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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 
............................................ 
 
Do Základní školy na 
Komenského náměstí - do 
„Komendy“ -  jsem chodil jako 
žáček a později v ní více než 20 
let učil. Mám k ní tím pádem 
zvláštní, téměř srdeční vztah, 
utužený povodněmi 2002 a 
2013, kdy jsme společně s jejím 
personálem, s žáky, rodiči a 
s dobrovolníky z celé republiky  
bojovali o její znovuvzkříšení.  

Škola je dobře vedená, skvěle 
vybavená a oblíbená. A protože 
je zároveň i výhodně  
 
 

 
 

dopravně dostupná, 
navštěvuje ji hodně dětí z 
okolních obcí, jejichž rodiče  
na „Komendě“ třeba i 
 studovali, nebo v Kralupech 
bydlí, pracují a svoje ratolesti 
mají tak ve své blízkosti. Je to 
škola se stále velkou 
perspektivou a Město Kralupy 
se snaží, aby stejně jako 
ostatním školským výchovným 
zařízením ve městě, byla i jí 
věnována náležitá péče a 
sloužila tak všem dětem, které 
ji navštěvují, nebo se do ní 
chystají.   

 
Petr Holeček, starosta  

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) 
                    Marie Blažková (zřizovatel) 
                             Jan Špaček (zřizovatel) 
           Ing. Olga Měkotová (rodiče) 
                        Radka Holeštová (rodiče)    

 Školská rada se sešla ve školním roce 2015/2016 celkem třikrát. Na první schůzce 
projednala připravované znění nové verze školního vzdělávacího programu J.A.K., 
seznámila se s návrhem okruhů pro výuku Pva v návaznosti na využití učeben  
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 výuky polytechnických předmětů a s novým rozvrhem platným od 13.1.2016 
v souvislosti s odchodem jedné vyučující na MD. 

 Na druhé schůzce se opět projednávaly návrhy na změny ve verzi 7 ŠVP, 
připravované úpravy školního řádu a byla informována o činnosti školy 
v uplynulém období. 

 Na třetí schůzce byly schváleny úpravy školního řádu.  
   
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. 

 

 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 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 vyučuje 
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 
registrace ze dne 26. 1. 1993 u Ministerstva vnitra ČR. Předsedkyní KPŠ je 
Ing. Blanka Nedbalová.  

 

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 vlakového a autobusového nádraží 
zajišťuje škole 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 %). 
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Škola má mnoholetou pověst „bezpečné školy“, kterou se snažíme udržet a podřizujeme tomuto 
cíli veškeré školní aktivity. Budova školy je zabezpečena uzamčenými vchody (zaměstnanci vstupují 
přes čip) a ve vrátnici je dozorčí služba, která zapisuje a ohlašuje každou návštěvu, kterou si musí 
převzít dotyčný zaměstnanec. V letošním školním roce jsme zabezpečili vchod do školních družin. 
Každé oddělení je vybaveno videotelefonem, aby vychovatelka viděla, koho do družiny pouští.  

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 využívány téměř pravidelně. Kromě toho bylo 
možné si sjednat schůzku individuálně po předchozí domluvě s vyučujícím či vedením školy 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 doprovodnými akcemi pro 
širokou veřejnost. Rodičům nejsou dveře školy zavřené nikdy. Kdykoliv 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. Škola je zapojena do aktivity Rodiče vítáni. 
 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY – ZÁKLADNÍ ÚDAJE V KČ (ROK 2015) 
......................................................................................................... 
 

Výnosy (příjmy): 
 

Dotace z rozpočtu MŠMT – neinvestiční                            17.521.310,00 
Dotace z rozpočtu Středočeského kraje – účelová                        10.000,00 
Dotace z rozpočtu zřizovatele na provoz                        2.909.000,00 
Dotace od zřizovatele – účelová                                     50.452,00 
Vlastní činnost     2.457.060,00 
Doplňková činnost 1.612.687,00 

Výnosy celkem 24.560.509,00 
 

Náklady (výdaje): 
 

státní rozpočet:  
- náklady na platy       12.663.771,00 
- zákonné odvody     4.477.153,00 
- ONIV (učebnice, pomůcky, vzdělávání …)     390.386,00 
 

rozpočet zřizovatele (hlavní položky): 
- materiál                                                                                     1.948.662,00 
- energie                                                                                       1.126.636,00 
- opravy a údržba                                      396.369,00 
- ostatní služby                                                                                451.114,00 
- mzdové náklady                                                                           193.178,00 
- pronájmy (SOKOL, sportovní hala)                                               100.020,00 
- majetek                                                     200.232,00 
 

doplňková činnost:     1.509.128,00 

Náklady celkem                                                                       24.241.592,00 
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Hospodářský výsledek – zisk celkem ve výši: 318.915,87 Kč (hl. činnost – 215.357,33 Kč a 
doplňková činnost – 103.558,54 Kč) byl schválen radou města Kralupy nad Vltavou a rozdělen 
takto: 
 

227.776,00 Kč – odvod zřizovateli za nespotřebované energie a neodvedené odpisy 
  70.000,00 Kč    –  fond odměn 
  21.139,87 Kč    –  fond rezervní 
 

Zůstatky fondů k 31.12.2015 
 

Fond rezervní – 345.873,- (čerpán na mzdové prostředky pro speciálního pedagoga – 
87.002,- a na nákup školních židlí – 77.230,- Kč). 
 

Investiční fond  – 466.389,- 
 

Fond odměn     – 92.841,- (čerpání na odměny ve výši 43.510,- Kč) 
 

FKSP                – 54.125,- 
Jarmila Servátková, ekonomka školy 

 
OBORY VZDĚLÁVÁNÍ 
......................................... 

Název zvoleného vzdělávacího programu: ŠVP ZV J.A.K., kód oboru 79-01-C/01  

Název zvoleného vzdělávacího programu: ŠVP LMP J.A.K., příloha pro žáky s lehkým mentálním 
postižením, kód oboru 79-01-C/01 

 V současné době vyučujeme podle vzdělávacího programu J.A.K. ve všech třídách. Jeden žák 
na 1. stupni pracuje podle programu LMP ZŠ. Na 1. stupni pracuje také asistentka 
pedagogů, jednak se žákem s LMP, žákem s ADHD a také se žáky ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Velkou pomocí pro žáky s diagnostikovanou poruchou učení 
nebo chování a pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí je 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 podruhé do 
mezinárodního projektu 
EDISON, kdy ve škole týden se 
žáky pracovalo 16 zahraničních 
studentů 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. 
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 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 doplň-
kových činností.  

Dlouhodobě vedeme děti ke vztahu 
k prostředí prostřednictvím motivač-
ního programu. Odměnou jsou body, 
tzv. Komeňáčci. Ty mohou děti 
získávat za třídění druhotných surovin, 
jako např. papíru, baterií a elektro-
odpadu. Velký zájem u dětí je ve sběru 
víček a starého pečiva, které věnu-
jeme ZOO Praha. Nejen zde pak 
 mohou zapojit širší část rodiny.  

Staré pečivo částečně využíváme 
i v našem Zookoutku. Při kabinetu 
přírodopisu je  řada exotických i domá-
cích mazlíčků. Zde mají děti  
 

možnost pečovat o zvířata v  průběhu 
svého volna nebo v hodinách volitel-
ných předmětů a kroužku. 

Své znalosti pak mohou zúročit nejen 
v hodinách přírodovědných předmětů, 
ale i na mnoha olympiádách, kterých 
se v průběhu roku zúčastňujeme.  

Přínosná je i spolupráce s Ekocentrem 
Kralupy, prostřednictvím kterého jsme 
například zapojeni do projektu Čisté 
město. Také se pravidelně potkáváme 
na Dni  Země. Ten je spojen s výsad-
bou dřevin, poznáváním okolí města, 
návštěvou psího útulku Lesan a 
mnohými jinými zážitkovými a vzdělá-
vacími akcemi. 

V neposlední řadě je součástí výuky 
řada exkurzí, vycházek a výletů, které 
mají dětem přiblížit přírodu bližšího 
i širšího okolí regionu. 

 Mgr. Jakub Němeček 
 

Dále škola podporuje výuku přírodopisu a rozšiřuje jej formou 
chovatelského kroužku, v rámci kterého se žáci učí pečovat 
i o živá zvířata, která jsou v přírodopisném koutku. Již několik 
našich žáků odešlo studovat do Čakovic chovatele cizokrajných 
zvířat a našli uplatnění v zoologických zahradách. V tomto 
školním roce se opět naši žáci a žákyně dostali do mezinárodního 
kola soutěže Mladý chovatel.  

  

  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.  

 Výuka tělesné výchovy je podporována a rozvíjena dalšími 
nadstavbovými aktivitami, např. plaváním a lezením na lezecké 
stěně, turnaji s ostatními školami v regionu, pořádáním vlastních 
turnajů v rámci školy i pro spádové školy, sportovními akcemi pro 
žáky a rodiče, spoluprací s Kralupskou sportovní a lezeckým 
oddílem. 
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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
 

 Výlet do Vídně v rámci výuky němčiny jsem si opravdu moc užila. Nadchla mě zahrada u 
zámku Schönbrunn, překrásná je Poseidonova fontána. Zajímavé to bylo také v ZOO. Nejvíc 
se mi líbily pandy, u kterých jsem strávila nejvíc času. Opravdu krásný je Stephansdom, 
stavba je propracovaná do nejmenších detailů. Asi největší zážitek byl na Vídeňském kole 
v Pratru, odkud byl úžasný rozhled na celý Prater a jeho atrakce, ale i na Vídeň. Sice jsem 
byla za celý den hodně unavená, bolely mě nohy, ale byl to opravdu super zážitek.  

                    Alžběta Měkotová, žákyně třídy 7. A  

 Letos již podruhé škola ve spolupráci s KPŠ nabídla v době letních prázdnin (první dva týdny) 
„Prázdniny za školou“. Celou akci finančně podpořil zřizovatel v rámci městských grantů. 
Rodiče měli možnost přihlásit své děti na různé celodenní nebo polodenní aktivity vedené 
pedagogy školy (výlet do ZOO Praha a Ústí n. L., výtvarné tvoření, sportovní aktivity, výlet 
do Veltrus, Nelahozevsi, za památkami Prahy atd.). Akce se setkala opět s velkým 
úspěchem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 



 

    

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRALUPY NAD VLTAVOU,  
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 198, OKRES MĚLNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

2015/2016 
9 

 Školní 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 
žákovský parlament (dříve žákovská rada). Každý rok si žáci 5. - 9. tříd volí své dva zástupce, 
kteří je zastupují. Parlament se pod vedením zvoleného předsedy schází 1x za měsíc. Pro 
letošní rok byla zvolena předsedkyní Adéla Holomková ze třídy 9. B. Schůzek se účastní 
i jeden zástupce pedagogického sboru, ten má však pouze koordinační funkci a působí jako 
prostředník mezi vedením školy, učiteli a zástupci žáků. V roce 2015/2016 se této úlohy 
ujala 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 spolupráce 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 děním ve škole nebo s problémy, které školu trápí. 

Prvním krokem nově ustanoveného parlamentu bylo odsouhlasení nových stanov. 
 Zástupci parlamentu se také spolupodíleli na pořádání různých akcí. V letošním  roce se 
žákovský parlament aktivně zapojil do projektu Svět není černobílý, který byl finančně 
podpořen Středočeským krajem.  

 V rámci projektu vymysleli žáci 2. stupně 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 
především byli nadšeni z reakce svých mladších spolužáků. V projektu bychom rádi 
pokračovali i v příštím roce.  

V červnu se uskutečnil výlet do Velvar jako odměna za celoroční práci zástupců 
 parlamentu. Proběhla prohlídka nově otevřeného Muzea technických hraček i s  poutavým 
výkladem a praktickými ukázkami a dále sportování na „Vrbovišti“ s hracími plochami na 
pétanque a kuličky, kde si žáci (leckdy poprvé) vyzkoušeli  tyto hry a poměřili mezi sebou 
svoje dovednosti. Výlet byl hezkou tečkou za celým školním rokem.   

 Mgr. Terezie Kaltounková, speciální pedagožka 
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 Vzdělávání cizinců 

Vedle žáků – cizinců, kteří se už narodili v České republice nebo v ní pobývají již delší dobu, 
přicházejí do školy i žáci nemluvící česky; ti především potřebují pomoc s českým jazykem, 
ale také se začleněním do prostředí české školy. Zapojení těchto žáků probíhá už několik let 
po sobě bez větších problémů, neboť škola má nastavena opatření vedoucí k jejich 
integraci. 

 Individuální nebo redukované plány pro výuku českého jazyka 
 Celoškolní projekty – Celoškolní akce (předvánoční dílny, den otevřených dveří, 

EDISON, kavárničky pro rodiče, Global Village, zájmové vyučování, ŠvP, sportovní 
den) 

 Klub mladých diváků 
 Zájmové útvary 
 Třídní schůzky a konzultace s rodiči 
 DVPP 
 Spolupráce s výchovnou poradkyní 
 Spolupráce se speciální pedagožkou  

Kromě výuky redukovaného učiva českého jazyka příslušného ročníku bylo individuální 
doučování zaměřeno na rozvoj a obohacování slovní zásoby, poslech češtiny a na správnou 
výslovnost, ale i na pochopení významu českých slov, českých zvyků, tradic a na české 
reálie. Dále byl upraven rozvrh tak, aby žáci mohli docházet na výuku českého jazyka a 
druhého cizího jazyka do nižších tříd. Usilujeme o otevřenou školu, proto zveme rodiče do 
vyučování i k účasti na ostatních aktivitách školy (kavárničky, Global Village, den otevřených 
dveří, atd.).  
 

