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1. Základní údaje školy 

 

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, 315 726 413, 606 634 840 

 

e-mail: info@zskomenda.cz 

 

www stránky:    www.zskomenda.cz 

školská rada:  zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb. 

 Složení školské rady:  

- předsedkyně: Ing. Šárka Soukupová 

- členové: Mgr. Svetlana Košičárová 

    Jan Špaček 

    Marie Blažková 

                Ing. Olga Měkotová 

    Radka Holeštová  

 

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 

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

příslušnými prováděcími právními předpisy. 

 

http://www.zskomenda.cz/
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 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 souladu 

s příslušnými prováděcími právními předpisy. 

 

Vedlejší hospodářská činnost: - obědy pro cizí strávníky 

    - pořádání kurzů 

    - pronájmy 

    - prodej výrobků žáků 

 

Klub přátel školy (KPŠ):  v červnu 2006 obnovena činnost Klubu přátel školy na základě 

registrace ze dne 26.1.1993 u Ministerstva vnitra ČR.  

 

 

 

2. Charakteristika školy 

 

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 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 vlakového a 

autobusového nádraží zajišťuje škole trvalý příliv dojíždějících žáků. Kapacita školy je 600 

žáků, naplněnost se v současnosti pohybuje kolem 75 %. Průměrný počet žáků ve třídě je 23.  

Součástí školy je školní družina s kapacitou 120 žáků (100 % naplněnost) a školní jídelna 

s kapacitou 600 obědů (využívána na 90 %). 

Škola má mnoholetou pověst „bezpečné školy“, kterou se snaží udržet, a vedení školy 

podřizuje tomuto cíli veškeré školní aktivity. 
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Komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit školy. 3x ve školním roce jsou 

organizovány klasické třídní schůzky a 2x ročně společné konzultace pedagogů. Kromě toho si 

lze sjednat schůzku individuálně po předchozí domluvě s vyučujícím. Rodiče mohou 

s pedagogickými pracovníky komunikovat také pomocí elektronické pošty, aplikace Komens 

či telefonem. Pravidelně 2x do roka pořádáme Dny otevřených dveří. Rodičům nejsou dveře 

školy zavřené nikdy. Kdykoliv mohou po domluvě přijít a podívat se do hodiny, domluvit si 

konzultaci či nahlédnout do povinné dokumentace školy. Škola také získala certifikát Rodiče 

vítáni. 

Škola se na veřejnosti prezentuje pomocí svých webových stránek, tisku či místní televize. 

Účastní se na veřejném životě města, pořádá vlastní akce a prezentuje projekty, které jsou 

přístupné veřejnosti.  

 

3. Personální zajištění školy 

 

Ve školním roce 2016-17 pracovalo  

 

- 40 pedagogů včetně vedení školy, vychovatelek a asistentek pedagoga 

- 2 administrativní pracovnice (ekonomka, hospodářka) 

- 3 uklízečky, 1 školník, 1 dozorčí služba u vchodu 

- 6 kuchařek včetně vedoucí školní jídelny 

V rámci pedagogického sboru pracovali 2 výchovné poradkyně pro I. a II. stupeň, školní 

metodička prevence, speciální pedagožka, asistentky pedagoga a koordinátor EVVO.  

 

4. Školní poradenské pracoviště 

 

Od začátku školního roku 2009/10 v rámci práce týmu prevence škola založila školní 

poradenské pracoviště.  Základní funkcí pracoviště je poradenská činnost rodičům, žákům i 

pedagogům. Členky týmu prevence ve školním roce 2016-17 byly metodička prevence (Petra 

Vorlová), výchovná poradkyně I. stupně (Mgr. Terezie Kaltounková), výchovná poradkyně II. 

stupně (Ing. Šárka Soukupová), speciální pedagožka (Mgr. Terezie Kaltounková), ředitelka 

školy (Mgr. Jiřina Hereinová), zástupkyně ředitelky školy (Ing. Ivana Pacholíková). Tým 
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prevence se pravidelně scházel na schůzkách týmu, z kterých vedoucí týmu (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 a na webu školy. 

web školy: www.zskomenda.cz  

 

Výchovné poradkyně 

 

 Výchovné poradkyně Mgr. Terezie Kaltounková pro I. stupeň a Ing. Šárka Soukupová pro  

II. stupeň koordinovaly společně se školní metodičkou prevence Petrou Vorlovou aktivity 

školy v oblasti prevence. Aktivně nabízely učitelům a žákům možnost poradit se o svých 

problémech. Zaměřily se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci 

s druhými.  Učitelé informovaly výchovné poradkyně o případech výskytu agresivního 

chování ve třídě, signálech o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém 

neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve 

škole žákem, krádežích ve třídách. Výchovné poradkyně navrhovaly opatření, navrhovaly 

ředitelce školy svolání výchovné komise, vedly individuální konzultace s dětmi, s rodiči, 

informovaly o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku 

bezpečí, apod.). Jednaly se sociálním odborem. Konzultovaly problémy s odbornými 

pracovišti – SPC, PPP apod. Výchovné poradkyně si vedly evidenci své činnosti. 

