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1 . Základní údaje o škole 
 

1.1. Název a sídlo školy 
 

Název:  Základní škola Kralupy nad Vltavou 

  Jodlova 111, příspěvková organizace 

 

Adresa:   Základní škola  

Jodlova 111 

  278 01 Kralupy nad Vltavou 

 

tel.:   315 727 293  mob.:   739 631 665 

  315 721 746    739 631 666 

 

mail.:  skola@zsp-kralupy.cz 

 

www  www.zsp-kralupy.cz 

 

IČO:  710 10 319 

 

DIČO:  CZ – 710 10 319 

 

REDIZO:  600047831 

 

IZO ZŠ:  102 286 183 

 

IZO ŠD:  113 500 432 

 

Ředitel školy:  Mgr. Bohuslava Glasslová 

 

 

 

1.2. Zřizovatel školy 

 
Název:  Město Kralupy nad Vltavou  

 

Sídlo:  Městský úřad Kralupy nad Vltavou 

  Palackého nám. 1 

  278 01 Kralupy nad Vltavou 

 

IČO:   236 977 

 

DIČ:  CZ 00 236 977 

  

mailto:skola@zsp-kralupy.cz
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1. 3. Základní dokumenty  

 
 Od 1.9.2016 platí název školy  Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, 

příspěvková organizace. Škola je zřízena podle §16, odst. 9 pro žáky s mentálním postižením a 

poskytuje základní vzdělání žákům s platným doporučením školského poradenského zařízení. 

Součástí školy je základní škola speciální a školní družina. 

Škola má schváleny následující obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů 

rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: 

79-01–C/01   Základní škola, studium denní, délka studia 9 r. 0 měs.  od 1.9. 2007 

79–01-B/01   Základní škola speciální, délka studia 10 r. 0 měs. od 1.9. 2010 

 Na základě Žádosti dne 12.7.2019 vydalo MŠMT Rozhodnutí o stanovení počtu žáků 

v jednotlivých povolených oborech vzdělání a formách vzdělávání : 

1. 79-01-B/01 Základní škola speciální  

denní forma vzdělání   délka vzdělání 10 r. 0 měs 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru  16 

2. 79-01-C/01 Základní škola  

denní forma vzdělání   délka vzdělání 9 r. 0 měs 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru  90 
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1. 4. Charakteristika školy 
  

Základní škola Kralupy nad Vltavou poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání žákům 

se zdravotním postižením s upraveným vzdělávacím programem. Děti jsou přijímány na základě 

žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení školského poradenského zařízení. 

 Ve škole se vzdělávalo ve školním roce 2018/2019 v průměru 62,5 žáků. Škola je úplná, s 1. 

- 9. ročníkem ZŠ a 1. -10. ročníkem ZŠ speciální. Průměrný počet žáků ve třídě je 8,93.  Vzdělávací 

programy jsou zpracovány podle RVP pro základní vzdělávání a RVP pro speciální vzdělávání a 

upraveny pro žáky s lehkým mentálním postižením, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, 

autismem a kombinovanými vadami, případně s jiným zdravotním postižením. Škola nabízí žákům 

vyučování respektující moderní přístup, metody a formy a umožňuje jim vzdělávání formou 

individuálních vzdělávacích plánů. 

Budova školy leží uprostřed města v blízkosti zastávek ČSAD, ČD a MHD. Pro svou činnost 

využívá prostory v 1. a 2. patře budovy, v přízemí je Městská knihovna. Ke škole patří školní dvůr a 

malá školní zahrada.  

Díky investičním akcím zřizovatele v letech 2015 a 2017 (zateplení, rekonstrukce 

elektroinstalace a inovace datové sítě) došlo k výraznému zlepšení podmínek pro vzdělávání a 

výchovu žáků naší školy. 

Ve škole je k dispozici 8 plně vybavených tříd a 5 odborných pracoven, z nichž jsou 2 dílny 

pro výuku pracovního vyučování, 1 cvičná kuchyňka, 1 sálek pro výuku tělesné výchovy a hudební 

výchovy a 1 odborná učebna pro výuku informační techniky. 

K dispozici je sborovna, ředitelna, kancelář, místnost pro školníka. Využívány jsou sklady 

učebních pomůcek, učebnic a materiálu, umývárna a sociální zařízení. 

Pro výuku pěstitelských prací, tělesné výchovy a činnost školní družiny využíváme školní 

dvůr a pozemek a blízký sportovní areál TJ Sokol. K pohybovým aktivitám žáci využívají též 

sportovní halu, plavecký bazén a zimní stadion, případně zrekonstruovaná veřejná hřiště. 

    

 

1. 5.  Údaje o vedení školy 

 
Provoz školy je rozdělen na úsek zajišťující edukační činnost, tzv. pedagogický, a úsek 

provozní. 

Pedagogický úsek je rozdělen na základní školu, základní školu speciální a školní družinu. 

Základní škola má oddělení 1. stupně a 2. stupně ZŠ. Veškeré činnosti zajišťují pedagogičtí 

pracovníci: ředitelka školy, zástupce ředitelky školy, výchovný poradce, koordinátor ŠVP, 

koordinátor ICT, metodik MPP, metodik EVVO, třídní učitelé, učitelé a asistenti pedagoga. 

Provozní úsek zajišťuje administrativní, provozní a úklidové práce. Na škole je zřízena funkce 

administrativní pracovnice, školníka a uklízečky.  

Dne 20. 7. 2018 Rada města Kralupy nad Vltavou vydala v souladu s ustanovením § 166 odst. 

3 Školského zákona č. 561/2004 Sb. potvrzení, že od 1. 8. 2018 je ředitelkou Základní školy 

v Kralupech nad Vltavou Mgr. Bohuslava Glasslová. Ve funkci ředitelky působí od 1. 1. 2003 na 

základě výsledku konkurzního řízení a usnesení Rady města ze dne 18. 12. 2002. Současně zastává 

funkci statutárního zástupce příspěvkové organizace Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 

111, příspěvková organizace. 

 

1. 6. Odborné a metodické složky 

 
Od 1.9.2018 se žáci školy vzdělávají podle nového školního vzdělávacího programu 

zpracovaného podle minimální doporučené úrovně RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, 

Jodlova 111, č.j. 321/2018. Tento vzdělávací dokument reaguje svým obsahem na změny v systému 
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vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vychází ze změny školského zákona a nové 

vyhlášky MŠMT, týkající se této oblasti. Metodické složky pro I. a II. stupeň se intenzivně podílely 

na tvorbě, realizaci a ověřování nového školního vzdělávacího programu. Struktura a formy činnosti 

odborných a metodických složek jsou zformovány tak, aby splňovaly účel a byly přínosem pro další 

rozvoj vyučování na naší škole. Ve školním roce 2018/2019 pracovala 3 metodická sdružení, jejichž 

činnost byla zaměřena na dílčí úkoly a oblasti.  

