41-M/02 Obchodní akademie ne ne 

SOŠ a SOU Roudnice n. Lab. 

Neklanova 1806, 413 26 Roudnice n. Lab. 

75-41-M/01 Sociální činnost ano ano 

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola  

5.května 200, 140 00 Praha 4 

69-41-L/01 Kosmetické služby ne ne 

Sportovní gymnázium 

Plzeňská 3103, 272 01 Kladno 

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (volejbal) ano ne 

Obchodní akademie Bubeneč 

Krupkovo nám. 26/4, 160 00 Praha 6 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum ano ano 

Karlínské gymnázium 

Pernerova 273/25, 186 00 Praha 8 

79-41-K/41 Gymnázium ne ne 

Střední škola obchodní 

Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 

66-53-H/01 Operátor skladování ano ne 

SŠ letecké a výpočetní techniky 

U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda 

23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník ano ano 

Střední škola obchodní 

Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 

66-53-H/01 Operátor skladování ano ne 

SŠ letecké a výpočetní techniky 

U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda 

23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník ano ano 

VOŠ, SPŠ a SOŠ  

Podskalská 10, 120 00 Praha 2 

29-42-M/01 Analýza potravin ano ano 
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Obchodní akademie Bubeneč 

Krupkovo nám. 26/4, 160 00 Praha 6 

63-41-M/02 Obchodní akademie ne ne 

SOŠ a SOU Roudnice n. Lab. 

Neklanova 1806, 413 26 Roudnice n. Lab. 

65-51-H/01 Kuchař-číšník ano ano 

SOŠ a SOU Kladno 

Nám. Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno 

65-51-H/01 Kuchař-číšník ano ne 

SŠ letecké a výpočetní techniky 

U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda 

18-20-M/01 Informační technologie ano ano 

SPŠ elektrotechnická 

Ječná 517/30, 120 00 Praha 2 

18-20-M/01 Informační technologie ne ne 

SOŠ a SOU Roudnice n. Lab. 

Neklanova 1806, 413 26 Roudnice n. Lab. 

65-51-H/01 Kuchař-číšník ano ano 

SOŠ a SOU Kladno 

Nám. Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno 

65-51-H/01 Kuchař-číšník ano ne 

SOŠ a SOU Kladno 

Dubská 967, 272 03 Kladno 

23-55-H/02 Autoklempíř ano ano 

SŠ letecké a výpočetní techniky 

U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda 

23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník ano ne 

ISŠT Mělník 

K Učilišti 2566, 276 01 Mělník 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ne ne 

1.kladenská soukromá SŠ a ZŠ 

Holandská 2531, 272 01 Kladno 

63-41- M/01 Podnikání a management sportu ano ano 

SOŠ a SOU Roudnice n. Lab. 

Neklanova 1806, 413 26 Roudnice n. Lab. 

65-51-H/01 Kuchař-číšník ano ano 

Soukromá podřipská SOŠ a SOU 

Nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice n. Lab. 

65-51-H/01 Kuchař-číšník ano ne 

SOŠ a SOU Kladno 

Dubská 967, 272 03 Kladno 

23-55-H/02 Autoklempíř ano ano 

SŠ letecké a výpočetní techniky 

U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda 

23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník ano ne 
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SŠ letecké a výpočetní techniky 

U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda 

18-20-M/01 Informační technologie ano ano 

SPŠ elektrotechnická 

Ječná 517/30, 120 00 Praha 2 

18-20-M/01 Informační technologie ne ne 

SOŠ a SOU Roudnice n. Lab. 

Neklanova 1806, 413 26 Roudnice n. Lab. 

65-51-H/01 Kuchař-číšník ano ne 

SOŠ a SOU Kladno 

Nám. Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno 

65-51-H/01 Kuchař-číšník ano ano 

ISŠT Mělník 

K Učilišti 2566, 276 01 Mělník 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ano ano 

1.kladenská soukromá SŠ a ZŠ 

Holandská 2531, 272 01 Kladno 

63-41- M/01 Podnikání a management sportu ano ne 

SOU Slaný 

Hlaváčkovo nám. 673, 274 01 Slaný 

66-51-H/01 Prodavač ano ne 

SOŠ a SOU Neratovice 

Školní 664, 277 11 Neratovice 

66-53-H/01 Operátor skladování ano ano 

SOŠ a SOU Kladno 

Dubská 967, 272 03 Kladno 

23-55-H/02 Autoklempíř ano ne 

SŠ letecké a výpočetní techniky 

U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda 

23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník ano ano 

SOŠ a SOU Roudnice n. Lab. 

Neklanova 1806, 413 26 Roudnice n. Lab. 

65-51-H/01 Kuchař-číšník ano ano 

Soukromá podřipská SOŠ a SOU 

Nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice n. Lab. 

65-51-H/01 Kuchař-číšník ano ne 

SOU Slaný 

Hlaváčkovo nám. 673, 274 01 Slaný 

36-52-H/01 Instalatér ano ne 

SOŠ a SOU Roudnice n. Lab. 

Neklanova 1806, 413 26 Roudnice n. Lab. 

36-52-H/01 Instalatér ano ano 

SOU kadeřnické 

Karlínské nám. 8/225, 180 00 Praha 8 

69-51-H/01 Kadeřník ano ano 
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SŠ – COPTH 

Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9 

69-51-H/01 Kadeřník ano ne 

SOŠ a SOU Kladno 

Dubská 967, 272 03 Kladno 

36-52-H/01 Instalatér ano ano 

SOU Slaný 

Hlaváčkovo nám. 673, 274 01 Slaný 

23-68-H/01 Mechanik - opravář motorových vozidel ano ne 

Soukromá SŠ výpočetní techniky 

Litvínovská 600, 190 00 Praha 9 

18-20-M/01 Informační technologie ne ne 

SŠ letecké a výpočetní techniky 

U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda 

18-20-M/01 Informační technologie ano ano 

Soukromá SŠ výpočetní techniky 

Litvínovská 600, 190 00 Praha 9 

18-20-M/01 Informační technologie ne ne 

SŠ letecké a výpočetní techniky 

U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda 

18-20-M/01 Informační technologie ano ano 

SOU kadeřnické 

Karlínské nám. 8/225, 180 00 Praha 8 

69-51-H/01 Kadeřník ano ano 

SŠ – COPTH 

Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9 

69-51-H/01 Kadeřník ano ne 

SOU Slaný 

Hlaváčkovo nám. 673, 274 01 Slaný 

36-52-H/01 Instalatér ano ne 

SOŠ a SOU Roudnice n. Lab. 

Neklanova 1806, 413 26 Roudnice n. Lab. 

36-52-H/01 Instalatér ano ano 

SOŠ a SOU Kladno 

Dubská 967, 272 03 Kladno 

36-52-H/01 Instalatér ano ne 

SOU Slaný 

Hlaváčkovo nám. 673, 274 01 Slaný 

23-68-H/01 Mechanik - opravář motorových vozidel ano ano 

SOU Slaný 

Hlaváčkovo nám. 673, 274 01 Slaný 

36-52-H/01 Instalatér ano ano 

SOŠ a SOU Roudnice n. Lab. 

Neklanova 1806, 413 26 Roudnice n. Lab. 

36-52-H/01 Instalatér ano ne 
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Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická 

Dvořákovo nám. 800, 278 53 Kralupy n. Vlt. 

79-41-K/41 Gymnázium ano ano 

Gymnázium Českolipská 

Českolipská 373/27, 190 00 Praha 9 

79-41-K/41 Gymnázium ne ne 

SOU kadeřnické 

Karlínské nám. 8/225, 180 00 Praha 8 

69-51-H/01 Kadeřník ne ne 

SŠ – COPTH 

Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9 

69-51-H/01 Kadeřník ano ano 

Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická 

Dvořákovo nám. 800, 278 53 Kralupy n. Vlt. 

79-41-K/41 Gymnázium ano ano 

Gymnázium Českolipská 

Českolipská 373/27, 190 00 Praha 9 

79-41-K/41 Gymnázium ne ne 

SOŠ a SOU Roudnice n. Lab. 

Neklanova 1806, 413 26 Roudnice n. Lab. 

65-51-H/01 Kuchař-číšník ano ne 

Soukromá podřipská SOŠ a SOU 

Nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice n. Lab. 

65-51-H/01 Kuchař-číšník ano ano 

SOU Slaný 

Hlaváčkovo nám. 673, 274 01 Slaný 

66-51-H/01 Prodavač ano ne 

SOŠ a SOU Neratovice 

Školní 664, 277 11 Neratovice 

66-53-H/01 Operátor skladování ano ano 

8.ročník   

SOŠ a PŠ Kladno 

Vrapická 53, 272 03 Kladno – Vrapice 

36-57-E/01 ano ano 

5.ročník   

Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická 

Dvořákovo nám. 800, 278 01 Kralupy n. Vlt. 

