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ÚVODNÍ SLOVO místostarosty
Základní škola Komenského je nejstarší školou v Kralu-
pech, která má velký význam nejenom pro žáky a rodiče 
z Kralup, ale i pro celou oblast spadající pod Kralupy. Tato 
skutečnost spolu s kvalitou výuky a pedagogického sbo-
ru, s dlouhodobou historií chemického průmyslu ve měs-
tě, s nově vzniklým Vědecko-technickým parkem VŠCHT, 
přivedla vedení města spolu s vedením školy k myšlence 
obnovit ve škole výuku technických předmětů – fyziky, 
chemie a matematiky na špičkové úrovni. 

Vznikl projekt na přístavbu nových učeben včetně labora-
toří a kabinetů, které budou vybaveny nejmodernějšími 
přístroji. Projekt je podporován nejen Městem Kralupy, 
ale i Středočeským krajem a Středočeským inovačním 
centrem. Cílem je přivést do školy nadané žáky z Kralup a okolí a připravit je na další stu-
dium na technických středních a vysokých školách. Výuka bude podporována pedagogy 
z vysokých škol, odborníky z vědeckých center. Škola bude zařazena jako odborná základní 
škola pro výuku technických předmětů pro oblast Mělnicka, Kladenska a Prahy-západ.

V současné době má město podánu žádost do Integrovaného regionálního operačního 
programu o finanční podporu z prostředků Evropské unie ve výši 36 mil. Kč. Pokud bude 
naše žádost úspěšná, bude výstavba nových učeben započata v roce 2018. 

Realizací projektu budou atraktivita a rozvoj školy zajištěny do dalších let a propagace to-
hoto projektu bude přínosem pro celé Město Kralupy nad Vltavou.

Libor Lesák, místostarosta

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
název:  Základní škola Kralupy nad Vltavou 

Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace
  Od 1. 1. 1993 samostatný právní subjekt, od 3. 4. 2005 zapsána 

v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

zřizovatel: Město Kralupy nad Vltavou

tel. spojení: 315 726 664, 315 617 810, 606 634 840

e-mail: info@zskomenda.cz

www stránky: www.zskomenda.cz

školská rada:  Zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb. Rada se schází dle potřeby 
a je nápomocna škole, především při schvalování dokumentů.

složení školské rady:
předsedkyně Ing. Šárka Soukupová (ZŠ)
členové Mgr. Svetlana Košičárová(ZŠ)
 Petr Holeček (zřizovatel)
 Jan Špaček (zřizovatel)
 Ing. Olga Měkotová (ZZ)
 Radka Holeštová (ZZ)
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Šestičlenná Školská rada (dále jen ŠR), ve složení, které vzešlo z podzimních voleb v roce 
2014, se schází dle zákona. 

Na setkání ŠR dne 9.1.2017, se spoluúčastí ředitelky a zástupkyně ředitelky školy, byly pro-
jednány dodatky školního řádu v návaznosti na změnu Školského zákona s platností od 
1. 9. 2016. Dále byl komunikován a schválen zákaz používání veškerých mobilních zařízení 
(např. telefon, tablet, iPad, notebook) po celou dobu pobytu žáka ve škole a během škol-
ních akcí, s platností od 1. 2. 2017. 

Na poslední schůzce ve školním roce 2016/2017 byli členové ŠR seznámeni s výsledky přijí-
macích řízení na střední školy a učiliště a s dalšími projekty školy pro příští školní rok.

Jednání ŠR jsou vždy účelná, konkrétní, z pohledu členky zastupující rodiče přínosná, kon-
struktivní a efektivní. Touto cestou děkuji vedení školy a předsedkyni ŠR za skvělou spolu-
práci a přeji všem pedagogům, žákům a zaměstnancům školy další úspěchy v nadcházejí-
cím školním roce 2017/2018.

Radka Holeštová, členka školské rady 

součásti školy: 1) Základní škola

  Poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 2) Školní družina a školní klub

  Poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb. 
a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 3) Školní jídelna

  Zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 
Sb. a příslušnými prováděcími právními předpisy. Zabezpečuje závodní 
stravování zaměstnanců organizace v souladu s ustanovením § 33b 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v soula-
du s příslušnými prováděcími právními předpisy.

vedlejší hosp. činnost: - obědy pro cizí strávníky

 - pořádání kurzů

 - pronájmy

 - prodej výrobků žáků

 - zájmové útvary

Škola byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Školského úřadu Mělník ze dne 8. 3. 1996 a vyu-
čuje podle vzdělávacího programu J.A.K pro základní vzdělávání ZŠ vytvořený podle RVP ZV.

Klub přátel školy: V červnu 2006 byla obnovena činnost Klubu přátel školy na základě regis-
trace ze dne 26. 1. 1993 u Ministerstva vnitra ČR. Předsedkyní KPŠ je Ing. Zdeňka Böhmová.
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Charakteristika školy

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí je městská škola s mnohaletou 
tradicí. Sídlí v historické budově postavené v roce 1901. V tomto roce také škola zahájila 
svou činnost. Škola byla postavena v centru města, tehdy jako jediná chlapecká škola pro 
kralupské žáky. Určitá z toho plynoucí priorita škole zůstala dosud. Umístění poblíž vlakové-
ho a autobusového nádraží zajišťuje škole příliv dojíždějících žáků.

Kapacita školy je 600 žáků, naplněnost se pohybovala v letošním školním roce kolem 76 %. 
Průměrný počet žáků ve třídě byl 23. 

Součástí školy je školní družina s kapacitou 120 žáků (100 % naplněnost), školní klub s kapa-
citou 30 žáků (100 % naplněnost) a školní jídelna s kapacitou 600 obědů (využívána na 90 %).

Škola má mnoholetou pověst „bezpečné 
školy“, kterou se snažíme udržet a podři-
zujeme tomuto cíli veškeré školní aktivity. 
Budova školy je zabezpečena uzamče-
nými vchody (zaměstnanci vstupují přes 
čip) a ve vrátnici je dozorčí služba, která 
zapisuje a ohlašuje každou návštěvu, kte-
rou si musí převzít dotyčný zaměstnanec. 
Zabezpečen je i vchod do školních družin. 
Každé oddělení je vybaveno videotelefo-
nem, aby vychovatelka viděla, koho do 
družiny pouští. V letošním školním roce 
proběhl ve škole také cvičný poplach na přítomnost aktivního útočníka ve škole. Cvičení 
ukázalo některé problémy, které bude ještě nutno dořešit. Samozřejmostí je pravidelný po-
žární poplach a evakuace žáků a zaměstnanců z budovy školy. 

Komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit školy. Třikrát ve školním roce jsou 
organizovány klasické třídní schůzky, dvakrát ročně společné konzultace. Pravidelné úterní 
konzultační hodiny ředitelky a zástupkyně byly rodiči velmi využívány. Kromě toho bylo 
možné si sjednat schůzku individuálně po předchozí domluvě s vyučujícím či vedením ško-
ly i mimo pravidelné konzultace. Rodiče mohou s pedagogickými pracovníky komunikovat 
také pomocí elektronické pošty či telefonem. Pravidelně dvakrát do roka pořádáme Dny 
otevřených dveří, jedenkrát klasická výuka, jedenkrát sobotní Den otevřených dveří s do-
provodnými akcemi pro širokou veřejnost. Rodičům nejsou dveře školy zavřené nikdy. Kdy-
koliv mohou přijít, podívat se do hodiny, domluvit si konzultaci či nahlédnout do povinné 

dokumentace školy. 

Několikrát v roce pořádá škola kavárničky 
pro rodiče na zajímavá témata. 