Konzultační hodiny:  

Mgr. Terezie Kaltounková Po –St 8:00 – 12:00 dle telefonické dolmuvy 

Ing. Šárka Soukupová  Út 8:00 – 8:45 pro rodiče a veřejnost 

    Út 10:00 – 10:45 pro žáky a pedagogy 

    Dále dle telefonické dolmuvy 

Školní metodička prevence 

 

Školní Metodička prevence Petra Vorlová vytvořila Minimální preventivní program J.A.K. 

proplout školou pro školní rok 2016 – 17 ve spolupráci s pedagogickým sborem a podílela se 

na jeho realizaci. Komunikovala s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého 

problému dávala podněty k možné nápravě. Spolupracovala s institucemi a organizacemi 

v oblasti primární prevence. Koordinovala předávání informací o problematice rizikového 

http://www.zskomenda.cz/
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chování žáků ve škole, dokumentovala průběh preventivní práce školy. Vedla tým prevence a 

pořizovala zápisy ze schůzek. Na konci školního roku 2015 – 16 zhodnotila realizaci 

Minimálního preventivního programu. Metodička prevence si vedla přehled své činnosti. 

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy. 

 

Speciální pedagožka 

 

Speciální pedagožka Mgr. Terezie Kaltounková poskytovala podporu pro žáky vyžadující 

podpůrná opatření v průběhu vzdělávání. Vytvářela plány pedagogické podpory a pomáhala 

při realizaci IVP.  Poskytovala diagnostickou, reedukační a intervenční činnost v prostředí 

školy. Vyhodnocovala získaná data o potřebě podpůrných opatření u žáků. Spolupracovala se 

zákonnými zástupci, školskými zařízeními, státními institucemi a neziskovými organizacemi.  

Byla koordinátorkou školního parlamentu a projektu Obědy zdarma. 

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy 

 

Pedagogové 

 

   Věnovali se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, výuku 

vedli dle principů a metod v rámci koncepce školy. Na pedagogických radách vzájemně 

hodnotili uplynulé období, konzultovali případné problémy, navrhovali opatření společně 

s týmem prevence.  

 

Ředitelka školy 

 

Ředitelka školy Mgr. Jiřina Hereinová sledovala efektivitu prevence rizikového chování. 

Sledovala problémy v kontextu celé školy a dělala personální a organizační opatření ke 

zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolávala v případě potřeby výchovnou komisi za účasti 

rodičů, školní metodičky prevence, výchovných poradkyň, pedagogů, pracovníků orgánů 

péče o dítě apod. Účastnila se schůzek týmu prevence a podílela se na realizaci aktivit MPP 

2016 – 17. 

Konzultační hodiny: každé sudé úterý v měsíci 16:00 – 17:00 hodin. 

 



 

 

8 

 

5. Dotazníkové šetření, klima školy 

 

V rámci aktivit primární prevence škola zajišťovala dotazníkové šetření, aby získala podklady 

pro další práci s žáky. 

 

a. Klima školy – portál www.proskoly.cz   duben – červen 2017 

V rámci šetření klima tříd proběhlo v každé 4. - 9. třídě online dotazníkové šetření. 

Výsledky ukázaly, že se ve většině tříd žáci cítí dobře. Průměrné skoré třídy bylo 

76%. Přehled jednotlivého skóre třídy viz příloha číslo 3. Podrobnější výsledky 

jsou k nahlédnutí u školní metodičky prevence. 

 

6. Aktivity školy 

 

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. Přehled 

realizovaných aktivit viz příloha číslo 1. 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 podobě 

TK. 

 

a. Etické dílny 

V průběhu školního roku 2016 – 17 probíhaly na II. stupni programy Etických 

dílen na témata: Přátelé, Rodina, Láska, sex a vztahy, Moc slova, Peníze, 

peníze, peníze, Předsudky, Stáří – děs nebo výsada, Vážíš si svého těla, 

Pohoda a klídek bez tabáčku. Programy vedla Mgr. Veronika Tichá 

z organizace Hope4kids, z.s., která škola poskytla i souhrnnou zprávu, která je 

k nahlédnutí u školní metodičky prevence. Žáci celkově hodnotili strukturu 

programu pozitivně. Měli možnost si o tématech popovídat a načerpat 

informace z jiného úhlu pohledu. 

 

 

http://www.proskoly.cz/
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b. Semiramis 

Škola od roku 2005 spolupracuje s organizací Semiramis o.s. Ve školním roce 

2016-17 probíhaly bloky v 4.-9. třídách. Ve třídách 9. A, B, C proběhl i třetí 

blok – Pohled do budoucnosti. Z každého bloku je veden zápis, který je uložen 

u ředitelky školy a školní metodičky prevence. Závěrečná zpráva organizace 

bude poskytnuta škole v září 2017 a bude založena u ředitelky školy a 

metodičky prevence. Škola je s programem spokojena, jedná se o komplexní 

dlouhodobě nastavený program.  