79-41-K/81 Gymnázium všeobecné ne ne 

 

 

 

4.2. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

     Ve školním roce 2021-22 se z prostorových důvodů otevírala pouze jedna první třída. 

K zápisu podalo žádost o přijetí 66 žáků. Do první třídy nastoupilo 29.  
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5 Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 

programu 
 

5.1 Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy 

 

     Rozvrh hodin odpovídal psychohygienickým požadavkům. Pozornost byla věnována 

žákům s podpůrnými opatřeními formou individuálního přístupu pedagogů. Žáci se 

řídili školním řádem a byli hodnoceni podle Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků. Po celý školní rok škola spolupracovala s PPP Mělník, Kladno a sociálním 

odborem školství, zdravotnictví a sociálních věcí Městského úřadu Kralupy nad 

Vltavou, Roudnice nad Labem a Kladno, se školskou komisí, komisí sociální, zdravotní 

a prevence kriminality, Městskou policií Kralupy nad Vltavou a  PČR.  

      Škola měla vypracovaný minimální program prevence. 

     V důsledku špatné epidemiologické situace však školní rok neproběhl standardně. 

Škola nebyla uzavírána v různých časech prezenčně, ale někteří žáci byli v karanténě a 

učili se distančně prostřednictvím platformy Školy OnLine a MS Teams.  

 

 

5.2 Průběh a výsledky vzdělávání 

 

     Výuka v letošním školním roce probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní  vzdělávání ,,Škola pro život“. Od 1. 9. 2021 se škola připojila k rozšířené 

výuce informatiky, to znamená, že  se po úpravě ŠVP žáci učí tento předmět od 4. – 9. 

třídy. 

     Všichni pedagogové se snažili respektovat podpůrná opatření žáků, pracovali podle 

individuálních vzdělávacích plánů podle doporučení, vhodně a přiměřeně stanovovali 

cíle výuky k aktuálnímu stavu třídy. Probírané učivo navazovalo na předcházející 

témata, cíle byly ve výuce konkretizovány podle potřeby dané třídy.  
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5.3 Vyučovací formy a metody 

 

    Vyučovací hodiny byly vnitřně členěny tak, aby podporovaly osobnostní a sociální 

rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování a toleranci. Žáci měli 

možnost seberealizace, aktivně a emočně se zapojit do činností a uplatnit svoje 

individuální schopnosti a zkušenosti. Výuka nebyla pouze frontální, ale často bylo 

využíváno individuální a skupinové práce, nechybělo ani kooperativní a projektové 

vyučování. Pedagogové se snažili respektovat aktuální potřeby žáků a umožňovali všem 

relaxaci tělovýchovnými chvilkami, pohybovými hrami a zpěvem, hlavně na 1. stupni 

školy. 

 

 

5.4 Motivace žáků 

 

     Lze konstatovat, že v letošním roce byla motivace žáků poznamenaná ztíženými 

podmínkami výuky, která byla pro žáky i pedagogy poznamenaná častými karanténami, 

hlavně v 1. pololetí. 

 

 

5.5 Interakce a komunikace 

  

     Vyučující se snažili vytvářet přátelské klima třídy, vedli žáky k respektování 

stanovených pravidel komunikace, vedli je k sebehodnocení, vzájemnému respektování, 

toleranci. Na škole od 2. ročníku působí Žákovský parlament, který v tomto školním 

roce neměl možnost vyvíjet svoji činnost. 

     Žákovský parlament respektuje Úmluvu o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 

1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i ČR.   

     Podle ní má dítě právo na vyjádření svého názoru a požadavku, na ochranu před 

jakoukoli diskriminací a na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské 

důstojnosti. 

 

 

5.6 Hodnocení žáků 

 

     Jsou vypracována pravidla pro hodnocení vzdělání žáků, se kterými byli žáci i jejich 

rodiče jednotlivými vyučujícími seznámeni. Jsou součástí školního řádu, který je 

přístupný na webových stránkách školy stejně jako na přístupném místě ve škole 

kdykoli.  

 

 

5.7 Informace ze školní družiny a školního klubu 

 

 

 Ve školním roce 2021/2022  byla pro žáky otevřena tři oddělení školní družiny a jedno 

oddělení školního klubu. Celkem bylo zapsáno k pravidelné docházce do školní družiny 90 

žáků, do školního klubu 25 žáků. Počet žáků se v průběhu roku měnil. Poplatek za ŠD a ŠK 
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činil za žáka na měsíc 150,- Kč. Částka byla vybírána na každé pololetí a zákonní zástupci tak 

mohli činit buď převodem na účet školy, nebo hotově v kanceláři školy. 

Provoz ŠD a ŠK byl každý den ráno od 6:30 do 7:40 a odpoledne od 11:40 do 15:00, po té byli 

žáci do 16:30 spojováni do odpolední ŠD. Z nařízení vlády z důvodu COVID – 19, byli žáci 

v družinách rozděleni do oddělení tak, aby byla co nejvíce dodržena homogenita žáků a podle 

toho byla i přizpůsobena organizace připravených činností. 

Na začátku školního roku byli všichni žáci seznámeni s řádem školní družiny a školy. 

Byli poučeni o bezpečnosti a slušném chování ve škole, školní družině, na školním hřišti, 

školní zahradě, ale i mimo budovu školy. S řádem ŠD a ŠK byli seznámeni zákonní zástupci a 

podepsaný vrátili paní vychovatelce. 

Z důvodu epidemiologické situace probíhaly akce v jednotlivých odděleních. Až v 2. 

pololetí jsme některé akce, hlavně venkovní, připravili pro všechna oddělení společně.  

V průběhu školního roku spolu paní vychovatelky spolupracovaly mezi sebou navzájem, dále s 

třídními učitelkami a s rodiči žáků. 

Celý rok žáci chodili ven na školní hřiště a školní zahradu, kde hráli různé hry, 

využívali prolézaček a hraček, které mají k dispozici na školní zahradě. Žáci v průběhu 

školního roku využívali také aulu a tělocvičnu. 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

5.8 Informace z mateřské školy 
 

Ve školním roce 2021/22 navštěvovalo třídu Motýlků celkem 28 dětí (14 chlapců a 14 

dívek) ve věkovém rozmezí 3 - 6 let. Po celý školní rok většina dětí pravidelně do MŠ 

docházela. Adaptace nově příchozích dětí proběhla velice přirozeně. U některých předškolních 

dětí i nadále přetrvává špatná výslovnost, doporučeno i nadále navštěvovat logopeda + nutný 

domácí nácvik.  
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Třída celkově působila kompaktním dojmem, děti dobře reagují na pokyny učitelky a na 

různé podněty, respektují předem domluvená pravidla, respektují jeden druhého. Vytvořily se 

velmi silné kamarádské vazby, děvčata celkově zatím působí spíše nevýrazně. Třída jako celek 

má velmi dobré výsledky ve VV, TV činnostech, u většiny dětí výrazné logické myšlení. 

Znalost mnoha říkadel, dobrá rytmizace, intonace písní je již výrazně lepší. V rozumových 

činnostech si vše velmi dobře a  celkem rychle pamatují, vcelku slušné všeobecné znalosti. 

U všech dětí se snažíme o maximální individuální přístup. 

Děti prakticky zvládají základní hygienické návyky, znají důvody, proč dodržovat 

osobní hygienu. Používají správné normy společenského chování, umějí se představit, znají 

jména většiny svých kamarádů. Většina se umí sama obléknout, svléknout. Děti již ví, že se 

tělo v průběhu času mění. 

Vědí, proč je důležitý pohyb pro zdraví. MŠ je zapojena do projektu „Zdravá abeceda“.  

Při hrách používají kdykoliv TV nářadí, cvičí v prostoru zahrady na čerstvém vzduchu. Velmi 

rády spojují pohyb s hudbou. 

Při stolování jsou děti samostatné  Děti se naučily udržovat své místo v čistotě, samy se 

obsluhují. 

Prakticky denně jsou dětem nabízeny činnosti ke zdokonalování jemné i hrubé 

motoriky. Děti mají založena portfolia, kam si zakládají všechny své práce. Tyto jsou 

k dispozici i rodičům. Všechny jsou vedeny ke správnému držení psacích potřeb, ke správnému 

používání nůžek. Při vycházkách do okolí jsou dětem soustavně připomínána pravidla 

bezpečného chování chodce v dopravním provozu. 