V letošním školním roce to bylo na téma 
Písmo Comenia Script a Jak připravit své 
dítě na 1. třídu. Škola je zapojena do akti-
vity Rodiče vítáni.  Několikrát do roka škola 
pořádá různá setkání s rodiči a dětmi, což 
bylo rodičovskou veřejností hojně navště-
vováno (Den rodiny v ŠD, Zpíváme a píská-
me pro radost, Global Village a další).
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HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE V KČ (ROK 2016)
Výnosy (příjmy)
Dotace z rozpočtu MŠMT – neinvestiční ............................................................................19.141.476,00

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje – účelová ...............................................................33.750,00

Dotace z rozpočtu zřizovatele na provoz ............................................................................2.910.000,00

Dotace od zřizovatele – účelová ..................................................................................................58.785,00

Vlastní činnost ............................................................................................................................... 2.636.178,00

Doplňková činnost ...................................................................................................................... 1.655.691,00

Výnosy celkem ........................................................................................................................... 26.435.880,00

Náklady (výdaje)
státní rozpočet:  náklady na platy ................................................................................. 13.864.988,00

 zákonné odvody ...................................................................................4.702.085,00

 ONIV (učebnice, pomůcky, vzdělávání…) ...................................... 342.748,00

rozpočet zřizovatele (hlavní položky):
 materiál ....................................................................................................2.096.435,00

 energie.......................................................................................................1.018.075,00

 opravy a údržba ........................................................................................402.615,00

 ostatní služby .............................................................................................490.267,00

 mzdové náklady .......................................................................................206.000,00

 pronájmy (SOKOL, sportovní hala) ..................................................... 131.910,00

 majetek ......................................................................................................... 241.015,00

doplňková činnost: ...................................................................................................................1.571.344,00

Náklady celkem:  ......................................................................................... 26.176.077,00
Hospodářský výsledek – zisk celkem ve výši: 259.803,92 Kč (hl. činnost – 175.456,25 Kč a doplň-
ková činnost – 84.347,67 Kč) byl schválen radou města Kralupy nad Vltavou a rozdělen takto:

192.768,00 Kč – odvod zřizovateli za nespotřebované energie a neodvedené odpisy

50.000,00 Kč – fond odměn

17.035,92 Kč – fond rezervní

Zůstatky fondů k 31.12.2016
Fond rezervní –  143.581 Kč (čerpání na opravu tabulí – 38.120 Kč, výměna bojleru – 

58.370 a nákup školních židlí – 126.941 Kč).

Investiční fond – 401.027 Kč (výdejní terminál – 61.595 Kč)

Fond odměn – 112.841 Kč

FKSP –  82.457 Kč

Jarmila Servátková, ekonomka školy
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OBORY VZDĚLÁVÁNÍ
Název zvoleného vzdělávacího programu: ŠVP ZV J.A.K., kód oboru 79-01-C/01
V současné době se ve všech třídách vyučuje podle vzdělávacího programu J.A.K. Jeden 
žák na 1. stupni pracuje s očekávanými sníženými výstupy vzdělávání. Na 1. stupni pracují 
tři asistentky pedagoga a také speciální pedagožka.

Od šestých tříd jsou žáci rozdělováni na výuku anglického jazyka dle výkonosti a třída 
nebo skupina zaměřená na výuku AJ má povinnou výuku anglické konverzace vedenou 
rodilým mluvčím. V rámci podpory výuky anglického jazyka jsme se zapojili již potřetí do 
mezinárodního projektu EDISON, kdy ve škole týden se žáky pracovalo 8 zahraničních stu-
dentů z různých koutů světa. Tito studenti formou prezentací, akcí se zapojením žáků a her 
seznamovali děti se svými zeměmi. Tímto podporovali a motivovali žáky k výuce angličtiny, 
která byla celý týden jediným vyučovacím jazykem. Součástí projektu bylo i setkání studen-
tů se žáky a jejich rodiči v rámci Global Village. Studenti, ale také někteří rodiče našich žáků 
jiných národností, představili svou zemi – typická jídla, fotky, hudba, předměty charakteri-
zující jejich vlast. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a všem se moc líbilo.

Ve škole je podporována a vyučována v rámci přírodopisu ekologická výchova.

Cílem naší školy je rozvíjet vztah žáků k přírodě. Snažíme se toho dosáhnout rozšířenou 
výukou přírodovědných předmětů a zařazením mnoha doplňkových činností.

Dlouhodobě vedeme děti ke vztahu k životnímu prostředí prostřednictvím motivačního 
programu. Odměnou jsou body, tzv. Komeňáčci. Ty mohou děti získávat za třídění druhot-
ných surovin, např. papíru, baterií a elektroodpadu. Velkému zájmu se u dětí těší sběr víček 
od PET lahví a starého pečiva, které věnujeme ZOO Praha. Nejen zde pak mohou zapojit 
širší část rodiny.
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Staré pečivo částečně využíváme i v našem ZOOkoutku. Při kabinetu přírodopisu je řada 
exotických i domácích mazlíčků. Zde mají děti možnost pečovat o zvířata v průběhu svého 
volna nebo v kroužku.

V tomto roce se škola soustředila na zapojení do mnoha projektů a soutěží. Navázala spolu-
práci s Ekologickým centrem Kralupy (ECK), které pro děti každoročně zajišťuje program na 
Den Země. Dlouhodobá spolupráce je s firmou Asekol, která zajišťuje svoz recyklovaného 
odpadu s využitím druhotných surovin. Obě spolupráce jsou dlouhodobějšího charakteru 
a s výbornými výsledky.

Program letošního Dne Země se uskutečnil částečně v zázemí školy. Proběhla přednáška na 
téma „Palmový olej“, ta byla určena žákům osmého ročníku. Pokračovala v parku Jana Husa 
geocachingem a výsadbou nového stromu. Ekologické centrum Kralupy zajistilo i prezen-
taci hasičské techniky.

Naši žáci se i v letošním roce zúčastnili několika olympiád, které patří do vzdělávací oblasti  
Člověk a příroda. Olympiády byly zaměřeny na předměty Chemie, Přírodopis a Zeměpis. 
Bohužel se nám letos nepodařilo probojovat do okresních, resp. krajských kol, a máme tedy 
příští rok co zlepšovat. 

Z exkurzí, které měly v tomto roce premiéru, bych rád zmínil říjnovou návštěvu dolu Mayrau 
na Kladně, která přinesla praktické ukázky těžby nerostných surovin v Kladenské uhelné 
pánvi a propojení znalostí žáků s těžbou nerostných surovin v našem státě v  minulosti. Pro 
stejnou třídu (9. A) byla v měsíci květnu domluvena exkurze do History parku v Ledčicích 
s tématem „Terénní archeolog“.

Možnosti pro zlepšení v oblasti EVVO vidím v případě většího zapojení žáků do třídění od-
padů, snížení energetické náročnosti budovy a vyššího zapojení dětí do soutěží.

Mgr. Jakub Němeček

Podporujeme také výuku informatiky a mediální výchovy, učíme žáky vytvářet a přednášet 
prezentace, pracovat na PC a získávat a vyhledávat informace na internetu. Tyto aktivity 
jsou podpořeny také skvělým materiálním vybavením školy. 

Vážíme si řemesel našich předků, a proto také podporujeme výuku technické výchovy. Žáci 
v rámci pracovních činností pracují ve školních dílnách, kde se seznamují s prací s různými 
materiály a také ve školní kuchyňce, kde se učí vařit, v rámci pěstitelských činností pečují 
o květiny a rostliny. V tomto školním roce jsme navázali také na tradici práce s různými ma-
teriály v dobře vybavené školní dílně. Žáci se učili pracovat se dřevem, plechem a jinými 
materiály a pod rukama jim vznikaly pěkné výrobky.

V letošním školním roce jsme se zaměřili ve větší míře na inkluzi. Integrovaní žáci měli pod-
poru ze strany svých učitelů, výchovných poradců, speciální pedagožky. S dětmi pracovaly 
také 3 asistentky pedagoga, jejichž pomoc dětem i pedagogům byla neocenitelná. V rámci 
projektu MŠMT „Šablony“ jsme žáky ohrožené školním neúspěchem podpořili dvěma sku-
pinami doučování.

