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Školská rada 

V tomto školním roce pracovala školská rada ve složení: Mgr. Blanka Mlejnková, Jitka Krejčíková, Marie Khýnová, Mgr. 

Ludmila Doležalová, Mgr. Jana Cyrany, Mgr. Martin Dolejší 

Vzdělávací program školy:  

Ve všech ročnících dle ŠVP ZŠ Benátky nad Jizerou č. j. ŠVP č. j. 79 - 01 - C01. 

Vzdálený přístup a důležité informace: 

Všechny důležité informace naleznete na: www.1-zsbenatky.cz , mailová komunikace: zsbenatky@volny.cz, datová 

schránka: kq48uo, IČ:  70997501, IZO: 600049078, číslo účtu: 51-6902130207/0100 

Personální obsazení školy: 

I. stupeň:    II. stupeň: 

Mgr. Jitka Svobodová           Mgr. Blanka Šlapáková  

Mgr. Jaroslava Pivničková Mgr. Jindra Ulahelová  

Mgr. Vladimíra Šlamborová Ing. Jana Urbanová, po nástupu na MD Mgr. Alena Havlíčková 

Mgr. Květoslava Jará  Lucie Červinková, Dis  

Mgr. Jana Cyrany  Ing. Pavla Zadáková 

Mgr. Ludmila Novotná  Bc. Markéta Vyhnánková 

Jitka Hroudová   Mgr. Eva Hasprová      

Mgr. Jana Louková    

Mgr. Hana Kabrnová 

Mgr. Markéta Kolková  

Netřídní učitelé: Ondřej Vraník, Bc. 

Barbora Doušová, Mgr. Vladimír 

Němeček, Mgr. Martin Dolejší, Mgr. 

Zuzana Sovová (záskok za MD), Mgr. 

Miluše Sazmová (záskok za pracovní 

neschopnosti) 

Školní psycholožka: Mgr. Blanka 

Zemanová 

Školní družina: 

Jana Černá - vedoucí školní družiny 

Tereza Tůmová – vychovatelka 

Jana Vonášková – vychovatelka 

Bc. Hana Šnýdrová  -  vychovatelka, asistentka pedagoga 

Provozní zaměstnanci: 

Školník:  Josef Šolc 

Uklizečky: Jana Poloniová, Radka Boušková, Sylva Macková 

Školní jídelna: 

Vedoucí: Šárka Hlaváčová 

Hl. kuchařka: Hana Skrčená 

Kuchařka: Jaroslava Pokorná       

Pom. personál: Marie Boubínová 

 

 

 

Učitelský sbor 

http://www.1-zsbenatky.cz/
mailto:zsbenatky@volny.cz
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Věková struktura pedagogických pracovníků k 1. 9. 2015 

 do třiceti let:  3 pracovníci 

 do čtyřiceti let:  6 pracovníků 

 do padesáti let:  10 pracovníků 

 nad padesát let:  10 pracovníků 

Kvalifikace pedagogických pracovníků k 1. 9. 2014 

 jedna třída prvního stupně vyučována vychovatelkou se středním pedagogickým vzděláním 

 na druhém stupni vyučovali tři vyučující se středoškolským vzděláním, dva pokračují ve studiu (třetí vyučuje 

Informatiku na zkrácený úvazek a zároveň pracuje jako správce počítačové sítě) 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:  

 Setkání se zástupci středních škol – Ing. Pavla Zadáková 

 Čtenářská gramotnost v ČJ – Mgr. Eva Hasprová 

 Novinky v účetnictví – Světlana Benešová 

 Přemýšlíme, tvoříme a objevujeme v matematice – Mgr. Barbora Doušová 

 Studentské minipodniky – Ing. Pavla Zadáková 

 Semiramis – Mgr. Eva Hasprová, Mgr. Hana Kabrnová, Ing. Jana Urbanová 

 Činnostní učení – Mgr. Hana Kabrnová 

 Školení ředitelů – Mgr. Radek Dostál 

 Setkání zástupců ZŠ a OSPOD – Mgr. Radek Dostál 

 Zdravá výživa – Mgr. Barbora Doušová 

 Jak zůstat hořet – vzdělávání celého pedagogického sboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Země
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Počet tříd a žáků 