Všechny děti mají rády hudbu a zpěv. Samy se dožadují zpěvu písní, nebo si samy od 

sebe zpívají během her, během vycházek, při volných činnostech. Velmi rády spojují zpěv nebo 

hudbu s pohybem, ať už organizovaným nebo spontánním. Dokáží rozeznat činnosti, které 

mohou dělat samy a které mohou vykonávat pouze dospělí. Umí v případě potřeby požádat o 

pomoc dospělého. Děti již dokáží rozeznat žalování od potřeby informovat dospělého. Za velký 

úspěch považujeme, že se děti dokáží přiznat, když se něco nepovede. Za přiznání bývají 

pochváleny, nedostatky v chování jsou jim vysvětleny. Pomocníkem v tom nám jsou pravidla 

chování, která si děti samy určily na počátku školního roku a která jsou vystavena na 

viditelném místě ve třídě. Děti dokáží upozornit na nedostatky v chování ostatních dětí, 

nedokáží si ale totéž připustit také u sebe. Sebekritika je jim cizí, zatím své chování nedokáží 

zhodnotit. Děti (samozřejmostí je diferenciace a podání informací přiměřeně věku konkrétních 

dětí) se umí orientovat v čase, znají názvy dnů v týdnu a jejich pořadí, některé i měsíce v roce. 

Vědí, jak a čím se měří čas. Procvičujeme skládání částí do celků a obráceně. Často zařazujeme 

do her činnosti, ve kterých jsou procvičovány matematické schopnosti. Do takových aktivit se 

aktivně zapojují všechny děti. K dnešnímu dni děti znají spoustu básní, říkadel, pohádek. Básně 

i písně si neustále opakujeme v průběhu volných aktivit. Děti jsou s úspěchem vedeny 

k uskutečnění a dokončení činností, dokáží se  soustředit na přiměřeně dlouhou dobu. 

Děti většinou dokáží pojmenovat a určovat umístění předmětů, a to v prostoru i na ploše ( před, 

za, vedle, nahoře, dole, mezi, ….). Děti umějí pozdravit, rozloučit se. Oslovují ostatní jejich 

křestním jménem, umějí poděkovat. Většinou se o věci nehádají, umějí se domluvit, dávají si 

přednost. Děti se již dokáží omluvit, a to i v případě, že někomu ublíží nechtíc. Nedokáží ale 

ještě projevit cit a porozumění (empatii) pro potřeby a zájmy druhého. Děti se stále ještě učí 

neskákat druhým do řeči. Učí se vyslechnout druhého, záměrně naslouchat. Umějí hodnotit 

chování druhých, ale ne svoje. Seznamují se s tím, že je více možností řešení konfliktů. Díky 

komunitnímu kruhu se děti naučily zdárně formulovat myšlenku, naučily se odpovídat celou 

větou. Stále se ještě obávají vyjádřit veřejně svůj názor, neustále sledují, jak reaguje učitelka. 
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Musíme se zaměřit na podporu jejich sebevědomí a asertivního vyjadřování. Děti dokáží určit, 

rozhodnout, které situace mohou vést k poškození zdraví, nedokáží ale ještě na tyto situace 

samy upozornit. Totéž platí o poškozování životního prostředí. Tomuto problému se ovšem 

věnujeme hlouběji, výborným pomocníkem nám v tom jsou dramatické hry a různé modelové 

situace. Po celou dobu jsme se věnovali sledování a pozorování okolní krajiny, počasí, přírody. 

Děti zjišťovaly příčiny změn, vyhledávaly souvislosti. Jsou schopny uvědomit si, že člověk 

může být zodpovědný za znečišťování životního prostředí. Děti jsou již schopny respektovat 

pravidla soužití, dohodnutá pravidla chování v MŠ,  dokáží upozornit, když je některé pravidlo 

porušeno. Vědí, že vše se v průběhu času vyvíjí a mění. Znají členy své rodiny, vědí, jak 

přichází dítě na svět. Dozvěděly se, jak lidé žili dříve, seznámily se s tradicemi, pranostikami, 

lidovými pořekadly. 
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6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

včetně výsledků závěrečných zkoušek 
 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

1. pololetí 

Třída 
S 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Průměr 

Mot 0 0 0 0 0 0   

I.A 28 0 0 0 0 0 1 

II.A 18 1 0 0 0 0 1,05 

II.B 16 2 0 0 0 0 1,14 

III.A 19 0 0 0 0 0 1,13 

III.B 19 1 0 0 0 0 1,1 

IV.A 15 2 0 0 0 0 1,23 

IV.B 13 6 0 0 0 0 1,28 

V.A 18 4 0 0 0 0 1,3 

V.B 21 5 0 0 0 0 1,33 

VI.A 11 15 2 0 0 0 1,89 

VI.B 8 19 1 0 0 0 1,78 

VII.A 3 16 2 0 0 0 1,77 

VII.B 6 16 0 0 0 0 1,67 

VIII.A 5 10 3 0 0 1 2,11 

VIII.B 2 16 3 0 0 0 2,06 

VIII.C 6 12 2 0 0 0 1,96 

IX.A 3 15 0 0 0 0 2,04 

IX.B 2 17 1 0 0 0 2,3 
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2.pololetí 

Třída 
S 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Průměr 

Mot 0 0 0 0 0 0   

I.A 29 0 0 0 0 0 1,01 

II.A 17 1 0 0 0 0 1,04 

II.B 16 2 0 0 0 0 1,12 

III.A 21 0 0 0 0 0 1,18 

III.B 19 1 0 0 0 0 1,12 

IV.A 16 2 0 0 0 0 1,21 

IV.B 12 8 0 1 0 0 1,34 

V.A 19 5 0 0 0 0 1,26 

V.B 17 9 0 0 0 0 1,37 

VI.A 9 19 0 0 0 0 1,89 

VI.B 8 20 0 0 0 0 1,74 

VII.A 7 14 0 0 0 0 1,75 

VII.B 7 15 0 0 0 0 1,58 

VIII.A 8 8 2 0 0 1 1,97 

VIII.B 3 19 0 0 0 0 1,98 

VIII.C 8 10 0 0 0 0 1,69 

IX.A 5 13 0 0 0 1 1,94 

IX.B 3 18 0 0 0 0 2,25 
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 28 

7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 

zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami, mimořádně nadaných a s nároky na poskytování 

jazykové přípravy 
 

7.1 Činnost výchovného poradce 

 

Řídí se vyhláškou č. 607/2020 Sb. v platném znění (do 1.1. 2021 vyhláška č. 72/2005 Sb. v 

platném znění) a zpracovaným plánem na daný školní rok. 

Hlavní úkoly jsou: 

• vedení dokumentace žáků se SVP 

• pomoc se zpracováním individuálních vzdělávacích plánů a jejich evidence 

• informační a poradenská činnost pro pedagogické pracovníky, žáky a zákonné zástupce 

 

Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 2021/2022 

     

Žáci se SVP Počet 

Žáci se SVP celkem 44 

Z toho:  

Žáci s asistentem pedagoga 4 

Žáci s pedagogickou intervencí 3 

Žáci s individuálním vzdělávacím plánem 7 

Žáci nadaní 2 

Žáci mimořádně nadaní 0 

Žáci s nárokem na poskytování jazykové 

přípravy 

7 

  

 

7.2  Hodnocení  realizace PPŠ za školní rok 2021/2022 

 

 

7.2.1 Oblast dalšího vzdělávání učitelů 

 

Vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci školy rozšiřovali své vědomosti a dovednosti v 

oblasti minimální prevence patologických jevů. Vedení školy spolu se školní metodičkou 

prevence pravidelně sledují aktualizace metodických pokynů a doporučení a seznamují s nimi 

ostatní pedagogy.  
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Výchovná poradkyně školy aktualizovala seznam žáků se SPUCH a spolupracovala s PPP 

Mělník.  

V letošním školním roce ve školním poradenském pracovišti pracují školní metodičky 

prevence pro I. stupeň i pro  II. stupeň. Obě spolupracují s okresním metodikem p. Mgr. 

Davidem Edrem a Českou asociací školních metodiků prevence.  

 

7.2.2 Aktivity zaměřené na žáky 

Některé aktivity, které jsou spojeny s prevencí a byly naplánovány na tento školní rok, 

nemohly být v souvislosti s pandemií koronaviru realizovány. Tyto aktivity  budou přesunuty 

na podzimní měsíce nového školního roku.  

 

V 2. – 9. ročnících neproběhl v souvislosti s pandemií koronaviru plánovaný celoškolní 

projekt Den pro záchranu života a bude realizován na podzim 2022.  Jedná se o interaktivní 

kurz první pomoci vedený profesionálními záchranáři. Nebylo možné ho uskutečnit online. 

Akce je spojena s živou prohlídkou záchranářského vozu a nejnovější techniky. Žáci se aktivně 

podílejí na poskytování první pomoci a simulují skutečnou záchranu lidského života. Tato akce 

má již pevné místo v plánu minimální prevence naší školy.  

 

Ve 3.- 5. ročnících jsme realizovali prožitkového edukačně-preventivní program  

Dobronauti: Zpátky v čase. 

