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Základní údaje o škole 
 

Název:   Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Mladá Boleslav, 

   Svatovítská 574, příspěvková organizace 

Sídlo:    Svatovítská 574/5, Mladá Boleslav III., 2930 01 Mladá Boleslav 

Zřizovatel:  Statutární město Mladá Boleslav, usnesení zastupitelstva č. 3876 z 25. 

   června  2009 a č. 5287 z 20. května 2010 

IČO školy:   75034069 

RED IZO:   600049213 

IZO:   102326916 

Datová schránka:  38ys2cz 

Webové stránky:  www.4zsmb.cz 

Vedení školy:  Mgr. Milouš Kašpar, ředitel, statutární zástupce,   

   e-mail: kaspar@4zsmb.cz, tel.: +420 725 122 381, 

   Jan Bradáč, zástupce ředitele,  

   Jitka Bedlivá, zástupce ředitele MŠ,     

   Mgr. Petra Vávrová, výchovná poradkyně, 

   Mgr. Blanka Svobodová, metodička prevence. 

Kontakt:  ZŠ sekretariat@4zsmb.cz, tel.: +420 326 375 921, 

   MŠ bedliva@4zsmb.cz, tel.: +420 326 375 924, 

   ŠD vavrova@4zsmb.cz, tel.. +420 725 122 386 

   ŠJ vera.svobodova@4zsmb.cz, tel.: +420 326 375 923 

    

ŠVP:   pro základní vzdělávání „ Škola pro život “ , 

   pro mateřskou školu „ Barevný rok v MŠ “. 

Školská rada: zástupci zřizovatele Michaela Nosálková, RnDr. František Kosina 

zástupci rodičů Helena Burgerová do 31.8.2020, Martina 

Horníčková, Iveta Thótová 

   zástupci školy  Jitka Bedlivá, Magda Konvalinová.  

Sdružená školská zařízení:  

   IZO 113600216 Mateřská škola kapacita   30 

   IZO 102326916 Základní škola kapacita 310 

   IZO 113600208 Školní družina  kapacita 115 

   IZO 102802971 Školní jídelna  kapacita 300  

mailto:kaspar@4zsmb.cz
mailto:sekretariat@4zsmb.cz
mailto:bedliva@4zsmb.cz
mailto:vavrova@4zsmb.cz
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Charakteristika školy 
  

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav se nachází v okrajové části 

města s výhledem na boleslavský hrad, v blízkosti lesoparku Štěpánka a zimního stadiónu. 

Svému účelu slouží již od 4. září 1927. Je úplnou základní školou pro žáky 1. až 9. ročníku, 

doplněnou mateřskou školou se dvěma věkově smíšenými třídami. Poskytované služby 

doplňuje školní družina se školní jídelnou. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání „ Barevný rok v MŠ “ a podle švp pro základní vzdělávání 

“ Škola pro život “. Součástí tohoto programu je i švp pro školní družinu.   

Východiska vzdělávání dětí a žáků jsou založena na partnerském vztahu k dětem, žákům i jejich 

rodičům, bezpečném prostředí a na pozitivním sociálním klimatu, rozvíjení osobnostně sociální 

oblasti a vnitřní motivaci. Dlouhodobě se zaměřujeme na samostatné myšlení, výběr a třídění 

informací se schopností využít získané poznatky při řešení problémů. Široká nabídka různých 

volnočasových kroužků nabízí příležitosti pro všestranný harmonický rozvoj osobnosti. Např. 

pohybové hry, kutil junior, veselá věda, robotika, lego Brick by brick, keramika, klub mladého 

diváka, hudební apod. Naše vzdělávací koncepce usiluje o to, aby děti a žáci měli pocit, že škola 

je prostředí, kde se něco nového dozvídají, je pro ně zajímavá a je spravedlivá. Soužití všech   

je založeno na řádu, respektování pravidel a také na důvěře.  

 

Přehled oborů vzdělání 
 

Kód: 79-01-C/01 Základní škola  

Forma: denní   

Délka: 9 r. 0 měs.  

Kapacita oboru  310 

 

 

  



Výroční zpráva 2019/2020 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Svatovítská 574, přísp. org. 

Stránka 5 z 40 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
 

Zaměstnanci k 30. 06. 2020 

Arnoldová Jitka, Barková Alena, Bečvaříková Markéta, Bedlivá Jitka, Bohatová Eva, Bradáč 

Jan, Bydžovská Martina, Doškář Jaroslav, Horák Radek, Hornová Jaroslava, Hradcová Helena, 

Urbanová Kateřina, Karan Dušan, Kašpar Milouš, Klapačová Alena, Kmentová Michaela, 

Konvalinová Magda, Kučerová Monika, Kučerová Petra, Lindáková Jana, Machotová 

Jaroslava, Malá Jana, Matoušová Jana, Nováková Lenka, Novotná Jana, Plavecká Silvie, 

Reslová Jitka, Michaela Matějů, Svobodová Blanka, Svobodová Jinriška, Svobodová Věra, 

Šerák Daniel, Šilhánová Kateřina, Švehlová Alice, Valentová Petra, Vávrová Jitka, Vávrová 

Petra, Zbudilová Eva, Zvěřinová Jana, Žáková Adriana, Žantová Stanislava. 

 

Pedagogičtí pracovníci  

• celkem    26   (ZŠ19, MŠ 4,ŠD 3) 

• s odbornou kvalifikací  23         

• věkové složení do 30 let   4 

    31 - 40 let   3 

    41 - 50 let  13 

   51 – 60 let   3 

   nad 60 let   3  

 

Nepedagogičtí pracovníci se podílejí na chodu školy v celkovém počtu 15 zaměstnanců. 

Sekretářka, mzdová účetní, ekonomka školy, školník, školní asistentka. Stravování zajišťuje 5  

osob v jídelně – vedoucí šk. jídelny, 2 kuchařky a 2 pomocné pracovnice a o úklid školy se 

stará 5 zaměstnanců. 
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Informace o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 

Zápis do 1. ročníku se konal od 1. dubna do 30 dubna 2020. Počátkem března nás navštívili děti 

z mateřské školy Sahara, kdy pro jsme pro ně uspořádali takový den prvňáčka nanečisto. 

Vzhledem k uzavření školy z důvodu nouzového stavu - Covid jsme tradiční seznamovací dny 

nepořádali. 

Zápis probíhal online. Celkem se k zápisu přihlásilo  39 dětí a u 3dětí požádali zákonní zástupci 

o odklad.  

