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1 Základní údaje o škole 
 

Základní škola Úvaly je součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR a je zařazena do sítě škol pod 

identifikačním číslem zařízení (IZO).  

V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

 

1.1 Identifikační údaje 
 

 Základní škola Úvaly, příspěvková organizace, Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly 

 od 1. 4. 1992 škola s právní subjektivitou 

 od 1. 1. 1994 je škola zřízena jako příspěvková organizace 

 IZO školy    108 003 949  kapacita 820 žáků 

  školní družiny  108 053 075  kapacita 386 žáků 

  školní jídelny  113 800 118  kapacita 800 strávníků 

  školního klubu  181 071 266  kapacita 30 žáků 

 IČO    00 874 817 

 ředitel    Mgr. Lukáš Kunc 

 zástupce ředitele pro I. st. Mgr. Lenka Foučková 

 zástupce ředitele pro II. st. Mgr. Irena Nováková 

 výchovný poradce  Mgr. Jana Havlíková 

 školní psycholog   Mgr. Michaela Pejchalová 

 speciální pedagog  Ivana Havlová 

 metodik prevence  Ing. Dana Misárková 

 koordinátor ŠVP   Mgr. Arnoštka Březková, Mgr. Irena Nováková 

 vedoucí školní družiny  Dana Váňová 

 vedoucí školní jídelny  Pavlína Stehlíková 

 telefon    281 981 974 (kancelář), 281 981 846 (ředitelna) 

 www stránky   http://www.zsuvaly.cz   

 e-mail    zsuvaly@zsuvaly.cz  

 zřizovatel    Město Úvaly, okres Praha-východ,  

Arnošta z Pardubic 6,  250 82 Úvaly 

 školská rada   zástupci zřizovatele: 

Jana Tesařová, Ing. Ludmila Milerová, 

zástupci zákonných zástupců žáků: 

Ing. Pavel Semrád, Eva Chvalkovská 

zástupci pedagogických pracovníků: 

Mgr. Eva Exnerová, Mgr. Kateřina Trapková 

http://www.zsuvaly.cz/
mailto:zsuvaly@zsuvaly.cz


Výroční zpráva o činnosti školy  - 2018/2019 

 
 5 

 

1.2 Charakteristika školy 
 

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace je plně organizovanou školou s 1. – 9. ročníkem. 

V každém ročníku jsou dvě až pět paralelních tříd. Počet žáků školy stále vzrůstá. Školu navštěvují 

v menší míře i žáci z okolních obcí. Ve škole se také vzdělávají žáci se specifickými vzdělávacími 

potřebami. Od školního roku 2012/2013 má škola dvě speciální třídy pro žáky s lehkým mentálním 

postižením, jednu pro žáky prvního stupně (S1) a jednu pro žáky druhého stupně (S2). Součástí 

školy jsou školní družina, školní klub a školní jídelna. 

Činnosti a akce školy směřují k naplňování dlouhodobé vzdělávací koncepce školy, jejímž základním 

cílem je motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání, budování partnerských vztahů na všech úrovních 

(učitel – žák – rodič – vedení školy) i rozvíjení vzájemné spolupráce.  

Prioritou je zvyšování kvality výchovy a vzdělávání, které poskytujeme s důrazem na:  

 vytvoření kvalitních podmínek pro vzdělávání  

- prostorových i materiálních 

- psychosociálních, s cílem vytvořit ze školy místo aktivního poznávání, kde se plně 

respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a 

individuální tempo  

 rozvoj klíčových kompetencí a uplatnění v reálném životě 

 maximální rozvoj osobnosti i dovedností každého žáka dle individuálních dispozic  

 zajištění bezpečného prostředí a pozitivního sociálního klimatu, které jsou podmínkou 

kvalitního učení 

 vedení žáků k osvojování potřebných strategií učení 

 rozvoj vnitřní motivace žáků 

- k jejímu udržení jsou nezbytné čtyři faktory - smysluplnost (učiva, činnosti), možnost 

mít vliv na průběh (možnost výběru), spolupráce a zpětná vazba 

 

Cíle výchovně vzdělávací činnosti školy jsou formulovány v dlouhodobé koncepci rozvoje  

školy a jsou směřovány k naplňování vize školy – „Co nezvládneš sám, zvládneme spolu 

v přátelském a tvořivém prostředí“.  
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1.3 Činnost  školního poradenského pracoviště 
 

Členové školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP): 

 školní psycholožka: Mgr. Michaela Pejchalová   

 školní speciální pedagožka: Mgr. Ivana Havlová 

 výchovná poradkyně: Mgr. Jana Havlíková 

 školní metodička prevence sociálně-patologických jevů: Ing. Dana Misárková 

 koordinátorka inkluze: Bc. Kateřina Horáková 

Náplň práce Školního poradenského pracoviště byla rozdělena do těchto základních oblastí: 

 práce s jednotlivými žáky, 

 práce se skupinami žáků, 

 spolupráce s rodiči žáků, 

 spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky. 

Kromě těchto aktivit poskytovalo ŠPP jednotlivým žákům, rodičům a pedagogům i poradenství 

zaměřené na řešení problémů vztahujících se ke školnímu prostředí.  

Hlavní náplní Školního poradenského pracoviště bylo především: 

 zajištění realizace podpůrných opatření pro žáky se SVP (specifickými vzdělávacími 

potřebami),  

 spolupráce s rodiči žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, 

 poskytování psychologické podpory žákům, kteří mají psychické problémy související s jejich 

diagnózou nebo rodinným prostředím, 

 práce s třídními kolektivy, zejména při řešení problematiky šikany či mapování klimatu ve 

třídě, 

 ve spolupráci s třídními učiteli řešení problematiky žáků s rizikovým chováním, 

 snaha o navázání spolupráce s rodiči žáků sociálně znevýhodněných, 

 koordinování spolupráce učitel – žák – rodiče žáka – vedení školy. 

ŠPP rovněž velmi úzce spolupracuje s pedagogickými asistentkami v oblasti zajišťování péče pro 

žáky vyžadující vzhledem ke svému handicapu podporu pedagogického asistenta. Škola nyní 

disponuje poměrně širokým sortimentem pomůcek sloužících žákům se specifickými vzdělávacími 

potřebami. 

Každý týden probíhaly pravidelné schůzky všech členů ŠPP a vedení školy. 

Školní poradenské pracoviště spolupracuje s vedením školy a se všemi pedagogy na udržování 

optimálního klimatu v rámci celé školy. 

Pro všechny zaměstnance školy byl školní psycholožkou zrealizován víkendový teambuilding s cílem 

stmelení kolektivu pracovníků. Účastnilo se ho 50 osob. 
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1.3.1 Tým školního poradenského pracoviště 

 

Koordinátorka inkluze eviduje a zadává do databáze podpůrná opatření dle doporučení PPP a 

SPC, kontroluje plnění termínů opětovných vyšetření žáků s SVP, koordinuje přípravu IVP, PLPP a 

kompletaci jejich vyhodnocení. Urguje zajištění rediagnostiky žáků s asistenty pedagoga. Provádí 

nákup pomůcek. Ve všech uvedených oblastech spolupracuje s třídními učiteli i s rodiči žáků. 

Administruje žádosti provozu S-tříd na kraji a s městem. 

Výchovná poradkyně ve spolupráci s koordinátorkou inkluze zajišťuje podporu a kontrolu 

naplňování podpůrných opatření poskytovaných žákům s SVP. Koordinuje výběr a nákup pomůcek 

pro žáky s SVP. Aktualizuje stránky školského poradenského pracoviště na webu ZŠ Úvaly. 

Participuje na jednáních se zákonnými zástupci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, při 

řešení výchovných či prospěchových problémů. Dále se zabývá problematikou profiorientace (volby 

budoucího povolání) – viz kariérové poradenství naší školy 

Metodička prevence sociálně-patologických jevů provádí především primární prevenci v oblasti 

rizikového chování formou zajišťování besed s odborníky na tuto problematiku. To se týká 

především sexuální výchovy, protidrogové prevence a prevence zaměřené na negativní důsledky 

kouření. Rovněž se zabývá problematikou šikany ve třídách formou preventivních dotazníků a 

vlastních šetření v případě podezření na šikanu.  

Školní psycholožka se zabývá v rámci psychologie především individuálními rozhovory s žáky 

s problémy v oblasti adaptace na školní prostředí ve spolupráci s jejich rodiči a rovněž pracuje 

s třídními kolektivy za účelem zlepšování klimatu ve třídách ve spolupráci s třídními učiteli.  

Školní speciální pedagožka provádí především reedukaci specifických poruch učení u žáků 

s podpůrnými opatřeními, pomáhá vyučujícím prvního stupně identifikovat obtíže, případně nastavit 

opatření 1. stupně poskytované školou. 

1.3.2 Změny v legislativě 

 

Během školního roku 2018/2019 v oblasti poskytování podpůrných opatření vstoupila 1. 11. 2018 

v platnost vyhláška č. 244/2018 Sb, upravující znění vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání a vyhlášky 27/2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných. Vyhláška upravuje formu dokumentace související s podpůrnými opatřeními 

přikládané k přihláškám na SŠ. 

Další plánovaná komplexní novela vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se specifickými 

potřebami a žáků nadaných, která by měla usnadnit provádění a realizaci podpůrných opatření, měla 

vstoupit v platnost v lednu 2019. Aktuálně vejde novela v platnost s ročním zpožděním 1. 1. 2020. 

1.3.3 Realizace podpůrných opatření 

 
V rámci podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami pracovalo v naší škole 22 asistentů 

pedagoga a škola poskytovala předmět speciálně pedagogické péče (PSPP) a pedagogickou 

intervenci (PI) 43 žákům naší školy. Tyto služby zajišťovaly kromě školní psycholožky a školní 

speciální pedagožky i vyučující se specializací speciální pedagog. Škola by, pokud se podaří zajistit,  
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využila více pedagogů (se specializací speciální pedagog) či speciálního pedagoga s plným 

úvazkem pro realizaci PSPP a PI. 

 
Přehled počtu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ve třídách ZŠ Úvaly dle stupně 
podpůrných opatření s přehledem zpracovaných dokumentů a přítomností asistenta 
pedagoga ke dni 30. 6. 2018 

 

 
 

Příklady obtíží projevujících se ve specifických vzdělávacích potřebách (SVP) žáků v naší škole: 

 zrakové postižení 

 mírné vady řeči, středně těžké vady řeči (obvykle na základě vývojové dysfázie) 

 mírné tělesné postižení 

 mírné a středně závažné poruchy chování 
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 mírné a středně závažné vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, 

dyskalkulie) 

 poruchy autistického spektra 

 SVP vyplývající z odlišného kulturního prostředí žáka (např. odlišný mateřský jazyk nebo vliv 

prostředí či životních podmínek) 

 lehké či středně těžké mentální postižení - většina žáků vzdělávána v S - třídách 

 nadání či mimořádné nadání 

Obvyklé bývají i kombinace uvedených problémů. 

 

Mezi žáky se SVP patří i žáci nadaní 

Žáci nadaní či mimořádně nadaní byli v naší evidenci uváděni dva v 1. stupni poskytovaných 

podpůrných opatření. Ostatní nadaní žáci pak neměli k dispozici oficiální dokumenty potřebné 

k zařazení do evidence, avšak i s nimi, je-li jejich nadání je demonstrováno v rámci školních aktivit, 

vyučující pracují se snahou rozvíjet či prohlubovat jejich schopnosti, předkládat impulsy k jejich 

vlastnímu seberozvoji a sebereflexi. I pro tyto žáky jsou zajišťovány pro rozvoj jejich nadání speciální 

pomůcky. 

Pro možnost rozvoje nadaných žáků zajistila škola účast žákům na mnoha soutěžích 

(matematických a dalších oborových - Z, P, D, Čj, Aj) a také zprostředkovala řadu mimoškolních 

aktivit: Hejbni mozkem, Otevřená věda. 

 

1.3.4 Činnost školní psycholožky 

  
Žákům a žákyním ZŠ Úvaly byla během roku nabízena psychologická péče, a to individuálního, 

třídního nebo skupinového charakteru. 

 V rámci individuálních konzultací se jednalo především o vedení žáků s poruchami pozornosti a 

chování a konzultace týkající se vztahových a rodinných problémů nebo školního neprospěchu. 

Poskytovaná péče byla dle potřeby jednorázová (psychologická konzultace, krizová intervence), 

ale i opakovaná (dvě a více setkání). 