 Jedná se o transformační edukačně-preventivní hru, která pomáhá dětem i učitelům porozumět 

tématu vzniku a zvládání konfliktů  prostřednictvím  metody Human-Centered-Design, která 

používá inovace k nalezení řešení komplexních problémů.  

Lektorky před programem úzce spolupracovaly s třídními učitelkami a každé třídě „ušily 

program na míru“ podle konkrétní situace ve třídě. Program byl velmi účinný, děti bavil a 

napomohl zlepšení klimatu v jednotlivých třídách. 

 

V letošním školním roce opět proběhl adaptační kurz, i letos vzhledem k opatřením 

vlády v prostorách školy pod vedením třídních učitelek. 

Adaptační kurz je určen žákům 6. ročníku naší školy pro usnadnění vstupu nově 

příchozím žákům do nového kolektivu, upevnění a prohloubení zdravých vztahů ve školním 

kolektivu, kurz pomáhá žákům urychleně se přizpůsobit prostředí II. stupně základní školy, 

stmelení kolektivu i přijetí nových povinností. Dále slouží k vzájemnému poznání s třídním 

učitelem a navázání vztahu s novými učiteli. Program adaptačního kurzu využívá metod 

zážitkové pedagogiky, jejich součástí jsou hry v přírodě, psychosociální hry, sportování, 

turistika a další aktivity. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny zvláště na: 

•dosažení vzájemné spolupráce jedinců ve skupině 

•poznání schopnosti a dovednosti jedinců i skupiny jako celku 

•možnost jednotlivcům snáze najít své místo ve skupině 

•předcházení negativním sociálně patologickým jevům (šikana, kriminalita, alkoholismus, 

xenofobie)  
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Třídní učitelky se mimo jiné zaměřily na vytváření sociálně psychologických dovedností, 

využívali techniky rozvíjení osobnosti, vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení 

problémových situací. 

Vzhledem k pandemii nemohl být ani letos realizován lyžařský výcvik. 

V září 2021 proběhl branný den. Akce se zúčastnily všechny ročníky školy. Třídní učitelé na 

základě materiálů poskytnutých školní metodičkou prevence interaktivním způsobem seznámili 

žáky s chováním a ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech. 

Díky nově zřízenému dopravnímu hřišti proběhl ve 3.-5. ročnících kurz dopravní výchovy ve 

spolupráci se zřizovatelem a Městskou policíí v Kralupech nad Vltavou. Kurz obsahoval 6 

hodin teoretické přípravy zakončené testem a 2 hodiny praktické výuky na dopravním hřišti. Po 

úspěšném absolvování zkušební jízdy žák získal průkaz cyklisty 

K plnění cílů preventivního programu školy přispívají také velmi oblíbené sportovní akce a 

turnaje, např. pravidelně pořádaná soutěž ve skoku vysokém Třebíkova laťka. Tato akce 

proběhla kvůli protikoronavirovým opatřením bez účasti diváků a v nesmíšených třídních 

skupinách. I tak se po roční pauze velmi vydařila a byla kladně hodnocena. 

Žáci II. stupně rozšiřovali své vědomosti a dovednosti v oblasti bezpečí na internetu a 

nebezpečí kyberšikany. Žáci jsou pravidelně informováni o bezpečném pohybu na internetu a 

chování na sociálních sítích a o důležitosti dodržování věkové hranice spojené s užíváním 

sociálních sítí. Tyto interaktivní kurzy byly uskutečněny online formou prostřednictvím 

webového školního informačního portálu Škola Online. Program byl součástí Dne bezpečného 

internetu. 

V prostorách školy byly v letošním školním roce aktualizovány a inovovány nástěnné materiály 

(plakáty, obrazy). Jejich obsahem jsou informace a rady v oblasti bezpečného interetu, 

mimořádných událostí a školních pravidel chování. Dále byla doplněna a aktualizována 

knihovnička školního metodika prevence. Byla obohacena o tituly související s bezpečností a 

chováním obyvatelstva při mimořádných událostech. 

Škola vytvářela podmínky pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže, viz. nabídka 

volnočasových aktivit nabízených školou v rámci školního klubu a zajišťovaných učiteli školy 

ve spolupráci s rodiči. Z prevence specifické i nespecifické nemohly být  uskutečněny všechny 

plánované akce v souvislosti s protikoronavirovými opatřeními. 

Metody práce se osvědčily. Školní metodičky prevence absolvovaly několik různých jednání 

(děti, rodiče, kolegové, vedení, spolupracující organizace) 

Daleko větší důraz je kladen na systematickou práci třídního učitele, která se velmi vyplácí. 

Třídní učitelé využívají při náznacích rizikového chování ve své třídě podpory a neprodlené 

součinnosti školních metodiček prevence a také výchovných poradců. 

Škola také věnuje pozornost důslednému dodržování pravidel a snaží se podchycovat nevhodné 

chování již v začátcích. Díky tomu se neobjevuje takové množství závažných problémů. Velmi 

se osvědčilo ukotvení zákazu používání mobilních telefonů a dalších zařízení v budově školy 

ve školním řádu. Žáci toto bezvýhradně respektovali a změna se projevila v minimalizaci řešení 

projevů rizikového chování v oblasti kyberšikany a ubližujícího chování. Metodičky také 

využívá náhlých suplování (tzv. pedagogických dohledů) k realizaci cílů primární prevence a k 
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diagnostice třídních kolektivů v oblasti třídního klimatu a projevů šikany. Je k těmto účelům 

také využívána online verze dotazníkového šetření České asociace školních metodiků prevence. 

Postupně pracujeme na dlouhodobých cílech, vliv na jejich realizaci má také osobnost 

pedagogů a rodinné zázemí žáků.  

Mapování nežádoucích jevů  

Vedení školy úspěšně řešilo během školního roku ve spolupráci s výchovnými poradci a školní 

metodičkou prevence několik případů, které vyplynuly z diagnostiky třídního kolektivu. 

Jednalo se o náznaky šikany a nevhodného chování ke spolužákům. Skutečnost byla 

projednána s rodiči v rámci výchovné komise.  

Díky aplikaci Nenech to být mohli i letos žáci či rodiče anonymně nahlásit projevy či náznaky 

rizikového chování. V letošním školním roce nebyl nahlášen žádný problém.  

Byly řešeny projevy vandalismu a projednány dle sankčního řádu školy. Dalším nežádoucím 

jevem bylo použití mobilního zařízení v rozporu se školním řádem.  Ve všech případech bylo 

postupováno dle metodických doporučení MŠMT. 

 

7.3 Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků  

 

Termín kurzu: 2. a 3. 9. 2021 

Třída: 6.A 

 

Třída 6.A vznikla přerozdělením paralelních ročníků, navíc do třídy přibylo sedm nových žáků 

z jiných škol. Cílem adaptačního kurzu tak bylo hlavně žáky navzájem seznámit, pokusit se 

nastartovat dobré vztahy v kolektivu. Neméně důležité bylo i seznámení žáků s třídní učitelkou. 

 

Program: 

2.9.2021 

Seznámení žáků s prostorami školy 

Administrativa – seznámení žáků se školním řádem 

Tvorba třídních pravidel 

Seznamovací hry v tělocvičně: 

1) Hry v kruhu – opakování jmen 

2) Vymění si místa ti, …  

V kruhu je o židli méně, žák uprostřed řekne např.: „Vymění si místa ti, kteří rádi čtou.“ 

Všichni, kterých se informace týká, se zvedají a hledají jiné místo. Můžeme tak sledovat 

žáky se stejnými zájmy. 

3) Molekuly 

4) Hráči se přemění v atomy, které se pohybují různou rychlostí (na hudbu) v prostoru, co 

nejdál od sebe, snaží se do sebe nenarážet – hledat volný prostor. Po zastavení hudby 

zvolá vedoucí TU číslo, které určí počet atomů v molekule. Hráči se mají co nejrychleji 

pospojovat do skupin s daným počtem molekul. S další hudbou se molekuly opět 

rozpadnou na atomy a hra pokračuje dále. 

5) Akustoidi 

Motivace: Při vesmírné výpravě naše loď musela nouzově přistát na planetě Akustoidů, 

mimozemšťanů citlivých na zvukové vibrace. Při obhlídce planety jsme zjistili tyto 
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skutečnosti: 

Když Akustoidi uslyší jakýkoli zvuk (hlas, vrzání, bouchání), zaútočí a původce zvuku 

zlikvidují.  

Celou planetu pokrývá jemný písek, po kterém se dá pohybovat jen pomocí speciálních 

vozidel – židliček. Nikdo se nesmí dotýkat země ani stěn.  

Chceme-li přežít, musíme co nejrychleji planetu opustit - všichni se vozítky přemístit 

zpět k našemu odletovému modulu bez jediného zvuku. 