V rámci projektu se také dvě pedagožky vzdělávaly v oblasti anglického jazyka a jeho vyu-
žití v hodinách formou výuky CLIL, kterou si na závěr školního roku v několika hodinách se 
svými svěřenci vyzkoušely. Metodu CLIL, tedy výuku v angličtině, si vyzkoušeli žáci druhých 
tříd např. v hodinách tělesné výchovy, výtvarné výchovy, prvouky. V příštím školním roce 
budeme metodu CLIL zařazovat i v dalších třídách a předmětech.
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Výuku pravidelně doplňují exkurze a výlety
• Městské muzeum – J. Seifert
• Technické muzeum – program ENTER
• Městské muzeum – pravěká naleziště
• Městské muzeum – pravěké dílny
• Výzkumný ústav v Řeži
• Zámek Nelahozeves
• Planetárium
• Výstava Moře a oceány
• Čokoládovna
• Výstava Martina Patřičného
• SOŠ a SOU Kralupy
• Hrdličkovo muzeum
• Česká televize

• Letiště Václava Havla
• ZOO Praha
• Terezín
• Pražský hrad
• Městské muzeum – řemesla našich předků
• Polní nemocnice
• Lobkovický palác
• Muzeum městské policie ČR
• Botanicus
• Budeč
• History park Ledčice
• České muzeum hudby

V rámci výuky německého jazyka se žáci 
7. a 8. ročníků vypravili za poznáním ten-
tokrát do hlavního města Německa, do 
Berlína. Časné vstávání ani pozdní návrat 
nezkazily nikomu dobrou náladu a radost 
z výletu. Žáci navštívili památky, které do-
sud znali jen z fotografií – např. Branibor-
skou bránu, ulici Unter den Linden, Check 
Point Charlie, Berlínskou zeď a další. U Ber-
línské zdi se setkali s pamětníkem, který 
jim ukázal dobové fotografie a na památ-
ku si někteří odvezli fotky a kousek zdi. Asi 
největším zážitkem byla pro všechny návštěva televizní věže Fernsehturm s výhledem na 
celé město a na památky, které během dne navštívili. Vyzkoušeli si také nákupy v němčině. 
Při zpáteční cestě již plánovali výlet na příští školní rok.  Kam? To je zatím tajemství.

Mgr. Jiřina Hereinová

V době letních prázdnin (začátkem července) již tradičně škola nabídla „Prázdniny za ško-
lou“. V rámci výletů měli žáci možnost navštívit ZOO v Praze, v Ústí nad Labem, v Děčíně, 
ZOOpark v Zelčíně a v Zájezdu u Buštěhradu či se stát správným turistou na výletě do Sed-
mihorek nebo do Veltruského zámku. Některé děti si také vyzkoušely v rámci výtvarných 
dílen výrobu mýdel.
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Žákovský parlament
Otevřená škola fungující na demokratických principech se snaží své žáky nejen vzdělávat, 
ale nabízí jim i možnost spolupodílet se na jejím chodu. Proto i na naší škole funguje žá-
kovský parlament. Každý rok si žáci 5.–9. tříd volí své dva zástupce, kteří je zastupují. Parla-
ment se pod vedením zvoleného předsedy schází 1x za měsíc. Pro letošní rok byla zvolena 
předsedkyní Magdalena Karásková ze třídy 9. C. Schůzek se účastní i jeden zástupce peda-
gogického sboru, ten má však pouze koordinační funkci a působí jako prostředník mezi ve-
dením školy, učiteli a zástupci žáků. I v letošním roce žáky vedla školní speciální pedagožka 
Mgr. Terezie Kaltounková.

Hlavní funkcí žákovského parlamentu je zapojení žáků do života školy a umožnění vyslovit 
názory a náměty týkající se chodu školy. Měl by přispívat ke zkvalitňování vzájemné spo-
lupráce a zlepšování vztahů ve školním prostředí. Dále by měl sloužit k tomu, aby se žáci 
mohli aktivně zapojit do dění ve škole, aby mohly být prosazeny jejich zajímavé náměty, 
názory a připomínky. Zástupci tříd následně seznamují ostatní spolužáky s aktuálním dě-
ním ve škole nebo s problémy, které školu trápí. 

Zástupci parlamentu se také spolupodíleli na pořádání různých akcí:
Den otevřených dveří – V letošním roce se 
žákovský parlament poprvé prezentoval 
v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvníci 
mohli nahlédnout do stanov, napsat a vho-
dit svůj názor, nápad či připomínku do 
připraveného boxu a také si prohlédnout 
prezentace fotek ze všech akcí parlamentu. 
Skoro profesionální průvodkyně Viktorie 
Sabolčíková a Magdalena Karásková jim 
k tomu poskytly poutavý výklad. 

Doučování mladších spolužáků – ne kaž-
dému se v učení daří a tak žáky napadlo pomoci svým mladším spolužákům při boji s Y a I, 
+ a -, abecedou, no prostě se vším, s čím ve škole zápolí. Podařilo se vytvořit dvě skupiny žáků, 
které se scházely 1x týdně. Díky velkému zájmu z řad starších žáků jsme dokonce pracovali ve 
dvojicích (jeden starší žák pomáhal jednomu mladšímu), takže bylo doučování velice efektiv-
ní a šité konkrétnímu žákovi přímo na míru. 

Sběr her pro školu – v souvislosti se zákazem používání mobilních telefonů ve škole a v ná-
vaznosti na diskuzi o podpoře pozitivních vztahů mezi žáky uspořádal Žákovský parlament 
sběr her pro školu. Poté se měly vybrané 
hry rozdělit do jednotlivých tříd tak, aby 
měli žáci možnost smysluplně trávit volný 
čas o přestávkách. Akce se i přes značnou 
publicitu nesetkala s velkým ohlasem. My-
šlenka však nezapadla a děti si postupně 
začaly hry do školy nosit samy. Bylo hezké 
sledovat, jak např. deváťáci hrají karty nebo 
se žáci vrací ke „starým“ osvědčeným hrám 
(skákání gumy, čára, apod.). Prostě – jde to 
i bez mobilu!
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Svět není černobílý – projekt se v minulém roce setkal s velikým ohlasem a již na prvních 
zasedáních parlamentu začaly vznikat nové realizátorské týmy.

V rámci projektu si žáci 2. stupně opět připravili programy pro žáky 1. stupně na témata:

1. a 2. třída – Zvířata

3. třída – Bezpečný svět

4. třída – Život s postižen(í)ým – tolerovat být tolerován

5. třída – Rasismus a xenofobie

Ve zpětném hodnocení žáci oceňovali především možnost vyzkoušet si roli učitele a přede-
vším byli nadšeni z reakce svých mladších spolužáků. V projektu bychom rádi pokračovali 
i v příštím roce.

V červnu se uskutečnil výlet do Historyparku Ledčice jako odměna za celoroční práci zá-
stupců parlamentu. Výlet byl hezkou tečkou za celým školním rokem.

Mgr. Terezie Kaltounková 
speciální pedagožka a koordinátorka žákovského parlamentu

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2016/2017
Vedení školy: Hereinová Jiřina ředitelka školy

 Pacholíková Ivana zástupkyně ředitelky školy

THP: Servátková Jarmila ekonomka

 Šafratová Lenka hospodářka a pokladní

Třídnictví

Mgr. Kořínková Václava  1. A

Mgr. Pojarová Jana 1. B

Mgr. Kohoutová Lenka 2. A

Mgr. Rosová Beáta 2. B

Mgr. Faltusová Olga 3. A

Mgr. Spálenková Iva 3. B

Mgr. Pražáková Markéta 4. A

Bc. Fousková Markéta, DiS. 5. A

PaedDr. Vogeltanzová Věra 5. B

Bc. Kozáková Pavlína 5. C

Mgr. Košičárová Svetlana 6. A

Moravec Lukáš 6. B

Mgr. Saidlová Jana 6. C

Benda Petr 7. A

Mgr. Kučírková Miluše 7. B

Ing. Soukupová Šárka 8. A

PhDr. Černá Barbora 8. B

Mgr. Němeček Jakub 9. A

Mgr. Hájková Zdena 9. B

Mgr. Mašková Romana 9. C

Speciální pedagog

Mgr. Kaltounková Terezie
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Bez třídnictví
Mgr. Vlk Jiří

Mgr. Průšová Jana

Knypl Ivan

Hagan Andrej

Mgr. Rynt Pavel

Mgr. Hlavová Bohuslava

Mlsová Kateřina

Ing. Řimsová Hana

Ing. Nyklíčková Lenka

Bc. Kordík Tomáš

Mateřská a rodičovská dovolená
Vorlová Petra

BcA. Židoňová Simona, DiS.

Mgr. Jantačová Pavla Marie

Mgr. Hermanová Michaela

Mgr. Procházková Veronika

Libichová Nicola

Asistentka pedagoga
Bajčanová Drahomíra

Mgr. Průšová Jana

Matesová Barbora

Školní družina
Malá Kateřina

Havlíčková Lada

Bc. Fousková Markéta, DiS.