 

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 
................................................................................................................... 
 
Hereinová Jiřina Mgr.  ředitelka školy 
Pacholíková Ivana Ing. zástupkyně ředitelky školy 
Servátková Jarmila  ekonomka 
Šafratová Lenka  hospodářka a pokladní 

 

Třídní učitelé      Bez třídnictví 

Kohoutová Lenka, Mgr.  1.A  Benda Petr 
Rosová Beáta, Mgr.   1.B   Griffith Jeffery Scott 
         Hájková Zdena, Mgr. 
Faltusová Olga, Mgr.   2.A    Hlavová Bohuslava, Mgr. 
Strejčková Jaroslava, Mgr.  2.B   Mlsová Kateřina   
Spálenková Iva, Mgr.   2.C  Římsová Hana, Ing. 
       Saidlová Jana, Bc. 
Pražáková Markéta, Mgr.  3.A            Sakalová Libuše, Mgr. 
       Vlk Jiří, Mgr. 
Kořínková Václava, Mgr.  4.A  Vogeltanzová Věra, PaedDr.  
Pojarová Jana, Mgr.        4.B    
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Školní družina     
Fousková Markéta, DiS.  5.A  Malá Kateřina   
BcA. Židoňová Simona, DiS.  5.B  Havlíčková Lada    
       Fousková Markéta, DiS.   
Šulová Ivana, Mgr.   6.A  Jarošová Pavla 

Kučírková Miluše, Mgr.  6.B    
       Školní jídelna              
Soukupová Šárka, Ing.  7.A  Buriánková Ladislava  
Černá Barbora , PhDr.   7.B  Bekeová Jana     
       Matoušková Ivana   
Němeček Jakub, Mgr.   8.A    Opplová Kristýna   
Vorlová Petra    8.B  Novotná Jaroslava  
Mašková Romana, Mgr.  8.C  Simiková Ilona 
 
Košičárová Svetlana, Mgr.  9.A   Správní zaměstnanci 
Moravec Lukáš   9.B  Hošek Milan 
       Hošková Pavla 
       Lichtenbergová Jana 
MD a RD      Šimková Hana 
Bauerová Jiřina, Mgr.     Tomšů Růžena  
Hermanová Michaela, Mgr.       
Jantačová Pavla Marie, Mgr.    Speciální pedagog  
Procházková Veronika, Mgr.    Kaltounková Terezie, Mgr.   
             
Dlouhodobá nepřítomnost    Asistent pedagog 
Libichová Nicola     Průšová Jana, Mgr.   
    

 
RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
............................................................................................................................. 
 

Ve školním roce 2015/16 měla škola celkem 55 zaměstnanců včetně zaměstnankyň na rodičovské 
dovolené, z toho 8 na částečný úvazek. 
Pedagogický sbor je na 1. stupni stabilizovaný, tvořený výhradně ženami. Kromě jedné pedagožky 
jsou všechny kvalifikované.  

Obdobná je situace na 2. stupni. Tři pedagogové nemají potřebnou kvalifikaci. Čtyři vyučující 
studují. Vyučující VV má uznánu kvalifikaci podle § 10 zákona 563/2004, zákona o pedagogických 
pracovnících na poloviční úvazek. Ve sboru vyučují čtyři muži. Anglickou konverzaci vyučuje rodilý 
mluvčí. 
 
pedagogové        35 včetně vedení a školní družiny  
       5 zaměstnankyň na rodičovské dovolené 

asistentka ped.      1  

speciální pedagožka   1 
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V rámci pedagogického sboru pracují 2 výchovné poradkyně pro 1. a 2. stupeň, metodička 
prevence, koordinátor EVVO, dva koordinátoři ICT, jedna asistentka pedagoga a jedna speciální 
pedagožka.   

Přehled zaměstnanců   

interní pedagog. prac.   34 

externí pedagog. prac.    1 

kvalifik. pedag. (VŠ)   24 

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

vychovatelky       4 

ostatní pracovníci   13 

asistentka pedagoga     1 

speciální pedagožka    1 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 
.................................................................................. 

Školní rok začíná v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek  
28. ledna 2016. Ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.  

Podzimní prázdniny    29. a 30. října 2015 
Vánoční prázdniny    23. prosince 2015 – 3. ledna 2016 
Jednodenní pololetní prázdniny  29. ledna 2016 
Jarní prázdniny   1. – 7. února 2016  
Velikonoční prázdniny   24. a 25. března 2016 
Hlavní prázdniny    1. července – 31. srpna 2016 

 
Pedagogické rady:   Třídní schůzky:    

1. 24. srpna 2015  9. září 2015  17.00 hodin 
2. 19. listopadu 2015  24. listopadu 2015 17.00 hodin (9. roč. – 16.30) 
3. 25. ledna 2016  21. dubna 2016 17.00 hodin 
4. 26. dubna 2016 
5. 23. června 2016   
  
Konzultační hodiny po domluvě s jednotlivými vyučujícími (telefon, e-mail …) 
Společné konzultace:  12. ledna 2016 (16.00 – 18.00 hodin) a 7. června 2016 (16.00 – 18.00). 
Ředitelka školy: sudý týden, úterý, 16.00 – 17.00 hodin  

Ředitelské volno:   Den otevřených dveří:   

16. listopadu 2015   7. listopadu 2015  9.00 – 13.30 hod.  
3. června 2016   6. ledna 2016  8.00 – 15.00 hod. (klasická výuka i ŠD)
      
Adventní koncert žáků školy + výstava  17. prosince 2015 (17.00 hodin) 
Vánoční jarmark     17. prosince 2015 (10.00 – 19.00 hodin) 
Vánoční hrátky pro 1. stupeň   17. prosince 2015 (14.00 – 17.00 hodin) 
Vánoční koledování     22. prosince 2015 (11.00 hodin) 
Koncert Hrajeme a zpíváme pro radost  27. června 2016 (17.00 hodin) 
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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 

 

Školní družina 

Provoz školní družiny začíná v 6.00 hod. a končí v 17.00 hodin.  
Kapacita ŠD je 120 žáků. 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.  

V rámci školní družiny fungovaly kroužky flétniček (4 skupiny), výtvarně-keramický a rukodělný (2 
skupiny). 

Pravidelnou činnost školní družiny průběžně 
během roku doplňovaly návštěvy Městské 
knihovny, delší vycházky (např. pozorování 
nutrií), bobování a kluzákování (v zimním 
období), účast ve výtvarných soutěžích (DDM, 
Městská knihovna, Ekocentrum atd.). 
Novinkou bylo v červnu sportovní odpoledne, 
které se setkalo s velmi pozitivním ohlasem 
dětí a stane se pravidelnou akcí i v příštím 
školním roce.  
Školní družina je už druhým rokem zapojena 
do projektu Čtení pomáhá. 
Během tohoto roku proběhla i řada akcí. 
Mezi ty pravidelné každoroční patří – 

Halloween, Mikulášská, Vánoční soutěžení, 
Maškarní bál a Čarodějnický rej, také 
návštěvy v kralupském muzeu – interaktivní 
výstava M. Patřičného a výstava Řemesla 
našich předků i s dílničkami. Mezi další 
zajímavé akce patří výlety – ZOO Praha, výlet 
do Nelahozevsi, výlet do čokoládovny 
v Praze, návštěva interaktivní výstavy 
Zahrada 2 v Praze. A tento rok je doplnila 
ještě zajímavá akce – Interhafí putování – 
práce s pejsky.  
Největší akcí byla již naše tradiční akce 
Pohádková výprava pro rodiče a děti ke Dni 
rodiny s rekordním počtem účastníků 105.  

Kateřina Malá, vedoucí vychovatelka ŠD 

Školní jídelna 

Kapacita školní jídelny je 600 obědů denně, naplněnost 90 %.  
Školní kuchyně vaří průměrně 540 obědů, z toho je 375 dětských, 45 pro zaměstnance školy a 120 
pro cizí strávníky. 

Pracuje zde 6 zaměstnankyň včetně vedoucí ŠJ. Do pracovní náplně kuchařek patří také úklid 
kuchyňských prostor, skladů potravin a praní prádla. V období školních prázdnin zajišťují kuchařky 
vaření pro zaměstnance školy, cizí strávníky a Dům s pečovatelskou službou, případně také akce 
DDM a akci naší školy Prázdniny za školou. 
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ŠJ nabízí výběr ze dvou hlavních jídel, která musí odpovídat výživovým normám a dodržovat 
tzv. spotřební koš. Ten obsahuje 10 základních komodit, jež musí školní jídelny plnit dle Vyhlášky 
o školním stravování číslo 107/2005 Sb. 

ŠJ se snažila o pestrý a zajímavý jídelníček, kde byly 
zastoupeny i zdravé a regionální pokrmy. 
Pro 7 žáků ze sociálně slabých rodin škola zajistila 
přes společnost Women for Women a Drab 
Foundation poskytování obědů celý školní rok 
zdarma. 

Agenda ŠJ je vedena v programu VIS, platby za 
obědy jsou bezhotovostní formou, v hotovosti 
pouze v odůvodněných případech. 

Před zahájením školního roku bylo provedeno 
vymalování kuchyně i školní jídelny. 
Při kontrole KHS nebyly zjištěny závady, kromě opotřebovaných hran stolů v kuchyni. Celé pracovní 
desky stolů byly proto vyměněny. 

Ladislava Buriánková, vedoucí školní jídelny 
 

Výsledky přijímacího řízení 

Do 1. ročníku bylo přijato 42 dětí, z toho bylo 7 loňských odkladů.  

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 speciální 
pedagožka.  

Do primy Dvořákova gymnázia v Kralupech bylo přijato 6 žáků. Do středních škol, SOU a OU byli 
přijati všichni vycházející žáci – 48, z toho 28 žáků na maturitní obory a 20 žáků na učební obory.  

Gymnázium – čtyřleté     6 
Informační obory      5 
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 4  
Stavebnictví, geodézie, kartografie    5 
Doprava a spoje      1  
Zemědělství a lesnictví     6 
Ekonomika a podnikání     6 
Gastronomie, hotelnictví, turismus    5 
Umění a užité umění      4 
Potravinářství a potravinářská chemie   1 
Obchod       1 
Osobní a provozní služby     2 
Nezařazení obory – tiskař, fotograf    2 
 
O prodloužení školní docházky požádali rodiče čtyř žáků, z těch nakonec odchází na SŠ tři a do 
devátého ročníku postupuje pouze jeden.  
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, TESTOVÁNÍ 
........................................................................................................ 

 
Hodnocení prospěchu  
 
Klasifikováni  1. st.  1. pololetí 221 100 %  2. pololetí 223 100 % 
  2. st. 1. pololetí 210 100 %  2. pololetí 208 100 % 
 
Nehodnoceni  1. st. 1. pololetí --- ---  2. pololetí --- --- 
  2. st. 1. pololetí --- ---  2. pololetí --- --- 
 
Prospěli  1. st. 1. pololetí 219 99,1 %  2. pololetí 221 99,1 %  
z toho s vyznam.  1. st. 1. pololetí 175 79,2 %  2. pololetí   54 24,2 % 
 
Prospěli  2. st. 1. pololetí 200 95,2 %  2. pololetí 199 95,7 % 
z toho s vyznam.  2. st. 1. pololetí   52 24,8 %  2. pololetí   49 23,6 % 
 
Neprospěli  1. st. 1. pololetí     2   0,9 %  2. pololetí     2   0,8 % 
  2. st.  1. pololetí   10   4,7 %  2. pololetí     9   4,3 % 
 
 

Hodnocení chování 

1. pololetí 1. st.  velmi dobré 221 100 %  2. st.  197 93,8 % 
    uspokojivé --- ---        8   3,8 % 
    neuspokojivé --- ---        5   2,3 % 
 

2. pololetí 1. st.  velmi dobré 223 100%  2. st.  205 98,6 % 
   uspokojivé --- ---        3   1,4 % 
   neuspokojivé --- ---    --- --- 

 
 

Testování ve školním roce 2015/16            
 

1. Klima třídy – využití portálu www.proskoly.cz  

- hodnocení se zúčastnily 4. a 5. ročníky a všechny třídy 2. stupně 

- celkové průměrné hodnocení všech kategorií je přibližně 76 % 

- nejlépe hodnocené -  zábava, kamarádství, pohoda a důvěra 

- nejhůře hodnocené – respekt 

Z výsledků klimatu tříd nejlépe dopadly třídy 7. B, 7. A, 5. A, které přesáhly 90 %, což odpovídá 
i pohledu třídních a ostatních učitelů, kteří v těchto třídách učí. 
Nejproblematičtější jsou třídy 8. C, 6. A, 6. B s průměrným hodnocením 60 %. 

 

2. TIMSS – testování ČŠI  
 

V květnu 2015 byly testovány 4. ročníky z matematiky a přírodovědy. Výsledky byly zveřejněny 
až koncem letošního školního roku.  

http://www.proskoly.cz/
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TABULKA 1: Průměrná úspěšnost žáků v matematice a v přírodovědě (v %) 
 

  Matematika 
 

Přírodověda 
   celkem dívky chlapci celkem dívky chlapci 

Česká republika 55,2 54,1 56,3 58,2 57,2 59,3 

ZŠ Komenského 53,1 56,4 50 56,7 55,8 57,5 

 
TABULKA 2: Průměrná úspěšnost tříd vaší školy v matematice a v přírodovědě (v %) 
 

Třídy Matematika 
 

Přírodověda 
 

 
celkem dívky chlapci celkem dívky chlapci 

4.A 54,8 62,2 49 59,7 57,9 61 

4.B 51,5 51,9 51,1 53,9 54,1 53,6 

 
Z výsledků vyplývá, že se naše škola umístila v obou předmětech na celorepublikovém 
průměru. 
 