Při vyhodnocování uchazečů jsem postupoval podle daných kritérií k zápisu. Vzhledem k 

většímu počtu zájemců jsem rozhodl o výběru uchazečů rozhodnout veřejným losováním 12. 

května 2020. Do první třídy bylo přijato 27 dětí dle maximální kapacity školy. 

 

Informace o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Ve školním roce 2019/20vycházelo z devátého ročníku 28 žáků, 1 žák opustili základní školu 

na konci 8. ročníku po absolvování 9 let povinné školní docházky. Z 5. ročníku přešlo 5 žáků 

na víceleté gymnázium pro následující školní rok.  

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

počet žáků 27 23 23 24 28 20 23 20 20 21 21 27 28 

prospěl s vyznamenáním 27  -- 17  -- 17 5 12 2 4 7 0 7 7 

prospěl  -- 23 6 24 11 15 11 18 15 14 21 19 21 

neprospěl  --  --  --  --  --  --  --  --  1  --  -- 1  -- 

zameškané hod. na žáka 

/z toho neomluvené  
13,8/-

- 

12,6/-

- 

12,8/-

- 

13,9/-

- 

25,3/-

- 
24/-- 4,9/-- 

24,8/-

- 

25,5/-

- 
5,5/-- 

 9,2/-

- 

 

20,3/0,04 

21,8/-

- 

 

 

Žák 8.A, který neprospěl v druhém pololetí dlouhodobě k nám přestoupil z jiné školy před 

vánoci 2019. Z důvodu velké absence a se započtením známek z minulé školy byl v I. pololetí 

hodnocen nedostatečně z matematiky. V druhém pololetí získal známky, které opět odpovídali 

hodnocení nedostatečné, v průběhu uzavření škol se výuky neúčastnil, proto byl na konci              

II. pololetí hodnocen nedostatečně. Bohužel se mu ani na opravném termínu v srpnu nepodařilo 

známku opravit. Žákyně 6.B na žádost zákonného zástupce a doporučení lékaře opakuje ročník 

z důvodu vysoké absence během celého školního roku ze zdravotních důvodů. 

Ve většině případů neomluvené absence se jednalo o nedůsledné a včasné omlouvání absence 

žáků na straně zákonných zástupců. 
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Úspěšnost našich žáků v dalším studiu na střední škole. 

 

střední škola obor 
počet 

žáků 

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav Informační technologie 2 

EKO Gymnázium a Střední odborná škola 

Multimediálních studií 
Multimediální tvorba 1 

Střední škola letecké a výpočetní techniky Letecký mechanik 1 

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště 

strojírenské, odštěpný závod 

Mechanik seřizovač 1 

Obráběč kovů 2 

Autoelektrikář 1 

Autolakýrník 1 

Mechanik strojů a zařízení 2 

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav Gymnázium 4 

Gymnázium Mnichovo Hradiště Gymnázium 1 

Gymnázium, Palackého 191, Mladá Boleslav Gymnázium 1 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště MB Zedník 2 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická, Mladá Boleslav 

Sociální činnost 1 

Zdravotnické lyceum 2 

Ošetřovatel 1 

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola 

ekonomická a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Mladá Boleslav 

Ekonomické lyceum 1 

Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav Pekař 1 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Horky nad Jizerou 35 

Cukrář 1 

Kuchař - číšník 2 

Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, 

s.r.o. 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
1 

Soukromá střední škola a základní škola 

(1. KŠPA) Praha s.r.o. 
Grafický design 1 

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a 

turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky Poděbrady 

Hotelnictví 1 

Střední odborné učiliště Hubálov  1 

Bez umístění  1 

 

Pět žáků z 5. ročníku přechází na víceleté gymnázium. 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

V průběhu školního roku 2019/2020 jsme pokračovali v realizaci dlouhodobého programu 

primární prevence naší školy se zaměřením na komplexní rozvoj osobnosti, zásady správného 

stravování, problematiku užívání drog, výchovu ke správnému životnímu stylu, spolupráci 

školy s rodinou, záškoláctví, agresivní chování. Žáci jsou podporování ve smysluplném 

využívání volnočasových aktivit nabídkou kroužků, seznámením s kulturními akcemi v Mladé 

Boleslavi a okolí, besedami se související tématikou, sportovními akcemi v průběhu školního 

roku. 

 

Témata sociálně̌ patologických jevů byla začleňována do výuky: 

• Český jazyk – čtení - pozitivní vzory hrdinů, sloh-úvahy o životě 

• Občanská nauka – Stát a právo, drogová problematika z hlediska práva, etika, morálka, 

mravní kategorie 

• Základy přírodních věd – vliv chemických látek na lidské zdraví a živ. prostředí, zdravý 

životní styl 

• Tělesná výchova – vliv pohybu na zdraví, smysl pro fair –play 

• ICT - kyberšikana, netolismus 

• Adaptační kurz pro 6. ročníky 

• Ozdravné pobyty (turistika, hry) 

• Lyžařský kurz pro 7. ročníky 

• Účast na sportovních soutěžích 

• Návštěvy divadelních a filmových představení 

 

V průběhu školního roku probíhaly besedy na vybraná témata ve spolupráci s centrem primární 

prevence Semiramis. Třídní učitelé se zaměřovali na udržování zdravých vztahů  

a posilování třídních kolektivů. Žáci i rodiče měli možnost konzultací s výchovnou poradkyní, 

školní metodičkou prevence nebo školní́ psycholožkou.  

Pokračujeme ve snaze o prevenci problémového chování. Ve spolupráci s městskou policií MB 

se žáci prvního stupně účastnili preventivního programu Bezpečné chování. 

Problematické chování řešíme ve spolupráci s rodiči, s OSPODem, Zaznamenali jsme zvýšený 

počet neomluvených hodin u jednoho žáka.  

Na škole se vzdělávají žáci s odlišným mateřským jazykem a žáci s potřebou podpůrných 

opatření. Pro žáky vyhotovujeme PPP (plán pedagogické podpory), který je průběžně 
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vyhodnocován, a podle potřeby jsou tito žáci dále posíláni k vyšetření na odborná pracoviště, 

případně je plán upravován. Asistent pedagoga na naší škole nepůsobí. Zapojení žáků 

s odlišným mateřským jazykem do aktivní přípravy ve volném čase je velmi obtížné.  

Pro rodiče a žáky osmých a devátých ročníků jsme organizovali besedu se zástupci středních 

škol a učilišť v rámci kariérového poradenství. Zúčastnili jsme se výstavy středních škol 

v Mladé Boleslavi. 