 

MS pro 1. st.:    Mgr. Alena Kobesová  

• Realizace a ověřování ŠVP Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, č.j. 321/2018 

(1. – 5. ročník)  

• Realizace projektových dnů 

• Řešení problematiky zvýšené absence a výukových problémů  

• Efektivní vyučovací formy a metody 

• Práce asistentů pedagoga, spolupráce učitel – asistent pedagoga 

 

MS pro 2. st.:   Mgr. Erika Strejčková   

• Realizace a ověřování ŠVP Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, č.j. 321/2018 

(6. – 9. ročník) – u všech žáků 8. a 9. ročníku bylo doporučeno školským poradenským 

zařízením nahrazení předmětu Druhý cizí jazyk jinými předměty, a to Pracovním 

vyučováním v rozsahu 2 hodin týdně a Informační technikou v rozsahu 1 hodiny týdně. 

• Integrace žáků s jiným než mentálním postižením  

• Příprava a hodnocení projektového vyučování 

• Hodnocení kontrolních písemných prací žáků 

• Hodnocení individuálních vzdělávacích plánů 

• Zařazení EVVO do výuky 

 

MS pro speciální školu:   Mgr. Iveta Himlová  

• Realizace ŠVP v ZŠ speciální  

• Realizace výuky dětí s PAS 

• Realizace projektových dnů 

• Řešení problematiky zvýšené absence 

• Realizace individuálního vzdělávání 

• Nové vyučovací formy a metody 

• Práce asistentů pedagoga 

 

Činnost metodických složek na naší škole: 

Metodická sdružení se scházela dle potřeby, nejméně 1x za čtvrtletí. Výsledkem činností těchto 

pracovních skupin bylo v tomto školním roce:  

• Realizace a ověření školního vzdělávacího programu Základní škola Kralupy nad Vltavou, 

Jodlova 111 a Základní školy speciální Kralupy nad Vltavou 

• Realizace projektového vyučování  

• Realizace edukace žáků s PAS a s kombinovaným postižením 

• Realizace Dne otevřených dveří 

• Realizace individuálního vzdělávání 

Činnosti metodických složek byly po celý školní rok přizpůsobovány aktuálním 

potřebám výchovně vzdělávacího procesu. Všechny důležité úkoly byly úspěšně realizovány. 

Práce pedagogů významně přispěla ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu na naší škole.  

 

Příloha č. 1 Výroční zpráva o činnosti MS 2018/2019  Mgr. Alena Kobesová 

Příloha č. 2 Výroční zpráva o činnosti metodického sdružení 2. stupně 2018/2019Mgr. Erika Strejčková 

Příloha č. 3 Zpráva o činnosti MS pro ZŠ speciální za rok 2018/2019  Mgr. Iveta Himlová 
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1. 7. Výchovné poradenství 
 

Výchovná poradkyně:  Mgr. Jana Knězů 

Činnost výchovné poradkyně vycházela z plánu práce na školní rok 2018/2019 a byla zaměřena na: 

• pomoc vyučujícím a rodičům dětí při řešení výchovných problémů 

• diagnostiku klimatu třídy a pomoc při jeho zlepšování 

• pomoc žákům a rodičům při profesní orientaci 

• spolupráci s PPP, sociálním odborem, úřadem práce a policií 

• evidenci a řešení absence a neomluvených hodin 

• evidenci IVP žáků a změn v jejich zařazeních 

• evidenci, kontrolu platnosti a zajištění doporučení školního poradenského zařízení pro 

zařazení žáka do naší školy  

 

Konzultační hodiny pro rodiče byly každý čtvrtek od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

Škola spolupracovala s:  

• rodiči žáků 

• ošetřujícími lékaři + psychiatrem 

• sociálním odborem při MěÚ v Kralupech nad Vltavou, při MěÚ Mělník, při MěÚ 

Roudnice nad Labem, při MěÚ Slaný 

• Pedagogicko – psychologickou poradnou Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Prahy 6, 

8 a 9 

• SPC Kladno Pařížská, SPC Vertikála Praha, SPC Štíbrova Praha 8, SPC Klíč Praha, SPC 

Beroun, SPC Pardubice, NAUTIS 

• Úřadem práce v Mělníku a IPS při ÚP v Mělníku 

• Policií ČR, Městskou policií a Okresním úřadem vyšetřování v Mělníku 

• Farní charitou Kralupy nad Vltavou 

• Semiramis 

 

Problémy v oblasti chování a prospěchu žáků jsou řešeny ve spolupráci s rodiči. Zákonní 

zástupci jsou zváni na třídní schůzky, jednání s třídními učiteli, s ředitelkou školy nebo na výchovné 

komise. Většina setkání se zákonnými zástupci v letošním roce byla realizována formou výchovné 

komise, případně jednání s třídní učitelkou za přítomnosti ředitelky školy nebo jednání s ředitelkou 

školy. Celkem proběhlo 5 setkání vedení školy se zákonnými zástupci. V této oblasti došlo ve 

srovnání s předcházejícím rokem ke zdánlivému snížení počtu řešení porušování školního řádu se 

zákonnými zástupci. Výchovné problémy ve smyslu nerespektování pokynů pedagogických 

pracovníků, vulgární chování vůči spolužákům i pedagogickým pracovníkům a vyvolávání konfliktů, 

případně nošení omamných látek do prostor školy, se týkaly 3 žáků, a v tomto školním roce se 

stupňovaly. Na výchovných komisích bylo dále řešeno porušování školního řádu ve smyslu 

nesprávného omlouvání absence ze strany zákonných zástupců, včetně podezření na tzv. skryté 

záškoláctví a jiné skutečnosti z oblasti chování žáků ve škole. Při řešení závažných problémů 

v docházce nebo chování žáků se škola opakovaně obrátila se žádostí o spolupráci na Policii ČR.  

Docházka žáků zaznamenala mírné zvýšení v celkovém počtu zameškaných hodin. Za celý 

školní rok bylo zameškáno 11 964 hodin, tj. průměrně 192,98 hodin na žáka. Celkové výsledky nejsou 

pozitivní, promítá se však do nich dlouhodobá neomluvená absence dvou žáků, řešená v současné 

době již soudním jednáním. I v dalších případech narůstá neodůvodněná absence, jejíž intenzivní 

řešení na úrovni školy i ve spolupráci s Policií ČR a OSPOD je dlouhodobou záležitostí, kterou 

zásadním způsobem ovlivňuje postoj zákonných zástupců.  Oblast vysoké absence žáků bude nadále 

aktivně řešena i v dalším období. 

 

 

Příloha č. 4  Zpráva výchovného poradce ve školním roce 2018/2019  Mgr. Jana Knězů  
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1. 8. Školní družina 

 
 Ve škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny. Vychovatelku vykonává od 1.9.2013 

paní vychovatelka Bc. Miroslava Rážová. Činnost ve školní družině probíhá podle vzdělávacího 

programu Školní družiny. Do oddělení jsou přijímáni žáci základní školy, v letošním roce bylo do 

činnosti přihlášeno 10 žáků. Práce v družině byla realizována denně od 12.30 do 15.10 hod., o ranní 

provoz byl ze strany rodičů minimální zájem. Náklady na tuto službu byly částečně hrazeny 

z příspěvku zákonných zástupců, v letošním roce činil příspěvek 50,- Kč za dítě na měsíc. Vzhledem 

ke zvýšenému počtu zapsaných dětí vyžadujících při výchově a vzdělávání přítomnost dalšího 

pedagogického pracovníka, byli po celou dobu provozu v družině rovněž přítomni asistenti pedagoga. 

Družina byla ve školním roce 2018/2019 umístěna ve vyhovujících prostorách.  