Ze žákovských dotazníků je zřejmé, že žáci chodí do školy rádi a že se hodně naučí. 
 

3. Testování 5. ročníků z anglického jazyka jako podklad pro sestavení skupiny s rozšířenou 
výukou anglického jazyka. 

 
Testování se zúčastnili žáci 5. A, 5. B a žáci z ostatních spádových okolních škol. Testy připravili 
vyučující Aj pod vedením paní učitelky Vogeltanzové. Podle výsledků testů byly vytvořeny dvě 
skupiny žáků pro výuku anglického jazyka. 

4. Výběrové zjišťování výsledků žáků 2015/2016 – 6. ročník ZŠ – ČŠI 

V květnu proběhlo testování 6. ročníků v matematické gramotnosti. Cílem výběrového 
zjišťování nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem bylo poskytnout 
informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu 
osvojených znalostí a dovedností. Výsledky školy odpovídají průměru. 
 

5. 18 největších úspěchů školy 

 1. místo v celostátním kole soutěže Bobřík informatiky – Antonín Vysoký, 5. B 
 1. místo v krajském kole olympiády mladých chovatelů – Julie Kodejšová, 7. B 
 1. místo v krajském kole olympiády mladých chovatelů – Marek Benda, 7. A 
 1. místo v soutěži Nota D ve zpěvu nejmladších žáků – Michaela Jurková, 2. A 
 1. místo v soutěži Nota D – instrumenty flétna – Alžběta Měkotová, 7. A 
 1. místo v soutěži Nota D ve zpěvu – sbory – pěvecký sbor Hvězdičky 
 1. místo v soutěži Nota D – instrumentalisté bicí – Martina Benda, 7. B  
 1. místo v soutěži Seifertovy Kralupy, kategorie I. – Michaela Jurková, 2. A 
 1. místo v soutěži Seifertovy Kralupy, kategorie II. – Kamila Štropová, 4. B 
 1. místo v soutěži Seifertovy Kralupy, kategorie III. – Natálie Khemlová, 6. B 
 2. místo v okresním kole v recitaci – Valerie Soukupová, 8. C 
 2. místo v krajském kole olympiády mladých chovatelů – Hana Vojtěchová, 8. A 
 2. místo v krajském kole olympiády mladých chovatelů – Karolína Fousková, 9. A 
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 2. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce – Adéla Holomková, 9. B 
 2. místo v okresním kole soutěže Finanční gramotnost – družstvo ZŠ Komenského 
 2. místo v mezinárodním kole chovatelské olympiády – Julie Kodejšová, 7. B 
 6. místo v mezinárodním kole chovatelské olympiády – Karolína Fousková, 9. B 
 6. místo v mezinárodním kole chovatelské olympiády – Hana Vojtěchová, 8. A 

 
Škola opět nabídla všem žákům 2. stupně volitelný předmět s hodinovou týdenní dotací. Tento 
předmět mají žáci možnost volit každý rok jiný. V letošním školním roce se jednalo o 13 skupin 
v pěti volitelných předmětech: 

Anglická konverzace   
3 skupiny  

Chovatelství    
4 skupiny  

Netradiční výtvarné techniky   
1 skupina  

Míčové hry    
3 skupiny  

Informatika     
2 skupiny 

 
 Ukázka práce z předmětu netradiční 

výtvarné techniky 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Anglická konverzace s rodilými mluvčími 
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UČEBNÍ PLÁN VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 
........................................................................ 
 
Název předmětu       Týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku 
                                         1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Český jazyk    8 10 8 7 7 5 4 4 5 
Cizí jazyk    1 0 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 4 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 1 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  
                                          
C e l k e m             20  22 24 26 26 29 29 32 32 

 
 
UČEBNÍ PLÁN PODLE ZŠ LMP VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 
................................................................................................ 
 

Název předmětu      Týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku 
                                        1. 2. 3. 4. 5.  
Čtení   3 0 5 0 0 
Psaní   3 0 3 0 0 
Počty   4 0 5 0 0  
Matematika   0 0 0 5 0  
Prvouka   0 0 2 0 0  
Hudební výchova   0 0 1 0 0 
Výtvarná výchova  0 0 2 0 0 
Tělesná výchova   0 0 3 0 0 
Pracovní výchova   0 0 3 0 0 

Celkem   10 0 24 5 0 



 

    

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRALUPY NAD VLTAVOU,  
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 198, OKRES MĚLNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

2015/2016 
19 

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

1.  V říjnu 2015 proběhla kontrola KHS Mělník pod vedením paní A. Stehlíkové ve školní 
kuchyni a jídelně, jejímž výsledkem bylo nařízení na pořízení nových pracovních stolů do 
školní kuchyně. Požadavek byl splněn. 

2. Dále proběhl interní audit Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou pod vedením Bc. 
Martiny Zelinkové – celkové hodnocení bylo velmi uspokojivé a nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. 

3. ČŠI školu ve školním roce 2015/2016 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 
.......................................................................................................................... 

 
Ve vysokoškolském studiu pokračuje Petra Vorlová, BcA. Simona Židoňová (t.č. na MD), Petr 
Benda, vychovatelka ŠD Nicola Libichová (t.č. na MD). 

Během školního roku se uskutečnily kurzy dle odbornosti jednotlivých učitelů a celý pedagogický 
sbor se účastnil kurzu Právní povědomí pedagogů s lektorem Mgr. Ladislavem Dvořákem, 
odborníkem na školské právo.  

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

PŘEHLED DVPP 
............................. 
 
25.8. Celý pedagogický sbor BOZP 
15.9. Současné trendy v edukaci žáků 

s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ    
17.9. Hodnocení lidí   
23.9. Bezpečnost ve školách a školských 

zařízeních   
24.9. Konference primární prevence 

rizikového chování 
7.10. Hlasová výchova dětí  
8.10. Využití „neškolských strategií“ pro 

řešení úloh v Ma na 2. a 3. stupni         
12.10. Kázeňské problémy ve školní třídě  
13.10. NIQES 
20.10. Kazuistický seminář 
22.10. Tvořivá literární výchova 
23.10. Chemie je život kolem nás i uvnitř nás    

3.11. ADHD – Neklidné a nesoustředěné 
dítě 

3.11. Reflexe mé práce 
5.11. Dějiny Československa 1945 – 1990  
5.11. Tvořivá literární výchova 
12.11. IVP   
13.11. Mit Sicherheit sprechen  
13.11. NIQES 
24.11. Konference Školství  
25.11. Spisová a archivní služba  
27.11. Koučink v učitelské praxi       
4.12. Konference Semiramis 
8.1. Zápis dětí do 1. tříd 
18.2. Mluvíme o migraci 
19.2. Děti s ADHD 
22.2. Novela právních předpisů (Mělník) 

http://www.descart.cz/kurzy.php?akce=cislokurzu&id=2015081256
http://www.descart.cz/kurzy.php?akce=cislokurzu&id=2015081256
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1.3. Biochemické pochody v těle člověka  
9.3. Hodnotící pohovory  
16.3. Konference Učitelé a děti 21. stol. 
21.3. Čtení s porozuměním 
22.3. Legislativa   
29.3. Tvorba plánů pedagogické podpory 
31.3. Čtenářské dílny a její využití ve výuce 
7.4. Výtvarné činnosti  
8.4. Jedlý les 
11.4. Mnohočleny jako stavebnice   
11.4. Internet v němčině 
11.4. Seminář Společné vzdělávání 
12.4. Ekonomika rodiny aneb jak na rodinné 

finance?      

15.4. Lieder für Nichtsänger  
20.4. Komunikace s rodiči  
25.4. Burza nápadů v chemii  
26.4. Co s problematickým zaměstnancem?    
28.4. Inspis - Školní vzdělávací program    
11.5. Plán pedagogické podpory a práce 

s žákem v rámci 1. stupně 
podpůrného opatření 

25.5. Šablony  
2.6. Právní povědomí pedagogů  
15.6. Výroční zpráva   
17.6. Kurz zdravotníka 

 

 
ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY A JEJÍ PREZENTACI NA VEŘEJNOSTI 
........................................................................................................................... 
 
Lyžařský výcvik   

- 1 skupina žáků 7. ročníků 

Škola v přírodě   

- adaptační pobyt žáků 6. A, B, týdenní pobyt žáků 3. A a 
2. C  

 

 

Projekty – celoškolní 

Zájmové vyučování 
Mikuláš ve škole 
Výtvarné vánoční dílny 
Den Země a prevence   
EDISON 
Projekt Kdo jiný? 
Svět není černobílý 
 
 
Projekty – třídní  

1. A, B Jedeme za poznáním – Pohádka 
2. A, B, C Jedeme za poznáním – Poezie 
3. A Jedeme za poznáním – Literatura 
4. A, B Jedeme za poznáním – České pověsti, Karel IV. 
5. A, B Jedeme za poznáním – Vesmír 
6. A Jedeme za poznáním – Země 
6. B Jedeme za poznáním – Svět 
7. A Jedeme za poznáním – Krav maga 
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7. B Jedeme za poznáním – Bezpečnost  
8. A, B, C Jedeme za poznáním – Mělnicko 
9. A, B Jedeme za poznáním – Přírodní vědy 
 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
................................................................. 

Od začátku školního roku 2009/10 v rámci práce týmu prevence pracuje ve škole školní 
poradenské pracoviště. Základní funkcí pracoviště je poradenská činnost rodičům, žákům i 
pedagogům. Členky týmu prevence ve školním roce 2015/16 byly metodička prevence (Petra 
Vorlová), výchovná poradkyně 1. stupně (Mgr. Jaroslava Strejčková), výchovná poradkyně 2. 
stupně (Mgr. Ivana Šulová), speciální pedagožka (Mgr. Terezie Kaltounková), zástupkyně ředitelky 
školy (Ing. Ivana Pacholíková) a ředitelka školy (Mgr. Jiřina Hereinová). Tým se scházel pravidelně 
v průběhu celého školního roku, zápisy prováděla vedoucí týmu Petra Vorlová.  

Rodiče byli o funkci školního poradenského pracoviště informováni na 1. třídní schůzce, kde byli i 
seznámeni s náplní MPP „J.A.K. proplout školou 2015/16“, podle kterého škola celý rok pracovala.  

V rámci aktivit primární prevence škola zajišťovala dotazníková šetření, aby získala podklady pro 
další práci se žáky: dotazník MCI klima školní třídy, dotazník klima třídy - Loď, anketa – 
problematika Facebook (sociální sítě), klima školy – portál www.proskoly.cz.   

Škola v průběhu školního roku 2015/16 v souladu s MPP 2015/16 J.A.K. proplout školou pořádala a 
realizovala mnoho 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 třídní knize a v elektronické podobě třídní knihy. Hodnocení 
aktivit je popsáno v Hodnotící zprávě MPP 2015/2016. 
 

PROJEKTY A PROGRAMY REALIZOVANÉ V RÁMCI PREVENCE 

PEER Program 
Den s prevencí 
Etické dílny 
Černé divadlo – prevence závislosti na IT 
Semiramis 
Protidrogový vlak 
IPS Mělník – volba povolání 
Den Země a prevence 
EDISON 

Muzeum Policie České republiky 
Česko sportuje 
Zahraj si roli ve fóru 
Klima třídního kolektivu 
Lékaři bez hranic, Polní nemocnice 
Kdo jiný? 
Život bez závislostí 
Kavárnička pro rodiče 
Svět není černobílý 

 

Petra Vorlová, metodička prevence 

 

 
 
 
 
 

Den prevence 
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Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÝCH TÝMŮ 

..................................................................... 

Humanitní PT  byl zřízen jako poradní orgán školy a spadají do něj předměty český jazyk a 
literatura, dějepis, výchova k občanství a zdraví, mediální výchova. 

Činnost za školní rok 2015/2016: 

- časové plány 

- spolupráce v oblasti výuky daných předmětů 

- DVPP (předávání informací, inspirace do výuky) 

- plánování a organizace exkurzí (Národní divadlo, Česká televize, Terezín, Kulturní památky 

Prahy) 

- plánování a organizace přednášek (Pravěké lokality v okolí Kralup, Příběhy bezpráví, Nástrahy 

internetu) 

- Rozšíření fondu školní knihovny 

- Propagace školy 

- Účast na soutěžích (Dějepisná olympiáda, Olympiáda z českého jazyka, Recitační soutěž – 

okresní i krajské kolo, Seifertovy Kralupy) 

- Malé maturity – příprava 

- Úprava ŠVP 

Spolupráce v humanitním týmu funguje velmi dobře, a to jak po stránce formální (plnění 
jednotlivých úkolů), tak i té neformální (vzájemná podpora a pomoc). To vše vede k lepším 
vztahům mezi členy i ke zlepšení celkového klimatu školy.  
 

PhDr. Barbora Černá, vedoucí humanitního týmu 
 
PTMFI  tým – sdružuje vyučující matematiky, fyziky, informatiky a je zřízen jako poradní orgán 
ředitele školy 
 
Celoroční činnost – předmětový tým na svých schůzkách probíral body ze svého celoročního plánu 
- ŠVP – úprava pro nové období, platnost od září 2017 
- časové plány, klasifikace, výsledky výuky, testování 
- malá maturita 
- příprava ke zkouškám, spolupráce s 1. stupněm 
- DVPP a studium na VŠ  
- soutěže, exkurze, zájmové útvary 
- hospitace, úvazky 
- pomůcky, učebnice 
 
Tým se scházel pravidelně a projednával body z celoročního plánu, plnil úkoly dané ze schůzek 
vedoucích týmů, diskutoval problematiku výuky jednotlivých předmětů, porovnával vzdělávací 
výsledky jednotlivých tříd a žáků, upravoval ŠVP pro další období, nebyly to schůzky z donucení, ale 
rádi jsme se sešli a popovídali si o všech problémech, které nás pálí a navrhovali konkrétní řešení.  
Dobře se nám společně hovoří o problematice matematiky, hledáme řešení pro zlepšení zájmu 
žáků o výuku M, Fy, ale i I. Předáváme si informace ze školení, ale i z VŠ. 
 