Průběh hry: Hráči stojí na jedné straně tělocvičny každý na své židličce a jejich cílem 

je dostat se na čárou označené místo.  

TU bere židli: 

komukoli, kdo promluví,  

když někdo vydá přesunem židličky výrazný hluk, 

když zůstane některá židlička bez řízení (nikdo se jí dlouho nedotýká), 

když je hluk mezi zachráněnými u odletového modulu, odeberou Akustoidi nejbližší židličku. 

Kdo přijde o vozítko/židličku musí co nejrychleji přestoupit jinam, jinak celá skupina 

prohrála.  

Hra končí: 

když se celá skupina dostane podle pravidel do bezpečí. 

6) Zhodnocení dne 

Žáci hodnotili den pozitivně, bavila je hlavně hra Akustoidi – nepovedla se napoprvé, 

proto bylo možné hovořit o lepší/jiné strategii. Do hry Molekuly se nezapojil žák 

s poruchou autistického spektra. Průběh hry ale sledoval a pozitivně na spolužáky 

reagoval. Po tomto dnu někteří žáci přiznávají, že si ještě nepamatují jména všech 

spolužáků. 

 

2.9.2021 

Seznamovací a sociální hry na školní zahradě 

1) Hry v kruhu – opakování jmen 

2) Sousoší 

TU řekne: „Sousoší utvoří ti, kteří se narodili v červenci.“ Všichni, pro které je tvrzení 

pravdivé, se zvednou a vytvoří sochu – musí se vzájemně dotýkat. 

3) Najdi někoho, kdo… 

Žáci mají k dispozici dotazník (údaje např. byl/a jsem na letním táboře, nemám rád/a 

špenát,…). Žáci s dotazníkem chodí a hledají, kdo jim kladně odpoví. Jedno jméno smí 

být uvedeno pouze jednou. 

4) Hry na odreagování – v družstvech 

Pexeso 

Stonožka 

5) Sociometrické řady 

Hra nutí hráče, aby se rychle dohadovali a dohodli. Hráči se snaží vždy rychle seřadit 

do řady podle zadání ohlašovaných postupně TU:  

"Udělejte rychle řadu..." 

podle data narození, 

podle velikosti,  

podle abecedy (křestní jména, příjmení). 

6) Závěrečná práce ve slupinách  
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Každá skupina staví část puzzle, dohromady pak sestaví celý obraz – visí ve třídě jako 

výstup ze společných dnů. 

7) Zhodnocení 

Vyplnění dotazníku – zpětná vazba pro třídní učitelku. 

 

Zhodnocení: 

Adaptační dny jsou vnímány velmi pozitivně. Hlavním cílem bylo žáky seznámit, což se 

povedlo – na konci druhého dne všichni znali navzájem svá jména. Sami žáci ve svých 

dotaznících hodnotili kurz pozitivně – myslím, že ocenili takto „odlehčený“ začátek školního 

roku. Bylo vidět, že ocenili pobyt v kolektivu a možnost být zase součástí nějaké skupiny. 

Minulý školní rok byl poznamenán dlouhou distanční výukou.  

Jedna žákyně se adaptačního kurzu vzhledem k absenci neúčastnila, což byla škoda pro 

všechny, ale hlavně pro ni – přišla o společné pozitivní zážitky celé třídy. 

 

 

Třída: 6.B  

 

Třída 6.B vznikla přerozdělením původních tříd 5.A a 5.B. Navíc do třídy přibylo osm 

žáků ze ZŠ Chvatěruby a jedna žákyně ze ZŠ Nelahozeves. Cílem adaptačního kurzu tak bylo 

hlavně žáky navzájem seznámit, pokusit se nastartovat dobré vztahy v kolektivu. Neméně 

důležité bylo i seznámení žáků s třídní učitelkou.  

 

Program:  

 

2.9.2021  

Seznámení žáků s prostory školy  

Administrativa – seznámení žáků se školním řádem  

Tvorba třídních pravidel  

Seznamovací hry ve třídě a na školním hřišti:  

1) Hry v kruhu – opakování jmen  

2) Rohy  

Žáci si stoupnou do určeného rohu podle preferencí. Pokud se žák neumí rozhodnout, zůstane 

uprostřed. Např. Kočky nebo psi? Vybíjená nebo fotbal? Můžeme tak sledovat žáky se stejnými 

zájmy a žáky s vyhraněnými názory.  

3) Molekuly  

Hráči se přemění v atomy, které se pohybují různou rychlostí (na hudbu) v prostoru, co nejdál 

od sebe, snaží se do sebe nenarážet – hledat volný prostor. Učitel vyhlásí číslo, které určí počet 

atomů v molekule. Hráči se mají co nejrychleji pospojovat do skupin s daným počtem molekul. 

S další hudbou se molekuly opět rozpadnou na atomy a hra pokračuje dále.  

4) Elektrika, Tichá pošta  

Žáci utvoří dvě stejně dlouhé řady a chytnou se za ruce. Učitel ukáže prvnímu v řadě číslo, žáci 

si musí číslo předat mezi sebou pouze počtem stisků ruky. Poslední žák v řadě vybere číslo v 

předložené tabulce. Na další kolo se vymění koncoví žáci. Po nějaké době jsou do hry zařazena 

slova. Hra učí žáky týmovou spolupráci.  

  

5) Zhodnocení dne  
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Žáci hodnotili den pozitivně, bavila je hlavně Elektrika, jelikož se platně zapojili všichni žáci. 

Ze hry Molekuly odešli postupně dva žáci- oba s diagnostikovanými poruchami. Průběh hry ale 

sledoval a pozitivně na spolužáky reagoval. Po tomto dnu někteří žáci přiznávají, že si ještě 

nepamatují jména všech spolužáků.  

  

3.9.2021  

Seznamovací a sociální hry na školním hřišti  

1) Hry v kruhu – opakování jmen, házení míčem a vyvolávání jmen  

 

2) Vybíjená- učitelka určí dva kapitány, kteří si zvolí svůj tým.  

 

3) Vracečka- verze vybíjené s volnějšími pravidly a možností vrátit se do hry.  

 

4) Hry na odreagování – Pexeso a zábavný kvíz  

 

 

5) Zhodnocení  

Vyplnění dotazníku – zpětná vazba pro třídní učitelku.  

Zhodnocení:  

Adaptační dny jsou vnímány velmi pozitivně. Hlavním cílem bylo žáky seznámit, což se 

téměř povedlo – na konci druhého dne většina žáků znala navzájem svá jména. Sami žáci ve 

svých dotaznících hodnotili kurz pozitivně – vyjádřili spokojenost s novým kolektivem a 

někteří dokonce vyjádřili preferenci nové třídy oproti předchozí. Několik žáků stihlo navázat 

nová přátelství a projevilo zájem vedle nových kamarádů sedět v lavici. Na základě těchto 

požadavků jsem sestavila zasedací pořádek. Všichni žáci si našli ve skupině aspoň jednoho 

kamaráda/kamarádku. Ve třídě není jediný žák, který by se jevil vyčleněn z kolektivu a toto 

vnímám jako obrovský úspěch.  
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8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a 

odborného rozvoje nepedagogických pracovníků školy 
 

8.1  Školení pro pedagogický sbor a nepedagogické pracovníky školy 

Základní nedokladná resuscitace a první pomoc dětí a dospělých, Zdravotní záchranná služba 

SČ kraje, Kladno 

GDPR , Ing. Zdeňka Böhmová - pověřenec GDPR 

BOZP – Ing. Rais  

       

8.2 DVPP 

Mgr. Tomáš Rampír Slavnost škol - Paměti 

národa 

Barokní refektář 

Dominikánského kláštera, Jilská 

234/5, Praha 1 

Marcela Turková FKSP PRO ŠKOLY - 

webinář 

Ing. Petra Schwarzová - 

Profieduka s.r.o. Česká Třebová 

PaedDr. Dagmar 

Kuuníková 

Vzdělávací program PR 

školy 

Vzdělávací institut SČkraje, V 

Kolonii 1804, Nymburk – Mgr. 

Jiří Holý 

PaedDr. Dagmar 

Kuzníková 

Vzdělávací program Jak 

na první pomoc před 

příjezdem záchranky 

Vzdělávací institut SČkraje, V 

Kolonii 1804, Nymburk – Mgr. 