 

   

    

 

1. 9. Školská rada 

 
Funkční období 2017-2020  

 

Zástupci zřizovatele: Petr Holeček 

Ing. Marek Czechmann 

 

Zástupci pedagogů:  Miroslava Rážová 

  Markéta Kočí  

 

Zástupci zák. zástupců:  Alena Berkyová 

                     Karolína Doležalová 

 

Školská rada se v tomto školním roce sešla 1x, členové byli seznámeni s aktuální situací, 

změnami ve škole a s organizací a činností školy, účastní v různých projektech – Šablony I, KIPR, 

CKP a další. Dále byly členům předloženy aktuální Výroční zpráva 2017/2018, Školní řád a další 

významné dokumenty školy.   

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 Školská rada ve školním roce 2018/2019             Mgr. Markéta Kočí 
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2. Přehled oborů vzdělání 
 

Škola zajišťuje vzdělávání v rámci povinné školní docházky v těchto oborech: 

 

79-01-C/01 Základní škola  

Studium denní  délka studia 9 let 

Vzdělávací program:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola 

Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, č.j. 321/2018 ze dne 1.9. 2018 

79–01-B/01 Základní škola speciální,  

Studium denní délka studia 10 let 

Vzdělávací program:  Školní vzdělávací program Základní školy speciální Kralupy nad Vltavou 

č.j.520/2010 ze dne 31.8. 2010 

 

Na škole bylo zřízeno 7 tříd a 1 oddělení školní družiny.  

1. stupeň základní školy byl složen ze tří tříd, 1. třída měla 3 oddělení 1., 2. a 4. ročníku, 

2. stupeň tvořily tři třídy, z čehož jedna třída byla tvořena dvěma ročníky (6. a 8. r.). Na škole byla 

zřízena jedna třída ZŠ speciální (9 žáků).  

 

 

 

2.1. Vzdělávací programy 
 

vzdělávací program počet žáků třída (ročník) počet žáků 

ŠVP pro základní vzdělávání Základní 

škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 

111  
53 

I. třída (1.,2.,4. roč.) 9 

III. třída (3. roč.) 7 

V. třída (5. roč.) 9 

VI. třída (6., 8. roč.) 9 

VII. třída (7. roč.) 9 

IX. třída (9. roč.) 10 

ŠVP Základní školy speciální 
9 

II. třída (1., 4., 5., 6., 7., 9. 

roč.) 
9 

celkem 62 7 tříd 62 

     stav k 28. 6. 2019 

Na škole pracovaly tyto třídy a oddělení: 

I. třída: 1., 2., 4. ročník 

II. třída: 1., 4., 6., 7., 9. ročník ZŠ speciální, individuální vzdělávání §41 5.r., §42 4.r. 

III. třída: 3. ročník   

V. třída: 5. ročník  

VI. třída: 6., 8. ročník  

VII. třída:  7. ročník  

IX. třída: 9. ročník  

 

Školní družina: 1. až 5. ročník ZŠ a žáci II. tř.      

 

Příloha č. 6    Učební plány vzdělávacích programů  Mgr. Jana Knězů 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

3.1. Zaměstnanci školy 

 

Pracovní zařazení počet 

ředitelka školy   1 

zástupce ředitelky školy    1 

učitelé    11 

vychovatelka ŠD                         1 

asistentka pedagoga pro děti se zdrav. postižením                         8 

sekretářka       1 

školník 1 

uklízečky 2 

celkem 24 

                                          

Poznámka: 2 pedagogičtí pracovníci zajišťují současně 2 funkce ve zkráceném úvazku (učitelka – 

vychovatelka, učitelka – asistentka pedagoga)  

 

3. 2. Věkové složení pedagogického sboru 
 

    věková kategorie počet učitelů, vychovatelů a asistentů 

         do 29 let 2 

      30 – 39 let 3 

      40 – 49 let 6 

      50 – 59 let 7 

      nad  60 let 1 

      celkový průměr 46,89 let 

 

3. 3. Kvalifikovanost pedagogického sboru 
 

funkce kvalifikace počet poznámka 
učitel pro žáky spec. školy VŠ magisterské - kvalifikovaný 10  

 VŠ magisterské - nekvalifikovaný   

 VŠ bakalářské nekvalifikovaný  2  

    
Vychovatel  VŠ bakalářské   - kvalifikovaný 1  
Asistent pedagoga SŠ  kvalifikovaný 4  

 SŠ nekvalifikovaný 2  

 

3. 4. Tabulka aprobovanosti výuky na I. – II. stupni základní školy  
 

stupeň ročník celkem 

odučeno 

odučeno 

aprobovaně 

% odučeno 

neaprobovaně 

%  

I. 

1. 21 21 100 0 0  

2. 21 21 100 0 0  

3. 25 22 88 3 12  

4. 25 25 100 0 0  

5. 26 26 100 0 0  
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celkem  118 110 98 3 2  

II. 

6. 29 26 90 3 10  

7. 30 24 77 6 23  

8. 31 31 100 0 0  

9. 32 22 69 10 31  

celkem  122 103 84 19 16  

 

 

3. 5. Tabulka aprobovanosti výuky v odděleních Základní školy speciální 

 
 celkem 

odučeno 

odučeno 

aprobovaně 

% odučeno 

neaprobovaně 

% 

1.r. I.díl ZŠsp. 20 20 100 0 0 

4.r. I.díl ZŠsp. 24 24 100 0 0 

6.r. I.díl ZŠsp. 24 24 100 0 0 

7.r. I.díl ZŠsp. 27 27 100 0 0 

9.r. I.díl ZŠsp. 29 29 100 0 0 

      

celkem 124 124 100 0 0 

 
 Kvalifikační předpoklady jsou důležitou podmínkou pro zajištění kvalitních podmínek 

vzdělávacího procesu. Na základě organizačních opatření a za podpory vedení školy se v letošním 

školním roce podařilo udržet ukazatele aprobovanosti výuky v obou vzdělávacích programech   

(výuka žáků s LMP a výuka žáků v ZŠ speciální). Pouze jedna učitelka nesplňuje kvalifikační 

předpoklady a nepokračuje ve vzdělávání. Ostatní pedagogičtí pracovníci buď úspěšně dokončili 

studium k doplnění kvalifikace, nebo pokračují ve vzdělávání pro doplnění příslušné kvalifikace dle 

svého zařazení. Tento pozitivní trend s podporou vedení školy a díky organizačním opatřením 

výrazně přispívá ke zlepšení kvality vzdělávacího procesu.  

 

4 . Přehled o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 

 
Ve škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, zařazení od 3. a vyššího 

stupně podpůrných opatření.  

V rámci naší školy jsou integrovány děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, 

autismem, případně s kombinovanými vadami. Tito žáci jsou většinou vzděláváni podle 

individuálních vzdělávacích plánů, které škola zpracovává ve spolupráci se školskými poradenskými 

zařízeními. 

Žáci jsou přijímáni do naší školy formou správního řízení o přijetí žáka, které probíhá na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení. Při 

přijímání žáků do 1. ročníku naší školy jsou zohledněny i výsledky zápisu do první třídy, který u nás 

děti mohou realizovat. 

V letošním roce byl realizován zápis 7 dětí do 1. ročníku, 2 dětem byl schválen odklad povinné 

školní docházky. 

