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ÚVODNÍ SLOVO místostarosty
..................................................

Utekl další školní rok, ve kterém se Základní škole Komenského
poda ilo posunout kvalitu výuky na obou stupních op t zna n
kup edu. Využívání nových vzd lávacích metod a zvyšování kvalifikace
pedagogického sboru se poda ilo díky získání dotací z projektu
„Šablony“ od MŠMT.

V souvislosti se zvyšováním kvality výuky bych rád navázal na lo skou
informaci o projektu p ístavby nových u eben. Dotaci ve výši 36 mil.
K se m stu z Integrovaného opera ního programu poda ilo získat. Za
úsp ch v silné konkurenci, kdy z 661 žádostí usp lo pouze 220, je
nutné pod kovat celému vedení školy a týmu pracovník z m stského
ú adu.

V sou asné dob se dokon uje provád cí projektová dokumentace stavby a koncem roku 2018
prob hne výb rové ízení na dodavatele díla. Nová p ístavba školy zahrnuje u ebny, laborato e a
kabinety pro chemii, fyziku a matematiku, bezbariérové p ístupy v etn výtahu a nové sociální
za ízení. M stské zastupitelstvo rozhodlo, že k již schválenému projektu doplní i projekt pro
celkovou rekonstrukci školní kuchyn a jídelny, kterou budeme financovat z vlastních prost edk .
Stavba za ne v kv tnu 2019 a bude probíhat až do íjna 2019.

Stavba p inese mnoho omezení v provozu celé školy, proto bych cht l poprosit všechny žáky a
jejich rodi e, aby m li v dob rekonstrukce trp livost a shovívavost se stavbou. Stejn tak, prosím,
i všechny u itele a pracovníky školy, aby m li pevné nervy ve ztíženém prost edí výuky, a velice jim
za to p edem d kuji. Ur it se to všem do budoucna vyplatí, prestiž školy v regionu se zvýší a
absolventi ZŠ Komenského v Kralupech nad Vltavou si s sebou ponesou zna ku skv lé p ípravy pro
studium na dalších st edních a vysokých školách.
    

Libor Lesák, místostarosta
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
............................................

název: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres M lník,
p ísp vková organizace
Od 1. 1. 1993 samostatný právní subjekt
Od 3. 4. 2005 zapsána v Obchodním rejst íku u M stského soudu v Praze

z izovatel: M sto 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: Z ízena dle zákona . 561/2004 Sb.

Rada se schází dle pot eby a je nápomocna škole, p edevším p i schvalování
dokument .

složení školské rady: p edseda Mgr. Jakub N me ek (ZŠ)
lenové Bc. Tomáš Kordík (ZŠ)

Libor Lesák (z izovatel)
Jan Špa ek (z izovatel)
Ing. Olga M kotová (ZZ)
David Machan (ZZ)
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Šesti lenná školská rada ve složení, které vzešlo z podzimních voleb v roce 2017, se schází dle
zákona. Školská rada se seznámila v tomto školním roce se záv re nou zprávou ŠI a schvalovala
úpravy dokument školy – školní vzd lávací program J.A.K a školní ád.

sou ásti školy: 1) Základní škola

Poskytuje základní vzd lávání v souladu s § 44 až 56 zákona . 561/2004 Sb.,
o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání
(školský zákon) a p íslušnými provád cími právními p edpisy.

2) Školní družina a školní klub

Poskytuje zájmové vzd lávání v souladu s § 111 zákona . 561/2004 Sb. a
p íslušnými provád cími právními p edpisy.

3) Školní jídelna

Zabezpe uje školní stravování d tí v souladu s § 119 zákona . 561/2004 Sb. a
p íslušnými provád cími právními p edpisy. Zabezpe uje závodní stravování
zam stnanc organizace v souladu s ustanovením § 33b zákona . 250/2000 Sb.,
o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní zákona . 557/2004 Sb.,
ve zn ní pozd jších p edpis a v souladu s p íslušnými provád cími právními
p edpisy.

vedlejší hosp. innost: ob dy pro cizí strávníky
po ádání kurz
pronájmy
prodej výrobk žák
zájmové útvary

Škola byla za azena do sít škol rozhodnutím Školského ú adu M lník ze dne 8. 3. 1996 a vyu uje
podle vzd lávacího programu J.A.K pro základní vzd lávání ZŠ vytvo ený podle RVP ZV.

Klub p átel školy: V ervnu 2006 byla obnovena innost Klubu p átel školy na základ
registrace ze dne 26. 1. 1993 u Ministerstva vnitra R. P edsedkyní KPŠ je
Ing. Zde ka Böhmová.

Charakteristika školy:

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám stí je m stská škola s mnohaletou tradicí.
Sídlí v historické budov postavené v roce 1901. V tomto roce také škola zahájila svou innost.
Škola byla postavena v centru m sta, tehdy jako jediná chlapecká škola pro kralupské žáky. Ur itá
z toho plynoucí priorita škole z stala dosud. Umíst ní poblíž vlakového a autobusového nádraží
zajiš uje škole p íliv dojížd jících žák .  

 

O p ijetí do pátých a šestých ro ník je velký zájem i z d vodu nabídky rozší ené výuky angli tiny
na druhém stupni. Další p íliv žák škola o ekává v následujících letech po dokon ení p ístavby
odborných u eben a laborato í spolu se zavedením rozší ené výuky technicky orientovaných
p edm t – CH, F.

Kapacita školy je 600 žák , napln nost byla v letošním školním roce 80%. Pr m rný po et žák ve
t íd byl 23.
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Sou ástí školy je školní družina s kapacitou 120 žák (100 % napln nost), školní klub s kapacitou 60
žák (70 % napln nost) a školní jídelna s kapacitou 600 ob d (využívána na 90 %).

Škola má mnoholetou pov st „bezpe né školy“, kterou se snažíme udržet a pod izujeme tomuto
cíli veškeré školní aktivity. Budova školy je zabezpe ena uzam enými vchody (zam stnanci vstupují
p es ip) a ve vrátnici je dozor í služba, která zapisuje a ohlašuje každou návšt vu, kterou si musí
p evzít doty ný zam stnanec. Zabezpe en je i vchod do školních družin. Každé odd lení je
vybaveno videotelefonem, aby vychovatelka vid la, koho do družiny pouští. Samoz ejmostí je
pravidelný požární poplach a evakuace žák a zam stnanc z budovy školy.