 Dlouhodobá a opakovaná práce s třídním kolektivem se týkala celkem 8 tříd. Náplní byl ucelený 

program s cílem podpory pozitivního klima třídy či s cílem tréninku efektivní komunikace a řešení 

problémů. V jedné 1. třídě probíhal dlouhodobý preventivní program Zipyho kamarádi. 

V 6. ročnících proběhlo na jaře preventivní snímání sociometrie s návazným setkáním o klima 

třídy. Dále byly preventivně diagnostikovány vztahy mezi žáky ve čtyřech 2. třídách a cíleně na 

zakázku v jedné 3. třídě. Školní psycholožka se také účastnila stmelovacího výchovně-

vzdělávací kurz pro 6. třídu. 

 V průběhu roku vedla školní psycholožka kroužek Učení trochu jinak pro děti 5. a 6. tříd s cílem 

podpory pozornosti, paměti a tréninku učebních technik. V každém pololetí se setkávání 

účastnilo 15 žáků a žákyň. Dále fungovala seberozvojová skupina Klub Smajlík, do které 

docházelo každé pololetí 10 dětí z 3. až 5. tříd. Cílem byla podpora sebepoznání, práce 

s emocemi a trénink řešení konfliktů. 
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Pedagogové využívali během roku individuálních konzultací se školní psycholožkou. Tématem byla 

jak metodická podpora (především při tvorbě IVP a PLPP, ale i při komunikaci s kolegy), konkrétní 

práce se třídou či žákem, tak i osobní a rodinné problémy. Učitelům kromě individuálních konzultací 

bylo nabízeno skupinové setkávání. To bylo zrealizováno během školního roku celkem 4x a 

účastnilo se ho průměrně 6 pedagogů. Součástí náplně práce školní psycholožky byla také podpora 

asistentům pedagoga. Využívány byly individuální konzultace, tak i skupinová intervizní setkání, 

průměrně po 8 asistentech. V rámci komunikace s odbornou veřejností proběhla metodická setkání 

s pracovníky spolupracujících pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických 

center. Školní psycholožka se také účastnila intervizních setkání školních psychologů a speciálních 

pedagogů Středočeského kraje. Jedno ze setkání hostila i naše škola, setkání proběhlo v rámci 

projektu IKAP Středočeského kraje. 

Nedílnou součástí činnosti školní psycholožky jsou také schůzky s rodiči a zákonnými zástupci 

žáků. Opět jednorázové, ale i opakované. Tématem byl především školní prospěch, výchovné 

otázky, domácí příprava a vztahové problémy v rodině nebo v komunikaci žák-učitel. S tím souvisí 

také účast školní psycholožky na třídních schůzkách a individuálních jednáních rodičů a pedagogů, 

často i ve spolupráci s vedením školy. Školní psycholožka se také podílela na organizaci seminářů 

pro rodiče, které letos proběhly čtyři.  

 

1.3.5 Kariérové poradenství 

 

Žáci osmých ročníků měli možnost (na jaře 2018) na základě nabídky absolvovat profesní 

počítačovou diagnostiku COMDI u Republikového centra vzdělávání, s.r.o. Testování se účastnilo 38 

žáků, probíhalo v naší škole. Náklady na testování na základě licenční smlouvy s RCV, s.r.o. hradila 

škola.  

S vlastním testováním bylo spojeno i poradenství v otázkách volby povolání a interpretace získaných 

dat, jak všeobecné, tak v případě zájmu i individuální. Pro většinu žáků pak testování znamenalo 

další posun v sebepoznání a rozšířilo tak jejich možnosti při volbě střední školy, potažmo budoucího 

povolání. 

Žáci osmých tříd také absolvovali návštěvu Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce 

ČR (IPS) pro Prahu východ a zúčastnili se veletrhu s nabídkami a prezentacemi škol Schola 

Pragensis. 

Žáci 9. tříd měli možnost absolvovat COMDI v předchozím školním roce. Průběžně pak byli 

informováni o možnosti psychologického vyšetření zaměřeného na profesní orientaci budoucí střední 

školy, které organizuje PPP Středočeského kraje, o poradenských službách IPS při úřadu práce, 

o portálech věnujících se problematice profesního zaměření a volby střední školy. Zároveň byla 

poskytnuta řada individuálních konzultací s výchovnou poradkyní k výběru střední školy na základě 

zájmu žáka, či rodiče. 

Žáci měli možnost pracovat s informačními materiály, které dodal Úřad práce pro Prahu východ - 

atlasy škol (Prahu a Středočeský kraj). Dále měli žáci k dispozici informační materiály středních škol 

na nástěnce v chodbě školy. Tomuto tématu je věnována řada hodin vedených třídními učiteli v 
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předmětu OSV jak z hlediska práce se zdroji informací, tak i z hlediska sebereflexe a seberozvoje 

každého žáka. 

1.3.6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo možné prevenci rizikového chování žáků rozdělit do několika 

oblastí. 

1) V rámci školy byly vytvářeny takové podmínky, aby se rizikové chování žáků minimalizovalo. 

V případě, že k rizikovému chování došlo, bylo bezodkladně řešeno ve spolupráci s rodiči 

daných žáků. 

2) Žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu a byly jim poskytovány objektivní informace o 

nebezpečí, které vyplývá z jednotlivých způsobů rizikového chování. 

3) Během celého roku byla věnována pozornost osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků. Cílem 

bylo zvyšování sociálních kompetencí žáků, vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole a 

ve třídách, posilování komunikačních dovedností žáků a v rámci etické výchovy i formování 

postojů žáků k mravním a morálním hodnotám.  

4) Velký důraz byl kladen na výchovu žáků k podpoře bezpečného chování v reálném i v online 

prostředí. 

 

V rámci prevence škola spolupracovala s Městskou Policií Úvaly a s organizacemi Hope4kids – 

Etické dílny, BESIP, MP Education, s.r.o., Život bez závislostí, ABATOP a s ACET ČR. 

 

Na začátku školního roku byl první týden věnován osobnostní a sociální výchově. Žáci třídy 6.B jeli 

se svou třídní učitelkou na seznamovací pobyt. Seznamovací pobyty ostatních 6. tříd probíhaly 

v rámci školy. V těchto dnech byly ve všech třídách zařazovány aktivity, které napomáhaly ke 

zlepšení vztahů mezi žáky, ke stmelení třídních kolektivů, k rozvíjení sociálních dovedností a 

k vzájemnému poznávání žáků. V tomto týdnu si také jednotlivé třídy vytvářely svá třídní pravidla 

chování. Cílem bylo vytvořit ve třídních kolektivech takové vztahy, které by snížily riziko vzniku 

šikany a umožnily začlenit nově příchozí žáky do kolektivů. Žáci 8. ročníku se zapojili do projektu „Já 

a ti druzí“, který je zaměřen na prevenci rasizmu a xenofobie. Žáci 9. ročníku a odpovídajícího 

ročníku S2 se na začátku školního roku zúčastnili přednášky „O nemoci AIDS, sexu, lásce a 

věrnosti“. Přednáška byla zaměřená na výchovu k odpovědnému chování v sexuální oblasti a na 

prevenci zneužívání drog. 

V září se také uskutečnily přednášky určené žákům 2. ročníku na téma „Jak se chránit 

v nebezpečných situacích“, pro žáky 3. ročníku na téma „Jak se stát dobrým kamarádem“ a pro žáky 

7. ročníku byla určena přednáška „Image nebo charakter“. Příslušníci Městské Policie udělali pro 

žáky 1. ročníku přednášku spojenou s praktickou ukázkou bezpečného chování při pohybu po městě 

s názvem „Bezpečná cesta do školy“. 

V tomto a v následujících dvou měsících také škola úzce spolupracovala s organizací Život bez 

závislostí při řešení problémů ve vztazích mezi žáky 7. ročníku.  
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Během října se žáci 3. až 5. ročníku zapojili do projektu „Bezpečně online“, věnovanému 

bezpečnému chování na internetu.  

V tomto měsíci se žáci 6. ročníku zúčastnili přednášek a besed věnovaných zdravému životnímu 

stylu a sexuální výchově s názvy „Na startu mužnosti“ a „Dospívám aneb život plný změn“. Pro dívky 

7. ročníku byla určena beseda na téma dospívání „Čas proměn“ a chlapci téhož ročníku se zúčastnili 

besedy na stejné téma s názvem „Na startu mužnosti – pokračování“. 

V listopadu byl celý pedagogický sbor proškolen v oblasti rozpoznávání a řešení šikany ve školním 

prostředí s názvem „Šikana – týká se to i mě?“. Současně byla na stejné téma uspořádána 

přednáška pro rodiče s názvem “Šikana – týká se to i mého dítěte?“.  

V prosinci proběhlo na škole dotazníkové šetření zaměřené na zachycení projevů šikany mezi žáky. 

V tomto měsíci, v lednu a v květnu proběhly také přednášky projektu E-bezpečí, určené pro 

pedagogy a žáky 5., 6. a 7. ročníku. Projekt je zaměřen na prevenci rizikového chování v online 

prostředí. 

V únoru se uskutečnily přednášky pro žáky 5. ročníku s názvem „Nebezpečí v kyberprostoru“ 

zaměřené na kyberšikanu a bezpečné chování při používání elektronické komunikace. 

Během března proběhly přednášky „Moderní je nekouřit“ určené žákům 6. ročníku, „Nebezpečné 

sekty“ pro žáky 9. ročníku, kde byli informováni o možných nebezpečích souvisejících 

s manipulativním chováním těchto skupin a přednášky „Přátelství a láska“ pro žáky 8. ročníku 

zaměřené na vhodné způsoby chování v oblasti vztahů. 

V březnu se žáci 1. a 2. stupně zapojili do projektu „Chováme se bezpečně“ zaměřeného na 

prevenci úrazů dětí. 

V dubnu proběhla ve škole beseda pro rodiče budoucích prvňáků na téma školní zralosti. V tomto 

měsíci se také žáci 9. ročníku zúčastnili přednášky „Antisemitismus a holocaust“ 

V květnu proběhlo školení peer aktivistů. Vybraní žáci 7. ročníku se připravovali na práci v peer-

programu. V tomto a na začátku následujícího měsíce pracovali peer aktivisté ve třídách 6. ročníku. 

V červnu proběhly přednášky zaměřené na bezpečné chování v silničním provozu a pohybu na 

chodnících určené žákům 5. ročníku.  

Preventivních přednášek se spolu se svými spolužáky z daných ročníků zúčastňovali i žáci 

odpovídajících ročníků třídy S2. 

Ke snížení rizika šikany mezi žáky přispívaly různé sportovní aktivity (např. lyžařský výcvikový kurz), 

vrstevnické učení a soutěže a akce pořádané parlamentem školy. 

Na škole se každoročně realizuje peer-program. Cílem tohoto programu je podpora zdravého 

životního stylu a protidrogová prevence. V programu pracují žáci 6. ročníků pod vedením 

proškolených peer-aktivistů ze 7. ročníku. V roce 2018/2019 bylo proškoleno 16 peer aktivistů.  

Výskyt šikany mezi žáky je každoročně zjišťován formou dotazníkového šetření. V roce 2018/2019 

se ho zúčastnili žáci prvního a druhého stupně a výjimkou tříd prvního a druhého ročníku. Se 

žáky těchto ročníků pracovala na daném tématu školní psycholožka. Žáci si v dotaznících nejčastěji 

stěžovali na nadávky, provokace a pomluvy od spolužáků.  

V průběhu roku nebyl zjištěn žádný případ užití drog nebo výskytu drog ve škole ale bylo řešeno ve 

spolupráci se zákonnými zástupci žáků několik případů záškoláctví, kyberšikany a šikany. 
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1.4 Využívání informačních technologií  
 

Informační gramotnost zahrnuje znalost vlastních informačních potřeb, schopnost identifikovat, 

vyhledat, vyhodnotit informace a jejich důvěryhodnost, schopnost uspořádat, efektivně vytvářet, 

používat a předávat informace, které se vztahují k určitému problému či tématu. Žák by si také měl 

uvědomit celý komplex problémů, který vnáší do současného života komunikace s celosvětovou sítí 

a ostatními zdroji informací. Musí zvládnout nejen elementární technické znalosti spojené se znalostí 

manipulace s hardwarovými, softwarovými a jinými prostředky celosvětové informační struktury, ale 

musí si být vědom zejména i jejich možností jako prostředku poznání a mezilidské komunikace. S 

tím jsou také spojeny požadavky na jeho odpovědný etický postoj k mediálním obsahům, nesoucím 

často neověřené, nezřídka i záměrně matoucí, negativní nebo dokonce eticky závadné informace. 

Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si dovedností práce s výpočetní technikou je vzdělávací 

oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání 

na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem 

uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 

 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali: 

 využívat nezbytných základů algoritmického myšlení pro komunikaci s výpočetní technikou, 

 využívat výpočetní a komunikační techniku spolu s běžným uživatelským softwarem, 

 pracovat s textovými a grafickými editory, tabulkovými procesory a databázovými systémy, 

 orientovat se ve světě informací, 

 vyhledávat informace potřebné k řešení úkolů či problémů, 

 získané informace kriticky zhodnotit, vhodně zpracovat a využít, 

 zprostředkovat informace jiným lidem v různých podobách a prostřednictvím různých 

technologií, 

 respektovat etická pravidla a rizika spojená s využíváním výpočetní techniky, informačních a 

komunikačních technologií. 

 

Ve školním roce 2018/2019 byla vybudována druhá PC učebna s 30 PC pro žáky. V PC učebnách 

se učilo pravidelně 27 hodin týdně plus další hodiny dle aktuální potřeby v různých předmětech. Žáci 

měli přístup do PC pracovny během přestávek a po vyučování. Žáci devátých tříd pracovnu využívali 

ke zpracování své ročníkové práce. Všechny PC ve škole mají přístup na internet.  

Školní síť spravoval externí pracovník Ing. Petr Benešovský.  

Ve škole se používá elektronická žákovská knížka a elektronická třídní kniha. Ve 40 třídách jsou 

umístěny interaktivní tabule Smartboard nebo Panaboard s dataprojektory a PC. Škola používá 

digitální interaktivní učebnice a interaktivní cvičení pro první i druhý stupeň. Dále byly využívány, 

materiály dostupné na internetu k on-line výuce i k sebetestovaní žáků. Výukové materiály 

zpracované pedagogy byly umístěny na intranetu školy nebo na disku Googlu. Ve škole je 

k dispozici více než 30 tabletů, které mohou žáci využívat při výuce. Ve škole je učitelům k dispozici 

22 tiskáren (některé s kopírkou) zejména pro tisk vlastních pracovních listů a dalších výukových 

materiálů. 
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1.5 EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta) 
 

V tomto školním roce jsme se zaměřili na problematiku sucha a vody. Téma, které bylo po minulém 

létě velmi diskutované a zůstává stále aktuální. V hodinách přírodopisu na 2. stupni získali žáci 

informace o situaci v předchozím létě, proběhly diskuse o potřebě vody, jejím znečištění, nedostatku 

i situaci ve světě. Děti na 1. stupni získaly věku přiměřené informace buď od svých třídních učitelů 

nebo třídy, jenž projevily zájem o vrstevnické učení, absolvovaly hodiny s žáky 8. ročníku.  

Cílem programů a diskusí bylo uvědomit si důležitost vody pro živé organismy, její zdroje, způsoby 

hospodaření s vodou v krajině a možnosti šetření s ní v domácnostech či ve škole. Výstupem byla 

školní nástěnka sestavená z prací žáků, z nichž některé byly prezentovány také na internetových 

stránkách školy. 

 

Část z projektu o vodě byla realizována během celoškolního projektu ke Dni Země. Každoroční 

tradiční připomínkou Dne Země a ohleduplnosti k přírodě byl sběr odpadků v Úvalech a okolí. V 

dubnu, taktéž u příležitosti Dne Země, byly všechny třídy na škole osloveny v rámci kampaně 

obyčejného hrdinství, kdy žáci byli vyzváni k zapojení do jednoduchých úkolů na podporu ochrany 

životního prostředí. Výsledky kampaně byly vyvěšeny na internetové stránce školy. 

 

Během školního roku proběhl 2x sběr papíru a dalších druhotných surovin. Odvezeno bylo celkem 

15994 kg papíru, 329 kg víček od PET lahví a 17 kg hliníku. Ze sběru škola získala finanční 

prostředky ve výši 34087 Kč, jež jsou rozděleny poměrem tříd mezi 1. a 2. stupeň a využívány pro 

potřeby dětí. Škola se podílela na sběru baterií a drobných elektrospotřebičů, které byly odvezeny v 

rámci programu Recyklohraní.  

 

Dalším ekologickým programem byla přednáška a beseda s bioložkou aktivně se podílející na 

záchraně mořských želv v Indonésii. Tohoto programu se zúčastnilo 5 tříd z 2. stupně a v návaznosti 

na něj připravila třída 7.C program o ochraně želv pro 7 tříd 1. stupně.  

 

Mimo to se žáci zúčastnili přírodovědných programů v ZOO Praha (6. a 8. ročník), v Botanické 

zahradě PřF UK (7. ročník) či programů Muzea Říčany (7. ročník a některé třídy 1. stupně), žáci 9. 

ročníku absolvovali přednášku o energii. Některé třídy 1. stupně využily nabídku ekologických center 

a obohatily se tak při interaktivních ekovýchovných programech, např. v EC Toulcův dvůr. Téměř 

všechny třídy se zúčastnily vzdělávacích kurzů, jejichž program probíhal převážně v krajině 

člověkem méně zasažené a podnítil tak děti k pozorování přírody, porozumění souvislostem a 

orientaci v tomto prostředí. 

 

Na 2. stupni se zájemci o přírodní vědy zúčastnili biologické a chemické olympiády. V biologické 

olympiádě postoupil jeden žák až do krajského kola.  
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V rámci běžné výuky jsou pro utužení vztahu s přírodou a porozumění procesům v ní využívány 

plochy v okolí školy - školní zahrada, potok, rybník, les, pole. Na školní zahradě také probíhá výuka 

pěstitelských prací. Ve škole jsou žáci vedeni k třídění odpadů, šetření energií, vodou i materiálem. 

Příjemnější životní prostředí udržují žáci mj. tím, že se jednotlivé třídy dle rozpisu každý týden 

podílejí na úklidu okolí školy a starají se o pokojové rostliny ve třídách i na chodbách. 

 

1.6 Činnost školního parlamentu 
 

Školní parlament (ŠkoPa) pracoval v počtu 30 členů, kteří byli zvoleni vždy po dvou z celkem 11 tříd 

2. stupně a čtyř tříd 5. ročníku. Zástupci parlamentu měli za úkol fungovat jako zprostředkovatelé 

informací mezi školou (vedením školy) a třídou a jako koordinátoři aktivit ve třídě i škole. 

 

Celkem proběhlo 18 schůzek školního parlamentu. Na prvním setkání v září byla stanovena náplň 

práce, kterou lze rozdělit do těchto oblastí: 

1) Podílení se tříd na chodu školy (úklid okolí školy, předávání informací ze třídy a do třídy), 

2) výdělečná činnost související s ochranou životního prostředí (sběr papíru, hliníku, víček od PET 

lahví) a využití finančních prostředků z této činnosti, 

3) aktivity na podporu dobré atmosféry ve škole, 

4) besedy a exkurze. 

 

V průběhu roku byly zrealizovány tyto činnosti: 

- letní a vánoční fotosoutěž, 

- 2x beseda s panem ředitelem (témata: wi-fi, zvonění, opravy ve škole,…), 

- sběr papíru 2x ročně; sběr hliníku a víček od PET lahví průběžně, 

- diskuze o využití financí ze sběru papíru, 

- aktivita „Halloween“ – kostýmy a masky (podpora týmového ducha třídy), 

- celoroční úklid prostor v okolí školy (hřiště, zatravněné plochy, parkoviště, přilehlé cesty), 

- prohlídky školy při Dnu otevřených dveří a třídních schůzkách pro rodiče budoucích prvňáčků, 

- aktivita „Barevný týden“ – oblečení žáků i zaměstnanců v přidělené barvě (podpora týmového 

ducha třídy i školy) 

- Kampaň obyčejného hrdinství - výzva 

- organizace a realizace školního dnu dětí pro žáky 1. a 2. tříd, 

- exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze, 

- prezentace činnosti školního parlamentu ve školním časopise „Život školy“. 

 

Finance na kontě školního parlamentu byly využity z části na nákup drobných odměn v naučných 

soutěžích a pro odcházející žáky 9. ročníků, na nákup knih do školní knihovny, na odměny pro žáky 

pomáhající při sběru papíru, na cestovné na exkurzi do Prahy a v závěru školního roku na odměny 

v celoroční soutěži tříd. Zbylá částka se přesouvá do následujícího školního roku. 
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1.7 Školní časopis 
 

Již čtvrtým rokem vychází školní časopis „Život školy“. V tomto školním roce vyšla tři čísla, dvě v 

prvním pololetí, jedno v druhém: Podzimní, Listopad a Jaro. Počet zaregistrovaných redaktorů k datu 

30. 6. 2019 činil 64 osob, z toho jsou čtyři editoři, kteří dbají o pravopisnou a stylistickou stránku 

článků. Tým se skládá z učitelů a žáků základní školy. V tomto roce došlo ke změně šéfredaktora – 

Michaelu Pejchalovou nahradila Milada Boháčková. Témata, kterým se časopis věnuje, se orientují 

především na dění ve škole a v jejím blízkém okolí.   

 

1.8 Školní družina 
 

Ve školním roce 2018/2019 měla školní družina 13 oddělení, kolektiv vychovatelek byl obměněn. Pět 

oddělení mělo pro svou činnost vlastní prostory na budovách D a E, devět oddělení se nacházelo ve 

školních třídách na budovách C a D. Bezpečnost dětí při odchodech v budově C byla zajištěna paní 

vrátnou Danou Konečnou a na budově D byla od 15 do 16 hodin zajišťována paní Kattauerovou. 

 

Školní družina nabízela tyto zájmové kroužky: Šikovné ruce (1x), Výtvarný kroužek (1x), Tvořínek 

(1x), Sportovní kroužek (2x), Florbal (2x), Dramatický kroužek (1x), Vaření (2x), Jógové hrátky (2x), 

Masáže děti dětem (1x). 

 

Školní družina se připojovala k celoškolním akcím a dále navštívila o podzimních prázdninách hernu 

Koala Café a kino ve Slovanském domě, o pololetních prázdninách kino ve Slovanském domě a o 

velikonočních prázdninách uspořádala společnou akci s MDDM Úvaly. Navštěvovala výstavy 

v MDDM Úvaly a účastnila se výtvarných soutěží, které MDDM pořádal. Některá oddělení se 

účastnila i jiných výtvarných a kvízových soutěží, zejména z odebíraných dětských časopisů. 

Navštívil nás kouzelník Reno, přijelo Listování Lukáše Hejlíka. Některá oddělení se zúčastnila 

Canisterapie paní Marouškové. V rámci tématu Moje město proběhlo několik exkurzí – na Městském 

úřadě Úvaly, na Městské policii Úvaly, v Úvalské lékárně, v železářství paní Jedličkové… 

Školní družina pravidelně zdobila školní jídelnu, vyráběla přáníčka pro seniory, dárky pro děti na 

hudební soutěž a dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky. Spolupracovala s třídními učitelkami a 

snažila se doplňovat výuku zejména v pracovních činnostech a prvouce. 

 

ČASOVÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 

školní rok 2018/2019 

Měsíc Téma Akce 

Září Vítejte ve škole! 

Týden OSV    
1.ročník – Seznámení 
2.ročník – Rozvoj vztahů ve třídě 
3.ročník – Já a moje práva a povinnosti 
4.ročník – Já a společnost 
Výzdoba družinových oddělení 
Výtvarné projekty na Jabkobraní (13.10) 
Výroba přáníček pro seniory (Den seniorů 1.10.) 