 

  

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

V průběhu školního roku jsme pedagogy podpořili v těchto oblastech vzdělávání 

v akreditovaných kurzech. Účastníci pak s informacemi seznamují i své kolegy v rámci sdílení 

informací.  

Efektivní metody a spec.pedag.intervence u žáků se SPU - I. stupeň Mgr. Zvěřinová 

Efektivní metody a spec.pedag.intervence u žáků se SPU - I. stupeň Mgr. Bečvaříková 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení     Mgr. Kašpar 

studium - Metodik prevence        Mgr. Svobodová 

Polytechnické vzdělávání na v MŠ      Bedlivá 

Polytechnické vzdělávání na I. stupni     Mgr.Plavecká, 

          Mgr. Konvalinová, 

          Mgr. Lindáková, 

Komplexní rozvoj lídršipu       Mgr. Kašpar 

 

Neakreditované vzdělávání 

technika 3D tisku    Ing. Švehlová, 

   Mgr.Plavecká, 

   Bradáč, Mgr. Horák, 

setkání výchovných poradců regionu    Mgr. Vávrová  

V dalším vzdělávání jsme se seznámili s aktualitami v oblasti BOZP a PO. 

 

V průběhu školního roku jsme díky projektu „Zlepšování práce školy v rámci formativního 

hodnocení“ zapojili 4 učitele přímo do samostudia formativního hodnocení a jeho praktického 

zavádění do výuky a sdíleli informace mezi ostatní kolegy na zš. V průběhu roku probíhají 

setkání s video rozborem a sdílením poznatků mezi učiteli navzájem.   
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Spolupracujeme s organizacemi působící V Mladé Boleslavi a využíváme jejich nabídek                   

a programů.  

•    Dětské dopravní hřiště Mladá Boleslav -  výuka dopravní výchovy pro žáky 4. ročníků, 

  po absolvování lekcí žáci získají průkaz cyklisty . 

•    Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“ - naši žáci se tradičně účastní programů  

  pořádaných DDM i jeho Ekocentrem Zahrada. 

•    Knihovna města Mladá Boleslav  - programy Knihovny města MB, např. besedy                       

  se spisovateli, „pasování na čtenáře“ pro žáky 1. ročníků – (odloženo na 

září 2020 aj.  

•    Městské divadlo Mladá Boleslav, Dům kultury, ŠKODA Muzeum - třídy 1. i 2. stupně 

  navštěvují divadelní představení, hudební i další pořady . 

•    Muzeum Mladoboleslavska a Městský palác Templ- výstavy i různé programy obou 

  institucí navštěvují především žáci 1. stupně. 

• SOŠ a SOU Mladá Boleslav, Jičínská, SKODA AUTO, učiliště - exkurze pro 8. a 9. 

  ročník  zaměřené na technické obory. 

• Svět kolem nás - mezinárodního vzdělávacího programu se pravidelně účastní naši žáci 

  2. stupně. 

•   Úřad práce Mladá Boleslav - programy pro 8. a 9. ročníky v rámci kariérového  

  poradenství. 

•   Technology Florbal Mladá Boleslav  - účast na zápasech pro školy 

•   Další tradiční akce byly zrušeny nebo odloženy z důvodu Covid.  

Klub mladých diváků  

Stejně jako v minulém školním roce se nám i letos podařilo naplnit kapacitu našich členů Klubu 

mladých diváků (dále jen KMD), přičemž největší podíl tvořili žáci 7. a 8. ročníku. S finančním 

příspěvkem od SRPDŠ realizují několik představení v různých pražských divadlech.  (Divadlo 

v Dlouhé – Nebe,peklo, Divadlo pod Palmovkou – Cyrano z Bergeracu) Bohužel se akce 

uskutečnila pouze v I. pololetí, pak již z důvodu Covid nemohla být realizována.  

 

Ostatní akce 

Sportovně charitativní běh Teribear 

Exkurze - Botanicus v Ostré 

Inline bruslení  - okresní a krajské kolo 
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Florbalový turnaj mezi školami MB, okresní kolo 

Česká filharmonie - Škoda muzeum 

Exkurze ZOO Chleby 

Tradiční sběr papíru 

Seminář Voda pro žáky 

Dětská nota 2019 

Exkurze v cukrovaru Dobrovice 

Tradiční Vánoční jarmark 

Exkurze svíčkárna Šestajovice 

Historická exkurze Prahou 

Školní akce Vánoční laťka. 

Předvánoční turnaj v hokeji s II. a VII. ZŠ MB. 

Slavnostní vyřazení absolventů školy proběhlo 24. 6. 2019 v kostele sv. Havla. 

 

Pohybový a výchovný celoroční projekt mělo i oddělení školní družiny – výlety o víkendech s 

turistickým, sportovním a poznávacím zaměřením.  

 

Škola se zúčastnila v rámci vyučování plavání – 1. a 2. třídy, při hodinách Tv žáci navštěvovali 

zimní stadion. 

 

Ve škole pracuje aktivně Žákovský parlament. Podílí se na návrzích určených ke zlepšení 

podmínek výuky po stránce vybavení školy i po stránce vztahů učitelů a žáků. Předsedkyně 

školského parlamentu v tomto školním roce je Alena Burgerová. Žáci spolurozhodovali o 

využití finančních prostředků v participačním projektu města MB, využití prostředků 

z vánočního jarmarku. Aktivně diskutovali o životě ve škole, vyjadřovali se k zákazu používání 

mobilních telefonů. 

 

Volnočasové aktivity  

Na škole jsme vytvořili podmínky pro realizaci rozmanitých kroužků.  Např. hudební kroužky 

– flétna, kytara, klavír, cizích jazyků - němčiny, sportovní hry, aerobic,  keramický kroužek, 

Kutil Junior, Lego,  Veselá věda, Atletická přípravka, příprava na přijímací zkoušky český 

jazyka a matematika. 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2019 – 2020 neproběhla na škole inspekční činnost, ani nebyla škola zařazena 

do vzorku škol, ve kterých probíhalo zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím 

inspekčního elektronického testování InspIS SET. Pouze byla škola telefonicky dotázána          

na průběh distanční výuky v době uzavření škol. 
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Základní údaje o hospodaření školy 
 

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Mladá Boleslav, Svatovítská 574, příspěvková organizace      IČO: 75034069 