Komunikace s rodi ovskou ve ejností je jednou z priorit školy. T ikrát ve školním roce jsou
organizovány klasické t ídní sch zky, dvakrát ro n spole né konzultace, které jsou rodi i velmi
málo využívány. Krom toho bylo možné si sjednat sch zku individuáln po p edchozí domluv
s vyu ujícím i vedením školy i mimo pravidelné konzultace. Rodi e mohou s pedagogickými
pracovníky komunikovat také pomocí elektronické pošty i telefonem. Pravideln dvakrát do roka
po ádáme Dny otev ených dve í, jedenkrát klasická výuka, jedenkrát sobotní Den otev ených dve í
s doprovodnými akcemi pro širokou ve ejnost. Rodi m nejsou dve e školy zav ené nikdy. Kdykoliv
mohou p ijít, podívat se do hodiny, domluvit si konzultaci i nahlédnout do povinné dokumentace
školy. N kolikrát v roce po ádá škola kavárni ky pro rodi e na zajímavá témata. A koliv i
v letošním školním roce byla
rodi m nabídnuta zajímavá
témata p ednášená odborníky
(logopedka, odbornice na
zdravou výživu a další), rodi e
o tyto akce nemají zájem.
Škola je zapojena do aktivity
Rodi e vítáni. N kolikrát do
roka byla také r zná setkání
s rodi i a d tmi, což bylo
rodi ovskou ve ejností hojn
navšt vováno (Den rodiny
v ŠD, Zpíváme a pískáme pro
radost, Velikono ní tvo ení,
Váno ní hrátky a další).

Kavárni ka pro rodi e – setkání s logopedkou

HOSPODA ENÍ ŠKOLY – ZÁKLADNÍ ÚDAJE V K (ROK 2017)
..................................................................................................

Výnosy (p íjmy):

Dotace z rozpo tu MŠMT – neinvesti ní 22.217.608,00
Dotace z rozpo tu St edo eského kraje – ú elová 10.000,00
Projekt Šablony 433.843,00
Dotace z rozpo tu z izovatele na provoz 3.204.500,00
Dotace od z izovatele – ú elová 67.324,00
Vlastní innost 2.716.236,00
Dopl ková innost 1.628.513,00

Výnosy celkem 30.278.024,00
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Náklady (výdaje):

státní rozpo et:
náklady na platy 16.325.162,00
zákonné odvody 5.448.096,00
ONIV (u ebnice, pom cky, vzd lávání …) 284.858,00

rozpo et z izovatele (hlavní položky):
materiál, potraviny 2.190.219,00
energie 1.054.390,00
opravy a údržba 637.327,00
ostatní služby 538.932,00
mzdové náklady 235.003,00
pronájmy (SOKOL, sportovní hala) 12.480,00
majetek 247.823,00

dopl ková innost: 1.628.513,00

Náklady celkem 30.020.035,00

Hospodá ský výsledek – zisk celkem ve výši: 257.989,60 K (hl. innost – 179.791,60 K a
dopl ková innost – 78.198 K ) byl schválen radou m sta Kralupy nad Vltavou a rozd len takto:

151.000,00 K – odvod z izovateli za nespot ebované energie a neodvedené odpisy
40.000,00 K – fond odm n
66.989,60 K – fond rezervní

Z statky fond k 31.12.2017

Fond rezervní – 77.321, ( erpání na opravu odpad ŠJ 53.651, K ,
návrh vizualizace editelny 29.645, )

Investi ní fond – 400.337, (chladni ka do ŠJ 42.200, K )
Fond odm n – 162.841,
FKSP – 199.171,

Jarmila Servátková, ekonomka školy
OBORY VZD LÁVÁNÍ
.........................................

Název zvoleného vzd lávacího programu: ŠVP ZV J.A.K. (verze 7), kód oboru 79 01 C/01

V sou asné dob vyu ujeme podle vzd lávacího programu J.A.K. (verze 7) ve všech t ídách.
Velkou pomocí pro žáky s diagnostikovanou
poruchou u ení nebo chování a pro žáky ze
sociáln znevýhodn ného prost edí jsou asistenti
pedagoga, kterých v tomto školním roce pracovalo
ve škole šest a také nenahraditelná práce speciální
pedagožky.

Od šestých t íd jsou žáci rozd lováni na výuku
anglického jazyka dle výkonnosti a t ída nebo
skupina zam ená na výuku AJ má povinnou
výuku anglické konverzace vedenou rodilým
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mluv ím. V rámci podpory výuky anglického jazyka jsme se zapojili do projektu „Ameri ani ve
škole“, kdy ve škole n kolik dní se žáky pracovala skupina amerických student . Studenti se
žáky ve skupinkách komunikovali, hráli hry a odpovídali na dotazy našich žák . Tímto
podporovali a motivovali žáky k výuce angli tiny, která byla komunika ním jazykem.

Ve škole je podporována a vyu ována v rámci p írodopisu ekologická výchova.

Hodnocení plánu EVVO na školní rok 2017/18

B hem školního roku prob hlo n kolik akcí zam ených na ekologickou a environmentální
výchovu. N které byly ur ené pro celou školu, jiné pro vybrané ro níky tak, aby doplnily výuku
p írodov dných p edm t . V prvním pololetí se jednalo o dva programy: o recyklaci odpad ,
které byly pro žáky zdarma díky dlouhodobému zapojení školy do projektu Recyklohraní a dále
prob hla ve vybraných ro nících mykologická p ednáška. Pan Jaroslav Malý také uspo ádal
výstavu hub na Dni otev ených dve í. Ve druhém pololetí nás navštívili chovatelé ze Zooparku
Zájezd s p ednáškou o afrických savcích s ukázkou živých zví at. První stupe m l také
p ednášku od Ornity o ptácích. Ekologická tématika se také objevila na Dni Zem (spolupráce
s Kralupským ekocentrem) a Dni exkurzí. Výuku doplnilo i n kolik exkurzí b hem školního
roku, zejména do zoologické zahrady.

I v letošním roce zajiš ovala škola sb r papíru, ví ek od PET lahví, baterií, elektrospot ebi a
hliníku. 10 nejlepších sb ra ví ek, hliníku a baterií dostalo za svou aktivitu ve sb ru
Kome á ky a drobné dárky.

Naši žáci se i v letošním roce zú astnili n kolika olympiád, které pat í do vzd lávací oblasti
lov k a p íroda, konkrétn biologické, chovatelské a zem pisné, ve které se poda ilo Josefu

Kuberovi postoupit do krajského kola.
Mgr. Ji ina Bauerová, koordinátorka EVVO

Podporujeme také výuku informatiky a mediální výchovy, u íme žáky vytvá et a p ednášet
prezentace, pracovat na PC a získávat a vyhledávat informace na internetu. Tyto aktivity jsou
podpo eny také skv lým materiálním vybavením školy.

Vážíme si emesel našich p edk , a proto také podporujeme výuku technické výchovy. Žáci
v rámci pracovních inností pracují ve školních dílnách, kde se seznamují s prací s r znými
materiály a také ve školní kuchy ce, kde se u í va it, v rámci p stitelských inností pe ují o
kv tiny a rostliny. V tomto školním roce jsme navázali také na tradici práce s r znými materiály
v dob e vybavené školní díln . Žáci se u ili pracovat se d evem, plechem a jinými materiály a
pod rukama jim vznikaly p kné výrobky.