4. 1. Přijetí žáků do naší školy 
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V letošním školním roce absolvovalo vzdělání v naší škole průměrně 62,5 žáků. 
V zahajovacím výkazu k 3. 9. 2018 bylo zapsáno 63 žáků, k 30.9.2018 bylo evidováno 63 žáků, na 

konci školního roku k 28.6.2019 bylo evidováno 62 žáků. 

 
Přehled změn počtu žáků ve školním roce 2018/2019 

 

třída Přímý nástup 
Přesun ze 

ZŠ§16 
Přestup ze ZŠ 

Odchod na 

jinou školu 

I. 4  1  

II. 1    

III.   1 1 

V.   1  

VI.  1  1 

VII.   1  

IX.     

celkem 5 1 4 2 

 
V letošním školním roce byl počet tříd stanoven ředitelkou školy na 7. V některých 

třídách se proto opakovala situace s dvěma až třemi odděleními, v nichž je edukace žáků pro 

pedagogy obtížnější. Jedna třída se dvěma odděleními byla složena z ročníků 2. stupně (spojený 6. a 

8. ročník), toto řešení se však i přes všechna negativa jevilo jako jediné možné. Situace ve třídách 

s více odděleními je složitější, jak po stránce výchovně vzdělávací, tak i po stránce organizační.  

 

 

 

4. 2. Dojíždějící žáci 
 

Naše škola vzdělává žáky se specifickými vzdělávacími potřebami z Kralup a okolí. 

Celkem k nám ve školním roce 2018/2019 dojíždělo 31 žáků z 19 obcí.  

 

 
Přehled počtu dojíždějících žáků 

 

Obec Počet žáků 

Bratkovice 2 

Dolany nad Vltavou 3 

Holubice 1 

Hospozín 1 

Kozomín 1 

Ledčice 1 

Libčice nad Vltavou 1 

Lužec nad Vltavou 1 

Miletice 1 

Nové Uhy 3 

Odolena Voda 1 
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Olovnice 1 

Postřižín 1 

Roztoky u Prahy 2 

Slatina 1 

Velvary 5 

Vraňany 2 

Všestudy 1 

Zákolany 2 

Celkem 31 
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5. Výsledky vzdělávání žáků naší školy v prospěchu a 

chování  a výsledky přijímacího řízení na střední školu. 
 

5. 1. Přehled hodnocení chování žáků 

 

Pochvaly  

  1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí  4. čtvrtletí  

celkem žáků  63 62 62 62 

pochvaly  0 0 0 10 
                   

 
 

Výchovná opatření 

  1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí  4. čtvrtletí  

napomenutí  TU 4 2 1 1 

důtka TU 4 1 3 3 

důtka ŘŠ 3 4 11 5 

2. stupeň z chování  - 3 - 3 

3. stupeň z chování - 3 - 6 
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Z hlediska dlouhodobého vývoje došlo v této oblasti k významnému zhoršení situace. 

Někteří žáci se opakovaně dopouštěli závažných porušení školního řádu, snížené známky z chování 

byly uděleny jednak za vysokou neomluvenou absenci, jednak také za dlouhodobé a opakované 

porušování pokynů pedagogických pracovníků, poškozování školního majetku, krádeže a vulgární 

chování, mimo jiné i zachycení omamných látek.  Zákonní zástupci byli o všech opatřeních včas a 

prokazatelně informováni, a přestože byla se zákonnými zástupci navázána spolupráce, ke zlepšení 

nedošlo. Nejvážnější případy byly řešeny ve spolupráci s Policií ČR, s Městskou Policií, případně s 

pracovníky OSPOD při MěÚ Kralupy nad Vltavou, příp. Slaný.  

 

 

5. 2. Přehled o prospěchu žáků 

 

 
 Prospěch žáků je hodnocen dle platného školního řádu, konkrétně dle Pravidel pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků, č.j. 266/2009. V 1. pololetí nebylo v řádném termínu 

hodnoceno 6 žáků. Tito žáci měli vysokou míru omluvené absence, klasifikační období za období 1. 

pololetí školního roku 2018/2019 bylo prodlouženo do 22.2.2019. V daném termínu byli kompletně 

hodnoceni 4 žáci, u dvou žáků byla pololetní klasifikace uzavřena „nehodnocen“. Dále z uvedených 

výsledků vyplývá, že ve 2. pololetí nebylo hodnoceno 6 žáků, kteří opět zejména z důvodů vysoké a 

neodůvodněné absence nezvládli požadavky daného ročníku, případně dlouhodobě nezvládají 

předpokládané požadavky individuálního vzdělávacího plánu. Dva z těchto žáků vzhledem 

k vysokému počtu nehodnocených předmětů neprospěli, ostatní měli možnost doplnit si klasifikaci 

v termínu do 31.8.2019. Další žák má vysokou míru omluvené absence, nejeví zájem o doplnění 

učiva, byl komisionálně přezkoušen, dle výsledků komisionálních zkoušek může postoupit do 9. 

ročníku a úspěšně tak ukončit ZŠ. U ostatních žáků, jejichž výsledky jsou dostatečné budou na 

základě dohody se zákonnými zástupci navržena opatření ke vzdělávání, která odpovídají jejich 

vzdělávacím potřebám a jsou v souladu se všemi okolnostmi, které mají na průběh jejich vzdělávání 

vliv.  

 

 

 

 

Přehled prospěchu žáků  

  
Prospěl s 

vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl Nehodnocen Celkem 

I. pololetí 22 38 1 2 62 

II. pololetí 24 32 2 6 62 
průměr 23 35 1,5 4 62 
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 5. 3. Přehled zameškaných hodin 
 

5.3.1 Přehled zameškaných hodin za I. pololetí 
třída počet dětí počet 

omluv.hod. 

průměr na 

žáka 

počet 

neomluv.hod. 

průměr na  

žáka 

hodin 

celkem 

% na žáka 

I. 9 720 80,00 0 0 720 80,00 

II. 9 543 60,33 0 0 543 60,33 

III. 7 274 39,14 0 0 274 39,14 

V. 9 739 82,11 196 21,78 935 103,89 

VI. 9 915 101,67 60 6,67 975 108,33 

VII. 9 687 76,33 42 4.67 729 81,00 

IX. 10 804 80,40 64 6,40 868 86,80 

celkem 62 4682 75,52 362 5,84 5044 81,35 

 

 

5.3.2 Přehled zameškaných hodin za II. pololetí 

třída počet dětí počet 

omluv.hod. 

průměr na 

žáka 

počet 

neomluv.hod. 

průměr na  

žáka 

hodin 

celkem 

% na 

žáka 

I. 9 1111 123,44 32 3,56 1143 127,00 

II. 9 476 52,89 0 0 476 52,89 

III. 7 333 47,57 0 0 333 47,57 

V. 9 1037 115,22 387 43 1424 158,22 

VI. 9 739 82,11 291 32,33 1030 114,44 

VII. 9 851 94,56 237 26,33 1088 120,89 

IX. 10 1366 136,60 62 6,20 1428 142,80 

celkem 62 5913 95,37 1009 16,27 6920 111,65 
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Ve srovnání se školním rokem 2017/2018 sice nedošlo k výrazným změnám v počtu 

zameškaných hodin. Výrazný nárůst zvláště v kategorii neomluvených hodin je zapříčiněn 

neomluvenou absencí několika žáků naší školy, případy řešila a dlouhodobě řeší Policie ČR i 