Jarošová Pavla – zástup za N. Libichovou

Školní klub
Němcová Andrea

Školní jídelna
Buriánková Ladislava

Matoušková Ivana

Novotná Jaroslava

Opplová Kristýna

Simiková Ilona

Bekeová Jana

Škuthanová Jana

Správní zaměstnanci
Hošek Milan

Hošková Pavla

Lichtenbergová Jana

Tomšů Růžena

Němečková Iveta

Holbusová Jitka
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RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
ČINNOSTI ŠKOLY
Ve školním roce 2016/17 měla škola celkem 60 zaměstnanců včetně zaměstnankyň na rodi-
čovské dovolené, z toho 8 na částečný úvazek.

Ve sboru vyučovalo osm mužů. Anglickou konverzaci vyučoval rodilý mluvčí.

pedagogové 36 včetně vedení a školní družiny
 6 zaměstnankyň na rodičovské dovolené

asistentka pedagoga 3
speciální pedagožka 1
V rámci pedagogického sboru pracovaly 2 výchovné poradkyně (pro 1. a 2. stupeň), meto-
dička prevence, koordinátor EVVO, dva koordinátoři ICT, tři asistentky pedagoga a jedna 
speciální pedagožka.

Přehled zaměstnanců
interní pedagog. prac. 36

externí pedagog. prac. 1

kvalifik. pedag. (VŠ) 24

nekvalifik. pedag. (SŠ, VOŠ, titul Bc.) 7

vychovatelky 5

ostatní pracovníci 18

asistentka pedagoga 3

speciální pedagožka 1

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
Školní rok začal ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování v prvním pololetí bylo ukončeno v úte-
rý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v pátek 
30. června.

Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2016

Vánoční prázdniny 23. prosince 2016–2. ledna 2017

Jednodenní pololetní prázdniny  3. února 2017

Jarní prázdniny 13.–19. února 2017 

Velikonoční prázdniny 13. a 14. dubna 2017

Hlavní prázdniny 1. července–1. září 2017

Státní svátky České republiky
28. září Den české státnosti

28. října Den vzniku samostatného československého státu (1918)
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17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii (1939, 1989)

24. prosince Štědrý den

25. prosince 1. svátek vánoční

26. prosince 2. svátek vánoční

1. ledna Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok

17. dubna Pondělí velikonoční

1. května Svátek práce

8. května Den vítězství (1945)

5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. července Den upálení Jana Husa (1415)

Pedagogické rady: Třídní schůzky:

1) 25. srpna 2016 13. září 2016, 16.30 hodin

2) 22. listopadu 2016 24. listopadu 2016, 17.00 hodin (9. roč. – 16.30)

3) 25. ledna 2017 27. dubna 2017, 17.00 hodin

4) 25. dubna 2017

5) 26. června 2017

Ředitelské volno: Den otevřených dveří:

23. září 2016 5. listopadu 2016 (sobota) 9.00–13.30 hod.

18. listopadu 2016 11. ledna 2017  8.00–15.00hod.

9. června 2017 4. dubna 2017  8.00–15.00 hod.

Adventní koncert žáků školy + výstava 15. prosince 2016 (17.00)

Vánoční jarmark 15. prosince 2016 (10.00 – 19.00)

Vánoční hrátky pro 1. stupeň 15. prosince 2016 (14.00 – 17.00)

Vánoční koledování (školní jídelna) 22. prosince 2016 (11.00)

Koncert Hrajeme a pískáme pro radost 27. června 2017 (17.00)
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ÚDAJE O TŘÍDÁCH, ŠKOLNÍ DRUŽINĚ, ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 
A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

škol. rok počet tříd počet žáků průměr žáků 
ve třídě

průměr žáků 
na učitele

2011/12 21 444 21,0 16,0
2012/13 21 460 22,0 15,3
2013/14 20 452 22,6 13,7
2014/15 20 430 21,5 14,3
2015/16 19 431 22,7 12,3
2016/17 20 462 23,1 12,8

Školní družina
Provoz školní družiny začíná v 6.00 a končí v 17.00 hodin. Kapacita ŠD je 120 žáků. A jako 
každý rok je zcela naplněna. Žáci jsou přijímáni do ŠD na základě přihlášky a na základě 
kritérií stanovených ve školním vzdělávacím programu. V družině je zaveden pitný režim 
(zajišťuje ŠJ).

Vychovatelky pracují ve 3,5 odděleních. Vychovatelka Lada Havlíčková vede kroužek flét-
niček ve třech skupinách (začátečníci, středně pokročilí, pokročilí), Markéta Fousková vede 
kroužek Výtvarně-keramický a Pavla Jarošová rukodělný ve dvou skupinách.

Již po mnoho let navštěvuje školní družina Městskou knihovnu v pravidelných intervalech 
a tento rok i s přednáškou o vyhledávání knížek a chování k nim. Mezi další pravidelné čin-
nosti patří každoroční akce – Halloween, Vánoční soutěžení, Maškarní bál, Čarodějnický rej 
a sportovní odpoledne. Dvakrát mohly děti z družiny navštívit výstavu s dílničkou v kralup-
ském muzeu. Poprvé se také vynášela Morana a na zahrádce jsme si zasadili stromek (věno-
vala nám ho maminka paní Šafránková).

V květnu proběhla tradiční akce pro rodiče a děti ke Dni rodiny – Pohádková výprava. Účast 
mnoha rodičů vždy potěší.

Novou akcí, která by se také mohla stát tradicí, byl Běh u Komendy, kdy hned při prvním 
ročníku potěšila účast 156 běžců z řad dětí i rodičů a přátel školy.

Velmi vydařenou akcí byla přednáška s pa-
poušky Ara, kdy se každý mohl s papoušky 
i vyfotit.

Díky přízni počasí se mohlo v prosinci 
a lednu opakovaně uskutečnit bobování 
a kluzákování na kopečku u Cukrovaru.

Mezi další zajímavé akce patří výlety bě-
hem prázdnin nebo ředitelského volna 
– ZOO Praha a vycházka do veltruského 
parku (podzimní prázdniny), vycházka po 
Praze s návštěvou čokoládovny (ředitelské 
volno), návštěva interaktivní výstavy Zahrada 2 v Praze (velikonoční prázdniny).

Vychovatelky školní družiny se zapojují i do školní akce Prázdniny za školou.

Kateřina Malá, vedoucí vychovatelka ŠD
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Školní jídelna

Školní kuchyně vaří cca 590 obědů, z toho 
je 410 dětských, 47 pro zaměstnance školy 
a 135 pro cizí strávníky.

Kvůli zvýšenému počtu strávníků oproti 
minulým rokům byla zvýšena kapacita na 
650.

Byla přijata nová kuchařka, takže od 18.4. 
zde pracuje celkem 7 zaměstnankyň včet-
ně vedoucí ŠJ. Do pracovní náplně kucha-
řek patří také úklid a sanitace kuchyňských 
prostor, skladů potravin a praní prádla.

V období školních prázdnin zajišťují kuchařky obědy pro zaměstnance školy, cizí strávníky 
a sociální služby města, případně také akce DDM nebo naši akci Prázdniny za školou.

ŠJ nabízí výběr ze dvou hlavních jídel, která odpovídají výživovým normám. Musí také do-
držovat tzv. spotřební koš. Ten obsahuje 10 základních komodit, jejichž plnění je sledová-
no.  Proto mají děti často jako doplněk mléčné výrobky nebo ovoce. ŠJ se snažila o pestrý 
a zajímavý jídelníček, v kterém byly zastoupeny i méně obvyklé a regionální pokrmy nebo 
suroviny.

Agenda ŠJ je vedena v programu VIS, platby za obědy jsou bezhotovostní formou. V ho-
tovosti ve výjimečných případech mohou platit jen děti, cizí strávníci platí buď převodem, 
nebo inkasem.

Od září máme nový výdejní terminál, který ukáže strávníkům číslo oběda a kuchařkám na 
obrazovce jméno strávníka, číslo oběda a velikost porce.

Tento školní rok kontrola KHS ani SZPI neproběhla.