Hospodaření za I. pololetí roku 2020    
     

Náklady-účet Název účtu Čerpání kraj 
Čerpání 
MM Celkem 

50110/22222UZ/3141 Spotřeba materiálu-potraviny   391823,32   

50110/13014UZ/3141 Spotřeba mat.-potraviny dotace 2005,00     

50111/3113  Spotřeba materiálu-čistící potřeby   35665,03   

50111/3141 Spotřeba materiálu-čistící potřeby   31071,91   

50112/3113 Spotřeba materiálu-učební pomůcky   1663,00   

50113/3141 Spotřeba materiálu-pracovní oděvy 371,00     

50114/3111 Spotřeba materiálu-tisk předplatné   429,00   

50114/3113 Spotřeba materiálu-tisk předplatné   2860,00   

50114/3143 Spotřeba materiálu-tisk předplatné   555,00   

50115/3143 Spotřeba materiálu-odborná literatura   920,00   

50116/3111 Spotřeba materiálu-PC potřeby provoz   1056,00   

50116/3113 Spotřeba materiálu-PC potřeby provoz   199,00   

50117/3111 Spotřeba materiálu-ostatní materiál   4747,00   

50117/3113 Spotřeba materiálu-ostatní materiál   18229,80   

50117/3141 Spotřeba materiálu-ostatní materiál   9083,83   

50117/3143 Spotřeba materiálu-ostatní materiál   1549,00   

50117/13014UZ/3113 Spotřeba materiálu-"Obědy do škol" 33,10     

50118/3111 Spotřeba materiálu-kanc.potřeby   1342,00   

50118/3113 Spotřeba materiálu-kanc.potřeby   16429,25   

50118/3141 Spotřeba materiálu-kanc.potřeby   99,00   

50118/3143 Spotřeba materiálu-kanc.potřeby   688,49   

50118/13014UZ/3113 dtto-"Obědy do škol" 67,15     

50119/3111 Spotřeba materiálu-učební pomůcky   4260,00   

50120/3113 Spotřeba materiálu-DDHM do 1 tis.Kč   1725,00   

50120/3141 Spotřeba materiálu-DDHM do 1 tis.Kč   860,00   

50121/3111 Spotřeba materiálu-uč.pom.,učebnice 278,00     

50121/3113 Spotřeba materiálu-uč. pom.,učebnice 3837,00     

50122/3113 Spotřeba materiálu-uč.pom. keramika   7253,00   

50122/22222UZ/3113 Spotřeba materiálu-uč.pom. kroužky   0,00   

50124/3111 Spotř.mat.-DDHM od 1 tis. do 3 tis.Kč   1107,00   

50124/3143 Spotř.mat.-DDHM od 1 tis. do 3 tis.Kč   3958,00   

501 Spotřeba materiálu 6591,25 537573,63 544164,88 

50210/3111 Spotřeba vody   495,00   

50210/3113 Spotřeba vody   5236,00   

50210/3141 Spotřeba vody   9645,00   

50211/3111 Spotřeba plynu   2783,94   

50211/3113 Spotřeba plynu   69230,55   

50211/3141 Spotřeba plynu   118300,11   

50212/3113 Spotřeba el. energie   82764,00   

50212/3141 Spotřeba el. energie   78029,00   

502 Spotřeba energie 0,00 366483,60 366483,60 

51110/3113 Opravy a udržování   15957,48   

51110/3141 Opravy a udržování   10544,71   

51113/3113 Opravy a udržování-revize   11017,00   

511 Opravy a udržování 0,00 37519,19 37519,19 

51210/3113 Cestovné   307,00   
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51210/3113 Cestovné 4276,00     