V letošním školním roce jsme se zam ili op t
na inkluzi. Integrovaní žáci m li podporu ze
strany svých u itel , výchovných poradc ,
speciální pedagožky. S d tmi pracovalo také 6
asistent pedagoga, jejichž pomoc d tem i
pedagog m byla neocenitelná.

V letošním školním roce m l premiéru také
Den exkurzí. Žáci ve skupinkách nap í
druhým stupn m volili exkurzi dle svého
zájmu a chuti. N kte í žáci vyrazili hledat
kešky, jiná skupinka odjela do Pelh imova
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prozkoumat exponáty Muzea rekord a kuriozit, další žáci zkoumali egyptské mumie, jiní se
vydali po stopách historie apod.

Výuku pravideln dopl ují další exkurze a výlety:

13 komnat první republiky
Sví kárna Rodos
Archeopark Led ice

eská televize
Apple muzeum
ZOO Praha
Pražský hrad
Království železnic
Terezín

Botanicus
abárna

Heyrovského ústav
Mirakulum
Planetárium

V rámci výuky n meckého jazyka se žáci
9. ro ník vypravili za poznáním
tentokrát k Bodamskému jezeru. Vid li
krásné Rýnské vodopády ve Švýcarsku,
prohlédli si d m J. Husa v Kostnici, svezli
se lodí po Bodamském jeze e a lanovkou
vyjeli na nejvyšší vrchol N mecka
Zugspitze. Výlet zakon ili procházkou
v sout sce Partnachklamm.

V dob letních prázdnin v ervenci již tradi n škola nabídla „Prázdniny za školou“. V rámci
výlet m li žáci možnost navštívit ZOO v Praze, Zoopark Zájezd, miniZOO v Olovnici, Pet ínskou
rozhlednu, stát se správným turistou na výlet eským rájem a zabavit se p i dnu s legem a
školou stolního tenisu.

Žákovský parlament

Dob e fungující školu s p átelskou atmosférou netvo í jen vedení školy a u itelé. Velký podíl na
tom, jaká škola bude, mají i žáci. Nejen tím, jestli se dob e u í a jak se chovají, ale i možností
podílet se na jejím chodu.

Proto i na naší škole funguje Žákovský parlament. Každý rok si žáci 5. 9. t íd volí své dva zástupce,
kte í je v Žákovském parlamentu zastupují. Parlament se pod vedením zvoleného p edsedy schází
1x za m síc. Letos byl do této funkce zvolen Martin Elznic z 8.A, zástupcem byl zvolen Mat j Šelicha
z 6.C. Zasedáních se ú astní i zástupce pedagogického sboru, má však pouze koordina ní funkci a
p sobí jako prost edník mezi vedením školy, u iteli a Žákovským parlamentem. Koordinátorkou
Žákovského parlamentu je školní speciální pedagožka Mgr. Terezie Kaltounková.

Hlavní funkcí žákovského parlamentu je zapojení žák do života školy a umožn ní žák m vyslovovat
názory a nám ty týkajících se chodu školy. M l by zastávat funkci jakéhosi prost edníka zajiš ujícího
komunikaci mezi žáky, u iteli a ve ejností. M l by p ispívat ke zkvalit ování vzájemné spolupráce a
zlepšování vztah ve školním prost edí. M l by sloužit k tomu, aby se žáci mohli aktivn zapojit do
d ní ve škole, aby mohly být prosazeny jejich zajímavé nám ty, názory a p ipomínky. Zárove by
úkolem parlamentu m lo být prost ednictvím zástupc jednotlivých t íd seznámit spolužáky s
aktuálním d ním ve škole nebo s problémy, které školu trápí.
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Zástupci parlamentu se také spolupodílejí na po ádání r zných akcí. Ve školním roce 2017/2018 žáci
uspo ádali n kolik rozhovor s pracovníky školy, které budou zve ejn ny ve školním asopise. Dále
mezi svými spolužáky uspo ádali anketu o oblíbenosti jídel ve školní jídeln . Již pon kolikáté si v
rámci projektu Sv t není ernobílý p ipravili pro svoje spolužáky z 3. t íd projekt Jak se žije s
postižením.

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
.........................................................................................................

Vedení školy: Hereinová Ji ina, Mgr. editelka školy
Pacholíková Ivana. Ing. zástupkyn editelky školy

THP: Servátková Jarmila ekonomka
Šafratová Lenka hospodá ka a pokladní

T ídnictví Mate ská a rodi ovská dovolená

Pražáková Markéta, Mgr. 1. A Vorlová Petra, Bc.
Jarošová Pavla 1. B Žido ová Simona, Mgr.
Ko ínková Václava, Mgr. 2. A Janta ová Pavla Marie, Mgr.
Pojarová Jana, Mgr. 2. B Hermanová Michaela, Mgr.
Kohoutová Lenka, Mgr. 3. A Procházková Veronika, Mgr.
Rosová Beáta, Mgr. 3. B Libichová Nicola
Faltusová Olga, Mgr. 4. A
Spálenková Iva, Mgr. 4. B Asistent pedagoga
Fousková Markéta, Bc., DiS. 5. A Kapanci Deré Denisa
Kozáková Pavlína, Bc. 5. B Baj anová Drahomíra
Mašková Romana, Mgr. 6. A Pr šová Jana
Kordík Tomáš, Bc. 6. B Prejzová Edita
Vendelínová Jana, ThDr. 6. C Šímová Ji ina
N me ek Jakub, Mgr. 6. D Vokounová Jitka
Br na Ivo, Mgr. 7. A
Moravec Lukáš 7. B Školní družina
Saidlová Jana Mgr. 7. C Malá Kate ina
Benda Petr 8. A Havlí ková Lada
Ku írková Miluše, Mgr. 8. B Fousková Markéta, DiS., Bc.
Soukupová Šárka Ing. (do 31.1.) 9. A Kaprálová Kristýna
Hereinová Ji ina, Mgr. (od 1.2.)

erná Barbora, PhDr. 9. B Školní klub
N mcová Andrea

Bez t ídnictví Šímová Ji ina
Vlk Ji í, Mgr.
Griffith Jeffery Scott Školní jídelna
Knypl Ivan Buriánková Ladislava
Hlavová Bohuslava, Mgr. Matoušková Ivana
Vorlová Petra, Bc. Novotná Jaroslava
Mlsová Kate ina Opplová Kristýna

imsová Hana, Ing. Simiková Ilona
Nyklí ková Lenka, Ing. Bekeová Jana
Blatenská Laura, Mgr. Škuthanová Jana/Martincová Adriana
Kolá Pavel, Ing.
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Správní zam stnanci Speciální pedagog
Hošek Milan Kaltounková Terezie, Mgr.
Hošková Pavla
Lichtenbergová Jana
Tomš R žena
N me ková Iveta
Holbusová Jitka/Marešová Šárka

 
RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ INNOSTI ŠKOLY
............................................................................................................