 

k 1. 9. 2014    k 1. 9. 2015 
         počet tříd:       počet žáků:         počet tříd:  počet žáků:  

I. stupeň:  10       222                       10        235 

II. stupeň:    6       121                        7                             126   

Celkem             16                343         17                      361   

Průměrný počet žáků  k 1. 9. 2014    k 1. 9. 2015 

na třídu:     21,4 žáka     na třídu:       21,2 žáka 

na učitele:  16 žáka     na učitele:   15,9 žáka 

Počet integrovaných dětí 

Na 34 žáků byly vypracovány individuální vzdělávací plány.  

Přeřazení žáků v tomto školním roce:  

Nikdo nebyl přeřazován 

Výsledky zápisu do 1. ročníku a odklady školní docházky 

Pro školní rok 2015/2016  bylo zapisováno 64 žáků. Jeden nastoupil do jiné školy a deseti dětem bylo vydáno rozhodnutí o 

odkladu školní docházky. Dva žáci první ročník opakují.  Byly otevřeny dvě třídy, do kterých nastoupilo 55 žáků.    

Výsledky přijímacího řízení 

 na čtyřletá gymnázia byli přijati 2 žáci 

 na osmiletá gymnázia byli přijati 4 žáci 

 14 žáků nastoupilo na střední školy zakončené maturitní zkouškou 

8 žáků z 9. a 2 žáci z 8. ročníku nastoupili do středních škol a učilišť zakončených závěrečnou zkouškou  

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku: 24 

v osmém ročníku:   2 

Cizí státní příslušníci 

Naší školu navštěvovali žáci z jiných zemí: 2 z Velké Británie, 2 z Bulharska 3 z Vietnamu, 1 z Moldávie a 1 z Ukrajiny 

Školní družina 

Čtyři oddělení, 109 žáků 

 

Školní stravování  

Počet stravovaných: 271 žáků, celkem 320 přihlášených strávníků.  

Školní družina 
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Výchovné poradenství 

 

Hodnocení školní psycholožky Mgr. Blanky Zemanové 

Školní psycholožka působila na škole již čtvrtý rokem. Její pozice byla v tomto školním roce financována z 
Rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a 
metodiků a došlo k navýšení působení psycholožky na škole na 0,6 úvazku. Rodiče či učitelé mohli Mgr. Blanku 
Zemanovou zkontaktovat v případě výukových potíží či neprospěchu dítěte, v případě, že potřebovali zkonzultovat 
přístup k neobvykle živému či nesoustředěnému dítěti. Když dítě trápí něco ve vztazích se spolužáky, kamarády, 
rodinou, když si není jisté, zda volí správný způsob domácí přípravy na školu nebo má jiné trápení, je i jemu školní 
psycholožka k dispozici. V nabídce služeb školní psycholožky jsou dále práce s třídními kolektivy k upevňování 
vztahů mezi dětmi a tedy prevence projevů šikany, terapeutické vedení při osobních problémech a rozvoji žáků, 
kariérové poradenství pro žáky devátých tříd, podpora asistentů pedagogů při práci s integrovanými dětmi. 

Celkově bylo školní psycholožkou v průběhu školního roku 2014/2015 podpořeno 1269 osob, z toho 875 
žáků při individuálních a skupinových činnostech a 394 rodičů a pedagogů. Testy profesní orientace absolvovalo 14 
žáků 9. ročníku. K zajištění anonymního kontaktu mezi školní psycholožkou a dětmi slouží také schránka důvěry. 
Veškeré informace z konzultací jsou důvěrné, k soustavné práci s dítětem musí rodiče poskytnout speciální souhlas.  
Další podrobnosti o náplni práce školního psychologa a kontakty jsou k dispozici na internetových stránkách školy. 