Mgr. Miluše Kučírková, vedoucí matematického týmu 
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PT – výtvarně-hudební (VVHV) byl zřízen jako poradní orgán ředitele školy a sdružuje vyučující 
předmětů Vv a Hv.  
 
Ve školním roce 2015/16 se tým zabýval touto náplní: 

- Tvorba a kontrola časových plánů včetně průběžného plnění (TK) 
- Plán vzájemných náslechů, plnění a odevzdání zpracovaných záznamů z náslechu vedení školy 
- Spolupráce při výzdobě školy, nástěnek ve městě, soutěžích, výstavách, exkurzích, 

vystoupeních 
- Nabídka kroužků v oblasti Hv a Vv 
- Vyhledávání a výběr soutěží, příprava na vystoupení, programy 
- DVPP – výběr členů dle nabídky 
- Pomůcky 
- Kritéria dohledů nad žáky ve škole 
- Zajištění bezpečnosti žáků, bezpečnost v odborných učebnách 
- Etický kodex učitele 
- Sledování platnosti doložek učebnic 
- Potřeby ZŠ v OP VVV 2015-20 
- Kontrola ŠVP, případné návrhy na změny 
- Kontrola četnosti známek 

Kateřina Mlsová, vedoucí výtvarně-hudebního týmu 
 
Tým 1. stupně je zřízen jako poradní orgán ředitele školy a sdružuje všechny předměty, které se 
vyučují na 1. stupni. 
 

Činnosti: 
- Plán práce, časové plány, plány hospitací a náslechů a jejich realizace 

- DVVP + předávání poznatků, pomůcek, informací z těchto školení mezi jednotlivými členy 

týmu 

- Účast na veřejných vystoupeních (Den otevřených dveří, vánoční koncert, Advent na 

Palackého náměstí, závěrečný koncert k ukončení školního roku) 

- Vedení kroužků 

- Spolupráce s výchovnou poradkyní (pravidelné měsíční schůzky) 

- Spolupráce se speciálním pedagogem 

- Práce na projektech a projektových dnech, „Vánoční hrátky pro žáky a rodiče“ 

- Recitační soutěž – Seifertovy Kralupy 

- Spolupráce se spádovými školami – vybíjená, atletika 

- Setkání budoucích prvňáčků – Už jsem skoro školák (5 setkání během školního roku) 

- Česko sportuje  

V letošním školním roce se členové týmu pravidelně scházeli jak formálně na schůzkách, tak i 
neformálně při řešení nejrůznějších problémů, předávání zkušeností atd.  Na všech úkolech a 
činnostech spolupracovali a dílčí úkoly si po domluvě rozdělili. Kooperace funguje na dobré úrovni. 
Členové si vycházejí vzájemně vstříc, pomáhají si a ochotně plní své úkoly. Tým velmi dobře 
spolupracuje. Společně plánuje a organizuje různé aktivity žáků 1. stupně – sportovní aktivity 
(vybíjená, atletika), vystoupení na veřejnosti, vánoční hrátky, schůzky pro budoucí prvňáky, 
recitační soutěž a další činnosti. 
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Všichni se velmi dobře zhostili náročné práce, cíle se nám podařilo úspěšně splnit. Tým je důležitou 
součástí výchovně vzdělávacího procesu na naší škole. 

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: 

- Barvy vesmíru 
- Rok luštěnin 
- Co lidské oko nevidí 
- Pátrání po stopách W. A. Mozarta 
- Svět z koňského hřbetu  
- Jak se žilo ve středověku a další 

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 rizikového 
chování ve spolupráci se zdravotním lyceem v Praze, hasičským sborem, útulkem pro opuštěná 
zvířata, ekocentrem a dalšími 

Plavecký výcvik  

 2. ročníky – 1. pololetí, 1. ročníky – 2. pololetí 

Sportovní den  

 Již tradičně škola připravila ve spolupráci s DDM v rámci Dnů Kralup tentokrát v mokré variantě 
v DDM a v ZŠ Komenského, všichni pedagogové zajišťovali organizaci akce a jednotlivá 
stanoviště 

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 

Aranžování suché vazby – pro žáky 7. ročníků 

Hrajeme a zpíváme pro radost 

 koncert na školní zahrádce spojený s tanečním vystoupením žáků školy- vystoupil pěvecký sbor 
Hvězdičky, soubory flétniček, sólový zpěváci a sólisté ve hře na hudební nástroje, taneční 
soubory a také hosté z řad rodičů 

Sportovní turnaje pro spádové školy 

Velikonoční výstava 
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Zájmové kroužky  

Flétny – začátečníci      Havlíčková 
Flétny – středně pokročilí     Havlíčková 
Flétny – pokročilí      Havlíčková 
Příprava na přijímací zkoušky z Ma (9. roč.)   Košičárová 
Taneční, dance together (pro žáky 1. st.)   Košičárová 
Rozvíjení grafomotoriky (pro 1. tř.)    Pojarová 
Angličtina pro 2. třídu      Faltusová 
Recitační (pro 1. st.)      Faltusová 
Florbal        Vlk 
Matematik       Vorlová 
Deskové hry       Vorlová 
Rukodílný       Jarošová 
Práce na PC pro 4. třídu     Kořínková 
Výtvarný kroužek (1. st.)     Pražáková 
Pěvecký sbor Hvězdičky     Benda 
Míčové hry (6. tř.)      Šulová 
Angličtina pro 1. třídu      Strejčková 
Příprava na přijímací zkoušky z Čj (5. roč.)   Židoňová, Vogeltanzová 
Příprava na přijímací zkoušky z Ma (5. roč.)   Vorlová, Moravec 
Výtvarně-keramický kroužek      Fousková 
Rozvíjíme němčinu (7. a 9. tř.)    Hereinová 
Lezecký kroužek      Jícha 
Anglická konverzace (pro 4. a 5. tř.)    Spálenková 
Chovatelský (pro 2. a 3. tř.)     Němeček 
Veselá věda – zábavné pokusy z Che, Fy a Bi       www.veselaveda.cz 

 
Dny otevřených dveří 

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

 jaro – klasická výuka 

Knihovna a informační centrum 

 možnost využití pro žáky i pedagogy 
v odpoledních hodinách, knihovna byla 
v letošním školním roce i díky podpoře 
zřizovatele obohacena o desítky nových 
titulů, které přilákaly nejednoho nového 
čtenáře 

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 
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INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO RODIČE  

...................................................... 

 Bakaláři 

o Program „Bakaláři“ je moderní informační systém pro školu, žáky a rodiče. 

Umožňuje zpracovávat veškerou školní agendu, včetně elektronické žákovské knížky 

a elektronické třídní knihy. 

o Rodiče mají přístup do systému přes přidělené heslo a mohou si o svém dítěti 

okamžitě zjistit informace o aktuálních známkách, chování, absenci a další 

informace od třídního učitele vyučujících. Dále si mohou přes tento systém 

kontrolovat probranou látku, zadané úkoly, realizované projekty, aktuální suplování 

a mnoho dalších informací. 

 

 Webové stránky školy 

o Webové stránky školy poskytují základní informace o škole, školní jídelně a školní 

družině. Jsou zde k dispozici kontakty na zaměstnance školy, základní školní 

dokumenty, dokumenty pro žáky a rodiče (školní vzdělávací program, žádosti, 

formuláře, výroční zprávy), rozvrhy žáků a učitelů. Dále poskytují aktuální informace 

o dění ve škole, týdenní a měsíční plány školy, plánované akce, proběhlé akce a 

fotogalerii. 

o Rodiče mohou přes www stránky nahlašovat absenci žáků, odhlašovat obědy a 

účastnit se aktuálních anket pro rodiče. 

 

 Konzultace ředitelky a zástupkyně  

o Ředitelka a zástupkyně nabízí rodičům pravidelně každých 14 dní konzultační 

hodiny. Rodiče mohou v tuto dobu bez ohlášení přijít s žádostí o uvolnění žáka na 

víc jak 2 dny i s jakýmkoliv dotazem nebo problémem. 

 

 Třídní schůzky a konzultační hodiny 

o Škola nabízí pro rodiče několikrát do roka třídní schůzky nebo konzultační hodiny, 

při kterých jsou ve škole přítomni zpravidla všichni vyučující a rodiče se mohou 

informovat o studijních výsledcích a výchovných opatřeních svých dětí anebo 

konzultovat s třídním učitelem. 

Ing. Ivana Pacholíková, zástupkyně ředitelky 

 

KLUB MLADÉHO DIVÁKA  
....................................... 

Škola nabízí žákům 2. stupně možnost navštívit během školního roku 4 divadelní představení 
v různých pražských divadlech a to v rámci svého volného času, neboť jsou představení většinou 
v odpoledních hodinách.  

Zájem je veliký a téměř stálý, neboť jsme i tento školní rok jezdili ve velmi podobném složení jako 
rok minulý. 

V letošním roce jsme jako první navštívili Divadlo ABC, kde jsme shlédli představení V+W Revue. 
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Bylo to představení plné známých písní a humoru, ale také představení, které nám přiblížilo 
kořeny, myšlenku, obsah a tvorbu Osvobozeného divadla, vyjasnilo pojmy jako forbína, avantgarda 
či cenzura. Bylo velmi obdivuhodné, že členové divadelního souboru předvedli mnoho dovedností 
– tančili, stepovali, zpívali i bez doprovodu hudby a hráli na několik hudebních nástrojů. Všichni 
umělci sklidili v sále za obdivuhodné výkony velký potlesk všech. 

Naše druhé představení byly Gulliverovy cesty v Divadle D21. Bylo to velmi malé divadlo pro diváky 
i pro herce. Příběh pojednával o dalších zámořských cestách Gullivera, které ve známém 
holywoodském filmu z roku 2010 nejsou. Po představení následovala diskuze.  

Třetí představení se konalo v Divadle Ponec a neslo název COME SEE COMME ÇA – TANEČNÍ 
KONTRASTY. Pražský komorní balet zde představil 3 ukázky současných choreografů, které 
spojovala především snaha o divácky srozumitelné dílo, kde hlavní roli hraje tanec. Tématem bylo 
lidské chování s jeho světlými i temnými stránkami.  

Závěrečné představení bylo v Divadle Hybernia a to přímo muzikál, po kterém žáci celý rok tolik 
toužili – Sibyla královna ze Sáby. Vystoupení bylo neskutečné a fantastické. Prostě jak se říká, to 
nejlepší nakonec.  

Věříme, že nám podařilo prostřednictvím divadelního umění kultivovat naše žáky a doplnit jim 
alespoň zčásti vzdělání v oblasti umělecké a estetické. 
A jestli se nám podaří vychovat budoucí pravidelné návštěvníky divadel, tak budeme nadmíru 
spokojeny. 
 

Mgr. Lenka Kohoutová, Mgr. Svetlana Košičárová 

 
 
ÚSEK ÚKLIDU 
.......................... 
 

Žádná škola se neobejde bez úseku úklidu a pana školníka, který se stará o správný chod  
budovy, spraví, co je třeba, přišroubuje, vyrobí, zajistí opravu. A nejinak je tomu i u nás. 

Školní rok 2015/2016 z pohledu školníka: 

Jako každý rok začínáme v měsíci září s pocitem dobře vykonané práce během prázdnin (ve škole 
totiž probíhá generální úklid). Začíná nám standardní práce při úklidu a údržbě. V listopadu nám 
odchází jedna členka kolektivu a další má zdravotní problémy. Po nějaké době se podařilo sehnat 
náhrady a reorganizovat kolektiv. 

Co se týká údržby a oprav, tak mám pocit, že tento školní rok byl o poznatek klidnější v ničení 
školního majetku ze strany žáků. Naopak v investičních pracích a různých úprav ve školním areálu 
je vidět zase kus vykonané práce. 

Na závěr bych chtěl vyzvednout celý úklidový kolektiv, že zvládl vše ve zdraví (i když pod velkým 
fyzickým náporem) a ku prospěchu chodu školního zařízení. 

Jsem rád, že jsem to přežil. 
Milan Hošek, školník 
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PARTNEŘI ŠKOLY 
................................. 
 

 Spádové školy 
 Farní charita 
 DDM 
 PPP Mělník 
 Dvořákovo gymnázium Kralupy 
 SOŠ a SOU Kralupy 
 Semiramis 
 ZŠ Úvaly 
 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 

 
 
 

 

ZÁVĚR 
............. 

 
Školní rok 2015/2016 probíhal dle plánu. Škola plní základní úkoly dané zákonem a ze strany 
zřizovatele jí jsou pro to vytvářeny podmínky. 

Máme za sebou úspěšný školní rok. Žáci pod vedením svých učitelů dosáhli mnoha výrazných 
úspěchů v soutěžích a olympiádách. Uskutečnilo se mnoho tradičních i nových akcí. Žáci chodili do 
školy rádi a to je naším hlavním cílem. 

Za vším děním ve škole stojí mnoho práce a ochoty učitelů, vychovatelek, administrativních 
pracovnic, ale i zaměstnanců správních – školníka, uklízeček, vedoucí školní jídelny, kuchařek. A 
proto bych závěrem chtěla ocenit podíl všech zaměstnanců na dobrých výsledcích školy a jejím 
neustálém rozvoji. Rovněž tak patří poděkování zřizovateli, který školu podporuje a umožňuje jí 
další růst a zlepšování prostředí pro práci. 
 