 

c. EDISON 

V oblasti multikulturní výchovy a v oblasti prevence rasismu, xenofobie škola 

realizovala ve spolupráci s organizací Aisec projekt EDISON.  Projekt proběhl 

poslední týden v květnu 2017. Celkem naší školu navštívilo 8 zahraničních 

stážistů, kteří měli připravený programy o 8 zemích světa. Žáci 5. - 9. ročníků 

se zúčastňovali hodinových bloků. Žáci 1. - 4. tříd se zúčastnili herního 

dopoledne se stážisti a Global village. Dále měli žáci možnost se zúčastnit 

sportovního odpoledne, odpoledního výletu na Mělník, Global village a 

závěrečné slavnosti na zahrádce. Dle zpětné vazby pedagogů i žáků je 

hodnocení projektu kladné i přes pár nedostatků (ne všichni stážisti byli 

aktivní). V závěrečném hodnocení se pedagogický sbor shodl, že projekt bude 

škola realizovat 1x za 2 roky. 

 

 

 

 

 

 

d. D

e

n
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d. Země a prevence 

Každý rok škola pořádá celodenní, celoškolní projekt Den Země a prevence. 

Studenti střední školy SZŠ Ruská si připravili dvouhodinový program pro žáky 

prvního stupně na téma 1. pomoc. Dále se žáci prvního stupně zúčastnili 

programu zaměřeného na ekologii a bezpečné chování o prázdninách, který 

pro ně připravili žáci 9. třídy. 6. třídy navštívili stanici jednotky drážních a 

dobrovolných hasičů, 7.třídy výcvikové centrum psů pro postižené v Praze, 

8.ročníky se zúčastnili ekologického programu Ekocentra v Kralupech nad 

Vltavou a 9.A navštívila psí útulek v Kralupech nad Vltavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Svět není černobílý 

Na základě finanční podpory od Středočeského kraje z roku 2015-16 škola 

opět zrealizovala projekt Svět není černobílý. Projekt byl zaměřen na 

toleranci. Ve třídách 1. A, B, 2. 

A, B,C proběhl program na 

téma Jak se chovat ke 

zvířátkům, 3.A, B Život 

s postižením. V projektu škola 

bude pokračovat i následující 

školní roky. 
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Každý projekt i program účastníci hodnotí a z výsledků se vychází v následujícím období. 

Hodnotící tabulka viz příloha číslo 2. 

 

7. Přehled řešených problémů v oblasti rizikového chování 
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1.A                     

1.B             1x        

2.A                     

2.B                     

3.A                     

3.B                 
 

  

4.A           1x          

5.A                 
 

  

5.B                 
 

  

5.C               1x    
 

6.A         
 

   1x       

6.B  1x   
 

              

6.C         1x    
 

      

7.A          1x  1x         

7.B     1x   1x   
 

3x       
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8.A 
    

 
      

 
  

  

8.B   1x         
 

  
 

  

9.A              2x       

9.B      2x               

9.C       2x    

celkem 
1x  1x 3x  1x 2x 2x 9x  1x 0 0 

 

8. Závěr 

Minimální preventivní program J.A.K. proplout školou 2016 -17 se dařilo plnit po celý školní 

rok 2016 -17. Žáci, pedagogové i rodiče se účastnili různých aktivit v oblasti primární 

prevence (projekty, programy, soutěže, kulturní akce, …). Tým prevence vždy reagoval na 

aktuální dění ve škole.  

 

Přehled organizací a kontaktů, s kterými škola spolupracovala: 

organizace adresa kontakt 

MěÚ Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou 
Městský úřad 

Palackého náměstí 1 
Kralupy nad Vltavou 

278 01 

315 739 811 
www.mestokralupy.cz 

mesto@mestokralupy.cz 

Policie ČR - Mělník Bezručova 2796, Mělník 276 01 974 876 111 
krpsct.uome@mvcr.cz 

MěP Kralupy nad Vltavou Hálkova 991 
Kralupy nad Vltavou 

278 01 

315 726 435 

PPP Mělník Bezručova 109 
Mělník 
276 01 

315 623 045 
 

Semiramis o.s. Ptácká 162 
Mladá Boleslav 

293 01 

723 179 409 
prevence@os-semiramis.cz 

Farní charita Sokolská 139 
Kralupy nad Vltavou 

278 01 

606 613 018 

Život bez závislostí K Výtopně 1224 
Praha 5 – Zbraslav 

156 00 

602 255 508 
www.zivot-bez-zavislosti.cz 
info@zivot-bez-zavislosti.cz 

Aisec Voršilská 144/1 
Praha 1 

www.aisec.cz 
 

http://www.mestokralupy.cz/
http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
http://www.aisec.cz/
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116 43 

Střední zdravotnická škola 
  
 
 

Ruská 91/2200 
Praha 10 
110 00 

www.szs-ruska.cz 

Hope4kids, z.s.  Mgr. Veronika Tichá 
www.etickedilny.cz 

verca.ticha@etickedilny.cz 
   

   

 

http://www.etickedilny.cz/