Ladislava Buriánková, vedoucí ŠJ

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, 
TESTOVÁNÍ
Hodnocení prospěchu

Klasifikováni 1. st. 1. pololetí 235 100 % 2. pololetí 234 100 %

 2. st. 1. pololetí 231 100 % 2. pololetí 232 100 %

Prospěli 1. st. 1. pololetí 230 97,9 % 2. pololetí 228 97,4 %

z toho s vyznam. 1. st. 1. pololetí 167 71,1 % 2. pololetí 162 69,2 %

Prospěli 2. st. 1. pololetí 215 93,1 % 2. pololetí 225 97,0 %

z toho s vyznam. 2. st. 1. pololetí 67 29,0 % 2. pololetí 64 27,6 %

Neprospěli 1. st. 1. pololetí 5 2,1 % 2. pololetí 7 2,6 %

 2. st. 1. pololetí 16 6,9 % 2. pololetí 9 3,0 %
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Hodnocení chování
1. pololetí 1. st. velmi dobré 234 99,6 % 2. st. 221 95,7 %
  uspokojivé 1 0,4 %  9 3,9 %
  neuspokojivé --- ---  1 0,4 %
2. pololetí 1. st. velmi dobré 233 99,6 % 2. st. 220 94,8 %
  uspokojivé 1 0,4 %  8 3,4 %
  neuspokojivé --- ---  4 1,7 %

Testování ve školním roce 2016/17
1. Klima třídy – využití portálu www.proskoly.cz
• hodnocení se zúčastnily třídy 2. stupně

• celkové průměrné hodnocení všech kategorií je přibližně 80 %, žáci se ve škole cítí dobře

• nejlépe hodnocené – zábava, bezpečí, kamarádství, pohoda a důvěra

• nejhůře hodnocené – respekt

Z výsledků klimatu tříd nejlépe dopadly třídy 6. A – 86 % a 8. B – 95 %, což odpovídá i pohle-
du třídních a ostatních učitelů, kteří v těchto třídách učí.

Nejproblematičtější je třída 7. B s průměrným hodnocením 60 %.

2. Certifikované testování ČŠI – celoplošná zkouška 9. ročníků z českého jazyka, ma-
tematiky a informační gramotnosti – INSPIS SET
V květnu 2017 byly testovány 9. ročníky z českého jazyka, matematiky a informační gramot-
nosti. Výsledky byly zveřejněny ihned po ukončení testování.

TABULKA 1: Průměrná úspěšnost žáků (v %)

český jazyk matematika Informační 
gramotnost

Česká republika 65 52 63

ZŠ Komenského 54 47 61

TABULKA 2: Průměrná úspěšnost tříd naší školy (v %)

český jazyk matematika Informační 
gramotnost

9. A 60 58 66

9. B 49 40 59

9. C 52 39 53

Z výsledků vyplývá, že se naše škola umístila v matematice a informační gramotnosti na ce-
lorepublikovém průměru a v českém jazyce mírně pod průměrem.
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3. Testování 5. ročníků z anglického jazyka jako podklad pro sestavení skupiny s roz-
šířenou výukou anglického jazyka.

Testování se zúčastnili žáci 5. A, 5. B, 5. C a žáci z ostatních spádových okolních škol. Testy 

připravili vyučující Aj pod vedením paní učitelky Vogeltanzové a Hájkové. Podle výsledků 

testů byla vytvořena třída s rozšířenou výukou Aj s rodilým mluvčím a rozdělena na výuku 

do 2 skupin.

4. Testování 3., 5., a 7. ročníků – Kvalita školy

Předměty testování:

3. a 5. ročník 7. ročník

1. Český jazyk Český jazyk

2. Člověk a jeho svět Člověk a příroda

3. Matematika Matematika

4. Anglický jazyk Anglický jazyk

3. ročník  Škola 3. A 3. B

 český jazyk 72 75 68

 matematika 78 83 71

 anglický jazyk 74 77 70

 člověk a jeho svět 72 76 68

5. ročník Škola 5. A 5. B 5. C

český jazyk 67 75 65 62

matematika 62 66 62 58

anglický jazyk 50 55 46 52

člověk a jeho svět 65 78 60 61

7. ročník Škola 7. A 7. B

český jazyk 77 78 77

matematika 36 39 35

anglický jazyk 58 58 58

fyzika 36 40 34

biologie 66 68 66
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MALÉ MATURITY

5. a 6. června proběhly ve škole první malé maturity. Přihlásilo se 5 žáků, kteří měli povinnou 

zkoušku z českého jazyka, matematiky a volitelného předmětu – Aj, Fy, D, Ch.

29. května absolvovali didaktický test z českého jazyka a ve dnech 5.–6. 6. ústní zkoušku 

z českého jazyka, matematiky a volitelného předmětu.

Na zkoušku byla zvolena tříčlenná komise – předseda, zkoušející a přísedící.

Žáci se na malou maturitu pečlivě připravili a předvedli velmi dobré výkony. V hodnocení 

nebyla horší známka než chvalitebně.

Průběh maturit probíhal po počáteční nervozitě v klidné a příjemné atmosféře. V příštím 

roce navážeme na letošní zkušenosti a vyhlásíme 2. ročník.

Ing. Ivana Pacholíková, zástupkyně ředitelky

5. 5 největších úspěchů školy

1. místo v soutěži Seifertovy Kralupy, kategorie I. – Michaela Jurková, 3.A

2. místo v soutěži Seifertovy Kralupy, kategorie I. – Natálie Vodilová, 3.A 

2. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce – Michaela Góralczyková, 8.A

4. místo v Kralupské florbalové lize – chlapci (2. stupeň)

4. místo v Poháru rozhlasu – dívky (IV. kategorie)
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UČEBNÍ PLÁN VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Název předmětu Týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku

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

Český jazyk 8 9 8 7 7 5 4 4 5
Cizí jazyk 1 1 3 4 4 3 3 4 3

2. cizí jazyk 0 0 0 0 0 0 2 2 2

Matematika 4 5 5 5 5 4 5 5 4

Prvouka 2 2 3 0 0 0 0 0 0

Přírodověda 0 0 0 2 1 0 0 0 0

Vlastivěda 0 0 0 2 2 0 0 0 0

Chemie 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Fyzika 0 0 0 0 0 2 2 2 2

Přírodopis 0 0 0 0 0 2 2 2 1

Zeměpis 0 0 0 0 0 2 2 2 2

Dějepis 0 0 0 0 0 2 2 2 2

Mediální výchova 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Výchova k občanství a zdraví 0 0 0 0 0 2 1 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 1 1 2

Pracovní výchova 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Volitelné předměty – roční 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Informatika 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Celkem 20 22 24 26 26 29 29 32 32

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
1. Interní audit Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou se uskutečnil 22. 3.–31. 3. 2017 
pod vedením Bc. Martiny Zelinkové – celkové hodnocení bylo velmi uspokojivé a nebyly 
zjištěny žádné nedostatky.

2. ČŠI školu ve školním roce 2016/2017 nenavštívila. Průběžně se uskutečňuje součinnost 
s ČŠI formou dotazníkových šetření.

Všechny zprávy o kontrolách jsou uloženy v ředitelně školy.

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ
Paní učitelka Petra Vorlová dokončila bakalářské studium a je přijata na magisterské studi-
um PřF v Ústí n. Lab. – obor fyzika, matematika (2. stupeň ZŠ), paní Simona Židoňová (t.č. na 
MD) dokončila magisterské studium na pedagogické fakultě a splňuje kvalifikační předpo-
klady pro výuky na 1. st. ZŠ, pan Petr Benda a vychovatelka ŠD Nicola Libichová (t.č. na MD) 
pokračují ve studiu.
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Během školního roku se uskutečnily kurzy dle odbornosti jednotlivých učitelů.

Podrobný rozpis DVPP je součástí hodnocení plnění plánu školy. Všichni účastníci seminá-
řů a kurzů poskytují po absolvování školení škole zpětnou vazbu o kvalitě absolvovaného 
DVPP a předávají získané poznatky ostatním kolegům.