Jiří Holý 
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9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
  

 

 

9.1  Exkurze, výchovné a výukové programy, besedy 

 

 

Den Čas Akce Třídy 

 08:00-16:15 Adaptační kurz 
VI.A 

 
VI.B 

 

 
3. 9. 
pá 

 

08:00-13:30 Adaptační kurz 
VI.A  VI.B  

 
24. 9. 
pá 

 

08:00-14:25 Exkurze do Prahy 
VIII.A 

 
VIII.B 

 
VIII.C 

 

 
27. 9. 
po 

 

08:00-11:40 Branný den 
I.A  

 
08:00-12:35 Branný den 

II.A 
 
II.B 

 
III.A 

 
III.B 

 
IV.A 

 
IV.B 

 

V.A V.B  

08:00-13:30 Branný den 
IX.B 

 
VI.A 

 
VI.B 

 
VII.A 

 
VII.B 

 

 
08:00-15:20 Branný den 

IX.A  

 
08:00-16:15 Branný den 

VIII.A 
 
VIII.B 

 
VIII.C 

 

 
6. 10. 
st 

 

07:30-17:00 Návštěva Prahy v rámci výměnného 
pobytu žáků 

IX.A  IX.B  VIII.A 
 
VIII.B 

 
VIII.C 

 

 
7. 10. 
čt 

 

07:30-17:00 Návštěva u starosty Kralup, výlet do 
okolí  - výměnný pobyt žáků z 
Polska 

IX.A 
 
IX.B 

 
VIII.A 

 
VIII.B 

 
VIII.C 

 

 

8. 10. 
pá 

 

07:30-14:00 Výměnný pobyt žáků z Polska 
IX.A  IX.B  VIII.A 

 
VIII.B 

 
VIII.C 

 

 

IV.B  IX.A  IX.B  Mot  V.A  V.B  

VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B 

VIII.C 
 

2. 11. 
út 

 

07:00-16:00 Projektový den mimo školu - 
IQLandia Liberec 

IX.A  IX.B  VIII.C 
 

 
11. 11. 
čt 

 

08:00-12:35 Návštěva lezecké stěny 
VIII.A 

 

 
08:30-16:00 Projektový den mimo školu EU - 

návštěva Památníku Terezín 
VIII.A 

 
VIII.B 

 
VIII.C 

 

 
25. 11. 
čt 

 

13:30-16:15 Exkurze z informatiky - SOŠ a SOU 
Kralupy nad Vltavou 

IX.A 
 
IX.B 

 

 
3. 12. 
pá 

 

08:00-11:40 Mikuláš 
IX.A  IX.B  
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6. 12. 
po 

 

08:55-09:40 Hodina moderní chemie 
VIII.C 

 

 
10:00-10:45 Hodina moderní chemie 

VIII.B 
 

 
10:55-11:40 Hodina moderní chemie 

IX.A 
 

 
11:50-12:35 Hodina moderní chemie 

VIII.A 
 

 
12:45-13:30 Hodina moderní chemie 

IX.B 
 

 
20. 12. 
po 

 

10:00-11:40 Vánoční besídka 
I.A  II.A  II.B  III.A  III.B  IV.A 

 

IV.B V.A V.B  

10:55-12:35 Vánoční besídka 
IX.A  IX.B  VI.A  VI.B  VII.A 

 
VII.B 

 

VIII.A VIII.B VIII.C 
 

11. 1. 
út 

 

08:55-11:40 Dobronauti 
V.A  

 
13. 1. 
čt 

 

08:55-11:40 Dobronauti 
V.B  

 
18. 1. 
út 

 

08:55-11:40 Dobronauti 
IV.A  IV.B  

 
24. 1. 
po 

 

08:00-11:40 S kufrem do pravěku - projektový 
den ve škole (EU) 

IV.A 
 
IV.B 

 

 
10:00-13:30 S kufrem do pravěku - projektový 

den ve škole (EU) 
VI.B 

 

 
25. 1. 
út 

 

08:00-11:40 S kufrem do pravěku - projektový 
den ve škole (EU) 

V.A  VII.B 
 

 
08:55-11:40 Dobronauti - program min. prevence 

III.A  III.B  

 
08:55-12:35 S kufrem do pravěku - projektový 

den ve škole (EU) 
VI.A  

 
26. 1. 
st 

 

08:00-11:40 S kufrem do pravěku - projektový 
den ve škole (EU) 

V.B  VII.A 
 

 
22. 2. 
út 

 

10:00-10:45 Ochutnávka exotického ovoce 
I.A  II.A  II.B  III.A  III.B  IV.A 

 

IV.B IX.A IX.B V.A V.B VI.A 

VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B VIII.C 

23. 2. 
st 

 

08:00-13:30 Projektový den mimo školu - NG v 
Praze 

VI.A 
 

 
24. 2. 
čt 

 

08:00-11:40 Projektový den ve škole - Život 
stromů (Mobilní planetárium) 

I.A  

 
08:00-13:30 Projektový den mimo školu - NG v 

Praze 
VI.B  

 
08:00-13:30 Projektový den mimo školu - 

Trilopark v Praze 
IV.A 

 
IV.B 
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28. 2. 
po 

 

08:00-11:40 Projektový den ve škole - Život 
stromů (Mobilní planetárium) 

II.B  

 
4. 3. 
pá 

 

08:00-12:35 Olympiáda z AJ - DDM Kralupy 
IX.A  VII.A 

 

 
8. 3. 
út 

 

10:55-12:35 Dopravní výchova 
V.B  

 
9. 3. 
st 

 

08:30-10:30 World of Fake 
IX.A 

 
IX.B 

 
VIII.A 

 
VIII.B 

 
VIII.C 

 

 
15. 3. 
út 

 

08:00-09:40 Dopravní výchova 
V.A  

 
10:55-12:35 Dopravní výchova 

V.B 
 

 
18. 3. 
pá 

 

10:00-11:40 Dopravní výchova 
IV.B 

 

 
22. 3. 
út 

 

10:55-12:35 Dopravní výchova 
V.B  

 
23. 3. 
st 

 

10:00-11:40 Dopravní výchova 
IV.B 

 

 
25. 3. 
pá 

 

08:00-08:45 Dopravní výchova 
V.B  

 
29. 3. 
út 

 

08:00-09:40 Dopravní výchova 
V.A  

 
10:55-12:35 Dopravní výchova 

IV.A  

 
30. 3. 
st 

 

07:30-14:00 Okresní kolo olympiády z ČJ - 
DDM Mělník 

IX.A 
 
VIII.A 

 

 
10:00-11:40 Dopravní výchova 

IV.B 
 

 
5. 4. 
út 

 

08:00-09:40 Dopravní výchova 
V.A 

 

 
09:00-10:00 Jak Oskárek našel petrklíč - div. 

představení na zahradě školy 
I.A 

 
Mot 

 

 
10:55-12:35 Dopravní výchova 

IV.A  

 
7. 4. 
čt 

 

09:00-10:00 Pedig - zahrada školy 
Mot 

 

 
11. 4. 
po 

 

07:30-14:00 BiO - okresní kolo (DDM Mělník) 
VIII.C 

 

 
10:55-12:35 Dopravní výchova 

IV.A  

 
13. 4. 
st 

 

09:00-10:00 Indiánský program na zahradě školy 
Mot  

 
08:00-10:45 Dopravní výchova 

IV.B 
 

 
3. 5. 08:00-10:45 Dopravní výchova 

V.A 
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út 

 
 

4. 5. 
st 

 

07:30-14:00 Taneční soutěž 
 
 

 

5. 5. 
čt 

 

07:30-10:50 RŠFL  

10. 5. 
út 

 

08:00-09:40 výběrové zjišťování výsledků žáků 
2021/2022  - ČŠI 

V.A  

 
11. 5. 
st 

 

08:00-09:40 výběrové zjišťování výsledků žáků 
2021/2022  - ČŠI 

V.B  

 
12. 5. 
čt 

 

08:00-08:45 výběrové zjišťování výsledků žáků 
2021/2022  - ČŠI 

V.A  

 
08:55-09:40 výběrové zjišťování výsledků žáků 

2021/2022  - ČŠI 
V.A 

 

 
17. 5. 
út 

 

08:00-09:40 výběrové zjišťování výsledků žáků 
2021/2022  - ČŠI 

V.B  

 
10:00-12:35 Dopravní výchova 

V.B  

 
18. 5. 
st 

 

08:00-09:40 výběrové zjišťování výsledků žáků 
2021/2022  - ČŠI 

V.A  

 
20. 5. 
pá 

 

07:30-14:00 Návštěva Planetária v Praze 
VII.A 

 
VII.B 

 

 
26. 5. 
čt 

 

10:00-10:45 Právní povědomí  
IX.A 

 
IX.B 

 

 
27. 5. 
pá 

 

07:30-14:00 IQLandia Liberec 
VIII.A 

 
VIII.B 

 

 
08:00-16:15 Exkurze IQLandia Liberec 

VIII.C 
 
VIII.C 

 

 
31. 5. 
út 

 

08:00-14:00 Národní muzeum Praha 
IX.A 

 
IX.B 

 

 
1. 6. 
st 

 

07:30-14:00 Atletický pětiboj Velvary  

08:00-12:35 Archeopark Ledčice 
V.A  V.B  

 
2. 6. 
čt 

 