Mgr. Jiřina Hereinová, ředitelka školy 
 
Pedagogická rada seznámena s výroční zprávou dne 25. srpna 2016. 
Zpráva schválena školskou radou dne 30. září 2016 
Připomínky školské rady: bez připomínek 
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. Pravo.|evá orientace (prostorové vnímání)

. Procvičování jemné motoriky

. Seznámení se ško|ou

\ /uplynulém školním roce se naše ško-
V la zapojila díky pedagogrim Ing. Šár-

ce Soukupové a Mgr. Jakubovi Němečkovi
do Chovatelské olympiády, což je meziná-
rodní soutěž, která si klade za cíI na|ézt
mladé chovatelské nadšence a talenty, je-
jíchŽ znalosti a dovednosti chce podporovat
a pomáhat jim v odborném rozvoji.

Z naší školy se zričastnily žákyně Hana
Vojtěchová ze 7,A, Karolína Fousková z B.A
a Karolína DŤevová z 9.B.

Prvním rikolem bylo napsat odbornou se-
minární práci zaměŤenou na vybran1i druh
zvíŤete. Kompletní práci včetně uveden1ich
zdrojri informací, grafii a fotografií posoudi-
la porota, a pak už následovalo celopražské
- krajské kolo, které se konalo 11. května
2015. Soutěžící museli absolvovat test obec-
n1ich a odborn1Ích znalostí, poznávací test
a ristní pohovor zaměŤeny na obhajobu za.
slané práce. Naše škola zaznamenala velk1i
rispěch, neboť Karolína Fousková s tématem
Králík Teddy ve své kategorii zvítězila, stej-
ně tak Hana Vojtěchová s prací Mťrj Rex.
Karolína DŤevová, která se specializovala
na osmáka degu, obsadila skvěIé druhé mís-
to. Všechny se tak probojovaly do finále.

V srpnu pak proběhlo v ostravě finálové
mezinárodní kolo. Kromě samotné soutěže
byl pro všechny pňipraven zajímav1i pro-

?

glam včetně prohlídky města, pŤednášek,
diskotéky a návštěvy místní zoologické za-
hrady. Soutěžící byli rozděIeni do skupin
dle sv1fch kategorií a měli tak možnost si
pŤedávat zkušenosti, postňehy, kontakty, do-
konce navázat i pŤátelství.

Na konci pobytu následovalo vyhlašování
v1;isledkri v každé kategorii. Ani zde naše
žákyně rozhodně neuďělaly ostudu. Karolí-

a^eb pŤíprava na L, tŤídu

Těší se na vás uěítelkg l. stupně Zš

I

É

t :

iuoto, noio
| , ,

. škola Vola:

na Fousková obsadila 13. místo, Hana Voj-
těchová se umístila na 3. pŤíčce a Karolína
DŤevová skončila na stŤíbrné pozici. Všech-
ny dívky si zaslouží velké uznání, za naši
škqlu nezbyvá než poděkovat za skvělou
reprezentaci a popŤát Ťadu dalších chova-
telsk1iich rispěchri.

PHDR. BARBoRA čERNÁ'

KARoLíNA rousxovÁ

NovÝ školní rokje tady
Š ):*i, :Ť. ::,:!i:::"JT ffitrl
zapsan5Ích détí, z toho + děti
zasedly do školních lavic ripl-
ně poprvé. Děti ve škole pÍivíta-
Ia nejen paní Ťeditelka, učitelé,
ale i čtyŤi asistentky pedago-
ga, které spolupracují s učiteli
na pňímé v1ichovné a vzdělávací
činnosti u žákri se speciálními
vzdělávacími potŤebami.

V prriběhu roku čeká na děti
celá Ťada projektri. NapŤíklad
Archa Noemova, která navazu-
je na pňírodovědeckou expozici
v nové budově Národního mu-
zea, projekt Karel IV., kde se
děti druhého stupně seznámí
s Životem našeho v'iznamné-

ho panovníka a jeho odkazem,
projekt Kulich do škol, kter11í
interaktivní cestou Seznamu-

je děti s problematikou opuš-
těn1/ch psri a koček, projekt
Prázdninov1i vlak pro děti ze

speciální tňídy' vydání dalšího
čísla školního časopisu Dekl,
na jehož tvorbě se podílejí žáci
všech tŤíd. Naše škola je rov-
něž zapojena do projektu Eko-
centra Čisté město. Začátkem
ňíjna se žáci 6. a g. ročníku
vydají na vycházku pŤírodou
s poznávánÍm zdejších rost-
lin a stromri' V Husově parku
pak žáci naší školy vysadí lípu.
K 30. 9. jsme ukončili projekt
Moderní učitel 21. století, dí-
ky kterému získali pedagogičtí
pracovníci školy za pomoci ško-
litelri z Čvut zkušenosti s pra-
cí s tablety a jejich praktick1;im
využitím ve vyuce.

Bc. M!cHAELA oBYToVÁ HnculcovÁ



ic|avem Hav|em seznámilv divad|e.

l trochu anglicky, jsem to do-
l jednávala.Takjsemsedostďa

do nejuŽšího kruhu preziden.
) ta. Poté jsem pŤipravova|aza-
. hraniční návštěvy u nás a
' Havlovy návštěvy v zahrani-
i čÍ,..pŤiblíŽila začátky své prá.
! ce na Hradě Veronika Vrecio.
t nová.
l A poslední slovo hostri pat-
t Ťilo Jaroslavu Hutkovi. Divá-

krim zazpíval píseĎ, kterou
l HavlovisloŽilvroce1977,kdyŽ
, \ž seděl par měsícti
' vkriminále.
. ,,PoPrvé jsem mu ji zútd|,
. kdyŽ se wátil z vězení. My
, jsme na něj tehdy čekali u něj
l doma a venku zase čekali po-

vzPo MÍN KoVÉ akce se zrfi častni|o pŤes osmdesiít I idí.

ušenšrÍ oivade|nícl četli z Havlova Vyrozumění. Foto 3x: Dení|ďJiŤí Říha

Iicajti. Bylo chladno a první
Václavova starost, když pŤi-
šel, byla, jestli by někdo těm
policajtrim neměl donést čaj,
žetammrznou; To olgu pěkně

. 
wtoči]o. Řekh mu, áť jim ho
donese sám a uŽ se newací. Já
jsem mu pak zabrál' tuhle pí.
seĎ, z čehoŽ měl radost. on
uměl strašně emocionálně
prožívat věci, což mu závi-
dím,..Ťekl s kytarou na klíně

Jaroslav Hutka. ,,Abych Hav-
la jen nechvá]il, měl jednu ne.
schopnost. Neměl hudebnÍ
sluch a mizerně zpíval, ale
zrovna zpival moc rád,.. po-
znamenď s ťrsměvem písnič-
káŤ.

Vzpomínkoqf večer Václa-
va Havla uspoŤádď mšenskÍ
evangelickÍ sbor ve spolu.
práci s Komisí pro kulturu a
cestovnÍ ruch města Mšena.

:t
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Každou sobotu najdete
vMělnickémdeníku, 

nastránceMojerodina
snímkymiminek

narozenfch v pŤedch ozlm
t dnuvporodnicích

mělnické aneratovické
nemocnice.
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Kralupská Komenda uspěla v mezinárodní soutéži
Kralupy - V uplynulém škol.
nÍm roce se naše škola zapoji-
la díky pedagogrim Ing. Šárce
Soukupové a Mgr. Jakubovi
Němečkovi do Chovatelské
olympiády, coŽ je mezinárod-
nÍ soutěž, která si klade za ci].
na|ézt mladé chovatelské nad-
šence a talenty, jejichŽ zna-
losti a doveďnosti chce podpo-
rovat a pomáhat jim v odbor-
némrozvoji.

,Z naši školy se z častnily
Žákyně Hana Vojtěchová ze
7.A, Karolína Fouskováz8.A a
KarolÍna DŤevová z 9.B.

Prvnim kolembylonapsat
odbornou seminárni práci za-
měŤenou na vybranf druh
zvxete. KompletnÍ práci včet-
ně uvedenÝch zdrojri infor.
mací, grďli a fotogrďií po-
soudila porota a pak uŽ násle.
dovalo celopraŽské _ krajské

kolo, které se konďo 11. květ.
na 2015. SoutěŽící museli ab.
solvovat test obecnÝch a od-
bornÝch znalostí, poznávací
test a stní pohovor zaměŤen1f
na obhajobu zaslané práce.

Naše škola zaznamenaLa
velkÝ Írspěch, neboť Karolína
Fousková s tématem Králík
Teddy ve své kategorii. zvité.
zila, stejně tak Hana Vojtě.
chová s pracÍ Mtij Rex. Karo.
lína DŤevová, která se specia.
lizovďa na osmáka degu, ob-
sadila skvělé druhé místo.
Všechny se tak probojovaly do
finále.

V srpnu pak proběhlo v os.
travě finálové mezinárodní
kolo. Kromě samotné soutěŽe
byl pro všechny pŤipraven
zajimavy program včetně pro-
hlÍdky města, pŤednášek, dis-
kotéky a návštěvy mÍstní zoo-

logickézahrady.
SoutěŽící byli rozděleni do

skupin dle sqfch kategorií a
měIi tak možnost si pŤedávat
zkušenosti, postŤehy, kontak-
ty, dokonce navázat i pŤátel.
stvi.

Na konci pobytu následo-
vďo vyhlašování vÝsledkri v
každé kategorii. Ani zde naše
Žákyně rozhodně nriudělďy
ostudu. KarolÍna Fousková
obsadila 13. mÍsto, Hana Voj.
těchová se umÍstila na tŤetí
pŤíčce a Karolína DŤevová
skončila na stŤíbrné pozici.
Všechny dívky si zasloužÍvel-
ké uznání, za naši školu ne.
zbyvá neŽ poděkovatza skvě.
lou reprezentaci a popŤát Ťadu
dďšich chovatelskÝch ťtspě-
chri.

PhDr. Barbora Černá,
Karolína Fousková

Mé neioblÍbeněiší rrrístÓ se tmenuiel

a nrá číslol

E{
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neileoší oivo či víno
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Kurz osobnostně.sociá|ní vfchovy v KÍižné rnEtil
7ábavná
matematika
pod polštár
LAURA OVERDECK

\  /  t1 idnu od7 .  záŤí do 16,  zá|í
V zot s Se Žáci 6. roČníkŮ

Zák|adní ško|y KriŽná zučast-
n i I i  adaotačního kurzu s ná-
ZVem Poznejme Se' Všechny
tťi tťídy odje|y postupně na tií-
denní pobyt v Hutisku-So|anci,
kde plni|y r zné Úkoly.

Pro Žáky by| pripraven bo-
hat program - nauČi|i se ťe-
šit konfIiktní situace, zahrál i  s i
scénky, zábavné spo|eČenské
hry, pňedvádě|i pantomimu,
vyrazi|i spoIeČně s učite|i do
|esa na vycházky a provádě|i
iadu da|ších aktivit.

Díky tomu poznaIi nejen
sami sebe, a|e také své spo|u-

Žáky, nauči|i se komunikovat
v nejr znějších situacích, na-
slouchat druhym a pracovat

v tymu. Během pobytu si uŽi| i
spoustu legrace.

Romana vRl.l.ovÁ

Úspěch Komendy na mezinárodní soutěži
\ / uplynu|ém ško|ním roce
V se naše ško|a zapoji la díky

pedagogťrm Šárce Soukupové
a Jakubovi Němečkovi do
Chovatelské olympiády, coŽ je
mezinárodní soutěŽ, která si
k|ade za cí| na|ézt m|adé cho-
vate|ské nadšence a ta|enty,
jejichŽ znaIosti a dovednosti
chce podporovat a pomáhat
j im v odborném rozvoji '

Z naší školy se zÚrčastni|y Žá-
kyně Hana Vojtěchová ze 7 ' A,
Karo|ína Fousková z8' A a Ka-
ro|ína DĚevová z 9' B' Prvním
Úko|em by|o napsat odbornou
seminární práci zaměienou na
vybran! druh zvíiete' Kom-
p|etní práci včetně uveden17ch
zdrojťr informací, grafťr a foto-
grafiÍ posoudi|a porota a pak
uŽ nás|edova|o ce|opraŽské -
krajské _ ko|o, které se kona|o

7ní vám to trochu piitaŽené
t-za v|asy? Na správném |et-
ním táboťe _ a Pionfr tako-
vfch |etos poiáda| 394 pro
téměr 17 tisíc dětí - se pťece

v květnu 2015, SoutěŽící mu-
seli absolvovat test obecnlch
a odbornych zna|ostí, pozná-
vací test a Ústní pohovor za-
měren1/' na obhajobu zas|ané
práce. Naše ško|a Zazname-
na|a ve|k17 Úspěch, neboť Ka-
ro|ína Fousková s tématem
Krá|ík Teddy ve své kategorii
zvítězi|a, stejně tak Hana Voj-
těchová s prací M j Rex. Ka-
ro|ína Dievová, která se spe-
cia|izova|a na osmáka degu,
obsadi|a skvě|é druhé místo.
Všechny se tak probojova|y do
f iná|e '

V srpnu pak proběh|o v os-
travě finá|ové mezinárodní
ko|o. Kromě samotné soutěŽe
by| pro všechny piipraven za-
jímavf pro9ram včetně pro-
h|ídky města, piednášek, dis-
kotéky a návštěvy místní zoo-

|ogické zahrady' SoutěŽící by|i
rozdě|eni do skupin d|e svych
kategorií, a mě|i tak moŽnost
si piedávat zkušenosti, po-
stiehy, kontakty, dokonce na-
vázat i piátelství.