51210/3143 Cestovné       

512 Cestovné 4276,00 307,00 4583,00 

51810/3113 Ostatní služby-poštovné   969,00   

51811/3113 Ostatní služby-telefony   15639,46   

51812/3113 Ostatní služby-PC Krist   35574,00   

51814/33353/3113 Ost.služby-semináře-školení pedagog. 12245,00     

51814/3113 Ost.služby-semináře-školení pedagog.   25289,00   

51815/3113 Ostat. služby-odvoz odpadu COMPAG   30209,58   

51815/3141 Ostat.služby-odvoz ze ŠJ COMPAG   14520,00   

51816/3113 Ostatní služby - ostatní, SEMIRAMIS   8699,29   

51816/3141 Ostatní služby - ostatní ŠJ    4852,80   

51816/33353/3113 Ostatní služby-ubyt.,strav.pedag. 6499,00     

51817/3113 Ostatní služby-revize   1452,00   

51817/3141 Ostatní služby-revize   1452,89   

51818/3113 Ost.služby-plavání pron.bazénu   4500,00   

51818/3113 Ost.služby-výuka plavání 8280,00     

51819/3113 Ostatní služby-internet DRAGON   14460,00   

51820/3113 Ost.služby-semináře-školení správ.zam.   3650,00   

51822/3111 Ostatní služby-stočné       

51822/3113 Ostatní služby-stočné   9954,00   

51822/3141 Ostatní služby-stočné   2672,00   

51823/3113 Ostatní služby-srážková voda   14928,00   

51824/3113 Ostatní služby-bankovní poplatky   7001,00   

51825/3113 Ostatní služby-licence VEMA platy   4435,80   

51827/3113 Ostatní služby-upgrade licencí   24492,80   

51827/3141 Ostatní služby-upgrade licencí   14213,73   

51829/3113 Ostat.služby-pronájem kopírky RICOH   28767,51   

51830/3113 Ostatní služby-smlouva GDPR   3270,00   

518 Ostatní služby 27024,00 271002,86 298026,86 

52111/33063 Mzdové náklady-šablony 26007,00     

52111/3113 Mzdové náklady-asistent-zřizovatel   142537,00   

52111/33353/3111 Mzdové náklady-MŠ 963351,00     

52111/33353/3113 Mzdové náklady-ZŠ 5640671,00     

52111/33353/3141 Mzdové náklady-ŠJ 702899,00     

52111/33353/3143 Mzdové náklady-školní družina 539565,00     

52116/22222/3113 Dohody o provedení práce-kroužky   43394,00   

52118/33353/3111 Náhrady platu za prac.neschopnost 1990,00     

52118/33353/3113 Náhrady platu za prac.neschopnost 32259,00     

52118/33353/3141 Náhrady platu za prac.neschopnost 3648,00     

521 Mzdové náklady 7910390,00 185931,00 8096321,00 

52410/33063 Zák.soc.poj.-soc.pojištění,šablony 6450,00     

52410/3113 Zák.soc.poj.-asistent-zřizovatel   35350,00   

52410/33353/3111 Zák.soc.poj.-soc.pojištění 246613,00     

52410/33353/3113 Zák.soc.poj.-soc.pojištění 1391184,00     

52410/33353/3141 Zák.soc.poj.-soc.pojištění 174320,00     

52410/33353/3143 Zák.soc.poj.-soc.pojištění 133813,00     

52411/33063 Zák.soc.poj.-zdrav.pojištění,šablony 2341,00     

52411/3113 Zák.soc.poj.-zdrav.poj.-asistent   12828,00   

52411/33353/3111 Zák.soc.poj.-zdrav.pojištění 89497,00     

52411/33353/3113 Zák.soc.poj.-zdrav.pojištění 504860,00     

52411/33353/3141 Zák.soc.poj.-zdrav.pojištění 63258,00     

52411/33353/3143 Zák.soc.poj.-zdrav.pojištění 48560,00     

52710/33063 Zák.soc.nákl.-2% FKSP šablony 520,14     
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52710/3113 Zák.soc.nákl.-2% FKSP asistent   2850,74   

52710/33353/3111 dtto-2% FKSP  MŠ 19306,82     

52710/33353/3113 dtto-2%FKSP  ZŠ 113458,60     

52710/33353/3141 dtto-2% FKSP ŠJ  14130,94     

52710/33353/3143 dtto-2% FKSP ŠD 10791,30     

52…. Odvody z mezd 2819103,80 51028,74 2870132,54 

52711/3113 Zák.soc.poj.-zdrav.prohlídky   1500,00   

52711/33353/3113 dtto 2000,00     

527 Zdravotní prohlídky 2000,00 1500,00 3500,00 

52510/33353/3113 Jiné sociál.poj.-KOOPERATIVA 36443,00     

525 Jiné sociální pojištění 36443,00   36443,00 

54710/3141 Manka a škody   18132,28   

547 Manka a škody   18132,28 18132,28 

54911/3113 Ostatní náklady z činnosti-poj.Kooper.   34537,00   

549 Ostatní náklady z činnosti   34537,00 34537,00 

55110 Odpisy  DHM   66629,00   

55 Odpisy   66629,00 66629,00 

55810/3113 Náklady z DDM - ZŠ   14990,00   

55810/3141 Náklady z DDM - ŠJ   15276,00   

55810/41425 Náklady z DDM - čerpání RF ost.tit.   38014,00   

558 Náklady z DDM 0,00 68280,00 68280,00 

 Náklady celkem 10805828,05 1638924,30 12444752,35 

     

     

     

     

Hospodaření za  I. pololetí roku 2020    
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Mladá Boleslav, Svatovítská 574, příspěvková organizace      IČ: 75034069 

Výnosy-účet Název účtu Výnosy-kraj Výnosy MM Celkem  

60210/22222/UZ3141 Výnosy z prodeje služeb-stravné   380908,00   

60211/3111 Výnosy z prodeje služeb-školné   21000,00   

60212/3143 Výnosy z prodeje služeb-ŠD   52920,00   

60213 Výnosy z prodeje služeb-kroužky   61404,00   

60310/3113 Výnosy z pronájmu   3400,00   

60 Výnosy z vlastních výkonů    519632,00 519632,00 

64810 Čerpání fondů-užití rezervního fondu   38014,00   

64913/3141 Ost.výnosy.z činn.za karty,čipy   1495,00   

64920/3113 dtto-za poškozené učebnice 1175,00     

64 Ostatní výnosy 1175,00 39509,00 40684,00 

66210/3113 Úroky   660,36   

662 Úroky   660,36 660,36 

67201 
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 
zř.   1483000,00   

67210/13014 dtto-dotace "Obědy do škol" 2105,25     

67210/33063 dtto-dotace  šablony 35318,14     

67210/33353 dtto-dotace KRAJ  10767484,66   12287908,05 

67 Výnosy územních rozp.z transferů 10804908,05 1483000,00 10862267,54 

         

. Výnosy celkem 10806083,05 2042801,36 12848884,41 

     
 výsledek hospodaření I.pololetí roku 2020                       Kč 
343357,58           Kč 404132,06  
  z toho                       zřizovatel                                    Kč 403877,06  
                                  kraj                                      Kč       255,00  
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Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, 

Svatovítská 574, příspěvková organizace 

 

 

 

Hospodaření za rok 2019 
 
 

I. Základní údaje o organizaci  

 

Škola je neplátcem DPH, ale přesto má přidělené DIČ: CZ75034069. 

Přepočtený počet pracovníků: 38,5589 

Počet dětí: 332 z toho 302 základní škola a 30 mateřská škola 

 

II. Čerpání finančních prostředků 

 

Rozpočet z odboru školství a sportu, Středočeský kraj-Krajský úřad Zborovská 11, Praha 5 

činil celkem Kč 20 520 268,00 a byl vyčerpán. 

Z toho na platy Kč 14 881 396,00, odvody vč. FKSP Kč 5 357 306,00 a ONIV Kč 281 566,00. 

 

Neinvestiční příspěvek od  zřizovatele  činil Kč 3 000 375,00. 

 

Dále byl stanoven nepřekročitelný limit na dohody o provedení práce ve výši Kč 60 000,00 

z celkové částky neinvestičního příspěvku. 

 

Vyčerpáno na dohody bylo Kč 15 750,00. Zbývající částka byla použita na provozní náklady. 

Z celkového rozpočtu zřizovatele bylo dále určeno: 

Kč 136 000,00 na plat školního asistenta na 9-12/2019 vč. odvodů           vyčerpáno 

Kč  30 000,00 na projekt „Podpora školních parlamentů“                         vyčerpáno 

Kč  40 000,00 na podporu systému CLIL-výuka předmětů v AJ               vyčerpáno 

Kč  25 955,00 na podporu vzdělávání pedagogů v AJ                                vyčerpáno 

Kč  11 020,00 karty pro zaměstnance ITIC a ALIVE                                 vyčerpáno 

 

Výsledek hospodaření: zisk Kč 83 475,33. 
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V průběhu roku byl vyčerpán účelový finanční dar ve výši 273100,00 z firmy ŠKODA AUTO 

a. s.  na podporu technického vzdělávání, který škola obdržela v roce 2018. 

V roce 2019 obdržela účelový finanční dar z firmy ŠKODA AUTO a.s. ve výši Kč 30000,00  

i mateřská škola. Celá částka daru byla vyčerpána na stavební úpravy a dopravu. 