 

Hodnocení Mgr. Jaroslavy Pivničkové, výchovné poradkyně pro 1. stupeň  

V posledních letech se stále více dětí potýká ve škole s různými problémy - od výukových potíží, přes 

nesoustředěnost a nepozornost až po nepřizpůsobivé chování v kolektivu dětí. Výchovná poradkyně s ostatními učiteli 1. 

stupně konzultovala problémy dětí ve třídách a společně se školní psycholožkou se snažili najít řešení. Pokud nepomohl 

individuální přístup učitele a zvýšená péče ve škole i doma, bylo dítě posláno do pedagogicko-psychologické poradny na 

odborné vyšetření. Při diagnostice poruch učení či chování je vypracován „Individuální vzdělávací plán“, který výchovná 

poradkyně konzultovala s učiteli a rodiči. Starala se i o jeho plnění.  

Během roku kontrolovala termíny vyšetření žáků s integrací a objednávala nové žáky na vyšetření. Telefonicky i 

písemně konzultovala potřebné informace s PPP a SPC. Každý týden proběhla hodinová náprava pro integrované žáky 

s poruchami učení, kde se jim výchovná poradkyně snažila pomoci zvládnout probírané učivo netradiční formou výuky. Ve 

školním roce 2014-15 bylo evidováno 20 integrovaných dětí na 1. stupni, z toho 15 dětí se specifickou poruchou učení. 

V září se výchovná poradkyně zúčastnila pravidelného setkání výchovných poradců všech škol okresu Mladá 

Boleslav se zástupci PPP. Každý měsíc probíhaly schůzky výchovných poradců, školní psycholožky, preventistky a vedení 

školy. Byly zde řešeny problémy jednotlivců i třídních kolektivů.  

Hodnocení Ing. Pavly Zadákové, výchovné poradkyně pro 2. stupeň 

 

Probíhaly pravidelné měsíční schůzky vedení školy, výchovných poradců, preventistky a školní psycholožky, dále 

také konzultace mezi výchovnými poradkyněmi pro I. a II. stupeň a mezi výchovnými poradkyněmi a školní psycholožkou. 

Výchovná poradkyně vypracovávala společně s třídními učiteli a se školní psycholožkou IVP a kontrolovala jejich plnění. 

Podílela se také na řešení výchovných problémů na II. stupni.  

V rámci poradenství pro volbu povolání byla uskutečněna se žáky 9. ročníku exkurze na Úřad práce v Mladé Boleslavi a do 

SOU Škoda. V říjnu se uskutečnilo pravidelné setkání zástupců středních škol se zástupci ZŠ, kterého se zúčastnila 

výchovná poradkyně a v návaznosti na něj zorganizovala schůzku s rodiči vycházejících žáků. Školní psycholožka na ní 

nabídla rodičům testy profesní orientace. Při předmětu Pracovní činnosti v 9. ročníku byli žáci seznámeni s nabídkou 

středního školství, zjišťovali své osobní pracovní schopnosti, vypracovávali vlastní podnikatelské záměry, učili se 

vypracovat životopis a zjistit pracovní nabídky ve svém oboru. Výchovná poradkyně jednala s rodiči o vhodnosti volby 

škol a poté pomohla s vypracováním přihlášek. Dále koordinovala případné přihlášky do druhých kol přijímacího řízení. 
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Ve školním roce 2014/15 byla uspořádána přednáška pro žáky 6. a 7. ročníků na téma Dospívání a pro žáky 8. a 9. ročníků 

na téma Sexuální výchova. 

Žáci z 8. třídy zorganizovali sbírku víček pro nemocné děti a také se zapojili do dobrovolné spolupráce s MěCKP 

v Benátkách n. J. – 1x týdně doprovázeli seniory na vycházkách.  

V průběhu školního roku byly výchovně vzdělávací problémy žáků projednávány také na pedagogických radách. 

Týkaly se problémového chování žáků, špatné pracovní morálky, agresivního chování ke spolužákům. Důsledně bylo 

řešeno úmyslné poškozování školního majetku. Důraz byl kladen na přípravu žáků k volbě budoucího povolání. V rámci 

kariérového poradenství nabízela školní psycholožka vycházejícím žákům testy na profesní orientaci, mohli se jich účastnit 

všichni zájemci, ne tedy počet omezený PPP. Poradenští pracovníci školy spolupracovali se zástupci dalších organizací – 

PPP, SPC, OSPOD, Semiramis, o.s. 