Ve školním roce 2017/18 m la škola celkem 67 zam stnanc v etn zam stnanky na rodi ovské
dovolené, z toho 17 na áste ný úvazek.
Ve sboru vyu uje dev t muž . Anglickou konverzaci vyu uje rodilý mluv í.

pedagogové 40 v etn vedení, školní družiny a školního klubu
5 zam stnanky na rodi ovské dovolené

asistentka ped. 6

speciální pedagožka 1

V rámci pedagogického sboru pracují 2 výchovné poradkyn pro 1. a 2. stupe , metodi ka
prevence, koordinátor EVVO, dva koordináto i ICT, šest asistentek pedagoga a jedna speciální
pedagožka.

P ehled zam stnanc

interní pedagog. prac. 39 ostatní pracovníci 15
kvalifik. pedag. (VŠ) 30 asistentka pedagoga 6
nekvalifik. pedag. (SŠ, VOŠ, titul Bc.) 9 speciální pedagožka 1
vychovatelky 6

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
......................................................................

Vyu ování bylo v prvním pololetí ukon eno ve st edu 31. ledna 2018.
Období školního vyu ování ve druhém pololetí bylo ukon eno v pátek 29. ervna 2018.

Podzimní prázdniny 26. a 27. íjna 2017
Váno ní prázdniny 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018
Vyu ování za alo ve st edu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny 2. února 2018
Jarní prázdniny 19. – 25. února 2018
Velikono ní prázdniny 29. a 30. b ezna 2018
Hlavní prázdniny 2. ervence – 31. srpna 2018

Období školního vyu ování ve školním roce 2018/2019 za ne v pond lí 3. zá í 2018.

Státní svátky eské republiky

28. zá í Den eské státnosti
28. íjna Den vzniku samostatného eskoslovenského státu (1918)
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17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii (1939, 1989)
24. prosince Št drý den
25. prosince 1. svátek váno ní
26. prosince 2. svátek váno ní
1. ledna Den obnovy samostatného eského státu, Nový rok
2. dubna Pond lí velikono ní
1. kv tna Svátek práce
8. kv tna Den vít zství (1945)
5. ervence Den slovanských v rozv st Cyrila a Metod je
6. ervence Den upálení Jana Husa (1415)

Pedagogické rady: T ídní sch zky:

1. 30. srpna 2017 7. zá í 2017
2. 21. listopadu 2017 23. listopadu 2017
3. 23. ledna 2018 26. dubna 2018 17.00 hodin
4. 24. dubna 2018
5. 21. ervna 2018 Zájmové vyu ování: 16. b ezna 2018

editelské volno:

4. zá í 2017 Adventní koncert žák školy 19.12.2017
6. íjna 2017 Váno ní jarmark 19.12.2017
30. dubna 2018 Váno ní hrátky pro 1. stupe 19.12.2017
7. kv tna 2018 Váno ní koledování 22.12.2017
8. ervna 2018 Koncert Hrajeme a ... pro radost 26.6.2018

Den otev ených dve í:
11. listopadu 2017 (sobota) 9.00 – 13.30 hodin
28. b ezna 2018 8.00 – 15.00 hodin (klasická výuka i ŠD a ŠK)

ÚDAJE O T ÍDÁCH, ŠKOLNÍ DRUŽIN , ŠKOLNÍ JÍDELN A P IJÍMACÍ ÍZENÍ
..........................................................................................................................

škol. rok po et t íd po et žák pr m r žák ve t íd pr m r žák na u itele

2014/15 20 430 21,5 14,3

2015/16 19 431 22,7 12,3

2016/17 20 462 23,1 12,8

2017/18 21 473 22,5 12,1

Školní družina

Provoz školní družiny za íná v 6.00 hod. a kon í v 17.00 hodin. Kapacita ŠD je 120 žák . A jako
v p edchozích letech i letos byla napln na. Žáci jsou p ijímáni do ŠD na základ p ihlášky a kritérií
stanovených ve školním vzd lávacím programu. V družin je zaveden pitný režim (zajiš uje ŠJ).
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V rámci školní družiny vede vychovatelka Lada Havlí ková kroužek flétni ek a Markéta Fousková
kroužek výtvarn keramický.

Již po mnoho let navšt vuje školní družina m stskou knihovnu v pravidelných intervalech a již
druhým rokem i s p ednáškou o vyhledávání knížek a chování k nim. I tento školní rok prob hly
pravidelné každoro ní akce – Halloween, Váno ní sout žení, Maškarní bál, arod jnický rej. P i
t chto akcích se osv d ila spolupráce se školním klubem. Dvakrát mohly d ti s družinou navštívit
výstavu s dílni kou v kralupském muzeu (Váno ní a Kouzlo bylinek).

Mezi další již tradi ní akce pat í Pohádková
výprava ke Dni rodiny pro rodi e a d ti a
B h u Komendy, kde jsou vítáni všichni
zájemci nejen z ad rodi , ale i kamarád
a známých. Ob akce pot šily velkým
po tem ú astník .

Mezi další zajímavé akce pat í výlety
b hem prázdnin nebo editelského volna –
ZOO Praha a návšt va veltruského zámku
(podzimní prázdniny), vycházka
Stromovkou s návšt vou Mo ského sv ta
(velikono ní prázdniny), návšt va psího
útulku v Kralupech s povídáním o pejscích
( editelské volno).

Vychovatelky školní družiny se zapojují i do školní akce Prázdniny za školou. Tenhle rok jsme
navštívili ZOOpark Zájezd, rozhlednu na Pet ín v Praze a MiniZOO v Olovnici.

Kate ina Malá, vedoucí vychovatelka ŠD
 
Školní klub

V ov ovacím druhém roce fungování školního klubu jsme se všichni (p edevším já) p esv d ili 
o tom, že nikdy nic není stejné. Rozrostli jsme se o další odd lení, nová sestava byla úpln  jiná 
a celkov  se vše neslo v jiném duchu. Možná mn  osobn  se cht lo trochu vrátit na zem. Spole ná 
cesta k sob  navzájem nebyla tento rok taková jednoduchá, to ale nevylu uje i pozitivní p ínosy. 
Obohacení novou posilou p ineslo pravidelné lego hrátky a anglická odpoledne, která byla završena 
„anglickou bojovkou“.  
Tento rok skupina žák  navšt vující školní klub nebyla moc zru ná , takže i když byla tématem 
sv tová náboženství, pov tšinou jsme ešili vše vyhledáváním informací nebo dopl ujícími kvízy. 
Keltské znaky ovšem byly krásné a k íže z kolí k  vypadaly opravdu efektn .  
Celým rokem nás také provázely r zné akce a  už osv d ené váno ní p espání, návšt va Jump 
parku, i akce nové, které byly zam eny na získávání dovedností a v domostí ve spolupráci  
s kralupským muzeem. Mimo jiné jsme se také dozv d li zajímavé informace na m stském ú ad , 
navštívili jsme plze skou Techmanii nebo d ti z klubu – stejn  jako vloni – nadšen  pomáhaly 
s akcemi v družin  (Den rodiny, maškarní bál). Na konci školního roku jsme zorganizovali bojovou 
hru s t lovýchovn  poznávacími prvky na Hostibejku pro celý první stupe , která se setkala 
s nadšeným ohlasem, takže p edpokládáme, že to nebyl poslední ro ník, a t šíme se na nový rok, 
nové tvá e a zkušenosti.  