 

V roce 2019 se škola zapojila do projektu „Obědy do škol“  UZ 13014, který byl ukončen 

30. 6. 2020. Celková částka na tento projekt činila Kč 79 091,00. 

 

Dále škola obdržela dotaci pod UZ 33063 šablony ve výši Kč 1 671 172,00. 

 

 

19. 11. 2019 škola obdržela účelový finanční dar ve výši Kč 305000,00 od firmy ŠKODA 

AUTO a. s., Mladá Boleslav, se sídlem tř. Václava Klementa 869 za účelem realizace projektu 

„Podpora technického vzdělávání ve městě Mladá Boleslav.“ Tato částka bude vyčerpána  

v roce 2020. 

 

Ostatní výnosy školy tvoří především stravné ve školní jídelně, školné v mateřské škole, 

poplatky za školní družinu, pronájmy a platby za kroužky. 

Platby za kroužky Kč 206778,-, pronájmy Kč 50650,00, poplatky za školní družinu  Kč 84820,-

školné v mateřské škole Kč 82300,-, stravné ve školní jídelně žáci Kč 1253109,-                                  

a zaměstnanci Kč 127234,-. Z plateb za kroužky se hradí dohody o provedení práce, materiál 

a energie. 

 

 

 III.         Fondy 

                                                     stav k 1. 1. 19                          stav k 31. 12. 19 

 fond odměn                                     69000,00                                    129000,00    

 

 Tvorba: z výsledku hospodaření r. 2018  Kč 60000,00. 

 Čerpání: fond nebyl v průběhu roku 2019 čerpán. 

 

                                                     stav k 1. 1. 19                          stav k 31. 12. 19 

 rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 
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                                                         27538,91                                      51955,56 

 

Tvorba: z výsledku hospodaření r. 2018   Kč 181031,65 a následně převod do fondu investic 

ve výši  Kč 100000,00. 

Čerpání: Kč 56615,00 na sportovní vybavení. 

 

 

                                                     stav k 1. 1. 19                          stav k 31. 12. 19 

rezervní fond z ostatních titulů       285871,35                                 1942435,47 

 

Tvorba: peněžní dar ŠKODA AUTO, a.s. Kč 305000,00  pro ZŠ + Kč 30000,00 pro MŠ,  

nevyčerpaná záloha UZ 13014-dotace „Obědy do škol“ v částce Kč 72984,20 + převod 

nevyčerpané zálohy UZ 33063-šablony Kč 1563997,60. 

Čerpání: Kč 273100,00 účelový finanční dar ŠKODA AUTO a. s., Kč 30000,00 účelový 

finanční dar ŠKODA AUTO a.s. pro MŠ na stavební úpravy + dopravu. Neúčelové finanční 

dary z minulých let Kč 12317,68 nákup her, stavebnic do školní družiny. 

 

 

                                                     stav k 1. 1. 19                         stav k 31. 12. 19 

fond investic                                 253866,40                                481519,40 

tvorba: odpisy majetku Kč 127653,00 + Kč 100000,00 převod z RF 

 

 

                                                     stav k 1. 1. 19                        stav k 31. 12. 19 

FKSP                                             314162,57                                 387595,27   

tvorba:   Kč  301727,70       2 % z prostředků na platy + náhrady za pracovní neschopnost 

čerpání:  Kč  228295,00 
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

 

Výzva 022 4.ZŠ MB podpora výuky v MŠ a ZŠ 

 

V rámci evropských projektů na podporu vzdělávání se škola zapojila do projektu reg.                   

č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001323. V období let 2016 – 2018 realizovala několik 

vzdělávacích šablon na podporu výuky žáků a vzdělávání pedagogů v základní i mateřské škole. 

Tento projekt byl administrativně ukončen v září 2018 a schváleno jeho ukončení na jaře 2020 

ze strany MŠMT. 

 

Zlepšování práce školy v rámci formativního hodnocení 

 

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008204, projekt reaguje na problém současného 

hodnocení výkonu žáků v ZŠ Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje, kde Žadatel 

Služby a školení MB (dále i SŠMB) působí a zná cílovou skupinu (CS) pedagogů. Projekt               

s využitím analýzy současného stavu formativního hodnocení v uvedených regionech bude 

využívat poznatky k podpoře učení v souvislostech, zda se žák učí, jak přemýšlí, čemu 

nerozumí a jak učení ovlivňuje jeho poznání. Pro toto zjištění bude potřeba naučit učitele,          

aby rozuměl cílům učení. V tomto školním roce se naše škola zapojila do tohoto projektu               

a využili jsme tak příležitosti odstoupení původní školy z projektu. Čtyři pedagogové z naší 

školy, kteří se přímo účastní aktivit projektu, blíže se seznamují s formativním hodnocením, 

s pěti klíčovými strategiemi formativního hodnocení, a své poznatky, zkušenosti a zážitky        

pak na metodických sdruženích sdílí s kolegy. 

 

Podpora od Škody Auto, a. s. 

 

Pro tento školní rok jsme získali podporu od firmy ŠKODY AUTO, a. s., na podporu STEM 

oborů. Dotaci ve výši 305 000 Kč jsme využili na podporu rozvoje manažerských dovedností   

a sdílení v rámci Klubu ředitelů Mladé Boleslavi, materiální a technické vybavení, organizaci 

a zaměření výuky včetně exkurzí a v neposlední řadě na metodickou spolupráci mezi 

jednotlivými školami. Účastí vybraných na metodických kabinetech byla odložena na rok 2020-

21 z důvodu Covid. Finanční prostředky jsme dále využili k nákupu ozobotů pro kabinet 

robotiky a část prostředků byla přesunuta na čerpání do období září – listopad 2020. 
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Obědy do škol ve Středočeském kraji II 

Zapojili jsme do projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji II“, reg.                                               

č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040, který je realizován  v rámci Operačního programu 

materiálové a potravinové pomoci v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.  Vybraní žáci 

měli možnost využívat stravování ve školní jídelně zdarma, náklady byly hrazeny z projektu. 

Počet podpořených žáků – 6, do projektu se zapojili 3. 