PŘEHLED DVPP
Kaltounková 20. 9. 2016 Speciální pedagog
Matesová 22., 23. 9. 2016 Asistent pedagoga
Soukupová 22. 9. 2016 Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ
Soukupová 26. 9. 2016 Podpora inkluzivní školy
celý ped. sbor 23. 9. 2016 MAP
Kaltounková 30. 9. 2016 Od Doporučení k IVP
Hereinová 6. 10. 2016 Šablony
Kaltounková 14. 10. 2016 Burza nápadů
Košičárová 18. 10. 2016 Kulatý stůl - Efektní pokusy pro mladé badatele
Kučírková 18. 10. 2016 Microsoft - konference
Moravec 31. 10. 2016 INSPIS – ŠVP
Hereinová 31. 10., 1. 11. 2016  Konference primární prevence
Bajčanová 31. 10., 1., 2. 11. 2016  Asistent pedagoga
Jarošová 1. 11. 2016  Výživa a zdraví aneb hrajeme si s jídlem
Němcová 4. 11. 2016  Pohybové a úpolové hry
Kordík 8. 11. 2016  Netradiční a zážitkové hry v Tv
Soukupová 8. 11. 2016  Rodiče vítáni
Malá 11. 11. 2016  Projekty ve ŠD? Senzace!
Jarošová 14. 11. 2016 IgelitArt
Faltusová 14. 11. 2016  Exkurze do moderní literatury pro děti
Bajčanová 14., 15., 16. 11. 2016 Asistent pedagoga
Saidlová 21. 11. 2016 Jazykové hry v hodinách češtiny
Kaltounková 24. 11. 2016 Dyskorunka
Bajčanová 28., 29., 30. 11. 2016  Asistent pedagoga
Moravec 1. 12. 2016  INSPIS – ŠVP pro ŠD a ŠK
Bajčanová 12., 13., 14. 12. 2016  Asistent pedagoga
Malá 12. 1. 2017 Projekty v ŠD
Košičárová 18. 1. 2017 Efektní pokusy pro mladé badatele
Soukupová 18. 1. 2017 Efektní pokusy pro mladé badatele
Kořínková 26. 1. 2017 Přechod žáka do 1. tř.
Pojarová 26. 1. 2017 Přechod žáka do 1. tř.
Kohoutová 10.3.2017 Pohádka nás naučí (metoda CLIL)
Rosová 10. 3. 2017 Pohádka nás naučí (metoda CLIL)
Hereinová 22. 3. 2017 Konference k řešení šikany
Kaltounková 24. 4. 2017 Signály SPU na počátku školní docházky
Kaltounková 15. 5. 2017 Integrace a inkluze bez rizik
Hereinová 22., 23. 5. 2017 Seminář pro ředitele škol – legislativa
Jarošová 24. 5. 2017 Comenia script
Kaltounková 9. 6. 2017 Schůzka školní spec. pedagogů a psychologů
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY A JEJÍ PREZENTACI 
NA VEŘEJNOSTI
Lyžařský výcvik

• 1 skupina žáků 7. ročníků (6.–11. 3. 2017) – 
Pec pod Sněžkou

Škola v přírodě

• 3.A a B (19.–23. 6. 2017) – RS Máj Plasy

Adaptační pobyt

• 6. A, B, C (3.–7. 10. 2016) – RS Máj Plasy

Projekty – celoškolní
Zájmové vyučování
Mikuláš ve škole
Výtvarné vánoční dílny
Den Země a prevence 
EDISON
Svět není černobílý
Den Země a prevence

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Ve škole působí dvě výchovné poradkyně – pro 1. a 2 stupeň.

Na 1. stupni jde především o řešení přestupků proti školnímu řádu, práci se třídními kolek-
tivy v rámci zlepšování přátelských vztahů, péči o žáky se specifickými vzdělávacími po-
třebami a přijímací řízení na osmiletá gymnázia. V letošním školním roce se na tuto formu 
studia hlásilo 16 žáků, přijati byli 4 žáci.

Na 2. stupni je práce výchovné poradkyně více zaměřena na kariérové poradenství a pro-
fesní orientaci žáků, monitorování klimatu tříd, péče o žáky se specifickými vzdělávacími 
potřebami, řešení porušování ŠŘ apod.

Výsledky přijímacího řízení

Do 1. ročníku bylo přijato 44 dětí, z toho byly 3 loňské odklady.

Všem integrovaným žákům byla poskytována individuální péče v hodinách, pracovali dle 
individuálních plánů a na žádost rodičů jim bylo poskytnuto slovní hodnocení. Pro žáky 
bylo otevřeno 5 skupin ADN od 1. do 6. ročníku. Se žáky pracovala individuálně také speci-
ální pedagožka. 

Do primy Dvořákova gymnázia v Kralupech byli přijati 3 žáci, 1 žákyně do Gymnázia v České 
Lípě. Do středních škol, SOU a OU byli přijati všichni vycházející žáci – 59, z toho 10 žáků na 
gymnázia, 37 žáků na SŠ a 12 žáků SOU.

Gymnázium – čtyřleté 10

Obchodní akademie 5

Střední školy 32

SOU 12
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PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Na začátku školního roku 2009/10 v rámci práce týmu prevence škola založila školní pora-
denské pracoviště. Základní funkcí pracoviště je poradenská činnost rodičům, žákům i pe-
dagogům. Členky týmu prevence ve školním roce 2016/17 byly metodička prevence (Bc. 
Petra Vorlová), výchovná poradkyně 1. stupně (Mgr. Terezie Kaltounková), výchovná po-
radkyně 2. stupně (Ing. Šárka Soukupová), speciální pedagožka (Mgr. Terezie Kaltounková), 
ředitelka školy (Mgr. Jiřina Hereinová), zástupkyně ředitelky školy (Ing. Ivana Pacholíková). 
Tým prevence se pravidelně scházel na schůzkách týmu, z kterých vedoucí týmu (Bc. Petra 
Vorlová) vedla zápisy.

Rodiče byli o funkci školního poradenského pracoviště informováni na 1. třídní schůzce, kde 
byli i seznámeni s náplní MPP J.A.K. proplout školou 2016/17, podle kterého škola celý rok 
pracovala.

V rámci aktivit primární prevence škola zajišťovala dotazníková šetření, aby získala podkla-
dy pro další práci s žáky: dotazníky klima třídy, klima školy – portál www.proskoly.cz

Škola v průběhu školního roku 2016/17 v souladu s MPP 2016/17 J.A.K. proplout školou 
pořádala a realizovala spoustu školních projektů a programů. Vyučující realizovali aktivity 
v oblasti prevence rizikového chování i v rámci výuky. Vše je zaznamenáno v třídnici pod 
příznakem MPP. Přehled je uložen u školní metodičky prevence, v TK a v elektronické po-
době TK.

Dlouhodobé aktivity: Den Země a prevence, EDISON, PEER program, Semiramis, Etické díl-
ny, Kavárničky pro rodiče, Svět není černobílý, Když chceš, tak to dokážeš.

Bc. Petra Vorlová, metodička prevence

Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÝCH TÝMŮ
Humanitní tým

Jsme tým, který se vždy domluví, rozděluje si a plní úkoly, a to vše s úsměvem a heslem „na 
pohodu“.

Jádro týmu tvoří samé statečné ženy. Jedna veselá, druhá čtivá, další prostě roztomilá… 
Všechny jsme poctivé, spravedlivé a zodpovědné, studny nápadů bezedné. 

Našimi přednostmi jsou výkonnost, lidskost, vstřícnost, poslušnost vedoucí týmu :-)

Ve školním roce 2016/2017 se tým zaměřil především na:
• Vypilování nové verze školního vzdělávacího programu
• Přípravu žáků na přijímací zkoušky a malé maturity
• Rozšíření fondu školní knihovny
• Prezentaci naší školy na vesnických základních školách
• Přípravu žáků na soutěže (recitace, olympiády z ČJ a D)
• Plánování a organizaci exkurzí

PhDr. Barbora Černá, vedoucí humanitního týmu
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Tým Tv a Pva

V rámci TV jsme absolvovali mnoho sportovních soutěží, některé byly zajímavé, některé méně.

Z florbalové sekce – úspěšně proběhla RŠFL, došlo k rozjezdu DŠFL, realizace kroužku flor-
balu, dále jsme sehráli přátelský zápas se ZŠ Liběchov – je to velmi milá tradice, která by 
stála za rozšíření i o jiné sporty.

Sekce fotbalu – Coca Cola Cup (chlapci postoupili do krajského kola v Rakovníku) – nicmé-
ně tato akce je organizačně a personálně natolik náročná, že se jí příští rok nezúčastníme. 
Akce minikopaná je lepší a s tou dále počítáme ve svém programu. 

Sekce atletiky a vícebojů – družstva našich žáků se opět zúčastnila atletického Poháru 
rozhlasu a Aquatlonu, což je kombinace bazénového plavání a běhu. Dalším závodem bylo 
okresní kolo in- line bruslení, které pořádala naše škola.