 

Hodnocení Bc. Lucie Červinkové, Dis., primární preventistky 

Primární prevence ve školním roce 2014/15 se realizovala formou komunikace učitelů s žáky (třídní učitelé při 

třídnických hodinách, další učitelé při hodinách RV, OV a v předmětu výchova ke zdraví). V rámci primární prevence se 

snažíme směřovat žáky ke zdravému životnímu stylu včetně sportovních a jiných pohybových aktivit. Dále dbáme na 

prevence patologického chování ve směru zneužívání drog a jiných návykových látek a v neposlední řadě prevenci šikany, 

potažmo kyberšikany. Dále jsme se snažili posilovat komunikaci mezi rodiči a pedagogickými pracovníky pravidelnými 

rodičovskými schůzkami, které jsou v prvních a devátých třídách intenzivnějšího charakteru, z důvodu adaptace žáků na 

školní prostředí, nebo výběru povolání.  

Žáci 2. stupně se pravidelně scházeli ve školním parlamentu, přičemž se tyto hodiny jeví jako velice přínosné a 

v této aktivitě chceme pokračovat. I v tomto roce jsme navázali na projekty, kde spolupracují žáci  I. a II. stupně (např. Den 

Země, Školní slavnost). Den Země si kladl za cíl naučit žáky chovat se ohleduplně k životnímu prostředí a třídit odpad, což 

se osvědčilo, proto chceme v této aktivitě pokračovat. Školní slavnost byla příležitostí k ocenění některých pilných žáků, 

kteří se ve svém volném čase zúčastnili soutěží. Celou slavnost si žáci připravují sami pod vedením pedagoga, tudíž je to i 

smysluplné využití jejich volného času. Má již dlouholetou tradici a rozhodně v ní chceme pokračovat.  I v tomto školním 

roce proběhl patronát žáků devátých tříd nad dětmi z prvních tříd. Starší spolužáci své malé svěřence doprovázeli během 

celého roku na nejrůznější akce, pomáhali jejich třídním učitelkám při zajišťování sportovních i výtvarných aktivit. Žáci 

osmého a devátého ročníku se velmi ochotně zapojili do dobrovolnického projektu ve spolupráci s Městským centrem 

komplexní péče. V rámci této úspěšné celoroční akce dělali společnost seniorům z místního domova pro seniory a 

doprovázeli je při procházkách. Jako odměna za pilnou práci byla účast na veletrhu minipodniků, jež pořádala organizace 

zaštiťující tento projekt.  

V uplynulém školním roce došlo k obnovení lyžařského výcvikového kurzu, kterého se zúčastnilo cca 35 žáků 

z druhého stupně. Také spolupráce se Semiramis byla intenzivnější. Tento rok jsme se setkávali místo obvyklých 6 hodin, 

hodin 12. Spolupráce se ukázala jako přínosná, nicméně jsme usoudili, že 6 hodinová dotace byla dostačující. Průběžně 

jsme se zaměřovali na prevenci kouření mezi žáky (besedy, projekty, dokumenty). 

Kvůli špatnému vztahu žáků ke školnímu majetku v minulých letech, zůstávají žáci ve svých kmenových třídách. 

Toto opatření se jeví zatím jako úspěšné a je evidentní, že žáci si majetku ve „své“ třídě váží více, proto v tomto duchu 

budeme i nadále pokračovat. Vzniklé výše uvedené problémy jsme ihned řešili především spoluprací s rodiči, s 

pedagogicko psychologickou poradnou, sociálním odborem, Policií ČR a o. s. Semiramis. 