Říjen Podzim čaruje 
Účast v podzimní soutěži MDDM + návštěva výstavy 
Výrobky na Vánoční jarmark  
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Den stromů (20.10.) 
Výlety o podzimních prázdninách pro přihlášené zájemce 
Akce na odděleních ŠD 

Listopad Úvaly, moje město 

Seznamování s městem – vycházky, výstavy, exkurze, 
besedy 
100.let vzniku republiky 
Dokončování výrobků na Vánoční jarmark 
Výroba vánočních přáníček pro seniory 
Akce na odděleních ŠD 

Prosinec Vánoční čas 

Účast na Vánočním jarmarku  
Návštěva vánoční výstavy v MDDM 
Vánoční besídka pro děti na odděleních 
Akce na odděleních ŠD 

Leden V říši zimy 
Výroba dárků na pěveckou soutěž „Kudy chodí písničky“  
Návštěva kouzelníka Rena 
Akce na odděleních ŠD 

Únor Mrzne, až praští 

Účast na akci Ledová Praha o pololetních prázdninách pro 
přihlášené zájemce 
Dokončování dárků na pěveckou soutěž „Kudy chodí 
písničky“  
Výroba dárků k zápisu 
Akce na odděleních ŠD 

Březen Jaro se probouzí 

Březen, měsíc knihy – akce „Listování“  
Dokončování dárků k zápisu 
Velikonoce – zvyky a tradice  
Velikonoční akce s MDDM pro přihlášené zájemce 

Duben Země má 
Akce ke Světovému dni zdraví 
Mezinárodní den Země (22.4.) 
Čarodějnice na jednotlivých odděleních 

Květen 
 

Já a moje rodina 
 

Výroba přáníček pro seniory 
Den matek (12.5.) - výroba dárečků, možnost besídky na 
odděleních 

Červen 
Těšíme se na 

prázdniny 

Oslava mezinárodního dne dětí (1.6.)  
Týden čtení dětem v ČR (1.-7.6.) 
Den otců (19.6.) 
Návštěva výstavy v MDDM 

 

 
 

1.9  Zájmová činnost – zájmové kroužky 
 

Kroužky školní družiny ve školním roce 2018/2019 

Den Kroužek 

pondělí šikovné ruce 

pondělí dramatický kroužek 

úterý jógové hrátky – začátečníci 

úterý florbal  

úterý – sudý týden florbal – 1. + 2. třída 

úterý – lichý týden výtvarka – 3. + 4. třída 

středa jógové hrátky – pokročilí  

Kroužky organizované jiným subjektem  

Kroužek Vedoucí 

Anglický jazyk - pro 2. ročník Mgr. Olga Fernando 

Anglický jazyk - pro 3. ročník  Mgr. Olga Fernando 

Anglický jazyk - pro 4. ročník Mgr. Olga Fernando 

Anglický jazyk - pro 5. ročník Mgr. Olga Fernando 

Floristický kroužek Eliška Klocová 
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Aikidó p. Skalický 

Keramika p. Prchalová 

Bricks4Kidz p. Sládečková 

Klub nadaných dětí p. Adamová, p. Jurčáková 

Intuitivní kresba, enkaustika Iva Holubovská 

Mažoretky DDM Úvaly 

Florbal FbK Olymp Praha 

Pěvecko–hudební kroužek p. Šrolerová 

Anglická konverzace p. Stehlíková 

Anglický jazyk Mgr. Kateřina Syslová 

 

1.10  Materiálně technické podmínky školy 
 

Provoz školy byl zajištěn v šesti objektech A, B, C, D, E a zcela nové budově F, které jsou v těsné 

blízkosti. Realizován byl v 35 kmenových třídách a 8 odborných učebnách – 2 jazykových,  

2 informační a výpočetní techniky, fyziky-chemie, hudební výchovy, školní dílně, cvičné kuchyňce a 

čítárně. Na konci školního roku byla vybudována nová moderní učebna fyziky a chemie a vybavena 

řadou nových pomůcek.  

 

Škola má v suterénu budovy B malou tělocvičnu, která je bohužel vzhledem k velikosti i k výšce 

stropů nevyhovující pro míčové hry. Žáci využívají pro výuku tělesné výchovy také místní sokolovnu 

a sportovní halu. Tělocvična i sokolovna jsou vybaveny základním tělovýchovným nářadím, které 

bylo opět podrobeno roční revizní prohlídce. Ke sportovním aktivitám i relaxaci využíváme také 

sportovní areál pod školou, jehož součástí je i „Učebna pod modrou oblohou“ se zastřešenou 

pergolou o rozměrech 10 x 7 metrů s podlahou ze zámkové dlažby a dřevěnými stoly a lavicemi. 

Tento areál, který je v těsné blízkosti školy, je pravidelně využíván dětmi v hodinách Tv a při 

družinových aktivitách. Jsou zde k dispozici dvě hřiště (pro odbíjenou a košíkovou),  dva betonové 

stoly na stolní tenis, zatravněné hřiště, učebna pod modrou oblohou s 10 stoly a 60 místy k sezení. 

Ve spolupráci s městem a po dohodě s majitelem pozemku může škola dále využívat upravenou 

běžeckou dráhu na „oválu“, takže se naši žáci mohou věnovat i dalším atletickým disciplínám. 

 

Přestože se podařilo realizovat přestavbu budovy C a tím dočasně vyřešit některé prostorové 

problémy, provoz nám stále komplikují chybějící samostatné prostory pro provoz školní družiny a 

malá kapacita tělocvičen a stísněné prostory jídelny. Potřebovali bychom také dokončit rekonstrukci 

elektroinstalace na budovách A a B, zahájit výměnu oken na budově B, dokončit výměnu 

podlahových krytin na budově B a zrekonstruovat WC na budově D. Podlahová krytina byla zatím 

vyměněna na chodbách budovy B a v některých třídách. 

 

1.11  Školská rada  
 

Ve školním roce 2018/2019 fungovala školská rada v tomto složení:  

 Ing. Pavel  Semrád (zástupce rodičů),  

 Eva Chvalkovská (zástupce rodičů),  

 Mgr. Eva Exnerová (zástupce pedagogických pracovníků), 



Výroční zpráva o činnosti školy  - 2018/2019 

 
 19 

 Mgr. Kateřina Trapková (zástupce pedagogických pracovníků),   

 Ing. Ludmila Milerová (zástupce zřizovatele),  

 Jana Tesařová (zástupce zřizovatele).  

Školská rada se scházela v pravidelných předem oznámených termínech. Na začátku školního roku 

bylo nutné dodatečnými volbami nahradit jednoho zástupce rodičů, protože již nesplňoval podmínky 

pro členství. Na základě hlasování rodičů se novým členem stala paní Eva Chvalkovská. Školská 

rada na své úvodní schůzce schválila jednací řád a výroční zprávu školy za školní rok 2017/2018. 

Na dalších schůzkách byla intenzivně diskutována především tato témata: nedostačující kapacita 

školní jídelny a návrhy na řešení situace, personální obsazení školy, možnosti budoucího využití 

volného prostranství před budovou C, výsledky ankety "Co chybí dětem v Úvalech", akce školy, akce 

města a zapojení školy do projektů a grantů. 

 

1.12 Porovnání základních údajů – počty žáků, tříd, úvazků učitelů 
 

Školní rok 16/17 17/18 18/19 

Počet tříd 32 33 35 

Počet žáků 726 745 806 

Průměrný počet žáků ve třídě 24,1 23,5 24 

Přepočtený počet úvazků učitelů 44,3 45 49,5 

 

1.13 Počet žáků a tříd 
 

 

Ročník  Počet tříd  Celkem žáků  
Průměrný počet žáků 

ve třídě 

1. 5 118 23,6 

2. 5 120 24 

3. 4 95 23,8 

4. 5 121 24,2 

5. 4 96 24 

6. 3 73 24,3 

7. 3 71 23,7 

8. 2 52 26 

9. 2 45 22,5 

1. – 5. spec. tř. 1 5 - 

6. - 9. spec. tř. 1 10 - 

celkem 35 806 24 

 
 

1.14  Počty cizinců  
 

Státní příslušnost Počet dětí 

Moldavsko 1 

Bulharsko 1 

Rusko 2 

Slovensko 7 

Ukrajina 9 
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2 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se 

zápisem ve školském rejstříku 
 
 

Běžné třídy 

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělání „ARNOŠT“, vydaný dne 1. 9. 2018 

Třída S1 

 IVP dle minimálních výstupů RVP ZV 

Třída S2 

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělání žáků s lehkým mentálním postižením, 

vydaný dne 1. 9. 2012 – žáci 8. – 9. ročníků 

 IVP dle minimálních výstupů RVP ZV – žáci 6. – 7. ročníku 

 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je jako jedno z průřezových témat 

zařazena osobnostní a sociální výchova. V našem školním vzdělávacím programu je naopak 

stěžejním konstrukčním prvkem, který zásadně ovlivňuje jak výběr obsahu učiva, tak i volbu metod. 

Péče o vztahy dětí ve třídě a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností jsou na naší škole 

chápány jako priorita. Důraz je kladen na budování sebeúcty, vzájemné úcty a důvěry. Velká 

pozornost je věnována rozvoji schopnosti diskutovat, komunikovat a dovednosti řešit problémy a 

konflikty. Důležitá je podpora zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti, což směřuje k tomu, aby 

se děti vnímaly s vědomím svých individuálních odlišností a také se tak přijímaly. 

 

Významnou metodou pro rozvíjení klíčových kompetencí je kooperativní výuka, která již dávno 

s těmito pojmy pracuje a je na nich přímo postavena. Naši žáci jsou systematicky vedeni k tomu, aby 

dovedli jednotlivé dovednosti nejen pojmenovávat, rozpoznávat u sebe i druhých, ale v průběhu 

vyučování je i skutečně používat. Kooperativní vyučování se realizuje prakticky od prvního ročníku. 

 

Snahou celého programu je dosahovat funkční propojení života školy a života mimo školu, 

sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky osvojenými mimo školu a dávat prostor pro 

praktické ověření funkčnosti a pravdivosti předkládaného učiva. Školní vzdělávací program obsahuje 

pestrou nabídku činností a aktivit pro děti s různou úrovní nadání, pomáhá vytvářet takové prostředí, 

které přináší žákům podněty a výzvy ke zlepšování kvality výsledků jejich práce. 
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2.1 Učební plán  
 

 

 
 
 
 

Běžné třídy 

Předměty 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 
 
    9 
 

8 9 8 7 4 4 4 4 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

Německý jazyk 
Ruský jazyk 

      2 2 2 

Matematika      4 5 5 5 5 4 4 4 4 

Informační a 
komunikační 
technologie 

    1 1    

Prvouka 2 2 2       

Přírodověda    2 2     

Vlastivěda    2 2     

Chemie        2 2 

Fyzika      2 2 2 1 

Přírodopis      2 2 2 2 

Zeměpis      2 1 2 1 

Dějepis      2 2 2 2 

Výchova k 
občanství 

     1 1 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 2 1 1 2 2 2 1 1 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Výchova ke 
zdraví 

     1 1  1 

Osobnostní a 
sociální výchova 

     1 1 1 1 

Volitelné 
předměty 

      1 2 2 

Týdenní dotace 21 22 24 25 26 29 30 32 31 



Výroční zpráva o činnosti školy  - 2018/2019 

 
 22 

 
 

  
 

Speciální třídy 

Předměty 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 
 
    6 
 

6 7 7 7 5 5 5 5 

Anglický jazyk      3 3 1 1 

Matematika      5 5 5     5 5 5 5 5 5 

Informační a 
komunikační 
technologie 

   1 1 1 1 1 1 

Prvouka 2 2 2       

Přírodověda    1 1     

Vlastivěda    2 2     

Chemie         1 

Fyzika      1 1 1 1 

Přírodopis      2 2 2 1 

Zeměpis      2 2 2 2 

Dějepis      1 1 1 1 

Výchova k 
občanství 

     1 1 1 1 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pracovní 
činnosti 

2 2 4 4 4 4 4 5 5 

Tělesná 
výchova 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 

Výchova ke 
zdraví 

       1 1 

Týdenní dotace 21 21 24 26 26 30 30 31 31 
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2.2 Volitelné předměty pro školní rok 2018/2019 
 

sk. název VP poznámka zkr. učitel ročník 

1. Seminář z matematiky příprava na PZ SeM1 Morávková 9. 

2. Seminář z češtiny příprava na PZ SeČ1 Javůrková 9. 

3. Psaní všemi deseti   Psd Kondelíková 7., 8., 9. 

4. Seminář z dějepisu   SeD Horák 7., 8., 9. 

5. Francouzský jazyk   Frj Exnerová 7., 8., 9. 

6. Literární seminář   LitS Valášková 7., 8., 9. 

7. Technické praktikum 
 

Tp Misárková 7., 8., 9. 