Lyžařský kurz proběhl v březnu v Peci pod Sněžkou, zúčastnilo se ho 28 žáků ze 7. tříd 
s učitelským doprovodem (vedoucí kurzu – M. Kučírková).

Mezi další sportovní aktivity, kterých se naši žáci účastnili, patří: bruslení v 8. ročníku, spor-
tovní odpoledne pro rodiče a děti, sportovní odpoledne v rámci projektu Edison, Mikuláš-
ský turnaj ve stolním tenisu, Maratonský běh v rámci Dnů Kralup, Výstup na Komen-
du – závody na obtížnost ve sportovním lezení.

V rámci výuky Pracovní výchovy proběhlo několik akcí, které se vztahují především k té-
matu Volby povolání. 8. i 9. ročníky absolvovaly návštěvu mělnického Úřadu práce, kde jim 
byla představena nabídka úřadu, celkové fungování, a další možnosti pro absolventy. 7. 
ročníky absolvovaly exkurzi v SPŠS Betlémská, Praha 1, kde jim byla představena nejen 
škola, možnosti studia, ale i praktické ukázky strojírenských procesů. Žáky zaujalo zejména 
programování na CNC stroji, které měli možnost si vyzkoušet i v praxi. Další akcí, která má 
mezi žáky veliký ohlas, je Zábavné vaření pod vedením Ing. Soukupové.

Bc. Tomáš Kordík, vedoucí týmu Tv a Pva

Výtvarně-hudební tým (Vv a Hv)

Ve školním roce 2016/17 se tým zabýval touto náplní:

1. Tvorba a kontrola časových plánů včetně průběžného plnění (TK)

2.  Plán vzájemných náslechů, plnění a odevzdání zpracovaných záznamů z náslechu vede-
ní š koly

3.    Spolupráce při výzdobě školy, nástě-
nek ve městě, soutěžích, výstavách, 
exkurzích, vystoupeních, herní magne-
tické nástěnky na chodbách

4.   Vyhledávání a výběr soutěží, příprava 
na vystoupení, programy

5. DVPP – výběr dle nabídky

6. Pomůcky

7.  Zajištění bezpečnosti žáků, bezpeč-
nost v odborných učebnách

8. Kontrola ŠVP, případné návrhy na změny Záložky pro slovenské žáky
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9. Kontrola četnosti známek

10.  Propagace školy na veřejnosti, spolupráce s městem

11.  Práce na projektech a projektových dnech

12.   Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy, spolupráce se slovenskou základní 
školou v Považské Bystrici

Kateřina Mlsová, vedoucí týmu Vv a Hv

Tým 1. stupně

V letošním školním roce stejně jako v předchozích pokračovala velmi dobrá spolupráce 
mezi všemi členy týmu. Do našeho kolektivu jsme přivítali dvě nové asistentky pedagoga, 
které nám po celý rok byly velkou oporou při práci s dětmi.

Scházeli jsme se pravidelně, jak formálně na schůzkách, tak i neformálně při aktuálním řeše-
ní nejrůznějších problémů, předávání zkušeností atd.  Kooperace funguje na dobré úrovni. 
Členové si vycházejí vzájemně vstříc, pomáhají si a ochotně plní své úkoly. Tým velmi dobře 
spolupracuje.

Společně jsme plánovali a organizovali různé aktivity žáků 1. stupně – sportovní aktivity 
(vybíjená, atletika, florbal), různá vystoupení na veřejnosti, vánoční hrátky, schůzky pro bu-
doucí prvňáky, recitační soutěž a další činnosti. Učitelé též porovnávali znalosti žáků z růz-
ných předmětů.

Třetí ročníky se zúčastnily celostátního testování ve všech hlavních předmětech, kde jsme 
dosáhli velmi dobrých výsledků.  Jako každoročně vyjely 3. třídy na školu v přírodě, tento-
krát do Plasů u Plzně. Žáci i učitelé byli organizací i celým průběhem nadšeni.

Náš kolektiv týmu 1. stupně se velmi dobře zhostil náročné práce, cíle se nám podařilo 
úspěšně splnit.

Mgr. Olga Faltusová, vedoucí týmu 1. stupně

Zájmové vyučování
Netradiční výuka ve smíšených skupinách žáků (od 5. ročníku, mladší žáci po třídách) dle 
vlastního výběru tématu. V letošním školním roce jsme nabídli např. tato témata:
• Napříč kontinenty
• Techniky v domácnosti
• Tajemství lidských smyslů
• Buď na chvíli musherem
• Exotika na vlastní kůži
• Chemie – věda budoucnosti
• Bavíme se sportem

Výtvarné vánoční dílny
smíšené skupiny žáků napříč ročníky – výroba dárků na Vánoční jarmark

Den Země a prevence
oblast ochrany člověka za mimořádné situace – spojeno se Dnem Země a prevencí riziko-
vého chování ve spolupráci se zdravotním lyceem v Praze, hasičským sborem, útulkem pro 
opuštěná zvířata, ekocentrem a dalšími
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Plavecký výcvik
2. ročníky – 1. pololetí, 1. ročníky – 2. pololetí

Sportovní den
Již tradičně škola připravila ve spolupráci s DDM v rámci Dnů Kralup na kralupském kou-
pališti pro děti spoustu her a zábavy na suchu i ve vodě. Počasí nám přálo, dětem se vše 
líbilo, odměny byly rozdány, všichni jsme odcházeli spokojeni. Co víc si přát? Jen to sluníčko 
a dobrou náladu i do dalšího roku.

Organizace oblastního kola In-line brusle ve spolupráci s KÚ Středočeského kraje
Adventní koncert
slavnostní adventní koncert žáků školy

Vánoční hrátky pro děti s rodiči
hry a soutěže pro malé školáky

Vánoční jarmark
prodejní akce s nabídkou vánočních výrobků žáků školy pro veřejnost

Zpíváme a pískáme pro radost
Koncert tentokrát díky nepřízni počasí ve školní jídelně spojený s tanečním vystoupením 
žáků školy a s představením důležitosti hry na flétnu a vystoupením pana učitele Gomboše 
ze ZUŠ Kralupy- vystoupil pěvecký sbor Hvězdičky, soubory flétniček, sóloví zpěváci a sólis-
té ve hře na hudební nástroje, taneční soubory, pan Gomboš.

Sportovní turnaje pro spádové školy
Velikonoční výstava
Zájmové kroužky
Kroužek vaření (1. – 3. třída) Němcová Andrea
Kroužek vaření (4. – 9. třída) Němcová Andrea
Plavání (4. – 9. třída) Němcová Andrea
Práce s PC pro 1. třídu Kořínková Václava
Rozvíjení grafomotoriky Pojarová Jana
Kroužek anglického jazyka Faltusová Olga
Výtvarně-keramický Fousková Markéta
Flétny Havlíčková Lada
Příprava na přij. zk. z Ma (9. roč.) Pacholíková
Rukodílný Jarošová Pavla
Pěvecký sbor Hvězdičky Benda Petr
Florbal Vlk Jiří
Výtvarný kroužek Pražáková Markéta
Lezecký Jícha Radek
Příprava na př. zk. z Čj (5. roč.) Vogeltanzová Věra
Příprava na př. zk. z Ma (5. roč.) Moravec Lukáš
Chovatelský Němeček Jakub
Veselá věda – zábavné pokusy www.veselaveda.cz Bauerová Jiřina

Dny otevřených dveří
tradiční sobotní den otevřených dveří spojený s doprovodnými akcemi, který opět přilákal 
na dvě stovky lidí

jaro – klasická výuka
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ŠKOLNÍ KLUB
První rok činnosti školního klubu probíhal ve znamení seznamování se, ať už vzájemného 
(povedlo se na jedničku), s prostředím a fungováním (tady už máme nějaká mínus) nebo 
s činností v klubu (oproti plánu si nechtěně musíme dát za 2 :-). Po pravdě byl první rok 
super. Děti chodily do klubu rády, aktivity, ať už dobrovolné nebo méně dobrovolné, vyko-
návaly s chutí a zájmem. Přelétli jsme celý svět. Poznávání všech kontinentů bylo hlavním 
tématem celého školního roku a provázelo nás všemi činnostmi, ať už to byly kvízy, tvoře-
ní, nebo oblíbené papírové a dřevěné stavebnice, které bezvadně fungují jako dekorace. 
Všichni jsme se něco dozvěděli (já například, kdo je to youtuber), protáhli si těla v bazénu, 
na Karlštejně nebo v parku Mirakulum. Ochutnávali jsme vynikající čokoládu v pražské čo-
koládovně a užili si tajemno ztichlé školy při vánočním přespání.