OSPOD. Každý měsíc evidují třídní učitelé a výchovný poradce absenci žáků a bezodkladně dochází 

k následnému vyhodnocení závažnosti neomluvené absence. Průměrný počet neomluvených hodin 

má z dlouhodobého hlediska spíše zvyšující tendenci. Průměrný počet zameškaných hodin nad 100 

za pololetí je projevem negativního trendu v docházce žáků, tzv. skrytého záškoláctví. Tento trend se 

objevuje na I. i II. stupni a týká se vždy pouze konkrétních žáků, jejichž absence poté negativně 

ovlivňuje statistiku celé třídy či školy. Vyšší počet zameškaných hodin, a to v kategorii omluvených 

i neomluvených, se pravidelně projevuje ve 2. pololetí školního roku. Rodiče několika jedinců každou 

i neodůvodněnou absenci svého dítěte omluví a dítě bez vážných důvodů nechávají doma. V poslední 

době také lhostejnost zákonných zástupců zapříčiňuje zvyšování počtu neomluvených hodin. Tyto 

jevy negativně ovlivňují nejen průběh vzdělávání dětí, ale mají výrazný vliv na získávání 

nesprávných životních postojů a snižování pracovních návyků.  

 

 

5. 4. Ukončení povinné školní docházky a přijímací řízení 

 
Povinnou školní docházku ukončilo k  28. 6. 2019 celkem 10 žáků (3 dívky a 7 chlapců). 10 

žáků úspěšným absolvováním 9. ročníku základní školy získalo doložku o ukončeném základním 

vzdělání. 

Přihlášky na střední školu v řádném termínu podalo 9 žáků/žaček. Všech 9 žáků/žáček bylo 

řádně přijato v 1. kole výběrového řízení. 1 žák přihlášku nepodal a pravděpodobně nebude 

pokračovat ve středním vzdělávání. Všem žákům, přijatým na střední školu, byly vydány platné 

zápisové lístky. 

 

 

Příloha č. 4  Zpráva z výchovného poradenství ve školním roce 2018/2019 Mgr. Jana Knězů 
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6. Prevence rizikového chování 

 
 Aktivity v této oblasti jsou dlouhodobě řešeny v rámci Minimálního preventivního 

programu. Pro školní rok 2018/2019 byl zpracován MPP metodikem prevence rizikového chování 

žáků Mgr. Veronikou Balonovou. 

 Hlavní cíl programu: zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým 

jevům, vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k 

poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednosti řešit své problémy bez pomocí léků a jiných 

návykových látek, motivovat učitele k aktivnímu zapojení do realizace programu v hodinách a 

přistupovat k žákům individuálně. 

 Hlavní oblasti plnění MPP: zapojeni vyučující a všechny děti naší školy 

• spolupráce s rodiči ohrožených dětí 

• spolupráce s PPP v Mělníku 

• spolupráce s Městskou policií Kralupy nad Vltavou 

• spolupráce s komisí MPP  a OSPOD při MěÚ Kralupy nad Vltavou 

• spolupráce s Charitou Kralupy nad Vltavou 

• dle finančních možností nákup DVD a publikací s protidrogovou problematikou 

• na chodbách školy nástěnky s protidrogovou problematikou, schránka důvěry 

• sportovní akce 

• přednášky, semináře a besedy 

 Ve spolupráci s Centrem primární prevence o. s. Semiramis Mladá Boleslav 

realizujeme již třináctým rokem Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování. Tento 

program je zaměřený na věkovou skupinu žáků 6. – 9. ročníku. Děti měly nadále možnost 

interaktivními metodami a formou sociálních her řešit otázky z oblasti rizikového chování, 

vzájemného soužití a tolerance k návykovým látkám. V letošním roce se tohoto programu zúčastnilo 

27 žáků.  

   V průběhu školního roku měli žáci možnost rozvíjet své znalosti v oblasti volby 

povolání (exkurze do středních škol), dopravní výchovy (účast na vzdělávání BESIP), etikety 

(kulturní pořad Trapas nepřežiju). 

 Na 1. stupni v 1. – 5. ročníku pokračovali zaškolení pedagogové v realizaci programu 

Kočičí zahrada, určeného pro rozvoj zdravého sebevědomí a životního stylu, komunikace a 

budování dobrých vztahů ve třídě.   

 

 
Bezpečný den 

 

    Příloha č. 7  Hodnocení MPP 2018/2019  Mgr. Veronika Balonová 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Vedení školy s ohledem na aktuální situaci a v souladu s pokyny MŠMT vypracovalo 

Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků dne 28. 8. 2018. V této oblasti se zaměřujeme 

především k získání kvalifikace všech pedagogických pracovníků a rozšíření vědomostí, dovedností 

a kompetencí pro úspěšné zvládnutí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

realizaci ŠVP a řízení školy dle nových platných legislativních norem. Zároveň využíváme aktivit 

v rámci projektu Šablony ZŠ, kde je možné realizovat DVPP pedagogických pracovníků z těchto 

zdrojů.  

 

7. 1. Dosažení plné kvalifikovanosti pedagogického sboru 

 
 V letošním roce žádný z pedagogů si nedoplňoval kvalifikační studium.  

2 nově přijaté asistentky pedagoga budou absolvovat kurz pro asistenty pedagoga.  

2 pedagogičtí pracovníci jsou úspěšně přijati na studium na UJEP PF Liberec na studium speciální 

pedagogika učitelství.  

  

 

7. 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT 

 
V letošním školním roce neprobíhala žádná specifická školení pedagogických 

pracovníků v oblasti ICT. Učitelé si prohlubují uživatelské dovednosti při práci na tabletech, které 

byly pořízeny z prostředků projektu Moderní učitel 21. století. Výrazně se rozšířilo i používání 

interaktivních tabulí pro potřeby výuky, které jsou ve třídách instalovány. Ve škole došlo 

k rekonstrukci počítačové sítě. V objektu je přístupná internetová síť ve všech učebnách. Proběhl 

nákup dalších 2 ks interaktivních tabulí.  

Někteří učitelé získali možnost používat iPady ( součást projektu CKP) a využívat nejmodernější 

technologie ve výuce. Lektorky projektu realizovaly pro pedagogy naší školy praktické workshopy 

s dotykovými zařízeními Ipady, interaktivní tabule.  

 

7. 3. Vzdělávání řídících pedagogických pracovníků 

 
školitel Název akce termín rozsah školení 

FORUM s.r.o. 
Jak si poradit s dokumentací 

rizikového chování 
27.5.2019 6 hodin 

FORUM s.r.o. 
Radikální změny ve financování 

škol od 1.9.2019  
6.6.2019 8 hodin 

 

 V tomto školním roce vedení školy reagovalo na legislativní změny, související 

s novelizací školského zákona.  

 

7. 4. Vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti řešení 

problematiky delikvence a sociálně patologických jevů 
 

Koordinátor MPP se v průběhu školního roku zúčastňoval školení koordinátorů  a 

konferencí organizovaných Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje a Krajským 

úřadem Středočeského kraje. Tyto akce obsahovaly témata zaměřená na realizaci minimálního 

preventivního programu na školách. 
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7. 5. Oborové vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

 V letošním školním roce neprobíhala žádná vzdělávání DVPP  zajišťující zvýšení 

kompetencí pedagogů v oboru speciální pedagogiky. V průběhu roku si pedagogové zajišťovali 

doplnění kvalifikace v rámci doplňujícího studia.   