8. Sportovní výchova - hoši   Svh1 Horák 7., 8., 9. 

9. Kresba a malba   KM1 Semrádová 7., 8., 9. 

10. Sportovní výchova - hoši   Svh2 Kunc 7., 8., 9. 

11. Sportovní výchova - dívky   Svd Exnerová 7., 8., 9. 

12. Kresba a malba   KM2 Semrádová 7., 8., 9. 

13. Logické hry   Lh Daněk 7., 8., 9. 

14. Seminář z matematiky příprava na PZ SeM2 Morávková 9. 

15. Seminář z češtiny příprava na PZ SeČ2 Javůrková 9. 

 
 

2.3 Metody a formy výuky 
 

Základem je způsob učení, který staví na osobních předpokladech každého žáka. Důraz je kladen 

na propojování výuky s praktickými dovednostmi žáků. Mimo „klasického“ frontálního vyučování 

používáme i efektivnější formy výuky. Při volbách metod klademe důraz na smysluplnost obsahu a 

činností, možnost spolupráce žáků, svobodné volby každého žáka a získávání kvalitní zpětné vazby.   

 

Skupinové vyučování 

Učitelé na prvním stupni i druhém stupni učí často ve skupinách, kde si žáci osvojují pravidla a 

návyky fungující spolupráce, která jsou nezbytným předpokladem skupinové práce. 

 

Projektové vyučování 

Projektové vyučování se stává nedílnou součástí výchovně vzdělávacího plánu naší školy. 

Projektové dny byly během školního roku zařazovány do výuky prvního i druhého stupně. Velmi 

významné pro celkovou pozitivní atmosféru školy jsou celoškolní projekty (např. Vánoční dílny, Den 

země, Ochrana obyvatel při mimořádných událostech, Učíme v přírodě,..), při nichž pomáhají starší 

spolužáci mladším, vznikají nová kamarádství a jsou velmi účinnou prevencí proti šikaně. Žáci si 

navíc navzájem předávají poznatky formou tzv. vrstevnického učení. 

 

Zážitkové vyučování 

Činnostní (zážitkový) charakter výuky nejen na výchovně vzdělávacích kurzech je zaměřen na 

osobnostní a sociální výchovu žáků a motivuje žáky k dalšímu učení, vede k učební aktivitě, 

k tvoření a nalézání vhodných způsobů řešení problémů. Patří k dlouhodobě efektivnímu učení, 

jehož výsledky mohou žáci aplikovat v nových situacích. V průběhu vzdělávacích kurzů i v rámci 
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prvního týdne výuky v září probíhá intenzivní osobnostní výchova, což vede ke zlepšení vztahů ve 

třídě. 

 

2.4 Výuka plavání 
 

Žáci 2., 3. a v tomto školním roce i 4. ročníku (neplavali ve 2. ročníku, proto dokončili 40 hodin dle 

ŠVP) absolvovali 20 hodin plávání (celkem 317 žáků). Dalších 20 hodin absolvují žáci současných 

2. tříd v následujícím školním roce. Žáci 3. a 4. tříd dokončili v tomto roce  celý kurz plavání, to je 40 

hodin. Výuka probíhá v rámci hodin tělesné výchovy. 

 

2.5 Výuka cizích jazyků 
 

Pokračovali jsme s výukou anglického jazyka metodou Super Nature (SN) s časovou dotací 1 hodiny 

za týden v 1. a 2. ročníku. Program SN nabízí velmi kvalitní a propracovanou výuku anglického 

jazyka. Z těchto důvodů zajistila škola nákup metodických pomůcek a proškolení všech učitelek Aj, 

které touto metodou v 1. a 2. ročníku vyučují. Zkušenost nám ukázala, že žáci neměli problémy s 

vyjadřováním se v angličtině, učením písniček a říkadel, pojmenováním obrázků a hravou formou si 

vytvářeli kladný vztah k angličtině.  

 

Na 2. stupni se žáci kromě anglického jazyka od 7. ročníku povinně učí další cizí jazyk. Na naší 

škole vyučujeme německý, ruský, španělský a francouzský jazyk . Předmětové komise cizího jazyka 

každoročně vyhodnocují, jak se osvědčily zvolené učebnice, vyhodnocují metodické postupy a 

navrhují možnosti vylepšení pro další školní rok. Škola má k dispozici dvě vybavené jazykové 

učebny (v každé je k dispozici 16 míst) a vyučující je hojně využívají.  

 

V tomto školním roce působila na škole také rodilá mluvčí. 

 

2.6 Výuka matematiky metodou profesora Hejného 
 

Žáci 1. stupně a všichni žáci 6. a 7. ročníku se učí matematiku metodou profesora Hejného. Tato 

nová koncepce výuky přispívá k rozvíjení matematického myšlení, intelektuálních a komunikačních 

schopností a dovedností, tvořivosti, i sociálního chování žáků. Rozvíjí jejich schopnosti zkoumat 

danou situaci, hledat vhodná řešení problémů. Pomáhá získat zkušenosti s organizací jevů, se 

zpracováním dat, s propojením různých myšlenek aritmetiky, geometrie i kombinatoriky. Většinu z 

těchto schopností rozvíjí pomocí různých prostředí, v nichž hraje žákova životní zkušenost klíčovou 

roli. 

 

Učitel dává dětem prostor, aby na řešení přicházely samy, nenutí je do jednotného způsobu řešení, 

oceňuje různé cesty, které žáci při hledání řešení najdou. Oceňuje i cesty, které nevedou ke 

správnému řešení, učí děti pracovat s chybou, učí je, že chyba je důležitým prvkem při hledání 

řešení. Učitel jde (a to při této matematice musí) do hodiny perfektně připraven, upozaďuje se a 
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nechá děti, aby spolupracovaly a hledaly řešení samy. Jejich činnost vlastně pouze koordinuje, děti 

na matematické spoje a postupy přichází samy. Tak má učení hlubší a trvalejší charakter. Díky tomu 

není matematika nudným předmětem, děti baví, mohou se v ní najít žáci slabší, ale zároveň v ní jsou  

možnosti i pro žáky nadprůměrné a velmi nadané. 

  

2.7 Diferencovaná výuka na 2. stupni 
 

Již třetím rokem na 2. stupni (nyní v 6. - 8. roč.) probíhá výuka českého jazyka, matematiky, 

anglického jazyka a druhého cizího jazyka ve skupinách, které jsou vytvořeny podle úrovně 

schopností žáků a to napříč všemi třídami daného ročníku. Schopnější žáci tak mohou učivo probírat 

více do hloubky a řešit i náročné úkoly, slabší žáci se více věnují opakování a procvičování. Ve 

všech skupinách mají žáci možnost zažívat úspěch, nestává se, že by se nudili proto, že je něco pro 

ně příliš lehké nebo naopak těžké. Kromě toho se žáci ve skupinách potkávají s různými spolužáky a 

navazují kamarádství bez ohledu na třídu, do které chodí.  

 

2.8 Ročníkové práce  
 

Žáci 9. ročníku opět vytvářeli ročníkové práce podle předem zadaných kritérií. Mohli si vybrat 

libovolné téma nebo využít témata nabízená vyučujícími dle vlastního zájmu. Každý žák měl 

možnost svou práci konzultovat s vybraným učitelem a na závěr musel svou práci obhájit před 

komisí.  

Žáci si při práci i obhajobě ověřili úroveň řady kompetencí (kompetence k učení, k řešení problémů, 

komunikativní, sociální) a důležitých gramotností (čtenářská, informační, počítačová) a to bylo 

hlavním cílem.  

 
 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
 

3.1 Personální podmínky 
 

Ve školním roce 2018/2019 u nás pracovalo celkem 102 zaměstnanců – 81 pedagogických a 21 

provozních pracovníků. Z pedagogických pracovníků bylo 53 učitelů (47 žen a 6 mužů). Kvalifikaci 

splňovalo 45 učitelů. Provoz školní družiny zajišťovalo 15 vychovatelek – 14 kvalifikovaných.  Na I. i 

II. stupni pracovalo na částečný úvazek 22 asistentů pedagoga – všichni kvalifikovaní.  
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4 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní 

docházce a následném přijetí do školy. 
 
 

4.1 Přehled žáků přijatých na SŠ  
 

Níže jsou uvedeny přehledy škol a oborů, kam odcházejí žáci naší ZŠ z pátých a devátých tříd. Ze 

sedmého ročníku v letošním školním roce nikdo na šestileté gymnázium neodcházel. 

 

Přehled škol a počtu žáků, kteří odešli z 5. a 7. ročníku k datu 30. 6. 2019 
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Přehled typů oborů a počty žáků, kteří odešli z 9. ročníku  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obory vybrané žáky 9. ročníku v roce 2019 

 

Název oboru Počet žáků 

Asistent zubního technika 1 

Bezpečnostně právní činnost 2 

Cestovní ruch 2 

úrazyEkonomické lyceum 1 

Ekonomika a podnikání 5 

Elektrikář - silnoproud 1 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 2 

Gastronomie 3 

Grafický design 1 

Gymnázium 3 

Informační technologie 1 

Instalatér 1 

Logistické a finanční služby 1 

Mechanik elektrotechnik 1 

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 1 

Multimediální tvorba 1 

Obchodní akademie 2 

Oděvnictví 2 

Praktická sestra 2 

Prodavač 1 

Provoz a ekonomika dopravy 1 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 

Sociální činnost 2 

Stavebnictví 2 

Strojírenské práce 1 

Strojírenství 2 

Technické lyceum 1 

Telekomunikace 1 

Truhlářská a čalounická výroba 1 

Veřejnosprávní činnost 1 

Zpracovatel přírodních pletiv 1 
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4.2 Zápis do 1. ročníku ZŠ 
 

Zápis do prvních tříd se uskutečnil 5. 4. 2019, náhradní zápis 12. 4. 2019. Budoucí prvňáky a jejich 

rodiče jsme pozvali na den otevřených dveří „Jak to chodí ve škole“, aby se seznámili s prostředím, 

budoucími učiteli a novými kamarády. Děti při zápisu provází pohádková prostředí, která pro ně 

připravují učitelé z 1. stupně. Během celého roku spolupracujeme s mateřskými školkami, děti 

z předškolního oddělení chodí do prvních tříd, kde společně tráví jeden školní den.  

 

V červnu proběhly pracovní dílny nových třídních kolektivů s třídními učiteli. V průběhu Dílen se mohli 

rodiče prvňáčků zúčastnit komentované prohlídky školy, kterou vedli starší žáci. Proběhla také 

schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Informace o zápisu zveřejňujeme na nástěnce i na webových 

stránkách školy, kde si rodiče mohou stáhnout i potřebné formuláře k zápisu. 

 

Zápis pro školní rok 2019/2020 

Děti přijaté do 1. ročníku 98 

Děti s odkladem školní docházky  25 

 
 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

školními vzdělávacími programy 
 

Hlavním cílem školního vzdělávacího programu je plnění očekávaných výstupů jednotlivých předmětů a 

rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních a personálních, k učení, k řešení problémů 

občanských a pracovních. V úrovni splnění očekávaných výstupů jsou mezi žáky značné rozdíly, 

protože žáci mají různé individuální předpoklady a různé zájmy. Hodnocení očekávaných výstupů se 

promítá do klasifikace (viz přehled prospěchu školy). Hodnotit klíčové kompetence je náročnější. Žáci i 

učitelé prováděli jejich hodnocení dvakrát ročně.  
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5.1 Souhrnná statistika prospěchu tříd a přehledy prospěchu 

v jednotlivých předmětech 
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5.2 Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách 
 

1. stupeň 

Matematika 

 Logická olympiáda – základní kolo (66 žáků), finále 1 žák 

 Matematická olympiáda – zúčastnilo se 34 žáků školy, z toho 14 úspěšných řešitelů, 2 žáci 

se účastnili okresního kola 

 Pythagoriáda – zúčastnilo se 67 žáků z 5. tříd, do okresního kola postoupili 5 žáků 

 Pangea – zúčastnilo se 84 žáků z 1. stupně, celorepublikového kola se zúčastnil 1 žák 

 Matematický klokan – v kategorii Cvrček se zúčastnilo 188 žáků, v kategorii Klokánek 184 

žáků 

Český jazyk 

 Recitační soutěž – školní kolo 

Anglický jazyk 

 Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo 25 soutěžících, oblastní kolo 4 soutěžící, 