Doufám, že i další roky v klubu budou minimálně tak skvělé jako tento rozjezdový.

Andrea Němcová, vychovatelka ŠK

Propagace školy
• webové stránky

• FB

• účast na veřejném životě města (Dny Kralup, soutěže, sport, koncerty)

• tisk – Kralupský zpravodaj, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník

• KTZ – TV – Kralupská kabelová televize

KLUB MLADÉHO DIVÁKA
Klub mladého diváka i letos navštívil přední pražská divadla.

V tomto školním roce jsme jako první představení navštívili divadlo Minor, kde jsme zhlédli 
novinku letošního roku – Lipany. Téměř dvouhodinové představení bylo velice poutavé a je 
až s podivem, jak nádherně se hercům podařilo osvětlit pozadí historických událostí v ob-
dobí husitských válek. Děti poznaly příběh 
opravdového husity Jana Tlamky a jeho 
milované Marie. Poznali, co zažil, čemu vě-
řil, za co bojoval a koho miloval. Na závěr 
našel království nebeské, které děti měly 
o přestávce za úkol dle své fantazie na-
malovat a obrázky pak byly s vtipným ko-
mentářem promítnuté všem přítomným 
v sále. Živá hudba složená z bicích, kláves 
a el. kytar celý prožitek ještě umocnila. 
Všem žákům se představení velmi líbilo 
a i pedagogický doprovod hodnotí před-
stavení na výbornou.

Naše druhé divadelní představení bylo po Vánocích a vydali jsme se do Divadla Broadway 
na obnovenou premiéru úspěšného muzikálu Kleopatra. Téma krásné egyptské královny, 
jež se stala osudovou ženou v životě dvou slavných mužů Julia Caesara a Marca Antonia 
v nás zanechalo hluboký zážitek. 
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Další představení se konalo v našem nejkrásnějším divadle, které je jedním ze symbolů čes-
ké národní identity a kulturního dědictví a to v Národním divadle v Praze. Byl to obrovský 
zážitek a Sen čarovné noci nás naprosto dostal přehlídkou fantastických motivů, zápletek, 
záhad a tajemství.

Poslední představení tohoto školního roku bylo v divadle Na Vinohradech, a to hra dvou 
milenců Romeo a Julie, kteří jsou nejslavnějším mileneckým párem evropské kultury. Díky 
tomuto prožitku lidského citu, který je se vší svou bezbrannou zranitelností schopen posta-
vit se předsudkům, rodové zášti, intrikám, posměchu a nenávisti jsme pochopili vyšší smysl 
lásky v našem každodenním životě.

Mgr. Lenka Kohoutová

ŠKOLA OČIMA RODIČŮ
Po přečtení e-mailu od ředitelky školy, kterým mě žádala o napsání krátkého článku na 
téma „Škola očima rodičů“ jsem usilovně přemýšlela. Co můžu napsat o škole, kam každý 
den ráno vodím tu, co je mi na světě nejdražší a stejně tak si ji odpoledne vyzvedávám, čímž 
můj kontakt se školou prakticky končí?

Inspirace přišla právě od ní – mé dcery, hrdé prvňačky:

„Mami, dneska jsme měli na Komendě zloděje“, hlásila mi s očima navrch hlavy okamžitě po 
příchodu ze školy. Pomyslela jsem si něco o bujné dětské fantazii, zatímco dítě pokračovalo 
v líčení dobrodružného zážitku: „Byl ve škole, chodil po chodbách a bouchal do dveří, paní 
učitelka musela zamknout, všichni jsme byli schovaní a museli jsme být úplně zticha …“. „Tak 
to si ale trochu vymýšlíš“, usměrňovala jsem ji a při tom přemýšlela, kdy naposledy sledovala 
večerní zprávy. Dceru má netečná reakce mírně rozhořčila a líčila událost čím dál barvitěji. 

Ve chvíli, kdy své vyprávění završila trochu zklamaně konstatováním, že to vlastně nebyl 
zloděj, byl to pan učitel a oni (žáci) už vědí, jak se mají chovat, kdyby se v budoucnu ve škole 
dělo něco podobného, jsem si uvědomila, jakýma očima školu vidím. Jak vnímat někoho, 
kdo se několik hodin denně stará o mé dítě, snaží se je, mnohdy i přes jeho nechuť, něče-
mu naučit, pořádá pro něj různé školní akce, připravuje mimoškolní aktivity, ale hlavně, jak 
jsem v tu chvíli z toho jednoduchého dětského vyprávění cítila, má je rád, pečuje o ně a má 
strach o jeho bezpečí? Neexistuje jiná odpověď, než „pozitivně a s úctou“.

A protože škola je jen skořápka, sluší se poděkovat těm, kdo ji vyplňují: vedení, pedagogům, 
vychovatelkám, kuchařkám, technickému personálu i všem ostatním: „Díky, za to, co děláte 
pro naše děti!“.

Ing. Zdeňka Böhmová, rodič, předsedkyně KPŠ

ÚSEK ÚKLIDU
Žádná škola se neobejde bez úseku úklidu a pana školníka, který se stará o správný chod bu-
dovy, spraví, co je třeba, zlepšuje, vyrábí a hlídá, aby úklid šlapal... A nejinak je tomu i u nás.

Školní rok 2016/2017 z pohledu školníka:
Školní rok 2016/2017 byl z hlediska údržby a úklidu vcelku zdařilý. Menší problémy se vy-
skytly při nečekané absenci pracovnic úklidu, protože sehnat narychlo zastupující pracovní 
sílu je vždy problém. Ve většině případů se musí daný úsek rozdělit mezi zbývající „zdravé“ 
pracovnice.
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Údržba je prováděna dle plánu a situací, které se vyskytnou během školního roku. A že jich 
není málo...

Náš malý kolektiv bývá někdy poměrně problematické stmelit z hlediska různých povah. 
V našich snahách však nepolevujeme. I přesto, že to v této oblasti není vždycky ideální, po 
pracovní stránce je situace uspokojivá.

Všem patří díky za celoroční fyzicky namáhavou práci.

Milan Hošek, školník

PARTNEŘI ŠKOLY
Spádové školy

Farní charita

DDM Kralupy nad Vltavou

PPP Mělník

Dvořákovo gymnázium Kralupy

SOŠ a SOU Kralupy

Semiramis

ZŠ Liběchov

ZŠ Václava Havla

SPC pro MP

Logopedka Mgr. Šnýdrová

Městské muzeum Kralupy

Kralupská sportovní

Městská knihovna Kralupy

Psí útulek

SDH Kralupy

SPC pro děti s vadami zraku Aloise Klara

Ekocentrum

SZŠ Praha 10, Ruská

OBLAST POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
V tomto školním roce nebyla žádná informace požadována.

ZÁVĚR
Školní rok 2016/17 byl prubířským kamenem především v oblasti obávané inkluze. Díky 
obětavým pedagogům, šikovným výchovným poradkyním a speciální pedagožce a díky 
tomu, že jsme měli šťastnou ruku při výběru „našich“ úžasných asistentek, jsme vše zvládli. 
Nebylo a nebude to jednoduché. Inkluze klade vysoké nároky na pracovní nasazení všech 
ve škole, přináší spoustu papírování a příprav, které stojí za úspěšným zvládnutím a sklou-
bením různých vzdělávacích potřeb všech žáků a také je finančně náročná. Ne vždy jsou 
pokryty všechny náklady, které by škola potřebovala. I přes nemalé překážky ve svém úsilí 
nepolevujeme a jdeme s vervou do dalšího roku, který zahájíme cyklem seminářů v oblasti 
inkluze pro celý pedagogický sbor. 

Mgr. Jiřina Hereinová, ředitelka školy

Pedagogická rada seznámena s výroční zprávou dne 30. srpna 2017.

Zpráva schválena školskou radou dne 29. září 2017.

Připomínky školské rady: bez připomínek.





www.zskomenda.cz