Na konci pobytu následo-
valo vyhlašování vlsledkťt
V kaŽdé kategori i .  Ani zde
naše Žákyně rozhodnb neu-
dě|a|y ostudu. Karo|ína Fous-
ková obsadi la 13. místo,
Hana Vojtěchová se umísti|a
na tťetí pťíČce a Karo|ína Dťe-
vová skonči|a na st iíbrné oo-
zici. Všechny dívky si zasIouŽí
ve|ké uznání, za naši ško|u
nezb vá neŽ poděkovaÍ za
skvě|ou reprezentaci a popiát
radu da|ších thovateIskych
Úspěchti.

Barbora ČrnnÁ
Karo|ína rousrovÁ

Chcete, aby vaše děti
mě|y matematiku rády
stejně jako své ob|íbené
pohádky? Zábavná ma-
tematika pod polštár,
ÚŽasná kníŽka plná vtip.
nfch pĚíklad a i|ustrací,
udě|á z poČítání spo|eČ.
nou zábavnou kratochvíli
namísto strašáka, kter1/
děti v noci budí ze spaní.
KaŽdá z pěti kapito|je vě-
nována zábavnému té-
matu _ za1ímavym zví'át-
k m, zv|áštně se chova-
jícímu jídIu, netradičním
dopravnírn prostÍedk m,
neobvyk|!m sportťrm či
pozoruhodn1/m povo|á.
ním _ zkrátka věcem, se
kten/mi se v klasick ch
učebnicích děti nesetkají'
Knihu vydalo nakladatel-
ství Grada.

j im nic nechybí. Dnes už je
v ob|asti |etní rekreace nato-
|ik konkurenční prostťedí, Že
bereme narr3stající čísla i jako
projev uznání ze strany dětí
i rodiČťt a děkujeme za něj,,,
komentuje piedseda Piony/ra
Martin Bě|ohlávek meziroční
nár st počtu dětí na táborech
o 550' Ve srovnání s rokem
2013 jelo na tábor s Pion1yrem
dokonceo  1800dětívíc '

Jakub roŘíruer

Kovbojové zachraĚuií deštnÍ prales
fantazii meze nekladou! llchle
je jen jeden z mnoha pťíběhti.

Děti na tábor hoIešovské
pionfrské skupiny dr. Mirko
oČad|íka dorazi|y jako osad-
níci na Divokyi západ a bu-
dova|y Že|eznicí k diamanto-
vému do|u. Kromě toho za-
žily iadu da|ších aktivit * ruko-
dělky, bubnování, pozorování
hvězd a jeden večer také poví-
dánío deštném pra|ese a jeho
ochraně. To je nato|ik zauja|o,

Že na své country show pro
rodiče poprosi|y o pĚíspěvek
a získa|y 1 701 Kč. K čemu je
vyuŽi|y? Ted, spo|ečně v|astní
dva ary deštného pralesa,
kterf je jenom jejich a uŽ jim
ho nikdo nevykácí.

,,Pro děti jsou to právě ta-
kovéto piíběhy a záŽitky,
co rozhoduje, jest|i se tábor
opravdu poved|. Samozťejmě
Že je nutná spousta dalších
věcí, které ale děti neieší, kdyŽ



Projekt Kdo jiny na Komendě
p rojekt Kdo jin1;Í' konany ve spolupráci
l s organizací |eden svět na školách, je

zaměŤeny na problematiku xenofobie a mi-
grantri v ČR. Na naší škole pracuje v11iběr
žák z 9. tŤíd pod vedením vychovné po-
radkyně a paní učitelky Mgr. Ivany Šulové.
Konkrétně Karolína Fousková, Adéla Ho-
lomková a Markéta Bendová se zričastnily
školení v rámci projektu Kdo jin1fi které
proběhlo v Praze ve dnech 7. _ B. Io,2015.
Do projektu je zapojeno deset škol z r:Ů,z-
nych částí republiky, asi nejdál to měli ka-
marádi ze Znojma nebo olomouce.

V rámci školení všichni zričastnění navští-
vili Centrum pro integraci cizincri se sídlem
na Karlínském náměstí a viděli, jak je těžk]í
život pro cizince v Čechách, pokud nerozu-
mí našemu mateŤskému iazvku. Zričastnili

jsme se hodiny v1iuky češtiny pro skupinu
dětí ve věku 7- 10let, které na jednoduché

otázky dokázaly lámanou češtinou odpoví-
dat, bylo to roztomilé.

Pod vedením naší paní učitelky jsme

všechny tŤi společně pňipravovaly a pláno-
valy projekt - aktivity, které by mohly b1it
užitečné pŤímo pro podmínky naší školy.
Rozhodly jsme se pňipravit na Komendě do.
učování českého jazyka pro nového spolu-
žáka z Mexika, kter nastoupil v záŤí do os-
mého ročníku. Na chystany Den otevňenych
dveňí pŤipravíme workshopy' jejichž cílem
bude zlepšit informovanost a pŤijetí jiqfch

kultur naší veŤejností. Budeme doufat, že
se nám to podaňí. 

xnnolínnrousrovÁíg.at,
uon. tvaHlšulovÁ

ZÓklod ní ško|o Komenského
Krolupy nod Vltovou

poÓdÓ

Den
olevíenfch dveÍí

7,11. 9:00 - 13:30
AreÓl ško|y
Leteck./ ŤrenoŽér
KovÓrno
UkÓzko učeben
Čtyrrotry
Mysliveck,/ koutek
Kongo sŤonek

DrUzí v České republ
\ íprázaninovém čísle jsme Vás informo-
V vali o celoročním projektu Čtení po-

máhá, kterym jsme nahradili na druhém
stupni základní školy dŤíve povinnou školní
četbu. Děti mají na vyběr téměň sto titulri
od našich i zahraničních, současn1Ích i mi-
nul1ich autorri. PrvoŤadou je tedy myšlenka,

UČíme děti pro Život
aučit děti, aby obstály v ži-
votě, je na naší škole jeden

z hlavních cíIri. Vedle učebnico-
v1ich vědomostí a manuálních
dovedností vychováváme děti
k pŤedcházení a minimaliza-
ci rizikovych projevri chování,
ke zdravému životnímu stylu,
rozvoji pozitivního sociálního
chování, rozvoji psychosociál.
ních dovedností a v neposled-
ní Ťadě zvládání zátěžov,fch sí-
tuací.

Strategie, jak tohoto dosáh-
nout, jsou obsaženy V dokumen-
tu MinimáIní preventivní pro-
gram' ktery vypracovává školní
metodik prevence vždy na pŤí-
slušny školní rok a aktuálně re-

aguje na situaci ve společnosti
a potŤeby žákri naší školy. Cí-
le minimálního preventivního
plogramu jsou pŤizpťrsobeny
schopnostem a možnostem žá-
k . V realizaci tohoto programu
využíváme partnery, a to Měst-
skou policií Kralupy nad Vlta-
vou, Policii ČR - Mělník, Farní
charitu Kralupy nad Vltavou,
SEMIRAMIS o. s. a jiné.

Na prvním stupni budeme le-
tos realizovat program Kočičí
zahrada, jehoŽ cílem je rozví-
jet mezílidské vztahy, posilovat
soudržnost tŤídy' budovat pocit
sounáležitosti mezi spolužáky
i vytváŤet zďravé klima ve tňídě.
Pro žáky druhého stupně letos

ICe...
aby děti našly vlastní vztah ke knize, aby
četly. Pro ověŤení pňečtení dané knihy pro-
jekt Čtení pomáhá nabízí zkušební online
test, Za jeho rispěšné absolvování získává
maly čtenáň virtuálních 50Kč, kter1/mi po-
tom podpoŤí některy z charitativních projek-
t , které jsou touto akcí zastŤešeny.

A naši žáci se opravdu činili. V loĎském
školním roce obsadili v rámci celé České
republiky fantastické 2' místo. Ale hlavně

ivym čtením pomohli těm, kteŤí to nejvíc
potŤebují - nemocn3ím, postiženym, handica-
povanym. A za to jim patŤí velk11i dík. Stejně
tak chci poděkovat i kolegyním Mgr. Lucii
Čiperové a Mgr' Šárce Zelenkové, které čte-
náŤťrm s tímto projektem velmi pomáhaly.

MoR. MART!N t-uxsíx

již ďesát,fm rokem pŤipravuje
program dlouhodobé primární
prevence občanské sdružení SE-
MIRAMIS. Programy se realizu-
jí tŤikrát do roka' Témata vychá-
zí z potÍeb dané tŤídy' Programy
jsou vedeny interaktivní formou.

Žácí se skrze hry a scénky se-
znární s danou problematikou

a hledají ňešení.
V letošním roce bychom rádi

realizovali ozdravny pobyt na-
šich dětí.

Bc. M!cHAELl ogYrovÁ HacuacovÁ

ttr
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!pkilkuwlp!ffitB|íŽí se zápis do prvních tríd.
Nevíte, na kterou ško|u své dítě pĚih|ásit? Máme pro vás něko|ik drjvodti,

V 'VproČ právě na Komendu!
tel.: 315 726 664, info@zskomend a.cz,

RozšíÍená vfuka anglického jazyka
) Vyiuka angličtiny jiŽ od první trídy
) od 6. ročníku jazykové skupiny s ang|ickou konverzací
) Rodi|í m|uvčí, projekty zaměŤené na jazykovou vlchovu (projekt Edison)

Skolní poradenské pracoviště
) Metodik prevence, vyichovn poradce, speciální pedagog
) Minimá|ní preventivní program
> od 4. ročníku program Semiramis zaméYeny na prevenci

rizikového chování
) Etické dí|ny, projekty zaměÍené na vo|bu povo|ání

Moderní vybavení
> |cT technika - PC v kaŽdé učebně, dataprojektory,

interaktivní tabu|e, PC učebny
) Učebna chemie, Íyziky, pŤírodopisu
) Zmodernizovaná ško|ní kuchyĎka
) Keramická dílna, pracovní dílny

Pro rodiěe
) TĚídní schr3zky
) Konzu|tační hodiny
) E|ektronickáŽK

www.zskomen da.cz
) MoŽnost om|uvy dítěte pies web ško|y
) MoŽnost komunikovat s učiteli emai|em,

osobní schrizky d|e domIuvy
) Kavárničky pro rodiče - posezení nad kávou

a diskuze nad pĚedem určenfm tématem

Pravide|né akce
) Adaptační pobyt 6. ročník
) LyŽaisk,! kurz 7. ročníkťr
) Vánoční dí|ny a vánoční jarmark
) Za1mové vyučování
) Den otevĚenfch dveŤí
) Sportovní akce - Komenda cup, at|etické závody,

Kra|upská f|orba|ová | iga
) Prázdniny za ško|ou

VŽdy něco navíc
> Št<otnr par|ament
) Vo|ba ze dvou obědrj
> Škotní časopis
) Projekty, soutěŽe, krouŽky
> Št<olní zookoutek
) Exkurze dop|Ďující v uku

StĚední odborná ško|a a StĚední odborné uči|iště poládá
14. ledna 2016 od 8 do 17 hodin

DEN OTEVRENYCH D\íERI
zájgmce o studium' jejich rodiěe' abso|venly i kra|upskou veiejnost provédeme ce|ou škÓÍou' ukážeme jim odborné uěebny,

dí|ny a |aboratoie. Žáky ZŠ seznámíme s podmínkami studia v naší ško|e i s pÍijímacÍm izením a zodpovíme dotazy.
V době od 9:00 do í3:oo hodin proběhnou ukázkové hodiny moderní chémie, kteÍé si piipravi|i studenti VŠoHT Praha.

ŽÁxv pŘtpnlvuleue v rĚcnro o"o"ec" s'uotl.'|8-20-M/01 ...''.............'' |nÍo]mační tochno|og|é - počítačové sítě..................'.......4|ét}, zakončenÝ maturitní zkouškou
26.41.Uo1....'................. mechanik e|ektÍotechnik...'.' ''.,,.''......''4|ďÝ zakončenÝ maturitní zkouškou
28-42-U01 ...'............,.... chemik opeÍátor - Íamaceut|cká vyroba .''.......'......'''.....4|etÝ zakončenÝ maturitní zkouškou
2g-42-Ml01 ..................'' ana|Ýza potrevin..'.........'... ......''.....''.......4|etÝ zakoněenÝ maturitní zkouškou
23.51.H/01 ......'.'...''....... stro'|ní mochanik........... ................''......' 3|etf zakoněenf ávěrďnou zkouškou
26.52-Hlo1 ..................... e|ektromechanik pÍo zaiÍzgní a pŤístroie...'''.....'''.....'.......3|etÝ zakoněenÝ závěrečnou zkouškou
Do všech vÝĚB jmonovan ch oboÍú pŤiímám6 dívky i ch|apce' kteťí mají spěšně ukončenu 9. tiídu zák|adní ško|y. Do oboru stojní mechanik prijmeme
i Žáky' kterÍ ukonč||i pot'|nnou škohÍ docházku v 8' tiídě'
Žáci tŤí|ďÝch obor (stroiní mechanik á e|ektromechanik pro zarÍzenÍ a prÍstroje) budou dostávat kaŽdÝ měsíc atipend|a za predem stanownÍch podmínok.
Pokud v po|o|ctích prospějÍ s vyznamenáním' do8bnou |c st|pendiu iďtě jednorázomu peněžníodměnu.
Poh|d nás zá|emci nebudou moci nevšiivit Y uvodonÓm tomÍnu, mohou 3| dohodnoui |nd|v|dÚá|nÍ návštávu m toloÍonÚ 3r5 7iI3 4í5.