1 žákyně se umístila na 1. místě 

Tělesná výchova 

 McDonald Cup fotbal Čelákovice  

 Čokoládová tretra – školní kolo 120 žáků, čtvrtfinále 16 žáků, semifinále 2 žáci, finále 1 žák, 

umístil se na 3. místě – Ezra Lubwama 

Hudební výchova 

 soutěž „Kudy chodí písničky“ – školní kolo (123 žáků), oblastní kolo (98 žáků ze 2 škol) 

 

2. stupeň 

Český jazyk 

 Recitační soutěž – školní kolo, oblastní kolo 

Anglický jazyk 

 Soutěž v anglickém jazyce – školní kolo, okresní kolo (3 žáci) 

Zeměpis 

 Zeměpisná olympiáda 

- školní kolo  

- okresní kolo (4 žáci): 

 Richard Havlík, 7.B – 3. místo 

Matematika 

 Matematický klokan – celostátní soutěž  

 Matematická olympiáda – školní kolo 

 Pangea – celostátní soutěž 

 

Přírodopis 

 Biologická olympiáda  
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- školní kolo  

- okresní kolo (5 žáků):  

 Jan Rataj, 7.C  - 3. místo 

- krajské kolo (1 žák) 

Chemie 

 soutěž Mladý chemik 

- školní kolo 

- oblastní kolo (3 žáci) 

Hudební výchova 

 soutěž „Kudy chodí písničky“ – školní kolo, oblastní kolo 

Tělesná výchova  

 okresní kolo ve florbalu – 8. místo 

 okresní kolo v minifotbalu – 9. místo 

 okresní kolo v basketbalu – 3. místo chlapci, 5. místo dívky 

 okresní kolo v házené – 2. místo 

 krajské kolo v házené – 1. místo 

 kvalifikace na republikové finále v házené – 3. místo 

 dopravní soutěž – 2. místo 

 

 

5.3 Výsledky jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)  
 

2019  

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA 

PŘIHLÁŠENI KONALI 
PRŮMĚRNÉ 
PERCENTIL. 
UMÍSTĚNÍ 

PŘIHLÁŠENI KONALI 
PRŮMĚRNÉ 
PERCENTIL. 
UMÍSTĚNÍ 

CELÁ ČR 

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 64 606 63 262 50,0 64 606 63 548 50,0 

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 5 603 5 543 50,0 5 603 5 551 50,0 

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 19 550 19 311 50,0 19 550 19 321 50,0 

ŠKOLA 

CELKEM 78 78 - 78 78 - 

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 33 33 61,8 33 33 68,1 

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 6 6 57,6 6 6 72,0 

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 39 39 42,2 39 39 51,0 

 

 

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 

Se zvyšováním kvality výuky a rozvojem klíčových kompetencí pedagogů úzce souvisí jejich další 

vzdělávání. V pedagogické práci je nutné neustále se sebevzdělávat. Studovat odbornou 

pedagogickou literaturu, navštěvovat kurzy, semináře, diskutovat o své práci, porovnávat, 

experimentovat, přinášet osvěžení do každodenní učitelské práce. Kromě odborného 

pedagogického a psychologického vzdělávání musí učitel udržovat krok se současnou technikou, 
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která rychle proniká i do škol. Všichni pedagogové mají možnost využít nabídky akreditovaných 

vzdělávacích kurzů. Nabídka je nesmírně pestrá. Mezi pedagogy je velký zájem o další vzdělávání. 

Většinou jsou tyto kurzy a školení hrazeny Základní školou Úvaly ze státního rozpočtu. Možnosti 

dalšího vzdělávání pedagogů  jsou však finančně velmi náročné a jejich realizace je limitována 

omezeným rozpočtem školy. Proto hledáme i jiné možnosti jak získat finance k DVVP, která jsou 

potřebná k přeměně školy. Intenzivně vyhledáváme a využíváme k dalšímu vzdělávání projekty 

hrazené z ESF. Z důvodu efektivity preferujeme společné vzdělávání celého pedagogického sboru.  

 

V průběhu školního roku 2018/2019 5 pedagogických pracovníků (3 učitelky a 2 vychovatelky)  

pokračovalo ve studiu na VŠ nebo SŠ k doplnění potřebné kvalifikace. Jedna učitelka a jedna 

vychovatelka v tomto školním roce studium dokončily.  

 

Jeden pedagog dokončil specializační studium „Koordinátor ŠVP“. 

 

Název vzdělávací akce Pedagogové 

Dokumentace ŠMP (školní prevence) Misárková Dana 

Seminář – spolupráce učitele a asistenta pedagoga Většina pedagogů 

Školení BOZP a PO Všichni zaměstnanci 

Seminář Vedení lidí a týmů Foučková Lenka 

Bezpečné klima na základní škole interaktivně (školní prevence) Misárková Dana 

Lhaní ve škole – jak ho rozpoznat, řešit, redukovat Daňková Stanislava 

Hudba školám – Rudolfinum Formandlová Jana 

Spolupráce školy, rodičů a OSPOD Havlíková Jana 

Festival dětské psychologie 
Pavelková Pavla 
Suchnová Barbora 
Váňová Dana 

Školení na téma šikana Většina pedagogů 

Seminář – Nebojte se slovotvorby  Jakoubková Milena 

Hejného metoda Daňková Stanislava 

Konference Jak řídit školu a nezešílet Foučková Lenka 

Řešení konfliktů v třídních kolektivech (školení prevence) Misárková Dana 

Erasmus – webinář Exnerová Eva 

Přednáška E-bezpečí Většina pedagogů 

Přednáška E-bezpečí (rozšiřující modul) Většina pedagogů 

Setkání školních specialistů IKAP Pejchalová Michaela 

Konzultace spec. ped. Újezd nad Lesy Havlová Ivana 

Matematické prostředí – Hejného metoda Pavelková Pavla 

Seminář – Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele 
ruského jazyka 

Chicu Anastasia 

Intervize školních specialistů 
Havlová Ivana 
Pejchalová Michaela 

Setkání MAP II – Brandýs nad Labem (setkání zástupců škol) 
Kunc Lukáš 
Morávková Blanka 

Kompetence a role asistenta pedagoga po změnách v roce 2019 Foučková Lenka 

Sekání školních specialistů IKAP Pejchalová Michaela 

Školení – Inkluze Havlová Ivana 
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Repetitorium školské legislativy Váňová Dana 

Setkání školních psychologů IKAP Pejchalová Michaela 

Seminář k žákovské (povinné/doporučené) četbě 
Jakoubková Milena 
Javůrková Alice 

Civilní ochrana – jednání v krizových situacích Všichni zaměstnanci 

Intervize školních specialistů 
Havlová Ivana 
Pejchalová Michaela 

Schůzka výchovných poradců Havlíková Jana 

Návštěva ZŠ Otvovice Kunc Lukáš 

Komunikace ve škole Daňková Stanislava 

Setkání školních specialistů projektu IKAP 
Havlová Ivana 
Pejchalová Michaela 

Motivierendes aus dem Internet Boháčková Milada 

EduBus – využití tabletů a technologií ve výuce Několik učitelů 

Marketing pro ŠJ Stehlíková Pavlína 

Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD Klocová Šárka 

Gramatika hravě s srozumitelně Exnerová Eva 

Intervize školních specialistů 
Havlová Ivana 
Pejchalová Michaela 

Konzultační návštěva ZŠ Praha 3 Kunc Lukáš 

Celostátní konference Praha Kunc Lukáš 

Setkání IKAP Havlová Ivana 

Aktivity kariérového poradenství a poradenství ve školách Havlíková Jana 

Šablony – tripartitní setkání 
Boháčková Milada 
Jakoubková Milena 
Valášková Bohdana 

CKP Poděbrady 
Foučková Lenka 
Holubovská Ivana 

IKAP 
Havlová Ivana 
Pejchalová Michaela 

Seznámení s novými produkty od nakladatelství Fraus Několik učitelů 

Školení Práce s chybou Boháčková Milada 

Tablety a jejich využití při projektové výuce Havlíková Jana 

Intervize školních specialistů Pejchalová Michaela 

Ovládněte sociální sítě a komunikujte efektivně a moderně Jakoubková Milena 

Konference pro asistenty Řezníčková Kateřina 

Konference PedF UK Setkání s Hejného metodou Daňková Stanislava 

Inkluze 
Foučková Lenka 
Havlová Ivana 

Erasmus – jak na závěrečnou zprávu Exnerová Eva 

Konference Bezpečná škola 2019 Kunc Lukáš 

Centrum kolegiální podpory Poděbrady Foučková Lenka 

IKAP 
Havlová Ivana 
Pejchalová Michaela 

Kurz angličtiny – Erasmus Fiedlerová Zuzana 

ACFS diagnostika – seminář Havlová Ivana 

Hejného metoda Daňková Stanislava 

Efektivní komunikace ve škole Foučková Lenka 

Konference British Publishing House pro lektory AJ Fernando Olga 

DVPP – Rozvij kritického myšleni Valášková Bohdana 

Reforma financování Nováková Irena 

Roadshow moderních technologií (Nadace O2) Několik učitelů 
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Letní škola Hejného metody 

Daňková Stanislava 
Šimůnková Zdeňka 
Arazim Zuzana 
Ernestová Jitka 
Trapková Kateřina 

Mobilita – Erasmus (CLIL pro 2.stupeň) 
Boháčková Milada 
Fiedlerová Zuzana 
Daněk Petr  

Letní škola pedagogů Český Brod – Komunikace Pejchalová Michaela 

Letní škola pedagogů Brandýs nad Labem – Tablety ve výuce Javůrková Alice 

Šablony II – Školení OSV Několik učitelů 

  

 

7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

7.1 Prezentace na webu 

Podrobnější  informace o škole a její činnosti naleznete na našich internetových stánkách, které 

pravidelně aktualizujeme. Adresa je www.zsuvaly.cz.  

7.2 Prezentace v tisku a rozhlase 

Pravidelně prezentujeme naše záměry a cíle na stránkách městského časopisu Život Úval. Každý 

měsíc informujeme veřejnost o dění ve škole. Do publikační činnosti zapojujeme i děti. Dění ve škole 

prezentujeme také ve školním časopise.  

7.3 Facebook školy  

Od tohoto školního roku se naše škola prezentuje také na facebooku, kde jsou nejaktuálnější a 

nejzajímavější události ze života školy. 

7.4 Žákovské knížky 

Škola používá elektronické žákovské knížky, které umožňují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu rodičům 

získávat informace o výsledcích vzdělávání a chování žáka, komunikovat s učiteli a zasílat 

elektronické omluvenky prostřednictvím sítě Internet. Učitelům umožňují zapisovat známky, 

hodnocení žáků, záznamy do třídních knih, omlouvat absence a komunikovat s rodiči. Odpadá tím 

časté úmyslné či neúmyslné zapomínání a ztráta papírové žákovské knížky ze strany žáků.  

 

7.5 Spolupráce školy a rodičů 

Rodiče bereme jako partnery, se kterými společně realizujeme vzdělávání a výchovu jejich dětí. Cílem 

je zajistit vzdělávání a výchovu založenou na společných principech a hodnotách jak ve škole, tak 

v rodině. Potřebné informace k nástupu dětí do prvních tříd získali rodiče v červnu na schůzce 

s třídními učitelkami jednotlivých tříd. Rodiče pravidelně informujeme o pokroku dítěte i o problémech 

jak ve výuce, tak ve výchově. Po vzájemné dohodě rodiče a učitele je možná individuální konzultace. 

Pořádáme 2x do roka klasické třídní schůzky, termíny jsou známé na začátku školního roku a jsou 

uvedeny v plánu akcí i na www.zsuvaly.cz. Řada učitelů realizuje schůzky na principu tripartity učitel – 
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žák - rodič. Mnozí kolegové si svolávají i mimořádné schůzky, pokud se objeví nutnost řešit nějaký 

problém. 

Se žáky devátých tříd jsme se společně s rodiči rozloučili při slavnostním vyřazení ze základní školy v 

červnu. Snažíme se být školou otevřenou nejširší rodičovské veřejnosti. Jsme proto rádi, jestliže 

rodiče o naši práci projevují zájem. Ve dnech otevřených dveří mohou být přítomni a stát se aktivními 

účastníky v různých hodinách, nebo se mohou zúčastnit komentované prohlídky školy. Rodiče tak 

mohou zažít, jak se děti ve škole učí. Vítáme, když přijdou včas konzultovat jakýkoli problém. 