Andrea N mcová, vedoucí školního klubu
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Školní jídelna

Školní kuchyn va í cca 630 ob d , z toho je 430 d tských, 57 pro zam stnance školy a 143 pro cizí
strávníky. Pracuje zde 7 zam stnanky v etn vedoucí ŠJ.

Do pracovní nápln kucha ek pat í také úklid a sanitace všech kuchy ských prostor, sklad
potravin a praní prádla.

V období školních prázdnin zajiš ují kucha ky ob dy pro zam stnance školy, kte í jsou v práci, cizí
strávníky a sociální služby m sta.

ŠJ nabízí výb r ze dvou hlavních jídel, která odpovídají výživovým normám. asto je jako dopln k
mlé ný výrobek, salát nebo ovoce, n kdy mou ník. Školní jídelna se snažila o pestrý a zajímavý
jídelní ek, ve kterém byly zastoupeny i mén obvyklé a regionální pokrmy nebo suroviny.

Agenda je vedena v programu VIS, platby za ob dy jsou bezhotovostní formou. V hotovosti
ve výjime ných p ípadech mohou platit jen d ti, cizí strávníci platí bu p evodem nebo inkasem.
Tento školní rok kontrola KHS ani SZPI neprob hla.

Kontrola ŠI zjistila jediné pochybení, a to nedodržení spot ebního koše v jedné z deseti jeho
komodit – ovoci. Proto byla zvýšena etnost podávání ovoce, kompot a erstvých ovocných
džus . 

Ladislava Buriánková, vedoucí ŠJ

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZD LÁVÁNÍ ŽÁK , TESTOVÁNÍ
..........................................................................................

Hodnocení prosp chu

Klasifikováni 1. st. 1. pololetí 221 100 % 2. pololetí 220 100 %
2. st. 1. pololetí 253 100 % 2. pololetí 253 100 %

Nehodnoceni 1. st. 1. pololetí 2. pololetí
2. st. 1. pololetí 2. pololetí

Prosp li 1. st. 1. pololetí 221 100 % 2. pololetí 216 98,2 %
z toho s vyznam. 1. st. 1. pololetí 161 72,9 % 2. pololetí 160 72,7 %
Prosp li 2. st. 1. pololetí 246 97,2 % 2. pololetí 249 98,4 %
z toho s vyznam. 2. st. 1. pololetí 94 37,2 % 2. pololetí 106 41,9 %

Neprosp li 1. st. 1. pololetí 0 0 % 2. pololetí 4 1,8 %
2. st. 1. pololetí 7 2,8 % 2. pololetí 4 1,6 %

Hodnocení chování

1. pololetí 1. st. velmi dobré 219 99,1 % 2. st. 251 99,2 %
uspokojivé 2 0,9 % 2 0,8 %
neuspokojivé

2. pololetí 1. st. velmi dobré 218 99 % 2. st. 247 97,6 %
uspokojivé 1 0,5 % 3 1,2 %
neuspokojivé 1 0,5 % 3 1,2 %
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Testování ve školním roce 2017/18

1. Klima t ídy – využití portálu (www.proskoly.cz)

hodnocení se zú astnily t ídy 2. stupn
celkové pr m rné hodnocení všech kategorií je p ibližn 82 %, žáci se ve škole cítí
dob e

Z výsledk klimatu t íd nejlépe dopadly t ídy 6. B, C, 9. A, B – 92 %, což odpovídá i pohledu
t ídních a ostatních u itel , kte í v t chto t ídách u í.
Nejproblemati t jší byla t ída 8. A s pr m rným hodnocením 59 %, a 6. D – 64 %. Se t ídami se
bude nadále pracovat (Semiramis, výchovný poradce, metodi ka prevence, TU).

 

2. Certifikované testování ŠI – v letošním školním roce neprobíhalo, je plánované na rok
2018/2019

3. Testování 5. ro ník z anglického jazyka – jako podklad pro sestavení skupiny s rozší enou
výukou anglického jazyka

Testování se zú astnili žáci 5. A, 5. B a žáci z ostatních spádových okolních škol. Testy
p ipravily vyu ující Aj – Mgr. Zdena Hájková a Ing. Lenka Nyklí ková. Podle výsledk test byla
vytvo ena t ída s rozší enou výukou Aj s rodilým mluv ím a rozd lena na výuku do 2 skupin.

4. Testování 3. a 7. ro ník – Kvalita školy Úsp šnost školy v %

3. ro ník škola 3. A 3. B
eský jazyk 75 74 76

matematika 71 71 71
anglický jazyk 71 72 70
lov k a jeho sv t 67 66 67

7. ro ník škola 7. A 7. B 7. C
eský jazyk 80 81 75 87

matematika 37 32 30 52
anglický jazyk 62 56 55 75
fyzika 39 37 37 38
biologie 61 65 60 66

5. 6 nejv tších úsp ch školy

1. místo v okresním kole olympiády v n meckém jazyce – Vítek Šatava, 9.A
6. místo v krajském kole olympiády v n meckém jazyce – Vítek Šatava, 9.A
1. místo v Not D – p vecký sbor Hv zdi ky
1. místo v Not D – Anežka erná, Viktorie Sabol íková, 6.C (flétny)
2. místo v Not D – Natálie Vodilová, 4.A (zp v)
2. místo v Not D – Lucie Krumlová, 7.B (zp v)

Malé maturity

Za átkem ervna prob hly ve škole malé maturity. P ihlásilo se 5 žák z devátých ro ník , kte í
m li povinnou zkoušku z eského jazyka a matematiky a volitelného p edm tu – Aj, P , D, Ch.

Žáci nejprve absolvovali didaktický test z eského jazyka a poté ústní zkoušku z eského jazyka,
matematiky a volitelného p edm tu.
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Na zkoušku byla zvolena t í lenná komise – p edseda, zkoušející a p ísedící.

Žáci se na malou maturitu pe liv p ipravili a p edvedli velmi dobré výkony. V hodnocení nebyla
horší známka než chvalitebn .

Malé maturity probíhaly v klidné a p íjemné atmosfé e a žáci si mohli prov it znalosti získané po
celou dobu školní docházky. P i slavnostním vy azení v KD Vltava obdrželi maturitní vysv d ení.