08:00-12:35 ZOO Olovnice 
II.A 

 
II.B 

 
III.A 

 

 
3. 6. 
pá 

 

08:00-10:45 Dopravní výchova 
IV.A  

 
6. 6. 
po 

 

 Obhajoby absolventských prací 
IX.A 

 
IX.B 

 

 
7. 6. 
út 

 

 Obhajoby absolventských prací 
IX.A 

 
IX.B 

 

 
8. 6. 
st 

 

 

 

 Obhajoby absolventských prací 
IX.A 

 
IX.B 

 

08:30-11:40 Recitační soutěž - Seifertovy 
Kralupy 2022 - DDM Kralupy 

II.A  IV.A 
 V.A  VII.A 

 
VIII.B 

 

 

 9. 6. 08:00-13:30 Přírodovědná exkurze do okolí 
VI.A 
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čt 

 
Kralup  

10. 6. 
pá 

 

16:00-18:00 Hurá na prázdniny - zahradní 
slavnost 

 

15. 6. 
st 

 

07:30-13:16 Exkurze  - Praha 
VII.A 

 
VII.B 

 

 
07:30-13:30 Vyšehrad Praha 

IV.A  IV.B  

 
07:30-13:30 Exkurze - Říp 

VI.A 
 
VI.B 

 

 
07:30-13:30 Exkurze  - Praha 

VIII.A 
 
VIII.B 

 
VIII.C 

 

 
07:30-13:30 Exkurze - Říp 

IX.A 
 
IX.B 

 

 
08:00-11:40 Dny za školou na šk. hřišti 

II.A 
 
II.B 

 
III.A 

 

 
08:00-12:35 Dny za školou v areálu a okolí školy 

V.A  V.B  

 
08:00-14:30 Návštěva ZOO v Praze 

I.A  III.B  

 
16. 6. 
čt 

 

07:30-13:30 Exkurze na Říp 
VIII.A 

 
VIII.B 

 
VIII.C 

 

 
08:00-11:40 Dny za školu na šk. hřišti 

I.A  

 
08:00-11:40 Vycházka do parku - Veltrusy 

II.A  II.B  

 
08:00-11:40 Vycházka na Hostibejk 

III.A  III.B  

 
08:00-11:40 Exkurze - Nelahozeves 

IV.A 
 
IV.B 

 

 
08:00-12:35 Dny za školou na zahradě školy 

V.B  

 
08:00-13:30 Návštěva Národního muzea v Praze 

V.A  

 
08:00-13:30 Vycházka - Nelahozeves 

VII.A 
 
VII.B 

 

 
08:00-13:30 Exkurze - Praha 

IX.A  

 
08:00-13:30 Vycházka do Veltrus 

IX.B 
 

 
08:00-13:40 Exkurze  - Praha 

VI.A 
 
VI.B 

 

 
17:00-18:00 Slavnostní vyřazení absolventů 9. 

tříd a MŠ 
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Hodina moderní chemie 

 Letošní rok se ve třídách VIII.A, VIII.B, VIII.C, IX.A a IX.B konal scénář č.1 s názvem 

„Úvod do chemie:“. Součástí toho scénáře byla řada pokusů, která zajímavou formou 

ukazovala tajemství Hodina moderní chemieV pondělí 6.12.2021 se na ZŠ a MŠ Kralupy nad 

Vltavou, Třebízského 523 konala akce s názvem „Hodina moderní chemie“. Tato akce se zde 
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pořádá opakovaně a vždy se značným ohlasem u žáků. Témata byla různorodá: redoxní děje, 

zapálení střelného prachu, využití suchého ledu, katalýza chemických reakcí, ukázka rozdílu 

mezi hořlavostí papíru a nitrocelulózy a také využití kapalného dusíku. Akce byla velice 

zajímavá a u žáků měla úspěch. Velkou zásluhu na úspěchu měli výborní lektoři z VŠCHT v 

Praze, kteří zvládli akci s velkým přehledem a dokázali žáky zaujmout. Podobné akce mohou u 

žáků vzbudit zájem o studium chemie, protože ukáží, že chemie je více, než sumář vzorců, 

rovnic a pouček.  

        

 

 

9.2 Celoškolní projekty a programy 

 

S odpady hravě - sběr starého papíru 

Recyklohraní  je dlouhodobý školní recyklační program, organizovaný firmou Asecol, 

Ecobat, Ekolamp a Elektrowin, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, 

akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady 

ve školských zařízení v České republice.  

V tomto školním roce proběhly celkem tři sběrové dny: podzimní, jarní a poslední na 

konci školního roku. Sesbíralo se celkem 2 680 kg starého papíru. Žáci byli aktivní i ve sběru 

baterií – celkem se odevzdalo 55 kg. Dále jsme zrecyklovali vyřazená elektrozařízení pomocí 

firem Ecobat a Asekol, které se snaží vyrobit „ze starého „nové. 

Součástí sběrové aktivity je i zapojení školy do projektu Recyklohraní, kde žáci během roku 

plní zajímavé eko – úkoly nebo tvoří samostatné projekty (např. Šetříme vodou). 
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9.3  Prezentace školy v médiích 

 

Škola se prezentuje na svých webových stránkách a v Kralupském zpravodaji. 

 

 

9.4 Prezentace školy na webu 

 

Škola má vlastní internetové stránky http://skola.trebizskeho.cz 

 

 

 

9.5  Dny otevřených dveří 

 

     V letošním školním roce jsme uskutečnili Den otevřených dveří 15. března 2022 – rodiče 

našich současných i budoucích žáků si prohlédli školu, zúčastnili se schůzky s ředitelkou školy, 

viděli ukázky z výuky, někteří se zúčastnili ukázkových hodin s našimi učiteli. 

Všichni měli možnost prohlédnout si školu. 

 

     
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://skola.trebizskeho.cz/
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10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
 

Škola se zúčastnila výběrového zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníku základních 

škol. Testování žáků proběhlo v měsíci květnu a týkalo se českého jazyka, matematiky a 

dovedností usnadňujících učení. 
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11 Základní údaje o hospodaření školy  
 

Stav fondů příspěvkové organizace:  Základní škola a Mateřská škola 
Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 4Q/2021 

 

Stav  fondů  
k 1. 1. 2021 

Schválený 
hospodářský 
výsledek z 
roku 2020 

Příjmy  od 1 - 12 
měsíce 2021,  
/částka + důvod 
příjmů/ 

Čerpání  od 1 - 
12 měsíce 2021 
/částka + důvod 
čerpání/ 

Stav k 
31.12.2021 

Rezervní 
fond - 413 

686 351,22 
Kč  

 52 750,28 
Kč  

 

55260,-Kč 
výměnný 
pobyt, daňová 
úspora 683 841,50 Kč  

Rezervní 
fond - 414 

1 127 
663,50 Kč  

 

 

501287,-Kč 
Šablony EU 
(ost.služby,mzd
ové 
nákl.zákonné 
soc.poj.) 626 376,50 Kč  

Investiční 
fond 

387 869,40 
Kč   

99041Kč 
odpisy majetku 

148 300,02Kč 
nákup mycího 
stroje ŠJ 338 610,38 Kč  

Fond odměn  

 220 455,73 
Kč    

 
 220 455,73 Kč  

Fond FKSP 

543 836,16 
Kč   

431740,54Kč 
tvorba fondu 

396003,95Kč  
(stravné zam., 
vitamíny, 
kultura zam.) 579 572,75 Kč 

 

 

Čerpání přímých NIV za rok 2021 
 

Příjmy: 

Provozní dotace-město                                                    

 

  2 922 349,-Kč 

Státní dotace                                                                  30 120 349-Kč 

Výdaje:  

ONIV      892311,-Kč 

Mzdové náklady 21 536 161,-Kč 

Odvody         7 260 484,-Kč 

 

Kladný hospodářský výsledek za rok 2021 byl 250.231,59Kč 

Do rezervního fondu převedeno 250.231,59Kč 
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12 Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 

 

Mezinárodní projekt PISA (Programme for International Student Assessment) 

 PISA je projektem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kterého 

se účastní více než 85 zemí celého světa. 

 Jeho hlavním záměrem je poskytnout tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích 

informace o úspěšnosti a efektivitě jejich vzdělávacích systémů. OECD publikuje výsledky 

šetření PISA nejen v souhrnných zprávách, ale také prostřednictvím tematicky zaměřených 

zpráv PISA in Focus.  

 Projekt PISA, který v České republice zajišťuje Česká školní inspekce, je opakované 

zjišťování výsledků patnáctiletých žáků různých zemí v oblasti čtenářské, matematické, 

přírodovědné a finanční gramotnosti  a tvůrčího myšlení patnáctiletých žáků v tříletých 

cyklech. V současném již osmém cyklu bude hlavní pozornost věnována matematické 

gramotnosti.  