 

MAP II. – Místní akční plán  

reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011114 

V průběhu roku jsme se účastnili setkání pracovních skupin, které se nejefektivnějším 

způsobem snaží o podporu kvalitního a inkluzivního vzdělávání. Podpořena bude spolupráce 

zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné informování, vzdělávání               

a plánování partnerských aktivit pro následná řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Více informací na webu: http://vzdelavanimb.cz 

 

 

 

 

 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 

Odborová organizace na naší škole nepůsobí. S prostředky z FKSP bylo hospodařeno podle 

schváleného rozpočtu a stanovených zásad čerpání. Zaměstnanci čerpají příspěvky především 

na dotaci obědů, na vitamíny, na masáže, příspěvek na penzijní připojištění, kulturní akce               

a dovolené. Část prostředků měla být také čerpána na společná posezení s bývalými 

zaměstnanci školy – důchodci u příležitosti Dne učitelů – bohužel se akce nekonala z důvodu 

nouzového stavu a omezení setkávání. 

Část našich pedagogů se rozhodla připojit k stávce ČMOS -PŠ, který vyhlásil stávku na středu 

6. 11. 2019. Vzhledem k většímu počtu pedagogů jsme školu uzavřeli. 
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Mateřská škola 
 

 
Charakteristika: 

 
Naše mateřská škola je součástí základní školy a tvoří ji dvě třídy – Sluníčka a Berušky.            

Má vlastní celoroční program nazvaný – Barevný rok v mateřské škole – Děti se seznamují 

nenásilnou formou se základními barvami a k nim navazujícími pohádkami, říkankami, 

písničkami a dalšími pracovními, tělesnými i rozumovými dovednostmi. Za dominantní činnost 

je považována práce s pohádkou. Pedagogické pracovnice mají své tematické i časové plány 

zpracovány ve svých třídních programech, které vycházejí ze školního vzdělávacího programu. 

ŠVP je rozdělen měsíčně podle barvy, každý týden pak pedagogické pracovnice pracují 

s jednou pohádkou. 

 

Materiální podmínky: 

Mateřská škola je dvoutřídní, nachází se ve dvou budovách, které jsou propojeny se školu. 

V každé budově je vybavená herna  a ložnice, pro pobyt venku využíváme vymezený prostor 

na školní zahradě s herními prvky. Vybavení je jednoduché, účelné s dostatečným množstvím 

hraček, didaktických pomůcek pro motorický a rozumový vývoj dětí, které postupně 

modernizujeme a doplňujeme. 

 

Personální zabezpečení: 

 

Vedoucí učitelka: Jitka Bedlivá 

Učitelky: třída Berušky: Jindřiška Svobodová  

     třída Sluníčka:  Jaroslava Hornová 

Správní zaměstnanci: Lenka Nováková, Eva Zbudilová (v prosinci 2019 odchod do důchodu), 

Květa Repšová 

 

Údaje o přijímacím řízení: 

 

Ve školním roce 2019/20 se v naší mateřské škole z důvodu nákazy COVID 19 konal zápis 

elektronickou formou. Touto formou bylo zapsáno celkem 25 dětí. S naší mateřskou školou se 

loučilo 16 předškoláků a jeden chlapec z důvodu stěhování přecházel do MŠ v Brandýse nad 

Labem. Ve třídě Berušek je jedno dítě s 3. stupněm podpůrných opatření. Z tohoto důvodu byl 

celkový možný počet přijatých dětí na čísle 16. 9 dětí dostalo vyrozumění o nepřijetí.   
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Údaje o kontrolách 

 

Na základě  kontroly č. j. KHSSC 22805/2020 provedeného Krajskou hygienickou stanicí 

Středočeského kraje, nebylo shledáno porušení. 

 

Sociálně patologické jevy: 

 

Vzdělávací obsah ŠVP zahrnuje integrované bloky, které cíleně směřují k prevenci                     

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace jako jsou: 

1. Rozvoj sebedůvěry – výchova k umění říci ne, vzhledem k ochraně zdraví, umět říci     

„ne“ různým manipulacím hlavně ze strany neznámých osob (aby pochopily, že taková 

odmítnutí nejsou považována za neslušnost, ale naopak chrání je). 

2. Seberozvíjení – seznámení s pojmy zdraví, moje zdraví, ochrana zdraví 

3. Děti se chovají ohleduplně, tolerantně a kamarádsky k ostatním dětem ve skupině,        

aby mezi nimi nedocházelo ke konfliktním situacím a projevům nepřátelství a násilí. 

rozvíjíme u dětí kolektivní cítění – kamarádské vztahy, vzájemné půjčování hraček, 

pomoc slabšímu nebo menšímu kamarádovi. 

 

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

Ve školním roce 2019/20 se naše mateřská škola zapojila do projektu polytechnické vzdělávání, 

kterou organizovala vzdělávací společnost IT ve škole. Děti se aktivně zúčastnily čtyř 

vzdělávání, ostatních dalších čtyř vzdělávání se z důvodu COVID distanční metodou zúčastnila 

Jitka Bedlivá. 

Všechny paní učitelky se v průběhu roku podle potřeby vzdělávají samostudiem. 
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Výroba bublifuků 

         

 

Stavíme mosty 

      

 

Prezentace školy na veřejnosti: 

Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. V průběhu roku se konají informativní schůzky, rodiče 

mají možnost hovořit o svých dětech s pedagogickými pracovnicemi v průběhu předávání nebo 

přebírání dětí. Někteří rodiče s námi chodili na zimní stadion a pomáhali dětem při oblékání      

a svlékání bruslí. Na akci loučení s předškoláky se podíleli na přípravě táboráku pro děti. 

A jako každoročně byli všichni pozváni na vánoční besídku, která se konala 10.12. pro Berušky 

a 11.12. pro Sluníčka. Děti z Berušek zahrály rodičům zpívanou pohádku O Sněhurce a přidaly 

pásmo básniček písniček a prstových říkadel. Děti ze Sluníček se blýskly pohádkou O řepě          

a spoustou básniček a písniček. Na závěr byly rodičům předány vlastnoručně vyrobené dárečky 

a rodiče zářili štěstím, že mají tak šikovné děti. 
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Školní akce během roku 
 

Školní rok se nám rozeběhl 2.9.2020. Po necelém měsíci se nám rozběhly kroužky keramiky 24.9. 

vedené paní učitelkou Jaroslavou Machotovou, a posléze kroužek angličtiny 1.10. a kroužek flétny 

4.10. vedený paní učitelkou Petrou Kučerovou za základní školy. Kroužek angličtiny měla na 

starosti jazyková škola School Tour z Prahy. 

 

Do naší mateřské školy už dlouhá léta jezdí naše oblíbená divadýlka s pohádkami. Paní Lhotáková 

se svým manželem a jejich maňáskovým divadýlkem a paní Čemusová se svými hudebními 

pohádkami. Bohužel nás v tomto školním roce díky nákaze COVID obě tyto šikovné paní stihly 

navštívit pouze jedenkrát, což je určitě veliká škoda. 