 Vyučující absolvovali školení pro zajištění výuky matematické a čtenářské gramotnosti 

v rámci projektu Šablony ZŠ Jodlova  

 

školitel Název akce termín rozsah  

NIDV Praha Inspirace pro učitele – matematická gramotnost  20.a 27.3.2019 16 

NIDV Praha Inspirace pro učitele – matematická gramotnost  24.10. a 6.11. 2019 16 

ČPK Praha Čtenářská gramotnost – pochopení textu  27.- 28.11.2019 16 

NIDV Praha Inspirace pro učitele – čtenářská gramotnost  21.a 29. 11. 2019 16 

ČPK Praha Čtenářská gramotnost – pochopení textu  28.- 29. 5.2019 16 

 

 

8. Aktivity a prezentace školy  na veřejnosti 

 
8.1. Aktivity a činnosti školy nad rámec vyučování 

 

 Všechny činnosti realizované na naší škole jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti žáků, 

především na rozvoj dovedností v komunikaci, v začlenění do širší společnosti a získávání 

předpokladů pro další uplatnění ve společnosti v rodinných i pracovních vztazích, a to i do 

budoucnosti. Žáci by měli získat takové modely chování, které jim umožní plnoprávné uplatnění ve 

společnosti. 

   

8.1.1. Canisterapie 

 V novém školním vzdělávacím programu je pro žáky zahrnut samostatný předmět 

speciálně pedagogická péče. V rámci výuky žáků I. stupně a ZŠ speciální jsme zajistili odbornou 

canisterapii pro skupinu žáků i jednotlivce. Tato aktivita byla velmi dobře hodnocena a chceme 

s nabídkou terapie s pejskem pokračovat i v dalších letech.  

 

 
Canisterapie ve III.tř. 
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8.1.2. Environmentální výchova 

 V letošním roce ve funkci koordinátora EVVO pracovala Mgr. Markéta Kočí.  Byl 

vypracován rámcový plán environmentálního vzdělávání. Činnosti z této oblasti byly realizovány 

v průběhu vyučování v rámci předmětů ŠVP Základní škola Kralupy nad Vltavou, Základní škola 

praktická Kralupy nad Vltavou a Základní školy speciální Kralupy nad Vltavou i v rámci 

mimoškolních aktivit.  

Plán obsahoval tyto základní aktivity: 

o Zapojení do ekologického projektu Recyklohraní 

 Škola byla zapojena do ekologického projektu Recyklohraní. Škola byla vybavena 

nádobami na separovaný odpad, především použitých elektrospotřebičů a baterií. Děti se různými 

formami seznamovaly s problematikou třídění komunálního odpadu, zpracovávaly úkoly a 

komunikovaly na internetovém portálu. Škola se zapopojila do soutěže Věnuj mobil a pojeď s námi 

do Zoo. 

o Sběr druhotných surovin  

 V průběhu celého školního roku probíhaly sběrové akce druhotných surovin, hlavně 

starého papíru (spolupracujeme se společností Leoczech), ale i vyřazených elektrospotřebičů, 

baterií, tonerů apod. (Recyklohraní). Ve škole jsou umístěny třídící boxy na plast, papír, sklo a 

nápojové kartony, které koordinátorka EVVO se svou třídou pravidelně vynáší a vhazují jejich 

obsah do odpovídajících kontejnerů před budovou školy, rovněž pro ostatní třídy zajišťují 

konzultace a vzdělávací program. 

o Spolupráce s ekologickým centrem v Kralupech nad Vltavou 

 Ve školním roce 2018/2019 se žáci školy zúčastnili soutěže Ekocentra o nejzajímavější 

vánoční i velikonoční dekoraci z odpadového materiálu, výtvarné soutěže Lípy a jiné významné 

stromy. Velmi úspěšné akce Den Země a Ukliďme Česko, do kterých se naši žáci zapojili, budeme 

opakovat i v následujících letech. 

o Projekt města „Kralupy čisté město“  

 Žáci v rámci projektu organizovaného Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou 

několikrát monitorovali stav prostředí částí břehu řeky Vltavy, které má naše škola pod patronátem, 

a pokusili se zhodnotit chování občanů města k této lokalitě – jaká pro ně přináší rizika i pozitiva.  

o Školní výlet „ZOO Praha“ 

 Žáci 1. stupně navštívili Zoopark v Olovnici a zúčastnili se přednášky o plazech a 

ukázky exotických zvířat Krokodýlí ZOO. 

 

Příloha č. 8  Zhodnocení EVVO ve školním roce 2018/2019  Mgr. Markéta Kočí 

 

8.1.3. Dopravní výchova 

 

 Témata z této oblasti jsou s dětmi probírána během celého školního roku. Děti se při 

přesunech po městě denně setkávají s řešením situací v silničním provozu. Žáci v rámci výuky 

získávají nejen teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti.  

   V letošním roce se naši žáci opět zúčastnili soutěže ve Slaném. Na této soutěži zúročili 

své znalosti z hodin dopravní výchovy a umístili se v obou kategoriích (mladší a starší žáci) na 1. 

místě v konkurenci tří škol.  

 

Příloha č. 16 Hodnocení dopravní výchovy za školní rok 2018/19         Mgr. Běla Lauermannová 

  

 

8.1.4. Výchova k volbě povolání 

 

 Tato oblast je obsažena především ve výuce pracovního vyučování. Žáci ve vyšších 

ročnících mají možnost formou exkurzí navštívit různé provozy a seznámit se s pracovním prostředím 
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některých profesí. V rámci spolupráce s odbornými učilišti se žáci z vycházejících ročníků zúčastnili 

dnů otevřených dveří a naopak zástupci středních škol zorganizovali besedy a prezentace v prostorách 

naší školy, např. beseda se zástupci OU Kladno Vrapice, exkurze do OU Roudnice n . L., do OU 

Kladno Vrapice apod.  

 

8.1.5. Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 

 Problematika ochrany člověka za mimořádných událostí je součástí vzdělávacího 

programu školy. Ve výuce se děti seznamují s teoretickými poznatky. V rámci cvičení v přírodě, která 

jsou realizována 2x ročně (podzim, jaro) si žáci prakticky osvojují dovednosti potřebné ke zvládnutí 

mimořádných událostí, jedná se především o základy z oblasti zdravovědy, integrovaný záchranný 

systém, evakuace obyvatel apod. Dny Kralup 

 Ve dnech 5.-9. 6.2019 probíhaly po celém městě akce pro děti v rámci oslav Dne 

Kralup. Naši žáci se aktivně mnoha akcí zúčastnili.  

 

 

8.1.6. Projektové vyučování 

 

 Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali ve výuce formou tzv. projektových dnů. 