&Ď*r'ffi ĎH'
NA MESIC BREZEN JSME PRO VAS PRIPRAVILI:
SemináÍ ,,Psychohygiena..- pátek 4. 3. od 17.30 do 20.00 h.
) jak obnovovat v|astní duševnía psychické sí|y, jak se vyhnout pÍetíŽení,
stresu, depresím a syndromu vyhoŤení, zkrátka jak mít radost ze Živo|a
a udržet si ji.

Seminái ,,Správná vfchova dětí2'- pátek 11. 3. od 17.30 do 20.00 h.
) semináÍ pro rodiče a pedagogy zaměŤen na to, jak vyjít s vlastními dětmi
i s dětmi nám svěÍen1Ími. Nová doba rodí nové děti, nové jsou i nároky
na v chovu.

Masáže pro mimlnka. čtvrtek 17. 3. od 9.00 do 10.00 h.
) cit|ivé a jemné doteky jsou vhodné pro děti jiŽ od narození. Pravide|ná
masáž uvo|nuje tě|íčko, podporuje zdravy r st a vfvin dÍtěte na tyzické
i psychické urovni, ce|kově zk|idĎuje a harmonizuje v kaŽdém věku.

AZ škoIka jako iediná pÍijímá dětiiiž od 1,5 roku!
Na děti čeká pestr}Í denníprogram i rŮznorodě tematicky |aděné t dny.
Naše školka je za|oŽena na individuá|ním pŤístupu nejen k dětem, a|e
i k rodičŮm. Rodinná atmosféra v|ádne ce|Ým centrem a děti se tak u nás
cÍtíjako doma.

Tiebízského 524,27801 |ftalupy nad Vltavou, tel':734 621 386,
emai!: centrumkra|upy@emai|.cz, ÍezeÍuace: centrumkra|upy.webooker.eu,
l,VWw.Ge ntru m d8. cz, facebo okl azcéntru m

Proměněná uČebna Ch
]\ l a konci kalendáňního roku
l\ ;.-" proměĎovali učebnu
chemie na multifunkční učeb-
nu, kde se kromě chemie bu.
de učit i fyzika, pŤípadně jiné
pŤedměty. Velmi nám pňi tom
pomohl finanční dar České ra-
finérské, a. s. Ve v1iši 100.000Kč.
Děkujeme.

Na co jsme vlastně tyto fi-
nanční prostŤedky použili? Vě-
novali jsme je pomri.ckám. Za-
koupili jsme interaktivní tabuli,
dále pŤístroj se senzory pro rriz-
ná měňení v chemii, fyzice, bio-
Iogii. Senzory jsou propojeny

pňes počítač na již zmíněnou in-
teraktivní tabuli. S jejich pomocí
je možno simulovat pokusy, kte-
ré žáciÝidí na tabuli. NapŤíklad
jsme již zkoumali ph prostŤe-
dí u rrizn;fch nápojri nebo jsme

měŤili voditelnost rrizn;fch typri
vody a tím zjistili, která voda
je pro naše zdraví nejvhodněj-
ší. Dále jsme si poŤídili firzn!,
obrazovy materiáI a modely ně-
kter1ich prvkri a sloučenin, které
názorně doplĎují učivo v učeb-
nicích.

PAEDDR. DAGMAR xuzHíxovÁ,
ŘeotrelxlšxolY

Setkání prvnáČk
/ Š Komenského nám. zve bu-
Adoucí prvřáčky na setkání
ve dnech B. bŤezna. 12. dubna
a 10. května, vždy od t6:oo ho-
din. Děti se seznámí se svou bu-
doucí paní učitelkou a zkusí si
hravou fotmou, jaké to je b1ft ško-
lákem a sedět v lavici a plnit riko-
Iy, Zprávu z LyžaÍského v1icvi-
ku sedm1ich ročníkri najdete na
www.kralupskyzpravodaj.cz
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ZŠ a MŠ Kra|upy nad V|tavou, TÍebízského 523 HLEDÁ pro
ško|ní rok2016/17 s nástupem od 1.8.2016 kva|ifikované

učitele/učitelky 1. stupně a kvaIifikované učitele/uěitelky
- 2. stupně s aprobací M' Aj.

očekáváme zájem o práci, kreativní pĚístup
a pozitivní vztah k dětem.

Nabízíme práci ve vstĚícném prostĚedí nestandardně
vybavené ško|y.

Na bíd ky zasílejte na e-ma i l : s kola@trebizskeho.cz,
tel.: 311 284902.



Úspěchy V měsai breznu V ZUŠ
\/náter 4.bÍeznase v DDM v Měl-
U níku kona|o okresníko|o soutěŽní
pÍeh|ídky so|ov1ich recitátor ' ! letos
se jej z častni| náš |iterárně-drama-
tickyi obor.

Nejuspěšnější by|y tentokrát Ale-
xandra Horáková (čestné uznání),
Veronika Gažáková (3' místo), Marie
Měkotová (3. místo) a Anna Štětt<ová
(1. místo s postupem do krajského
kola ve lV. kategorii).

V pondě|í 14. biezna se kona|o
v Kolíně krajské kolo komorních sou-
borrj s pŤevahou dechov1fch nástroj ,
kterého se zučastni|o F|auto melodico
a získalo zde 2. místo.

V sobotu 19. bÍezna se z častnil
pěveck1Í sbor paní uč' Pavly Kšico-
vé krajského ko|a pěveck1ich sbo-
rrj v Mnichově Hradišti. kde obdrŽe|
1. místo!

Všem zučastněn1Ím Žák m i je-
jich pedagog m gratulujeme k uspě-
chrjm a děkujeme za Vzornou pÍípravu
a za re1ezentaci naší ško|y.

Pozvánka na koncerty
v měsíci dubnu:
V pondě|í 5. dubna se koná v sá|e ZUŠ
koncert Žáktj hudebního oboru. kde

vystoupí také nově vzniklé soubory
na našíško|e.

Dále vás srdečně zveme na kon-
cert učite| , kteryÍ proběhne v uterf
12' dubna v ma|ém sá|e KD Vltava'
Vystoupí zde pÍedevším učite|é na-
šíško|y. S|ovem bude provázet pan
učitel Jan Bouchner. PÍijd.te s námi
posedět u ma|ého občerstvenía po-
s|echnout si p.Ííjemnou hudbu' '.

Dalšíz koncertrj se koná V muzeu,
a to 19. dubna od 17:30 hodin,

Letní dílny n16
Nezapomínáme také na b|íŽící se
prázdniny, proto zájemc m o rjčast
na Letních v}itvarnÝch, kytarov1Ích,
tanečních a divade|ních dí|nách 2016
sdě|ujeme, že jejich da|ší ročník pro-
běhne od 22. srpna do 26. srpna
2016. Cenaje stanovena na 1.700Kč
a po pÍidělení varlabiIního symbolu
bude sp|atná nejpozději .l5. června
2016.

PÍihlásit se múŽete jiŽ nyní pro-
stiednictvím odkazu http://www'zu-
skralupy.czlprihlaska/ na webovyich
stránkách ško|y d|e uvedeného ná-
vodu.
xnÁsnÉ.tlnolzlzuš KRALUPY N. vLT.

vERoNIKA sEot.ÁčxovÁ

obhájilijsme z|ato
pátek 26. rinora se konal
v hale na Cukrovaru již tra-

diční turnaj ve vybíjené pro žá-
ky 3.- 5. tŤíd s názvem Komen-
da cup 2016. Letošního ročníku
se zričastnilo pět t1imri. Mipno
poŤadatelské školy ZŠ Komen-
ského i školy z Dolan, Nelaho-
zevsi, Slatiny a Řeže.

Paní učitelky Faltusová, Ko-
houtová, Spálenková a pan uči-

tel Vlk pňipravili pŤíjemné spol.
tovní dopoledne, během kterého
se na dvou hŤištích odehrálo cel-
kem 10 zápasri systémem kažď!'
s každ1im. Yítéze pak určil po-
čet vítězství a nejvíce vybitych
protihráčri.

První tŤi místa byla oceněna
pohárem. Lořské vítězství obhá-
jil tym ZŠ Komenda.

t'toR. lvlspÁlElxovÁ

v ZsTrebŽského

p rvní se uskuteční ve stňedu
a 27.4.2076 od 16 hodin. Na-
vážeme první kontakty s budou-
cími spolužáky, Pak se rozdělí-
me do tňí pracovních skupin:
Keramická dílna (vhodné vzít
si starší oblečení)
Hudebně taneční skupina
(vhodná sportovní obuv s se-
bou)
Setkánís angličtinou

Druhy workshop se uskuteč-
ní ve stŤedu 25. května 2016
od t0 hodin.

PŤedstavíme vám projekt Ka-
marád a buďeme naplřovat hes-
lo ,,Sportem ku zďtaví,, - vhod.
né sportovní oblečení a obuv.

Tňetí setkání bude tňídní
schrizka pro rodiče pňedškolá-
kri ve stŤedu B. června 2016 od
17 hodin. učIrglÉzšrŘraízsxÉHo

Uspěch V recitaČní soutěŽi
h'" 4. bŤezna proběhlo
lJ v mělnickém DDM okresní
kolo recitační soutěže. Naše ško-
la vyslala reprezentantky do po-
slední kategorie B. a g. ročníkri,
a to Valerii Soukupovou z B.C
a Alenu Knotovou z 9.A.

Konkurence nebyla malá,
po prvním kole vybrala porota
několik recitátorri, kteňí museli

pŤednést i druh1f text. Z těch
pak již vzešli samotní vítézové.
Valerie Soukupová i pŤes menší
nervozitu pŤedveďla skvě\f v1f-
kon a vyrecitovala si tak skvělé
druhé místo. Tím si vyslouži-
Ia i nominaci do krajského ko-
la, které se uskuteční začátkem
dubna v Kolíně. Budeme držet
palce! PHDR.BARBonlčennÁ

po kraČu; e PredškoláČek
PĚipraMlijsme pro Vá5 a Vaše pĚedškoláky zábavné
workshopy

Den Země _ Uklidíme nejen okolíško|y
f)b5lvatelé naší modré pla-
\./ netv slaví Den Zemé
22. dubna. Naše škola si tento
den pŤipomene rozhlasovym vy-
síláním a barevnym dnem. Pla-
neta, na které žijeme, je označo-

vána jako modrá planeta, ale je
širokou paletou rrizn1fch barev.
Kažď!,znás by si měluvědomit,
co nám dává!

ooxončelí nl
WWW. KRALU PSKYZPRAVOD AJ.CZ
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Komenda pod poruje ta lenty
\;/ťtnoru letošního roku se ko-
V nalv v LillehammeTu Zimní

olympqsko hry mádeže (Winter
Youth Olympic Games), kam
odjeli ti nejlepší mladí talenti
zrtznychkoutťr světa. Naše ško-
la se mriže pochlubit zástupkyní
v české hokejové reprezentaci
dívek do 15 let. Do nejužšího

v1iběru se probojovala Martina
Exnerová z9.B, která se turnajri
s hokejovou reprezentací ričast-
ní pravidelně.

V Norsku na mládežnické
olympiádě pŤedvedla se sv1imi
spoluhráčkami skvěIé v1ikony,
odkud si dívky odvezly stňíbr-
né medaile.

Pňístup naší školy a podporu
mladého talentu ocenila i minis-
tryně školství KateŤina Valacho-
vá, která zaslala na adresu školy
písemné poděkování.

Martině Exnerové gratuluje-
me a pŤejeme rispěšnou hokejo-
vou kariéru. 

sanaonlčenNÁ

SoutěŽ o Letní školu Rozumíme peněz m
p o roční pauze se naše škola opět zapo-
l jila do soutěže o ,,Letní školu Rozumí-
me penězrim... Tuto soutěž poňádá občanské
sdružení Aisis ve spolupráci s GE Money
Bank a GE Volunteers pro školy, které se
zapojily do vyuky finanční gramotnosti po-
mocí projektu,,Rozumíme peněz m...

V této soutěži tŤídních kolektivri se hraje
o tňídenní červnov1/ pobyt, kdy dvě vítéz-
né tŤídy se sv1imi učiteli získají dopravu,
stravování, ubytování a program zaměŤen1/

ff.'''u''uní 
gramotnost, a to zcela zďar.

Program bude probíhat v Krkonoších _

žácí se budou učit natáčet film, pracovat
s kamerou, s turistickymi GPSkami, budou
fotit atd.

Letos se tento pobyt pokusí vyhrát tŤída
7.A. A co je jejich rikolem? Vymyslet scé-
náŤ a natočit zajímavé video o tom, jak se
na naší škole učí finanční gramotnost. Dě-
ti musí nejdŤív zjistit, v kter1/ch ročnících

vyuka probíhá a jak1im zprisobem. Potom
si napíší scénáŤ a nakonec natočí a sestŤí-
hají svoje video tak, aby splĎovalo všechny
podmínky dané Aisisem.

Aby žácivše stihli a měli možnost dotáčet
a oplavovat, obětují tomu i volné víkendy
a jednu neděli se sejdou ve škole, aby na-
točili to, Co se odehrává mimo tŤídy. Mají
na to ještě pár dní, tak jim budeme držet
palce, aby vše zvIáďIí a byli rispěšní.