Závažnější problémy řeší vedení školy za přítomnosti třídního učitele, v případě potřeby i v součinnosti 

školního poradenského pracoviště. Žáci se SVP mají vypracovaný plán podpory nebo individuální 

plán, se kterým jsou seznámeni rodiče i žák. Cílem je, aby individuální plán fungoval jako trojstranná 

dohoda: škola – žák – rodič. Mnozí rodiče významně pomáhají i při akcích školy. 

  

I v tomto školním roce jsme spolupracovali s Výborem rodičů, který je volným sdružením aktivních 

rodičů, kteří mají zájem se školou více spolupracovat, a pomoci tak k neustálému zvyšování kvality 

školy. Za jejich aktivní podpory jsme společně zahajovali školní rok. 

 

7.6 Přehled výchovně vzdělávacích akcí  
 

MĚSÍC AKCE 

Září Kurzy OSV  

  Vítání občánků 

Říjen Den seniorů - vystoupení dětí, přáníčka 

  Sběr papíru 

  20. 10. oslava vzniku ČSR, vystoupení žáků 

Listopad 30. 11. Vánoční dílny - příprava na jarmark  

Prosinec 1. 12. Vánoční jarmark 

 

5. 12.  Čertoviny 

  Vánoce v Domově důchodců a DPS 

  Vítání občánků 

  21. 12. třídní vánoční besídky 

Leden LVK Černá hora 

Březen 8. 3. Happening Pamatuj! 

 

Vítání občánků 

 

13. 3. Den otevřených dveří 

  Rodiče budoucích prvňáčků ve škole 

  MŠ ve škole 

 

Kudy chodí písničky - škol. kolo 

Duben Noc s Andersenem 

  5. 4. Zápis dětí do 1. tříd 

  12. 4. Zápis dětí do 1. tříd - náhradní termín 

  Kudy chodí písničky - oblast. kolo 

  Den Země – Ukliďme svět 

  Recitační soutěž - škol. kolo 
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Květen Sběr papíru 

  Vzdělávací kurzy 1 st. 

  Den matek v domově důchodců 

Červen 1. 6. Den dětí - sportovní den 

  Schůzky rodičů budoucích prvňáčků 

  Dílny 1. st. pro budoucí prvňáky 

  Loučení s 9. roč. 

  Kurzy 2. stupně od 18. 6. 

  Vítání občánků 

 
  

7.7 Celoškolní projekty 

 
Den Země 
 
Oslava Dne Země se na naší škole již stala tradicí a každý rok se zapojujeme do mezinárodního 

projektu „Ukliďme svět“ tím, že uklízíme v okolí školy, ve městě a přilehlém okolí. Prostřednictvím 

projektu se snažíme v žácích pěstovat pozitivní vztah k přírodě a zodpovědnost za její ochranu. 

Součástí projektu byla také znalostní a fotografická soutěž, výsledkem pak čisté a pěkné okolí a 

radost z dobře vykonané práce. Projekt je také jakýmsi vyvrcholením celoroční snahy ve škole třídit 

odpad (papír, plasty, kartónové obaly, hliník). Dvakrát ročně také škola organizuje sběr papíru a 

výtěžek používá k nákupu zajímavých pomůcek nebo vybavení, které žákům zpříjemní pobyt ve 

škole. 

 
Ochrana obyvatel za mimořádných událostí 
 
V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy 

a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem 

nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, radiační 

havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké 

materiální škody. Ke zmírnění následků těchto událostí přispívají zejména legislativní a organizační 

opatření, která přijímá každý vyspělý stát. Účinně mohou ke zmírnění těchto následků napomoci i 

samotní občané. Proto je důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto událostí. Umět 

si poradit, ale i pomoci svým blízkým a sousedům. Proto každoročně realizujeme tento celoškolní 

projekt, abychom žáky na takové situace dobře připravili. Žáci nacvičují chování v těchto situacích: 

 poplach (požární nebo chemický) podle vyvěšených únikových plánů, 

 mimořádná událost (co to je, jak se pozná, jak se chovat, …), 

 požár (kde jsou ve škole hasicí přístroje, jak a kdy se používají, jak se chovat při vzniku 

požáru ve škole i jinde), 

 živelná pohroma, 

 únik nebezpečných látek,  

 teroristický útok, 

 první pomoc. 
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Vánoční dílny a jarmark 
 

Pořádání vánočního jarmarku se na naší škole stalo tradicí. Žáci zde mohou prezentovat své 

výrobky, které vytvořili při vánočních dílnách ve škole. Je to příležitost pozvat rodiče do školy a zažít 

neformální předvánoční atmosféru, připomenout si vánoční zvyky a tradice. V posledních letech 

navazuje na vánoční jarmark adventní odpoledne pořádané městem, na kterém mají naše děti 

adventní kulturní vystoupení.  

 

7.8 Další akce 
 
Barevný týden     OSV – Leonardův most 

  

 
Čtenářské dílny    Velikonoční dílny  

  

 
Vrstevnické učení    Den Země     
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Teambuilding pedagogického sboru  Vzdělávací kurzy žáků 

 

 

 
Zájezd do Británie    Čokoládová tretra     

  

 
Edubus – polytechnická laboratoř 

 

 

  
Nové učebny 

  

 
Den dětí – sportovní den 
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Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku 

  

 
 
 

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Česká školní inspekce (dále ČŠI) prošetřila stížnost na právnickou osobu Základní škola Úvaly, 

příspěvková organizace doručenou ČŠI dne 12. 10. 2018. Stížnost se týkala nezajištění bezpečnosti 

žáků v souvislosti s nedostatečným řešením dlouhodobých vztahových problémů ve stávající třídě 

VII.A a neoslovení opravdových odborníků z pedagogicko-psychologické poradny v souvislosti s 

incidentem, ke kterému došlo 4. 9. 2018.  První část stížnosti zhodnotila ČŠI jako důvodnou a 

druhou jako nedůvodnou. 

 
 

9 Základní údaje o hospodaření školy 
 

9.1 Hospodaření školy k 31. 12. 2018 
 

účet  název položky částka v Kč 

501 spotřeba materiálu 4 651 070,72    

502 spotřeba energie 1 173 558,33    

511 opravy a udržování 276 584,70    

512 cestovné 124 557,00    

518 ostatní služby 4 255 335,12    

521 mzdové náklady 31 574 364,00    

524 zákonné sociální pojištění 10 611 431,00    

525 jiné sociální pojištění 131 083,00    

527 zákonné sociální náklady 643 217,00    

528 jiné sociální náklady 0,00    

542 jiné pokuty a penále 1,00    

549 ostatní náklady činnosti 7 353,00    

551 Odpisy dlouhodobého majetku 150 021,00    

558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 645 097,21    

563 kurzové ztráty + vratka SR 73 997,14    

  náklady celkem 54 317 670,22    
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účet  název položky částka v Kč 

601 výnosy z prodeje vlastní výrobků(ŠJ stravné) 3 250 219,00    

602 výnosy z prodeje služeb 0,00    

642 jiné pokuty a penále 0,00    

648 čerpání fondů 1 097 243,14    

649 ostatní výnosy z činnosti 2 725 064,00    

662 úroky 1 408,00    

663 kurzové zisky 0,00    

672 výnosy z transferů PO zřizované ÚSC 47 501 150,40    

  výnosy celkem 54 575 084,54    

   

 
hospodářský výsledek 257 414,32    

 

9.2 Hospodaření školy k 30. 6. 2019 
 

účet  název položky částka v Kč 

501 spotřeba materiálu 2 519 286,31    

502 spotřeba energie 817 803,87    

511 opravy a udržování 18 377,20    

512 cestovné 61 794,00    

518 ostatní služby 3 007 054,17    

521 mzdové náklady 16 940 563,00    

524 zákonné sociální pojištění 5 661 194,00    

525 jiné sociální pojištění 69 932,00    

527 zákonné sociální náklady 337 221,00    

528 jiné sociální náklady 0,00    

542 jiné pokuty a penále 0,00    

547 manka a škody 4 655,81    

549 ostatní náklady činnosti 5 000,00    

551 Odpisy dlouhodobého majetku 82 014,00    

558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 405 490,06    

569 ostatní finanční náklady 5 000,00    

  náklady celkem 29 935 385,42    

   
účet  název položky částka v Kč 

601 výnosy z prodeje vlastní výrobků(ŠJ stravné) 2 534 089,10    

602 výnosy z prodeje služeb 0,00    

642 jiné pokuty a penále 0,00    

648 čerpání fondů 324 554,00    

649 ostatní výnosy z činnosti 2 943 832,35    

662 úroky 809,83    

672 výnosy z transferů PO zřizované ÚSC 25 615 068,99    

  výnosy celkem 31 418 354,27    

   

 
hospodářský výsledek 1 482 968,85    
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10 Seznam provedených kontrol  
 

10.1 Seznam provedených kontrol od 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 
 

Datum 
kontroly 

Kontrolní orgán Zaměření kontroly 

05.12.2018 
Město Úvaly                                        
Arnošta z Pardubic                       
250 82 Úvaly 

Kontrola účetnictví za rok 2018, evidence 
majetku, kontrola směrnic, zaúčtování 
mezd. 

 
 

10.2 Seznam provedených kontrol od 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019 
 

Datum 
kontroly 

Kontrolní orgán Zaměření kontroly 

 
Ve výše uvedeném období 

neproběhla v ZŠ Úvaly žádná 
kontrola. 

 

 
Protokoly o výsledku provedených kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 
 

 

11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

Projekt ERASMUS+ KA1 – ,,S angličtinou do Evropy“ 
 
Projekt byl zahájen v říjnu 2017 a bude končit v říjnu 2019. O prázdninách 2019 se uskutečnily 

zbývající 3 mobility projektu.  

 

Mgr. Zuzana Fiedlerová odjela do Londýna na 14ti denní kurz všeobecné angličtiny. Cílem kurzu 

bylo zlepšení jazykových dovedností s následným využitím anglického jazyka při hodinách tělesné 

výchovy metodou CLIL. Metoda CLIL ( Content and Language Integrated Learning)  je  přístup ve 

vzdělávání, v rámci kterého je vyučován obsah  nejazykového předmětu a současně jsou rozvíjeny 

kompetence v cizím jazyce.  

 

Mgr. Milada Boháčková a Mgr. Petr Daněk odjeli na metodické kurzy CLIL do Edinburgu a 

Scarborough. Na těchto kurzech měli možnost porovnat přístupy k výuce CLIL na školách v různých 

zemích. Mohli se seznámit s příklady dobré praxe i nejčastějšími chybami ve výuce, měli možnost 

diskutovat s ostatními účastníky, posílit jazykové kompetence, získat cenné studijní materiály.  

 

V rámci projektu vznikla na naší škole CLIL komise a proškolení učitelé vedou ve škole hodiny 

metodou CLIL a zároveň předávají své zkušenosti dalším učitelům v rámci naší  školy. 
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Učitelé, kteří absolvovali své mobility během roku 2018 realizovali na škole metodické setkání pro 

ostatní učitele a sdíleli s nimi nejnovější a aktuální metody a přístupy ve výuce, které si osvojili na 

jednotlivých mobilitách. 

 
 

12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
 

Celoživotní vzdělávání je považováno za proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových 

schopností a praktických dovedností nad rámec počátečního vzdělávání. Je realizováno 

organizovanou formou a nebo prostřednictvím individuálního vzdělávání. Viz. „Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků“. 

 

13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
 
 

13.1 Projekt Škola podporující všechny žáky 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 15. 09. 2016 v rámci Výzvy 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s 

ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s 

názvem „Škola podporující všechny žáky“ ve výši 1 791 759,00 Kč. 

Cíle: 

 podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, 

 podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,  

 podporovat vzdělávání:  

 v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů  

 v tématech souvisejících se společným vzděláváním (inkluze) 

 v oblasti vzájemného učení škol a pedagogů, personální podpory škol  

Podporované aktivity: 

 Personální podpora:  

 školní asistenti  

 psychologové  

 speciální pedagogové  

 sociální pedagogové  

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
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 Extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ  

 Spolupráce s rodiči žáků  

Realizovat projekt jsme začali 1. 1. 2017. V průběhu roku byla financována z projektu speciální 

pedagožka a psycholožka. Déle pak vzdělávání pedagogů v oblasti jazykové, matematické a 

čtenářské gramotnosti, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a spolupráce s rodiči. 