Celkem 6x jsme realizovali projektové vyučování na tato témata: 
   

projekty 
Vánoční 

dílny 

100 let 

republiky 
Čarodějnice 

Den Země, 

Ukliďme Česko 

Školní časopis 

DEKL 5 
Věnuj mobil 

termín 
listopad 

2018 

říjen-leden 

2018/19 
duben 2019 jaro 2019 březen-duben 2019 leden 2019 

časový rozsah 1 měsíc 4 měsíce 1 měsíc 2 měsíce 2 měsíce 1 měsíc 

organizace celoškolní 

 

2. stupeň 

1. 

stupeň+ZŠsp. 

cca 30 žáků 

1. stupeň+ZŠsp. 

cca 30 žáků 

2. stupeň 

cca 35 žáků 
celoškolní 

Spolupracující 

subjekty 

Městská 

knihovna 

 Městská 

knihovna 

Ekocentrum 

Kralupy n. V. 
Městská knihovna Recyklohraní 

průřezové téma 
VDO, MuV, 

OSV 

VDO, OSV, 

VMEGS, 

MeV 

OSV, VDO EV, VDO MeV, VDO, OSV 
EV, VDO, 

OSV 

garant 
Balonová, 

Strejčková 

Rážová, 

Rabochová 
Kobesová Kočí Rážová Kočí 

  

Projektové vyučování je nedílnou součástí realizace našeho školního vzdělávacího 

programu. V každém školním roce navrhujeme témata, která rozšiřují obsah vzdělávacího 

programu, současně reflektují aktuální potřeby z hlediska získávání výchovně vzdělávacích 

kompetencí žáků a navazují na významné nebo aktuální události daného období.  

 Realizací projektů jsou pověřeni vyučující napříč pedagogickým sborem spolu se žáky. 

Projekty jsou koncipovány pro různé skupiny žáků, v různém časovém i organizačním rozsahu.   

Tyto aktivity mají pozitivní podíl z hlediska zlepšování sociálního klimatu školy, realizace 

vyučování moderními metodami a přístupy. Výstupy těchto projektů jsou dále využívány ve 

vzdělávacím procesu i jako prostředek k reprezentaci školy.  

 Součástí projektu Vánoční dílny se v prosinci stal také benefiční koncert Jana Hrubého 

a jeho hostů v kralupském hotelu Sport na podporu aktivit naší školy.  

 V letošním roce byly všechny projekty hodnoceny jako velice přínosné, zdařilé a 

naplňující všechny plánované cíle.  
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Den Země 

 

 

 

 
Čarodějnice 
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8.1.7. Vánoční besídka 

 Každoročně pořádá škola poslední den před vánočními prázdninami Vánoční besídku 

pro zákonné zástupce a další rodinné příslušníky, pro absolventy školy i bývalé spolupracovníky. 

Žáci spolu se svými třídními učiteli nacvičí pásmo různých pěveckých, recitačních, divadelních 

vystoupení a pomyslně se tak rozloučí s kalendářním rokem. Celým představením provází žáci 

nejvyšších ročníků. Tato akce se vždy setkává s příznivým ohlasem ze strany hostů a každým rokem 

je obtížnější vyhovět všem zájemcům o návštěvu školy.  

 

8. 2. Zájmová činnost 

 
Klub mladého diváka    vedoucí: Mgr. Martina Rabochová  

počet dětí   10 

 KMD je aktivní na naší škole již 20 let. Žáci se zúčastňují divadelních představení 

realizovaných na pražských divadelních scénách. Náklady jsou částečně hrazeny z prostředků MěÚ 

a částečně z příspěvků rodičů. 

 Výjezdů do Prahy se zúčastňovali převážně žáci 2. stupně, představení trvala přibližně 

2 hodiny a mnohdy byla náročná na pozornost. Přesto se představení dětem moc líbila a členové klubu 

projevili o činnost zájem i v dalším období.  

 

termín představení divadlo 

17.9.2018 Škola žen Divadlo na Vinohradech 

20.11.2018 Záhada hlavolamu Divadlo Minor 

12.3.2019 Panna a netvor Divadlo Na Prádle 

12.4.2019 Evita Studio DVA 

 

8. 3. Mimoškolní aktivity 

 
Příloha č. 9  Celoroční plán školy                      Mgr. Jana Knězů 

 

Divadlo a kino KASS Vltava 

 Žáci pravidelně navštěvují divadelní a filmová představení nabízená školám kulturním 

domem Vltava. V letošním roce navštívili 3 divadelní představení a 1 filmové představení. 

 

 Příloha č. 10 Zpráva o uskutečněných kulturních akcích ve školním roce 2018/2019 

           Mgr. Běla Lauermannová 

 

Účast na výtvarných soutěžích 

 

 Škola se pravidelně zúčastňuje soutěží a výstav výtvarných výrobků, které jsou 

realizovány pro naše žáky s působností města Kralupy nad Vltavou i po celé republice. Nejvíce 

spolupracujeme s DDM a Ekocentrem v Kralupech nad Vltavou. Některé akce byly realizovány 

v rámci projektového vyučování.  

 

Příloha č. 11 Hodnocení výtvarných soutěží 2018/2019               Mgr. Markéta Kočí 

 

Exkurze, výlety a vycházky 

 

 Tyto akce vycházely z plánů třídních učitelů a z celoročního plánu školy.  Žáci měli 

možnost navštívit vzdělávací, kulturní a historické objekty v Praze, Kralupech nad Vltavou a 

v blízkém okolí. 
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Dinopark – III.tř.   Zoopark Olovnice 

 

Sportovní akce a soutěže 

 

 Každoročně se vybraní žáci školy účastní atletických závodů organizovaných DDM 

Mělník, ze kterých pravidelně postupují vítězové okresního kola do kol krajských, konaných 

v Kladně. I v tomto školním roce se vydali někteří naši žáci reprezentovat naši školu do krajského 

klání.  

 Ve školním roce uskutečňujeme i další malé turnaje a soutěžní utkání – stolní tenis, 

basketbal, orientační běh, školní kolo SHM.  

 Další tradiční sportovní aktivitou je účast naší školy v celorepublikové akci T-mobil 

Olympijský běh pro školy. 

 V průběhu letošního školního roku jsme rovněž aktivně zapojeni do projektu 

„Sportujeme ve škole“, určeného pro děti mladšího školního věku, využívající služeb Školní družiny. 

 

 
SHM Mělník 

 

 

 

 

 

Příloha č. 12 Hodnocení sportovních akcí 2018-19   Mgr. Erika Strejčková 
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9. Výsledky inspekční činnosti  

 
V letošním školním roce neproběhla žádná inspekční kontrolní činnost. 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 
 

 

Příloha č. 13 Výkazy o hospodaření za rok 2018   Jarmila  Servátková 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a 

mezinárodních programů 

 
 Ve školním roce 2018/2019 byla škola zapojena do těchto projektů:  

 

 

Šablony ZŠ Jodlova 
 

Projekt OP VVV je realizován od 1.9.2017 do 31.8. 2019. Cílem je podpořit žáky naší školy a 

umožnit jim rozvíjet se v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti nad rámec výuky. V 

souvislosti s projektem probíhaly na škole ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 tyto aktivity:  

• Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v oblasti čtenářské a matematické 

gramotnosti  

• Nové metody ve výuce na ZŠ 

• Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

• Čtenářský klub 

• Klub zábavné logiky a deskových her 

• tematická setkávání s rodiči žáků. 