MGR.JANA t,tovÁxovÁ

Má me novou Ven kovn í tríd u
ht. 19. 4.2016 jsme zkolau-

L/dovali opraveny zahradní
domek se skladem náňadí, jehož

rekonstrukci se podaňilo reali-
zovat. ve spolupráci se zŤizova-
telem.

opraveny zahradní domek má
sloužit našim žákrim jako ven-
kovní tňída, kde by se cítili dob-
ňe, bezpečně, pohodlně' Byli tak
trochu vzdáleni od každodenní
vyuky ve tŤídě školy. Chceme,
aby si tam každ1i našel ,,to Své..,
abychom zde mohli relaxovat,
mít hodinu čtení, kreslit, pozo-
rovat a poslouchat ptáky a aby
se spolu se svymi vyučujícími
žáci také zapojili do dotváŤení
své tŤídy'

Sklad náŤadí bude klasicky
vyuŽíván k uskladnění náŤadí,
k uchovávání zeminy na pňesazo-
vání květin, k sušení bylinek aj'

PAEDDR. DAGMAR xuzNíxovÁ



Úspěch našich ŽákŮ na Chovatelské olympiádě
\ /dubnu proběhlo v Ptaze krajské kolo
V Chovatelské olympiády, kde za naši ško-

lu soutěžilo pět žák z druhého stupně.
Kromě prokázání znalostí z oboru bylo pod-
mínkou k ričasti odevzdání odborné práce
na libovolné téma z oblasti chovatelství. Žá-
ci pod vedením učitelri pŤírodopisu Mgr. Ja-
kuba Němečka a Ing. Ša.ky Soukupové pra-
covali na své práci několik t11idnri, každ1;i se
věnoval zvíŤeti, které doma chová.

Komenda se mriže těšit hned z několi-
ka pěkn1ich umístění. První místo vybo-
jovali žáci sedm1fch ročníkri Marek Ben-
da v kategorii Drribež a Julie Kodejšová
v kategorii Pes. StŤíbrné pozice obsadily
Hana Vojtěchová v kategorii Pes a Karo-
lína Fousková s prací zaměŤenou na v -

živu králíkri. Poslední ričastnice Veroni-
ka Márová (Kočky) se umístila na krásné
páté pozici.

Žáci,kteŤí skončili na prvních dvou mís-
tech, postupují do mezinárodního kola, kte-
ré se bude konat v období letních prázdnin

v Rumburku. Všem našim reprezentantrim

budeme držet palce!
LENKAšAFRAToVÁ

Článek o tom, jak na Komendě proběhl
Den Země a prevence, najdete i s fotogra-
fiemi na www.kralupskyzpravoďaj.cz

\ /" stŤedu 11. 5, se na kralupském gym-
V náziu uskutečnila hudeblí soutěž No-

taD. Naši žáci se mohou pochlubit skvěl1fmi
vysledky. Martin Benda (z.A) získal spolu
s Alžbětou Měkotovou (z.A) dělené 1. místo

Skvělé v;is|edky v hudební soutěŽi NotaD

Vese|á Věda, z. . poŤádá v tÝdnu od .í.í. 7' do .l5. 7' 20.|6 v objektu zŠ Komenského nám. 198,
Kra|upy nad V|tavou PŘíMĚsTsKÝ TÁBoR PLNÝ vĚDEcKÝcH EXPER|MENTŮ pro děti od 6'do 11 |et.

cena: 380 Kč / den
B|iŽší info mace: Wwwvese|aveda'cz, e-mail: vese|aveda@Vese|aveda.cz, te|': 602 357 678 - odpovědnÝ |ektor K|ára Matasová.

É@

v kategorii mladších instrumentalistri, Alž- sbor Hvězdičky si vyzpíval t. místo v ka-
běta byla ještě na krásném 3. místě ve zpé- tegorii pěvecké sbory a soubory. Všem zri-
vu v kategorii mladších zpěvákri. Michae- častněnym děkujeme za TepÍezentaci školy
la |urková (z.A] získala 1. místo ve zpěvu a panu učiteli Petru Bendovi za pňípravu
v kategorii nejmladších zpěvákri a pěveck1i žákri na tuto soutěž. trlxlšlrRATovÁ

Tijeme sportem
\ /měsíci 

květnu se každoroč-
V ně koná Atleticky čtyňboj

základních škol praktick1ich,
kam patŤí vytrvalostní běh -

dívky B00m, chlapci 1500m,
hod kriketovym míčkem, skok
dalek1f a sprint na 60m. Vítézo.
vé školního kola reprezentovali
naši školu v atletickém čtyŤboji
v okresním kole konaném v Měl-
níku. DruŽstvo chlapcri se umís-
tilo na prvním místě, družstvo
dívek na místě druhém. Za 1eď-
notlivce se umístil na prvním
místě ondňej Ejem, na dru-
hém místě Natálie P1achetková
a na tňetím místě Erik Červeřák.

ffi

Žáci postoupili do krajského ko-
la, které se bude konat v Kladně.
Budeme jim držet palce.

Další sportovní klání čeká
vybrané žáky 6. až 9. ročníku
na začátku června, kdy jsme po-
zváni ZŠ praktickou a speciální
Mělník na tŤídenní projekt Hra-
jeme FAIR PLAY do rekreač-
ního stňediska na KokoŤínsku
ve Lhotce u Mělníka. Žáci ne-
jen změŤí své síly a sportovní
dovednosti v atletickl;ich disci-
plínách, sportovních hrách nebo
oríentačním běhu. ale budou se
také věnovat poznávání fauny
a flÓry KokoŤínska, pŤírodních

ikulturníchza)írnavostív okolí, ho muzea Mělník o Karlu IV.
včetně ričasti na odborné pŤed- a městě Mělník.
nášce pracovníkri Regionální- Bc.MIcHAELAoBYTovÁHlcuncovÁ

o

-

Ú
=
c;
F
o

Recitační soutěŽ proběhne V Červnu pŘlpoutínÁnnE
Í-l ecitační soutěž v rámci 21. ročníku festi-
l1.,alu poezie a pŤednesu ,,Seifertovy Kra-
lupy 2016..pŤipravujeme na riter 1.4. června
v budově Domu dětí a mládeže, Smetano-
va 168. Prezence .ie v B:30 hodin, začátek

soutěže v g:00 hodin. Yítézové a vybraní
recitátoŤi budou pŤednášet v záŤí na festi-
valu poezÍe a pŤednesu ,,Seifertovy Kralupy
2016,,. Srdečně vás zveme.

GABRlELA JUt.tÁšxovÁ

3. 6. Hry a soutěŽe pro děti
- městské koupa|iště od 9:00
4' 6. Turnai sto|etí
- fotbalové hriště Čechle od 9:00
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ručně vyrobeného qitvoru
byvá opravdu velká.

Spolupracujete pÍi vfuce
s nějakfm vfrobním podni-
kem? Pokud nikoliv, měli
byste o podobn.ou spoluprácl
zájem?

S Žádnfm rlfrobnÍm pod-
nikem nemáme navázánu
pravidelnou spolupráci. V
pŤÍpadě potŤeby nás podpo.
rují rodiče někter..ich našich
Žák'i. PŤípadná spolupráce s
rr'.ilrobnÍm podnikem by
mohla byt pro děti velkfm
pŤínosem..Bylo by ovšem
potŤebné'vše dobŤe pro-
myslet a pŤipravit, aby se
nejednalo pouze o nárazo.
vou akci typu exkurze,pÍí
nÍŽ se děti jen dÍvajÍ, ale o
pravidelnou a pro děti pŤÍ-
nosnou aktivitu, během
které by si mohly skutečně
samy něco vyzkoušet a vy.
robit.

sTAn|IsLAvA BEDNÁŘovÁ,
Ěeditetka

lakfm zprisobem vytváŤíte ve
vaší škole pozitivní vztah žá.
k k technice a k pÍírodním
vědám?

Zapojováním Žákti do
soutěŽí s pŤÍrodovědn!,m
zaměŤením - Pangea, PŤÍro-
dovědnf a Matematicky
klokan, Pythagoriáda, Mlad!'

Zekladní škola Václava Havla Kralupy
chemik. V hodinách IN, M,
PRV, PŘv, cH, E a PČ prová-
dÍme pokusy. MěŤÍme, váŽi-
me, sestrojujeme jednodu-
ché modely. VyuŽiváme po-
čÍtače, interaktivní tabuli,
sady na optiku, elektro-
technÍku, mechaniku. V ho-
dinách zavádíme prvky ba:
datelské vyuky s prakticky-
mi ukázkami a s následnou
aplikacÍ v běŽném Životě.
PomocÍ IT zpracovávajÍ Žáci
projekty a vytváŤejÍ prezen-
tace. Učastníme se projekt
RecyklohranÍ a Tonda obal.

PracuJete ve vďí škole na
zlepšování manuáIní zruč.
nosti dětí a považuJete to
za d ležité?

ManuálnÍ zručnost pova-
Žujeme za velmi dťrleŽitou.
RozvÍjÍ se hlavně v PČ a W.
|emná motorika je nezbytná
pŤi vluce psaní. PŤi práci v
našich školnÍch dÍlnách

stŤÍdáme ruzné materiály,
techniky i pom cky. Manu-
álnÍ zručnost rozvíjejí i tra.
dičnÍ vánočnÍ a velikonočnÍ
dílny, kde děti spolupracujÍ s
ropiči a staršÍmi Žáky. Mno-
ho krásn ch v tvonl vzniká
i ve školní druŽině.

Spolupracujete pŤt vfuce
s nějaklm vfrobní'p podni.
kem? Pokud nikoliv, měli
byste o podobnou spolupráci
zájem?

PŤi vyuce chemie spolu-
pracujeme s čističkou od-
padnÍch v-od a zejména se
SOU a SOS chemickymi v
Kralupech. Chystají pro nás
společné laboratorní práce
a ukázkové..hodiny vedené
studenty VŠCHT. Ý rámci
organické chemie navště-
vujeme provoz mÍstnÍ che-
mické společnosti. o další
spolupráci máme velky zá-
lem.

vIělnÍk
ky.
yba-
tu
.izo-

struovánÍ, péče o domácnost
a práce s technickymi ma-
teriály. Letos jsme zakoupili
vybavenÍ k zďÍzenÍ nové
dílny ve škple. od pŤíštího
roku zavádÍme pŤedmět po-
lytechnická v!''chova.

Spolupracujete pfi vluce .
s nějakfm vfrobnÍm podni.
kem? Pokud nikolÍv' měli
byste o podobnou spolupráci
zájem?

! za-
mÍ.
yěd-
i za-
t vy-
í IcT
ya

la Spolupráce s vjlrobními
lc- podniky je vzhledem k věku
o Žák'i obtíŽná (pravidla BoZ).

VfrobnÍ závody navštěvují
>1yÍ- naši Žáci pŤi exkurzÍch nebo
lně v rámci projektou.ilch dní.
.ch Spolupracujeme s TU v Li-
ajiš- berci, kde Ťada Žák studuje

, dětskou univerzitu. Naše
Žá- škola zvyšovala motivaci a
pŤi zájem Žák o zapojení do
m ) studia pŤÍrodovědnych a
tl/ technickfch oboru ričastÍ v
oŠ projektu-Cestou pŤÍrodo-
nět vědn1ich a technickfch
tje- obor napŤÍč StŤedočeskfm
on- krajem.

JIŘIilAHEREINoVÁ'
ieditetka

}akfm zp sobem vytváŤíte ve
vašÍ škole pozitivní vztah žá.
k k technice a k pÍírodním
vědám?

Vyučujeme ekologickf
pŤÍrodopis, tŤÍdÍme odpad,
vedeme děti ke správnému
vztahu k pŤírodě. NabÍzÍme
volitelnf pŤedmět chova-
telstvÍ a krouŽky chovatel-
stvÍ v Zoo koutku, kde se
děti učÍ pečovat o potŤeby

Základní škola Komenského Kralupy
zvÍŤat. Spolupracujeme se
ZOO Praha, ekocentrem,
botanickou zahradou,
Technoparkem v Kralupech.
Naši Žáci mají v SVP zaŤa-
zenu také vfuku vaŤenÍ a
dÍlen. V pŤipravovaném -

' sVP se zaměŤíme na pod-
poru vyuky chemie (nar"y-
šenÍ hodin chemie, vyuka
uŽ od 7. ročnÍku). PŤÍpravu-
jeme také laboratorní
praktika.z chemÍe, pŤÍrodo-
pisu a Íyziky. Naši Žáci se
častní hodin zábavné che-

mie pod vedenÍm studentri
VscHT. Záci L. stupně ve
škole navštěvují krouŽek
Veselá věda, kde si zábav-
nou formou zkoušejÍ jed-
noduché pokusy. KaŽdf rok
poŤádáme den otevŤenych
dveŤÍ, v rámci kterého na-
bÍzÍme workshopy a ukázky
na podporu polytechnické.
ho vzdělávánÍ a zručnosti
Žák'l - zábavná chemie, fy-
zikálnÍ pokusy, práce s mi-
kroskopy. V rámci zájmo.
vého vyučovánÍ, kde pracují

děti ve skupinách, nabÍzíme
i témata zaměŤená na
techniku a pŤÍrodnÍ vědy
(rok luštěnin, barvy vesmÍ-
ru, co lidské oko nevidí,
elektÍina kolem nás).

Pracujete ve vašÍ škole na
zlepšovánÍ manuální zruč-
nosti dětÍ a považujete to
za d leŽité?

od 1. tŤÍdy zaÍazuji vyu-
čujÍcí v rámci PV pfáci se
stavebnicemi. Podporuj eme
práci v plně vybaven{ škol-.
nÍ dÍlně a školnÍ kuchyĎce v
rámci PV na 2. stupni. Na-
bízÍme technicky a ruko-
dělně zaměŤené krouŽky.

Spolupracujete pŤi vluce
s něiakfm vfrobnÍm podni-
kem? Pokud nikoliv' měli
byste o podobnou spolupráci
zájem?

PŤÍmou spolupráci s vy-
robnÍm podnÍkem nemáme.
Zájem bychom měli o spo-
lupráci se dvěma mÍstnÍmi
chemickymi podniky.
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