Forma vzd lávání: Denní Standardní výuka

Vzd lávací
oblast

P edm t 1. stupe Dotace
1.

stupe

2. stupe Dotace
2.

stupe
1.

ro ník
2.

ro ník
3.

ro ník
4.

ro ník
5.

ro ník
6.

ro ník
7.

ro ník
8.

ro ník
9.

ro ník
Jazyk a
jazyková
komunikace

eský jazyk a
literatura 7+1 7+2 7+1 6+1 6+1 33+6 4+1 4 3+1 4 15+2

Anglický jazyk 0+1 0+2 3 3 3+1 9+4 3 3 3 3 12
N mecký
jazyk 2 2 2+1 6+1

Matematika a
její aplikace

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 4+1 4+1 4+1 3+1 15+4

Informa ní a
komunika ní
technologie

Základy práce
s po íta em 0+1 1 1+1 1 1

lov k a jeho
sv t

Prvouka 2 1 1+1 4+1
P írodov da 2 2 4
Vlastiv da 2 2 4

lov k a
spole nost

D jepis 2 2 2 2 8
Výchova k
ob anství a
zdraví

1 1 1 1 4

lov k a
p íroda

Fyzika 2 2 2 2 8
Chemie 2 2 4
P írodopis 2 1+1 2 1 6+1
Zem pis 1+1 1+1 1+1 1 4+3

Um ní a
kultura

Hudební
výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4

Výtvarná
výchova 1 1 2 2 1 7 2 1 1 2 6

lov k a
zdraví

T lesná
výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8

lov k a sv t
práce

Pracovní
výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

Ostatní
p edm ty

Aplikovaná
technika 0+1 0+1 0+1 0+3

P írodov dná
praktika 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4

Celkem hodin 20 22 24 26 26 102+16 29 30 32 31 104+18
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Forma vzd lávání: Denní Rozší ená výuka AJ

Vzd lávací
oblast

P edm t 1. stupe Dotace
1.

stupe

2. stupe Dotace
2.

stupe
1.

ro ník
2.

ro ník
3.

ro ník
4.

ro ník
5.

ro ník
6.

ro ník
7.

ro ník
8.

ro ník
9.

ro ník
Jazyk a
jazyková
komunikace

eský jazyk a
literatura 7+1 7+2 7+1 6+1 6+1 33+6 4+1 4 3+1 4 15+2

Anglický jazyk 0+1 0+2 3 3 3+1 9+4
Anglický jazyk
a konverzace 3+1 3+1 3+1 3+1 12+4

N mecký
jazyk 2 2 2+1 6+1

Matematika a
její aplikace

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 4 4+1 4+1 3+1 15+3

Informa ní a
komunika ní
technologie

Základy práce
s po íta em 0+1 1 1+1 1 1

lov k a jeho
sv t

Prvouka 2 1 1+1 4+1
P írodov da 2 2 4
Vlastiv da 2 2 4

lov k a
spole nost

D jepis 2 2 2 2 8
Výchova k
ob anství a
zdraví

1 1 1 1 4

lov k a
p íroda

Fyzika 2 2 2 2 8
Chemie 2 2 4
P írodopis 2 1+1 2 1 6+1
Zem pis 1+1 1+1 1+1 1 4+3

Um ní a
kultura

Hudební
výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4

Výtvarná
výchova 1 1 2 2 1 7 2 1 1 2 6

lov k a
zdraví

T lesná
výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8

lov k a sv t
práce

Pracovní
výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

Ostatní
p edm ty

P írodov dná
praktika 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4

Celkem hodin 20 22 24 26 26 102+16 29 30 32 31 104+18

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
..............................................................

V b eznu 2018 prob hla plánovaná komplexní kontrola ŠI. O výsledcích kontroly byl informován
z izovatel a školská rada.
Zpráva o kontrole je uložena v editeln školy.
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ÚDAJE O DALŠÍM VZD LÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK
................................................................................................................

B hem školního roku se uskute nily kurzy dle odbornosti jednotlivých u itel . Celý pedagogický
sbor byl proškolen v rámci inkluze.
Podrobný rozpis DVPP je sou ástí hodnocení pln ní plánu školy. Všichni ú astníci seminá a kurz
poskytují po absolvování školení škole zp tnou vazbu o kvalit absolvovaného DVPP a p edávají
získané poznatky ostatním koleg m.

P EHLED DVPP
...........................

Spole né vzd lávání jako týmová spolupráce školy
Setkání školních speciálních pedagog , výchovných poradc
Šablony – monitoring projekt
Diagnostika matematických dovedností u raných školák
Odborná správa dokument , uchovávání a vy azování
Aktuální zm ny v právních p edpisech
Road show MS (Ústí n. Lab.)
Správní ízení
Dva kroky k inkluzivní škole
Plavba po mo i knih aneb eská próza po roce 1989
Inspirace pro zkvalit ování výuky Ma a P
Watch, vegarde, mira, sieh, smatri!
Vyu ování cizích jazyk u žák s poruchami u ení
Hygienické minimum pro školní kolektivy jídelen
Práce se t ídou
Domácí vzd lávání
Ko i í zahrada

ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY
...............................................

Lyža ský výcvik

1 skupina žák 7. ro ník – Josef v D l v Jizerských horách

Škola v p írod

adapta ní pobyt žák šestých ro ník , týdenní pobyt žák 3. A a 3. B – RS Máj, Plasy

Projekty – celoškolní

Zájmové vyu ování
Mikuláš ve škole
Výtvarné váno ní dílny
Den Zem a prevence 

Sv t není ernobílý
Den exkurzí

Projekty – t ídní

1. A, B Jedeme za poznáním – Za pohádkou
2. A, B Jedeme za poznáním – Do sv ta poezie
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3. A, B Jedeme za poznáním – Voda kolem nás
4. A, B Jedeme za poznáním – Letíme do vesmíru
5. A, B Jedeme za poznáním – Do Evropy
6. A, B, C, D Jedeme za poznáním – Za poznáním pohybu
7. A, B, C Jedeme za poznáním – Za poznáním IT
8. A Jedeme za poznáním – Do vlastního JÁ
8. B Jedeme za poznáním – Za poznáním p írodních a kulturních pom r St . ech
9. A Jedeme za poznáním – Kralup – istého m sta
9. B Jedeme za poznáním – Holocaustu

Výchovné poradenství

Ve škole p sobí dv výchovné poradkyn – pro 1. a 2. stupe .
Na 1. stupni jde p edevším o ešení p estupk proti školnímu ádu, práci se t ídními kolektivy
v rámci zlepšování p átelských vztah , pé i o žáky se specifickými vzd lávacími pot ebami a
p ijímací ízení na osmiletá gymnázia. V letošním školním roce se na osmiletá gymnázia hlásilo 8
žák , nikdo nebyl p ijat.

Na 2. stupni je práce výchovné poradkyn více zam ena na kariérové poradenství a profesní
orientaci žák , monitorování klimatu t íd, pé e o žáky se specifickými vzd lávacími pot ebami,
ešení porušování školního ádu apod.