 

     

 

10.10. jsme podnikli s dětmi dopolední výlet do zábavního parku Babylon v Liberci, kde se děti 

vyřádily na různých atrakcích jako je opičí dráha, skákací hrad, vláček a houpačky, mohly si zahrát 

i kopanou. Děti přijely z výletu nadšené a paní učitelky měly dost práce, než je probudily                         

z odpoledního odpočinku. 
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Po domluvě s panem ředitelem naše školka využívá na různé akce i prostory školy, jako je tělocvična 

nebo velký sál. Právě tyto prostory dovolují organizovat různé cvičení a soutěže, které mají děti 

rády. 25.10. měly děti strašidelný rej „Halloween“, 5.12. „Čertí den“ a 25.2. Karneval. 
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21.2.2020 nás jako každoročně navštívil policista Michal s preventivním programem. Pohádka 

O medvídkovi Míšovi pokaždé děti zaujme svou jednoduchou zápletkou. Pohádka v sobě 

obsahuje prvky prevence sociálně patologických jevů (prevence drog, ochrany zdraví, pomoc 

seniorům a handicapovým lidem). Policista Michal vždy děti vyzkouší, jak dobře si pamatují 

vše důležité a taky dostanou radu, co např. dělat, když se mamince ztratí v nákupním centru 

nebo když objeví nebezpečnou injekční stříkačku. 

    

 

1.6. jsme s dětmi oslavili jejich svátek…jak jinak, než formou soutěžení a také odměňování. 

Odměny byly jak věcné, tak ty sladké. Počasí nám přálo, tak jsme mohli vyrazit na školní hřiště. 

Soutěže byly tak napínavé, že si je přišel vyzkoušet i pan ředitel… 

                        



Výroční zpráva 2019/2020 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Svatovítská 574, přísp. org. 

Stránka 29 z 40 
 

 

           

 

Školní výlet, který byl naplánovaný na parník na Máchovo jezero, jsme museli kvůli COVID zrušit. 

Moc nás to mrzelo, ale když to jen trochu půjde, naplánujeme výlet zase hned na podzim. 

 

Co jsme nezrušili, byla zmrzlinka na rozloučenou. Na tuto sladkou akci se těšíme každý rok a zase 

jsme si ji náležitě užili. 

        

 

25.6. se naši předškoláci dopoledne předvedli ve svých nových školních brašnách, tak jsme 

neodolali a vyfotili si je. Odpoledne jsme s nimi vyrazili do boleslavské Minizoo, kde jsme měli 

domluvenou návštěvu. Děti se dozvěděli něco o dravcích a sovách, mohli si pohladit hada            

či malého králíčka a také nakrmit oslíka, kozu nebo ovečky. Po návštěvě zoo jsme se přesunuli 

na školní zahradu, kde jsme si opekli rodiči přichystané buřtíky a všechny ty dobroty spořádali. 
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Rozloučení s předškoláky 

        

 

      

 

Školní rok sice končil 30.6.2020, ale naše školka z důvodu nemíchání skupin dětí při COVIDU, 

musela zajisti prázdninový provoz. 

Prázdninový provoz byl ve dnech 1. – 3.7. a od 17.8. – 31.8. 2020.V červenci bylo přihlášeno 

5 dětí, v srpnu v průměru 10 dětí. 

 

  



Výroční zpráva 2019/2020 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Svatovítská 574, přísp. org. 

Stránka 31 z 40 
 

Závěr 

 

     Můj druhý školní rok na naší škole utekl opět velmi rychle. Počátek roku se 

rozběhl standardně. Plánovali jsme mnoho celoročních aktivit i práci na zlepšení 

výchovně vzdělávacího procesu a podmínek pro vzdělávání.  

     Nevyhnuli jsme se drobným opravám budovy, elektroinstalace, rozvodů vody 

apod. Ve spolupráci se zřizovatelem jsme chtěli zrealizovat výměnu vstupních 

dveří do školy, která by propojila prvek bezpečnosti s funkčním využitím vstupu 

do školy. Bohužel vnější okolnosti ovlivnili nejen chod školy, ale celé společnosti.  

     V druhém pololetí nás zasáhlo období uzavření škol, distanční vzdělávání 

trvající od 10. března do konce června.  

     Uplynulé “koronavirové” období nám zřetelně ukázalo naše role ve školních 

komunitách. Žák je ten, kolem kterého se vše točí, je to osoba, o kterou především 

jde, Škola a učitelé jsou tu pro něho a mají hledat cesty, jak ho v pozitivním slova 

smyslu zasáhnout (ať už ve škole, nebo na dálku). 

     Distanční výuka silně odhalila téma sebevzdělávání žáků. Je to jedna                     

z nejdůležitějších dovedností, kterou by škola měla žáky vybavit – naučit se učit 

se. Umíme to? 

     V závěru roku se nám povedlo začít s formativním hodnocením. Konečné 

hodnocení výsledků vzdělávání za II. pololetí jsme tak díky tomu mohli realizovat 

slovním komentářem.  

     V průběhu roku se nám nepodařilo zaměřit se na vnější evaluaci školy, což mě 

velmi mrzí – tento cíl přenáším do dalšího školního roku, kdy snad podmínky 

budou již standardní.  

     Školní rok bychom asi nezvládli bez podpory a pomoci rodičů, kteří se stali    

na dlouhou dobu také našimi kolegy doma. Zcela jednoznačně se rovněž ukázalo, 

jak je třeba posilovat naši spolupráci.  

     Stále jsme na počátku dlouhé cesty k naplnění naší vize smysluplné školy,          

v níž se žáci setkávají, spolupracují, komunikují, v jejichž společnosti poznávají 

sami sebe prostřednictvím vzájemných vztahů a partnerských vztahů s učiteli. 
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Přílohy 

Třídy                  Z důvodu omezení „Covid“ proběhlo focení až v 1. září 2020 

1.A 

 
 

2.A 
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3.A 

 

 
 

3.B 
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4.A 

 

 
 

5.A 
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5.B 

 

 
 

6.A 
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6.B 

 
 

7.A 
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7.B 

 

 
 

8.A 
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9.A 

 

 
 

Vyřazení absolventů 24. červen 2020 
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Společné foto MŠ 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2019/2020 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Svatovítská 574, přísp. org. 

Stránka 40 z 40 
 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 12.10. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Milouš Kašpar 
                  ředitel 