Celý projekt byl zaměřen na 3 cílové skupiny: žáci školy, především žáci ohroženi 

školním neúspěchem, pedagogové školy a jejich odborný rozvoj a rodiče žáků naší školy Aktivity 

se žáky (doučování a kluby) byly velmi pozitivně hodnocené a žáci projevovali velký zájem o účast. 

Pedagogové svým aktivním přístupem v řízení aktivit i účastí na odborných kurzech významně 

přispěli ke kvalitnímu průběhu projektu. Zákonní zástupci žáků a jiní oslovení projevili minimální 

zájem o setkávání, přesto, že byla realizována zajímavá témata a zajištěni kvalitní lektoři.  Projekt 

byl úspěšně ukončen 31.8.2019, všechny ukazatele a hodnoty indikátorů byly splněny.  

V novém školním roce budou navazovat aktivity v dalším schváleném projektu Šablony 

II ZŠ Jodlova. Tento projekt bude realizován v rámci činnosti ZŠ a ŠD od 1.9.2019 do 31.8.2021 a 

bude obsahovat tyto aktivity:  

2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky 

2.II/16a Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ-64 hod.   

2.II/17b Klub pro žáky ZŠ -klub zábavné logiky a deskových her 

2.II/18 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

2.II/19 Projektový den ve škole 

2.II/5  Školní kariérový poradce  

2.V/11a  Klub pro účastníky ŠD/ŠK -čtenářský klub  

2.V/8 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání 
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Čtenářský klub    Klub zábavné logiky a deskových her 

 

Sportujeme ve škole 

 
Ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů ČR se naše škola zapojila do projektu Sportuj 

ve škole. Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových aktivit dětí 1.-5. třídy v rámci provozu školní 

družiny. V tomto školním roce bylo do projektu zapojeno 10 dětí a sportovní aktivity vedli 2 speciální 

pedagogové.  

 

Ovoce do škol 

 
Projekt schválený vládou ČR 21.12.2009. Jsou do něj zapojeni žáci I. i II. stupně 

základních škol. Škola je zapojena od 8.3 2009 v celkovém počtu cca 63 žáků. Děti měly pravidelný 

přísun čerstvého ovoce, zeleniny a ovocných šťáv 2 – 3x měsíčně, měli jsme také možnost čerpat 

doprovodný program – ovocný koš. Produkty do naší školy dodávala po celý školní rok firma Laktea 

o.p.s.   
 

Příloha č. 14 Projekt ovoce do škol    Iveta Himlová 

   

Školní mléko 
   

V letošním školním roce došlo ke změně dodavatele mléčných výrobků - Lipánek. 

Každý žák naší školy obdržel 1x týdně neochucené mléko zdarma. Čerpat dotované mléčné výrobky 

v omezeném množství mohou všichni žáci. Jedná se o ochucené mléko za 6,- Kč. Žákům jsou 

nabízeny i výrobky nedotované, které jsou za velkoobchodní ceny, a proto velmi výhodné. Jde o 

vybrané výrobky, které splňují tzv. „pamlskovou vyhlášku“. Projekt byl zajištěn pro žáky v počtu 61-

65. Počet se během školního roku upravuje dle skutečného počtu žáků. 

 

Příloha č. 15 Projekt Školní mléko    Iveta Himlová 

 

Zapojení školy do těchto dvou projektů má výrazně pozitivní dopad na výchovu dětí ke 

správné životosprávě. Děti si zvykly zajišťovat si svačinu za výhodných cenových podmínek ve 

škole, mléčné výrobky i ovoce a zelenina tvoří nedílnou součást jejich denního jídelníčku. Jejich 

pozitivní zkušenosti se vhodně využívaly i při vyučování. Během školního roku proběhl jednodenní 

projekt pro 1. stupeň, věnovaný rozvoji znalostí v oblasti zdravé výživy, který podpořila firma Laktea 

dodávkou zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Žáci tyto aktivity velmi rádi realizovali. 
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12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 
 Škola v tomto školním roce žádné takové programy nerealizovala. 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných 

projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

Centrum kolegiální podpory 
  Dnem 1.9.2017 se naše škola stala Centrem kolegiální podpory. Nabízíme pedagogům 

z běžných základních i mateřských škol účast na cyklu měsíčních setkání věnovaných odborné 

teoretické i praktické přípravě na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením (Implementace APIV), pro 

kterou bylo alokováno Ministerstvem školství 300 miliónů korun byla úspěšným žadatelem Základní 

škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace. Partnerem v tomto projektu je 

společnost iŠkolství.cz, která se dlouhodobě zabývá implementací mobilních dotykových zařízení 

iPad do výuky v základních i speciálních školách a aktivně pořádá odborné DVPP programy pro 

pedagogy z ČR, ale i Slovenska. 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Ve škole není zřízena odborová organizace. Z řad pracovníků na škole pracuje zástupce 

Rady zaměstnanců. Ve spolupráci s ředitelkou školy se během roku podílí na sestavování a hodnocení 

plnění rozpočtu FKSP a podílí se na organizaci kulturních, společenských a jiných akcí 

financovaných z tohoto fondu.  

 

Výroční zpráva byla schválena na Pedagogické radě dne 30.8.2019. 

 

Výroční zpráva byla předložena Školské radě a schválena dne 19.9.2019 

 

 

Za školskou radu …………………………………….. 

 

 

V Kralupech  n. Vlt. 19.9.2019    Mgr. Bohuslava Glasslová 

                          ředitelka školy 

 

 

 

 

 

http://www.iskolstvi.cz/


 29 

Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti metodického sdružení – 1. stupeň  Mgr. Alena Kobesová 

 

Příloha č. 2 Metodické sdružení 2. stupně 2018/2019  Mgr. Erika Strejčková 

 

Příloha č. 3  Zpráva o činnosti MS – speciální škola  Mgr. Iveta Himlová 

 

Příloha č. 4  Zpráva z výchovného poradenství ve školním roce 2018/2019  Mgr. Jana Knězů  

 

Příloha č. 5  Školská rada 2018/2019                      Bc.Markéta Košťáková 

 

Příloha č. 6  Učební plány vzdělávacích programů   Mgr. Jana Knězů 

 

Příloha č. 7  Hodnocení MPP 2018/2019   Mgr. V. Balonová 

 

Příloha č. 8  Zhodnocení EVVO ve školním roce 2018/2019  Ing. Gisela Tufková 

 

Příloha č. 9   Celoroční plán školy    Mgr. Jana Knězů 

 

Příloha č.10  Zpráva o uskutečněných kult. akcích ve šk. roce 2018/2019        Mgr.B. Lauermannová 

 

Příloha č. 11  Zpráva o výtvarných soutěžích                      Bc.Markéta Košťáková 

 

Příloha č. 12  Hodnocení sportovních akcí 2018/2019  Mgr. Erika Strejčková 

 

Příloha č. 13  Výkazy o hospodaření za rok 2018   Jarmila  Servátková 

 

Příloha č. 14 Projekt Ovoce  a zelenina do škol   Mgr. Iveta Himlová  

 

Příloha č. 15 Projekt Školní mléko    Mgr. Iveta Himlová   

 

Příloha č. 16  Zhodnocení dopravní výchovy za školní rok 2018/2019 Mgr. B. Lauermannová 

 

Příloha č. 17  Souhrn exkurzí za školní rok 2018/2019  M. Miklušáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