V průběhu roku 2017 absolvovali pedagogové vzdělávací kurzy v oblasti jazykové, matematické a 

čtenářské gramotnosti. Probíhalo doučování žáků a výuka metodou CLIL. V rámci spolupráce s 

rodiči byly organizovány tři besedy na téma: Motivace, Zážitek – dobrý sluha, ale zlý pán a 

Respektovat a být respektován. Z projektu byly zakoupeny i některé pomůcky pro matematiku 

Hejného, literatura pro pedagogy. V roce 2018 proběhly ještě některé vzdělávací kurzy a doučování. 

K 31. 12. 2018 byl projekt ukončen. 

 

13.2  Projekt Učíme se s využitím ICT 
 

Na projekt Šablony I navázal projekt Šablony II. Podáním žádosti o podporu v rámci Šablon II jsme 

získali 2 143 221,- Kč. Projekt realizujme od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Cíle výzvy Šablony II byly 

rozšířeny o rozvoj dovedností v ICT, podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize, 

mentoring, koučink), propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky. Podporované 

aktivity zůstaly stejné. 

V období 1. 1. 2019 – 31. 8. 2019 jsme čerpali z projektu finance na platy psychologa a speciálního 

pedagoga. Dále pak jsme zakoupili 30 kusů tabletů, které používáme při výuce. Také jsme peníze 

využili k dalšímu vzdělávání pedagogů, k doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a 

k výuce metodou CLIL. 

 

13.3 Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR) 
 

Naše škola se stala v srpnu 2017 partnerem v projektu KIPR. Projekt je spolufinancován Evropskou 

unií a vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání a řeší otázky související se 

zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením 

podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat 

podmínky pro jejich vzdělávání. 

Základní administrativní údaje: 

Zahájení projektu 1. května 2016 

Ukončení projektu 30. dubna 2019  

Registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/15_001/0000584 

Příjemce dotace Národní ústav pro vzdělávání 
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Cíle projektu: 

 Posílení kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a podpůrných 

opatření v celé síti poskytovatelů. 

 Zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče. 

 Posílení spolupráce škol a ŠPZ v zájmu kvality vzdělávání a služeb pro žáka. 

 Podpora kvality vzdělávání a poradenských služeb pro žáky ohrožené nerovným přístupem, 

životními podmínkami. 

 Rozšíření metod práce a forem práce se žáky z odlišného kulturního prostředí, aplikace 

nových dynamických přístupů 

Dílčí cíle projektu: 

 Implementovat, rozšířit o doplňkové dokumenty a ověřit v praxi Standardy kvality školských 

poradenských služeb a přibližovat poradenské služby evropským standardům (EuroPsy). 

 Zhodnotit, nakolik existující síť poradenských služeb naplňuje očekávaný standard, 

zpracovat doporučení pro zřizovatele a vedení školských poradenských zařízení vyplývající 

ze zjištění projektu: vytvořit nástroj, kterým budou moci školská poradenská zařízení 

hodnotit kvalitu svých služeb. 

 Podpořit poradenská zařízení a vybrané školy v poskytování podpůrných opatření podle 

Přehledu podpůrných opatření a dalších požadavků vyplývajících z novelizace § 16 Školního 

zákona, a to zejména ve smyslu srovnatelnosti, odborné správnosti, úplnosti a evidenci 

podpůrných opatření v porovnání mezi regiony v ČR. 

 Zlepšit provázanost péče o žáka napříč vzdělávacím systémem, zejména posílením 

spolupráce mezi ŠPZ, ŠPP, školou a dalšími poskytovateli péče a partnery, rodinu, včetně 

podpory využívaní případových konferencí a dalších vhodných forem komunikace. 

 Rozšířit nabídku metod práce se žáky s potřebou podpůrných opatření u skupiny žáků z jiné 

odlišné kultury nebo s jinými životními podmínkami, zejména podpořit využívání 

dynamických postupů, metod a nástrojů. 

 Podpořit funkčnost zaváděných revizních mechanismů v systému školských poradenských 

služeb, ověřit funkčnost revizí po prvních dvou letech od zavedení a navrhnout na základě 

vyhodnocení případné úpravy revizních mechanismů. Zvyšovat prostřednictvím dalšího 

vzdělávání odbornou připravenost pracovníků revizního pracoviště. 

 Metodicky podpořit školy/pedagogy při využívání Plánů pedagogické podpory a využívaní 

podpůrných opatření, identifikovat obtíže škol v naplňování podpůrných opatření, připravit 

metodickou podporu pro školy a intervence u vybraných škol, kde je vysokých počet žáků 

spotřebou podpory (spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování s projektem KAP). 

 Komparativním způsobem zmapovat specifické vzdělávací potřeby žáků ze sociokulturně 

odlišného prostředí ve vztahu k poskytovaným podpůrným opatřením, poznatky analyticky 

zpracovat a předat prostřednictvím vzdělávání a metodických materiálů školám. 

 Posílit kompetenci pedagogů k poskytování podpůrných opatření a intervenci zvláště po 

žáky z odlišného kulturního prostředí, z prostředí chudoby, s poruchami chování, 
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s poruchami komunikačních dovedností, s nedostatečnou přípravou na školní vzdělávání, při 

předcházení školnímu neprospěchu žáku, žáku s PAS, při vzdělávaní žáku neslyšících, 

ověřit nové formy pedagogické podpory ve vztahu k těmto žákům. 

 Vytvořit doporučený systém supervize ve školském a školním poradenství, podpořit 

zavedení tohoto systému provázáním s programy DVPP. 

Cílové skupiny: 

 děti a žáci a studenti 

 pracovníci školských poradenských zařízení (ŠPZ) 

 pedagogičtí pracovníci mateřských škol, základních škol, středních škol 

 vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 

 pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 

 zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice 

Klíčové aktivity: 

 Řízení projektu 

 Spolupráce – ASZ 

 Jednotná pravidla pro poskytování školských poradenských služeb a sledování vývoje 

poradenských služeb v kontextu podpůrných opatření 

 Integrace podpůrných opatření na úrovni (PPP a SPC) 

 Integrace podpůrných opatření na úrovni školy 

 Vzdělávání k implementaci změn v poradenství a posílení inkluzivních principů škol 

 Evaluace 

 

13.4 Projekt „Modernizace Základní školy v Úvalech“ - IROP  
 

Koncem školního roku 2018/2019 byl za významného přispění zřizovatele školy dokončen projekt 

„Modernizace Základní školy v Úvalech“. Tato akce byla financována z dotace Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR, program č. 11703 IROP (integrovaný regionální operační program) pod názvem 

„Přestavba stávajícího objektu č.p. 1283 v areálu ZŠ Úvaly – identifikační číslo EIS: 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003784. Celková částka dotace činila 6.282.020,04 Kč. V rámci této 

akce byla zrekonstruována učebna fyziky a chemie, včetně konektivity celé školy, učebních pomůcek 

a vybudována výuková okrasná zeleň ve formě meditační zahrady. Pořízení nového potřebného 

vybavení a moderních výukových pomůcek zajistilo materiálové vybavení potřebné pro moderní, 

interaktivní a zážitkovou výuku v daných předmětech. Realizací stavebních úprav byl také zajištěn 

bezbariérový přístup do objektu školy a do učebny fyziky a chemie.  
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13.5 Projekt MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) 
 

Naše škola je od roku 2019 zapojena do projektu MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) a 

podílí se na mnoha projektech rozvoje školství na území Brandýska, do kterého škola spadá. Cílem 

tohoto projektu je rozvíjení aktivní spolupráce místních aktérů při plánování rozvoje vzdělávání na 

území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Jedná se zejména o aktivity směrované 

k vytváření nového akčního plánu vzdělávání odpovídající potřebám regionu, zvýšení kompetencí 

pedagogických pracovníků, prohloubení spolupráce škol s pedagogicko-psychologickými poradnami, 

středisky výchovné péče a odborníky v oblasti témat souvisejících s inkluzivním učením apod. Díky 

všem těmto aktivitám budou pedagogičtí pracovníci ze škol v ORP Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav lépe připraveni pracovat s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, budou umět 

spolupracovat při výuce mezi sebou, budou umět aplikovat moderní metody rozvoje 

(před)matematické a (před)čtenářské gramotnosti, budou jazykově a technicky vybavení a rozvíjet 

tak jazykovou a technickou znalost u žáků, žáci se budou orientovat ve světě dospělosti, 

pedagogové se nebudou bát vést se žáky řízené diskuze v hodinách ani sdílet poznatky a postupy 

mezi sebou, usnadní se přechod dětí z MŠ do ZŠ. 

 

Naše škola se konkrétně zapojila do následujících oblastí tohoto projektu: 

 Několikadenní letní škola pro učitele v Brandýse nad Labem. Zúčastnili jsme se přednášek a 

školení zaměřených na témata: Využití tabletů ve výuce, Financování školy, Novinky z 

aktuální legislativy nebo Efektivní komunikaci ve školství.  

 Účast na pravidelných setkání pro ředitele škol. 

 Zapojení do projektu Post Bellum - příběhy našich sousedů, v rámci kterého budou naši 

vybraní žáci z 8. a 9. tříd 6 měsíců intenzivně pracovat na vytvoření dokumentu s 

pamětníkem. Nápomocen jim při tom bude průvodce z řad našich učitelů a externí odborný 

garant. Žáci mj. absolvují workshopy, kde se naučí, jak dokument natočit, jak jej zpracovat a 

na závěr se zúčastní též celostátní prezentace své práce před odbornou porotou. Jedná se  

o ideální propojení mediální výchovy a moderních dějin. 

 Školní družina se zapojila do vzdělávací hry Lovci podnikavých duší, která rozvíjí u dětí 

mnohé kompetence včetně finanční gramotnosti. 

 Byla naplánována organizace odborných seminářů pro veřejnost i pedagogy na půdě naší 

školy. 

 Naši pedagogové se zapojili do pracovních skupin matematické gramotnosti, čtenářské 

gramotnosti, EVVO a rovných příležitostí. 

 Vedoucí pracovníci školy se pod záštitou MAPII účastní pravidelných setkání zástupců škol z 

ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
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13.6 Projekt Chytrá škola 
 

Základní škola Úvaly již téměř rok spolupracuje s Nadací O2 v rámci projektu Chytrá škola na 

zavádění mediální gramotnosti, e-bezpečnosti a moderních technologií do českých škol. Pracujeme 

na zahrnutí e-bezpečnosti a mediální gramotnosti do výuky napříč předměty a usilujeme o 

postupnou inovaci stávajících předmětů s využitím moderních technologií. 

Během školního roku se v rámci tohoto projektu realizovalo:  

 234 žáků bylo proškoleno odborníky na e-bezpečí a dále s nimi pracovali na toto téma jejich 

učitelé při výuce, 

 80 žáků prožilo únikovou hru FakeEscape, která je učila mediální gramotnosti a obraně proti 

dezinformacím, 

 51 žáků absolvovalo program v polytechnické laboratoři EduBus, 

 všichni pedagogové absolvovali odborné semináře v oblasti e-bezpečnosti s cílem získat 

nové poznatky, které budou moci přenášet k našim žákům, 

 více než polovina našeho sboru se při Roadshow moderních technologií spolu s odborníky z 

Univerzity Palackého a dále se specialisty z EduBusu seznamovala s možnostmi využití 

moderních technologií ve výuce, 

 proběhlo školení e-bezpečí pro rodiče, 

 žáci obou stupňů využívali při výuce s tablety nové a zabezpečené WiFi připojení. 

 

14 Údaje o spolupráci s organizacemi a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 
 

Dlouhodobě spolupracujeme s PPP (Pedagogicko-psychologické poradny) a SPC (Speciální 

pedagogická centra – dle charakteru postižení), jejich zástupci pravidelně navštěvují naši školu, aby 

viděli žáky s postižením v jejich prostředí a nabízejí učitelům konzultace k individuálním vzdělávacím 

plánům. Pravidelně také spolupracujeme s odborníky na protidrogovou prevenci, v případě potřeby 

s OSPOD (Odbor sociálně právní ochrany dětí), Policií ČR a KÚSK (Krajským úřadem 

Středočeského kraje). 

 

15 Závěr 
 

Školní rok 2018/2019 probíhal dle plánu. Škola splnila základní úkoly dané zákonem a ze strany 

zřizovatele jí byly vytvářeny potřebné podmínky. 

 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 byla projednána a schválena  

školskou radou dne 12. 11. 2019. 

         

 

Mgr. Lukáš Kunc 

        ředitel školy 