Výsledky p ijímacího ízení

Do 1. ro níku bylo p ijato 42 d tí, z toho byly 2 lo ské odklady.

Do primy Dvo ákova gymnázia v Kralupech nebyl p ijat nikdo. Do st edních škol, SOU a OU byli
p ijati všichni vycházející žáci – 47 žák – 4 žáci (gymnázium), 4 žáci (obchodní akademie), 29 žák
(st ední školy), 10 (st ední odborná u ilišt ).

Ze 7. ro níku odcházel 1 žák, z 8. ro ník 3 žáci – všichni byli p ijati na SOU.

Prevence rizikového chování

Na za átku školního roku 2009/10 v rámci práce týmu prevence škola založila školní poradenské
pracovišt . Základní funkcí pracovišt je poradenská innost rodi m, žák m i pedagog m. lenky
týmu prevence ve školním roce 2017/18 byly školní metodi ka prevence (Bc. Petra Vorlová),
výchovná poradkyn 1. stupn (Mgr. Terezie Kaltounková) zárove i jako školní speciální pedagog,
výchovná poradkyn 2. stupn (Ing. Šárka Soukupová), editelka školy (Mgr. Ji ina Hereinová),
zástupkyn editelky školy (Ing. Ivana Pacholíková). V pr b hu školního roku p evzala funkci
výchovné poradkyn pro 2. stupe Dr. (Theol.) Jana Vendelínová. Tým prevence se pravideln
scházel na sch zkách týmu, z kterých vedoucí týmu (Bc. Petra Vorlová) vedla zápisy.

Rodi e byli o funkci školního poradenského pracovišt informováni na 1. t ídní sch zce, kde byli i
seznámeni s náplní MPP J.A.K. proplout školou 2017/18, podle kterého škola celý rok pracovala.
Souhrnné informace jsou uvedeny na webu školy.

V rámci aktivit primární prevence škola zajiš ovala dotazníková šet ení, aby získala podklady pro
další práci s žáky: klima školy – portál www.proskoly.cz

Škola v pr b hu školního roku 2017/18 v souladu s MPP 2017/18 J.A.K. proplout školou po ádala a
realizovala spoustu školních projekt a program . P ehled realizovaných aktivit viz tabulka.
Vyu ující realizovali aktivity v oblasti prevence rizikového chování i v rámci výuky. Vše je
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zaznamenáno v t ídnici pod p íznakem MPP. P ehled je uložen u školní metodi ky prevence, v TK a
v elektronické podob TK.

Ve školním roce 2017/18 prob hlo šet ení ŠI, která v záv re né zpráv uvedla, že výchovné
poradenství je silnou stránkou školy.

Den s prevencí Akce M Ú Kralupy nad Vltavou

Etické dílny Hope4kids, z.s., 2. stupe

erné divadlo – prevence závislosti na IT Divadlo Praha 5.A, 5.B

Semiramis Semiramis o.s., 4. 9. t ídy

IPS M lník – volba povolání 8. 9. ro níky

Den Zem a prevence Celoškolní projekt

Muzeum P R 8. A,B,C

Zdravíkov Projekt 1. ro níku

Petra Vorlová, metodi ka prevence

Zájmové vyu ování
Netradi ní výuka ve smíšených skupinách žák (od 5. ro níku, mladší žáci po t ídách) dle
vlastního výb ru tématu. V letošním školním roce jsme nabídli nap . tato témata:

Zdravá sva ina v hlav za íná
Cestou necestou za zážitky treku
Za zví aty kolem sv ta
P edstavení sleddog sport
Dílna tení
Život ve st edov ku
Cesta do prav ku
Energie v našem život
Dny, které psaly historii eského národa, aneb osudové 8
Výukový plakát
Cestovní kancelá Poznáváme Skandinávii

Výtvarné váno ní dílny
smíšené skupiny žák nap í ro níky – výroba dárk na Váno ní jarmark

Den Zem a prevence
oblast ochrany lov ka za mimo ádné situace – spojeno se Dnem Zem a prevencí rizikového
chování ve spolupráci s hasi ským sborem, ekologickým centrem, útulkem pro opušt ná zví ata
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Plavecký výcvik
2. ro níky – 1. pololetí, 1. ro níky – 2. pololetí

Organizace oblastního kola In line brusle ve spolupráci s KÚ St edo eského kraje
Adventní koncert

slavnostní adventní koncert žák školy

Váno ní hrátky pro d ti s rodi i
hry a sout že pro malé školáky

Váno ní jarmark
prodejní akce s nabídkou váno ních výrobk žák školy pro ve ejnost

Hrajeme, zpíváme, pískáme a tan íme pro radost
Sportovní turnaje pro spádové školy
Velikono ní tvo ení pro rodi e s d tmi
Den exkurzí
Zájmové kroužky:

P vecký sbor Hv zdi ky
Flétny – za áte níci
Flétny – pokro ilí
P íprava na p ijímací zkoušky z j (5. ro .)
P íprava na p ijímací zkoušky z Ma (9. ro .)
Rozvíjení grafomotoriky (pro 1. t .)
Angli tina pro 1., 2., 3. t ídu
Anglická konverzace

Florbal
Práce na PC pro 2. t ídu
Výtvarn keramický kroužek
Lezecký kroužek
Plavání
Va ení
Chovatelský
Spole enské tance

Dny otev ených dve í
tradi ní sobotní den otev ených dve í spojený s doprovodnými akcemi
jaro – klasická výuka

Propagace školy
webové stránky
FB
ú ast na ve ejném život m sta (Dny Kralup, sout že, sport, koncerty)
tisk – Kralupský zpravodaj, Týdeník M lnicko, M lnický deník
KTZ – TV – Kralupská kabelová televize

KLUB MLADÉHO DIVÁKA

Ve školním roce 2017/18 jsme hned v íjnu navštívili Divadlo ROKOKO, kde jsme vid li úsp šný
p íb h n žné lásky za kruté doby – ŽELARY, což je adaptace nejvyhledávan jšího bestselleru
posledních let.

Na jevišti nenastala chvíle nudy a herecké výkony si zasloužily hlubokou poklonu. Na konci si
nejeden divák otíral dojetím slzy. M žeme íci, že toto p edstavení se m že právem za adit mezi
skute n povedené.
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Naše druhé divadelní p edstavení bylo p ed Vánocemi a vydali jsme se do GOJA MUSIC HALL na
sv tový muzikálový hit dle stejnojmenné filmové p edlohy – PLES UPÍR . Práv hudba byla prvním
lákadlem pro diváky. Vynikající byl zejména slavnostní p lno ní zámecký ples, na který pozval
hradní pán i své poddané, kte í vylézali z hrob a p ipravovali se na velkou hostinu.