 Naše škola byla vybrána Českou školní inspekcí, aby se v období od 28. 3. – 6. 5. 2022 

tohoto projektu účastnila. Projekt se týkal všech žáků naší školy, kteří se narodili v roce 2006. 

 

 

 

13 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 
Z našich pedagogických pracovníků si vzdělání doplňují studiem  VŠ 1 pedagog ZŠ a 1 

učitelka MŠ. 

 

 

14 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
 

Šablony pro Třebízského II. – projekt EU 

 

     Od 1.9.2019 jsme pokračovali v projektu Šablony pro Třebízského II financovaný z EU.  

V rámci tohoto projektu probíhalo doučování žáků v matematice a českém jazyku, čtenářské 

kluby, klub zábavné logiky a deskových her, projektové dny ve škole i mimo školu.. Škola i 

školka měla k dispozici školního asistenta. Škola získala dotaci 1 953 472.- Kč. Projekt jsme 

byli nuceni prodloužit do konce února 2022 z důvodu COVID-19, kdy se projekt podařilo 

úspěšně ukončit. 

 
Šablony II  pro Třebízského, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013989 
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Projektové dny mimo školu realizované ZŠ Třebízského. 

 

 V měsíci listopadu jsme obohatili výuku v rámci projektových dnů mimo školu 

realizovaných z projektu Šablony pro Třebízského II, který umožnil jejich realizaci pro žáky 

bezplatně.  

2. listopadu 2021  žáci devátých tříd pod vedením pana učitele Mgr. Marcela Kubálka 

realizovali výuku fyziky prakticky v QLANDII v Liberci, kde pan učitel společně 

s odborníkem  vedli jejich výuku. Seznámili se s překonanými lidskými vynálezy, ukázali si 

pokusy, které prověří naše lidské smysly, poté si mohli prakticky objevovat vlastní dovednosti, 

například na trenažeru řízení dopravních prostředků. V poslední části se pak přenesli do 

vesmíru, aby se nechali unést po proudu toku času do historie Země. Viděli souhvězdí, která na 

obloze viděli naši předci a dozvěděli se, jak se bude měnit vesmír okolo nás v průběhu 

následujících tisíciletí.  

 Další projektový den mimo školu jsme uskutečnili  15. 11. 2021 v Terezíně, kam se 

vypravili žáci osmých tříd společně s panem učitelem dějepisu Mgr. Tomášem Rampírem. 

Společně s ním a   odborníkem se seznámili s historií pevnosti Terezín, povídali si o životě 

vězňů, který nebyl vůbec jednoduchý, byl plný utrpení, ale také vzájemné pomoci. Součástí 

výuky byla také prohlídka Malé a Velké pevnosti, promítání filmu o nacistické propagaci 

Terezína. Žáci taky viděli, co znamenají peníze a jak ovlivnily životy samotných vězňů. Na 

závěr si prohlédli muzeum s uměleckými pracemi dětí v ghettu a snažili se pochopit nacistickou 

propagandu. 

Oba tyto projektové dny mimo školu velmi vhodně doplnily teoretickou výuku ve škole o 

praktickou část, jejíž odbornost vždy zajišťoval odborník, který působí v uvedených institucích, 

a mohl tak předávat autentické informace. 
 

S kufrem do pravěku 

  Ve dnech 22. – 24.ledna 2022 se ve 4. – 7. třídách uskutečnily projektové dny se 

společným názvem S  kufrem do pravěku, kdy jednotliví  pedagogové společně s odborníkem z 

archeoparku v Ledčicích  vybrali  projektový den obsahově a věkově přiměřený jejich žákům.  

V rámci projektu se žáci  zopakovali učivo o pravěku jako o období bez písemných pramenů.  

Seznámili se s hmotnými prameny, které jsou získávány hlavně při vykopávkách. Připomněli si 

rozdělení na dobu kamennou, bronzovou a železnou, seznámili se se způsobem života 

pravěkých lidí, prohlédli si repliky archeologických nálezů - zbraní, nástrojů a keramiky a 

vyzkoušeli si tkaní látek a práci s keramickou hlínou při výrobě předmětů typických pro 

jednotlivá období. Zvolili různé metody a techniky práce, které  zahrnovaly brainstorming, 

krátkou přednášku, besedu, názorné a činnostní učení.  
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Projekt EU Šablony pro Třebízského II. jsme ukončili  jedním projektovým dnem ve 

škole a dvěma projektovými dny mimo školu – Jeden den nesl název Trilopark aneb cesta do 

pravěku  

 Pokud jste zvídaví a obdivujete filmy Karla Zemana, potom se vydejte stejně jako  4. A 

a  4. B  do Triloparku v Praze. Uvidíte mamuta, obří hmyz, zkamenělou kostru Plesiosaura 

přivezenou z Maroka, nohu jediného dinosaura Burianosaura Augustai  nalezeného v Čechách. 

A nejen to.  Sáhnete si na pravý zub  a chlupy mamuta,  na zkamenělého trilobita a zuby 

pravěkých žraloků a další exponáty. Mimo to si vyhrabete kostru Velociraprota a vytvoříte si 

odlitek trilobita či amonita. Žáci obou tříd všem vřele doporučují. 

                             

 Druhý projektový den jsme strávili v Národní galerii, a to ve dnech 23. a 24. února, 

kdy absolvovali žáci obou našich šestých tříd výtvarný program v Anežském klášteře. Je to 

jedna z budov Národní galerie, kde jsou shromážděná významná díla středověkého 

umění.Program nesl název Byl jednou jeden… a jeho prostřednictvím se žáci seznámili 

s postavami nejvýznamnějších světců a jejich rolí v životě našich předků. Kromě toho také 

poznali literární žánr zvaný legenda a sami si společnými silami v ateliéru vytvořili legendu 

pomocí komiksu. Tento komiks – výtvarný výstup žáků – jsme si mohli odvézt s sebou. Dosud 

nám ve škole připomíná tyto příjemně strávené dny.      

 Dne 18.2.2022 na naší škole proběhl projektový den ve škole v rámci „Šablon II pro 

Třebízského“pod názvem Mobilní planetárium ve škole, kdy si žáci  sami sestavili mobilní 

planetárium. Potom se podívali na projekci o tom, jak důležité jsou pro naši planetu stromy. 

Dozvěděli se vše o stromech, jejich růstu od semínka až po výrobu kyslíku. Vše bylo 

přizpůsobenu věku. Provázeli je broučci a různá zvířátka, která mají stromy jako svůj domov. 

Poslední hodinu jsme si vše zopakovali, kreslili jsme a vyplňovali připravené pracovní listy. 

Užili jsme si krásný den. Budeme si víc vážit stromů a přírody.  
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15 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

 

15.1     Spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou Mělník, Kladno  

 

Škola úzce spolupracuje při zajišťování nezbytných podmínek žáků se specifickými 

poruchami učení i chování. Poskytuje osobní i telefonické konzultace výchovnému poradci 

i jednotlivým vyučujícím.  

 

 

15.2     Spolupráce s Policií ČR a Městskou Policií Kralupy nad Vltavou 

 

Tato spolupráce spočívá v pomoci se záškoláctvím a s problémovým chováním, rovněž 

jsou organizovány i besedy s tématikou prevence a dopravní výchovy. 

 

 

15.3     Spolupráce se sociálním odborem MÚ Kralupy a Roudnice nad Labem 

 

Velmi úzká spolupráce, společné řešení záškoláctví, nevhodného chování žáků za účasti 

odpovědných pracovníků a rodičů na výchovných komisích školy.   

 

 

15.4     Spolupráce se zřizovatelem Městem Kralupy nad Vltavou 

 

Spolupráce se zřizovatelem je kooperativní a účinná. V době nouzového stavu i po něm 

nám byla poskytnuta dezinfekce zdarma. Byli jsme vybaveni štíty i náhradními 

rouškami a respirátory. 

 

 

15.5     Spolupráce s Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou  

 

Přednášky a besedy pro žáky školy se uskutečnily ve velmi omezené míře 

 

 
15.6  Spolupráce s rodiči  

 

Spolupráce s rodiči probíhá hlavně prostřednictvím elektronické žákovské knížky, 

osobním setkáváním na třídních schůzkách, konzultačních hodinách, případně na akcích 

organizovaných školou.  

 

 

15.7  Spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem pro zrakově postižené  

 

Probíhají konzultace a návštěvy ve škole. 
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15.8  Spolupráce se ZUŠ Kralupy nad Vltavou  

 

Spolupráce s ZUŠ je standardní, naši žáci využívají kroužky, které jsou realizovány. 

 

 

 

Zpracovala: PaedDr. Dagmar Kuzníková, ředitelka školy 

 

 

 

Výroční zpráva schválena Školskou radou dne      17.10.2022 
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