Další naše p edstavení se konalo v divadle V Celetné a byly to p íb hy ze života malého Mikuláše a
jeho povedených kamarád – MIKULÁŠOVY PATÁLIE. P edstavení leželo na pomezí dosp láckého
a d tského sv ta.

Hrálo se jak na jevišti tak i mimo n j a šestice malých uli ník prožívala r zná spole ná
dobrodružství nejen ve školních lavicích, ale i doma. Všudyp ítomná rozlítanost, rva ky a neustálé
poš uchování, by se právem dalo za adit k plus m Patálií. P estože jednoduchou scénu tvo ilo jen
pár lavic, dokázali z ní herci n kolika pohyby vymodelovat kulisy ke všem p íb h m. Vynikající
herecký výkon p edvedla i Milena Steinmasslová, která vytvo ila roli u itelky a Mikulášovy
maminky. S ladností zkušené here ky se pohybovala po jevišti a jako dosp lý element dokázala
vyvážit d tské t ešt ní ostatních herc .

Poslední naše p edstavení tohoto školního roku bylo na ja e za nádherného po así v Divadle na
Vinohradech, a to veršovaná komedie nejv tšího klasika francouzského komediálního jevišt , která
se smíchem nahlížela na trpkost manželství – ŠKOLA ŽEN. I toto p edstavení se našim mladým
divák m a len m Klubu mladého diváka velmi líbilo, p estože s manželstvím vzhledem k svému
mládí nemají ješt žádné zkušenosti.

Co záv rem? Jako zp tná vazba pro nás je skute nost, že si svého lenství v KMD natolik považují,
že si po posledním p edstavení rezervovali místo v KMD i v dalším školním roce. A to je pro nás asi
to nejv tší ocen ní.

Mgr. Lenka Kohoutová
ŠKOLA O IMA RODI

V tšina rodi , pokud nejsou leny školské rady nebo orgán KPŠ, si názor na školu vytvá í pouze
prost ednictvím svých ratolestí, které ji navšt vují, a stejn tak je to i v mém p ípad . Po doposud
t íleté zkušenosti jsem ráda, že jsme pro syna zvolili tuto školu, p estože se pro ni nerozhodli
rodi e žádného jeho kamaráda z mate ské školky, nebo se mu tam líbí a chodí do ní rád.

Uvítala jsem, že již b hem p edešlého školního roku byla žák m uložena povinnost mít mobil nebo
jinou elektroniku p i pobytu ve škole vypnuté. B hem tohoto školního roku jsem se pak
p esv d ila, že ve škole je ádn a s náležitou pé í postaráno o bezpe í žák i v nep edvídatelných
krizových situacích – když jednoho b eznového dopoledne došlo k výbuchu v areálu kralupské
rafinérie, syn nám poté doma vypráv l, jak museli mít ve škole všude zav ená okna a d ti z družiny
šly ven teprve poté, co jim paní editelka p išla íct, že pobyt venku je bezpe ný a do vzduchu
neunikly nebezpe né látky.

Jako rodi oce uji rovn ž vst ícnost a otev enost pedagogických pracovník školy, školní družiny i
ostatních zam stnanc . Syn je nadšený z nejr zn jších školních i družinových aktivit spo ívajících
jak v návšt v kroužk , sportovních sout ží, v nichž se mohou pom it se žáky ostatních škol
(nap . ve fotbalu nebo skákání p es švihadlo), tak i ad hoc aktivit a výlet v uplynulém školním
roce m la velký úsp ch nap . p ednáška o surikatách s živými exemplá i, váno ní dílny a jarmark,
výlet do Hulic do Domu vody, do Zooparku Zájezd i ZOO v Praze, Halloween se strašidelnou
diskotékou, maškarní bál s diskotékou, výlet do Stromovky s návšt vou Mo ského sv ta v Praze,
velikono ní dílny a pletení pomlázek, arod jnický rej, návšt va kralupského muzea s dílni kou,
škola v p írod v Plasech u Plzn , pohádková výprava pro rodi e a d ti atd.
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Velké díky proto pat í všem, kte í se se zájmem a pé í starají o naše dítka, jakož i o chod celé školy,
ímž p ispívají ke spokojenosti d tí a tím i jejich rodi .

Mgr. Markéta Vajnerová, rodi
Úsek úklidu

Žádná škola se neobejde bez úseku úklidu a pana školníka, který se stará o správný chod
budovy; spraví, co je t eba, zlepšuje, vyrábí a hlídá, aby úklid šlapal... A nejinak je tomu i u nás.

Školní rok 2017/2018 z pohledu školníka:

Pro tento školní rok jsme m li jasn vytý ený cíl – udržet standard úklidu i údržby.

V oblasti úklidu vidím menší problém v asovém rozložení; prodlužuje se doba pro výuku, kroužk ,
pohovor , pronájm a r zných aktivit v objektu školy, což neumož uje plynulý úklid. Údržba
školních prostor vyžaduje v tší zam ení a to zejména na starším nábytku, podlah, odpad ,
rozvody vody apod.

B hem letošního roku došlo k vým n pracovnic úklidu, což p isp lo k lepšímu stavu kolektivu.

Op t velké dík za vytrvalost a za celoro ní namáhavou práci.

Milan Hošek, školník
PARTNE I ŠKOLY
............................

Spádové školy
Farní charita
DDM
PPP M lník
Dvo ákovo gymnázium Kralupy
SOŠ a SOU Kralupy
Semiramis
ZŠ Lib chov

ZŠ Václava Havla
SPC pro MP
Logopedka Mgr. Radka Šnýdrová
M stské muzeum Kralupy
Kralupská sportovní
M stská knihovna Kralupy
Psí útulek
SDH Kralupy

SPC pro d ti s vadami zraku
Aloise Klara

Ekologické centrum Kralupy

ZÁV R
...........

Školní rok 2017/18 byl velmi náro ný pro všechny zam stnance školy. Inkluze se rozb hla na plné
obrátky a postavila p ed nás nelehké úkoly. Po et asistent pedagoga narostl na šest, celý úvazek
speciální pedagožky tém nedosta oval. Prakticky každý týden p icházela nová a nová
doporu ení, která úkolovala všechny pedagogické pracovníky, ale i administrativu. Myslím, že díky
všem ob tavým zam stnanc m školy jsme vše zvládli na výbornou, i když n kdy na hran svých
možností.

Velmi nás t ší každoro ní velký zájem o p ijetí žák do pátých a šestých ro ník . Pro p íští školní
rok jsme nemohli uspokojit bohužel všechny zájemce, což nás moc mrzí a v íme, že díky grantu,
který M sto Kralupy získalo na p ístavbu školy, se do budoucna vše vy eší a nebudeme muset žáky
odmítat.

Mgr. Ji ina Hereinová, editelka školy

Pedagogická rada seznámena s výro ní zprávou dne 29. srpna 2018.
Zpráva schválena školskou radou dne 25. zá í 2018.
P ipomínky školské rady: bez p ipomínek



www.zskomenda.cz