Spolupráce s ostatními organizacemi a rodiči 

 Třídní schůzky – 2 - 3x ročně 

 Individuální pohovory na základě žádosti školy nebo rodiny, případně dle potřeb 

 Programy Semiramis pro 2. stupeň (všechny ročníky) 

 Programy Semiramis pro 1. stupeň  - 4. a 5. ročníky 

 Běh zámeckým parkem 

 Školní slavnost spojená s vyřazením žáků devátého ročníku 

 Slavnostní zahájení školního roku – přivítání prvňáků, patronát 9. tříd nad nimi  

 Projektové dny – Vánoční a Velikonoční dílny na 1. stupni 

 Koncerty pěveckého sboru:  
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o Mikulášská pro Svaz invalidů 

o Vánoční besídka pro Klub důchodců a koncert v rámci setkání s důchodci pro město Benátky 

o Vánoční a velikonoční koncert spojný s jarmarkem žákovských prací 

 Předzápisová akce - Školníček 

 Den Země 

o Exkurse na skládku odpadů a do čističky odpadních vod 

o Sázení stromů 

 Přednáška „Čas proměn“ na téma dospívání pro 8. a 9. ročník 

 Spolupráce na financování výjezdů žáků mimo objekt školy a na mimoškolních aktivitách s občanským sdružením 

„Rodiče dětem při ZŠ Husovo náměstí“  

 Spolupráce s muzeem, Domovem pod Lipou, Městským úřadem, Informačním střediskem, Městskou 

knihovnou…. 

 Spolupráce s psovody vězeňské služby Jiřice – výcvik psů v prostorách školy – ukázka výcviku psů 

Výjezdy žáků mimo objekt školy 

 150 žáků I. stupně se zúčastnilo letního ozdravného pobytu 

 15 žáků 4. A se zúčastnilo zimního ozdravného pobytu v Alpách 

 35 žáků II. stupně se zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu 

 83 žáků prvního a druhého ročníku absolvovalo plavecký výcvik 

 Během školního roku se jednotlivé ročníky účastnily exkurzí 

o planetárium – všechny třídy 1. stupně a 6. ročníky 

o 9. A -  exkurze v Terezíně  

o 4. A, 5. A Dětská nota 

o 9. A, 6. A, 7. AB, 8. AB – zájezd do IQ Landie v Liberci 

o 9. ročník – exkurze na Úřad práce, SOU ŠKODA AUTO 

o beseda se zaměstnanci a chovanci věznice Jiřice      

o zájemci z 2. stupně – Klub mladých diváků (2 představení) - divadlo MB, 1x Praha – Na Fidlovačce 

o 7. AB – Pražský hrad, Petřín 

o 8. AB – Mělník a Říp 

o 9. A – Všetaty Jana Palacha, ZŠ Všetaty – charitativní činnost 

o 5. AB – Dobrovice – cukrovar, lihovar 

o 1. - 6. ročník – ukázka výcviku dravých ptáků 

o Beseda druhého stupně s M. Mináčem – Wintonovy děti 

o spolupráce 6. A s Domovem pod lipou – společný program, návštěvy 

o vzdělávací program pro 6. - 8. ročník – Trabantem až na konec světa, kino Dobrovice 

o 6. A, 7. A, 8. A – návštěva Černé kavárny 

o zájezdy zájemců na zápasy MS v hokeji 

o 8. A – první pomoc  - beseda s ukázkou záchranných akcí v hasičárně 

o 1. AB – čokoládovna v Šestajovicích 

o Seniorklub – Veletrh fiktivních firem  

Atletický čtyřboj 
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 oba stupně školy se zúčastnily různých kulturních a vzdělávacích programů ve společenském sále „Záložna“  

o hudební představení 

o výchovné pořady 

 Dopravní výchovu absolvovaly 4. AB 

 školní výlety druhého stupně většinou s programem v lanovém centru a výcvikem jízdy na raftech 

Humanitární činnost                                    

 

 prodej propagačních předmětů – Život dětem 

 šetření životního prostředí – prostřednictvím sběru papíru zachráněno 145 stromů 

 spolupráce s MěCKP – pomoc seniorům – studentský minipodnik „Seniorclub“ 

 celoškolní sběr víček pro postižená dvojčata z okresu Mělník - spolupráce se ZŠ ve Všetatech. 

Kroužky při ZŠ a spolupráce s ostatními organizacemi 

 gymnastika 

 pěvecký sbor 

 atletická příprava 

 keramické kroužky 

 volejbal, kopaná, hokej, badminton 

 kroužky robotiky 

 

Hodnocení Mgr. Ludmily Novotné z hlediska metodického sdružení 1. stupně  

Členy metodického sdružení 1. stupně jsou všechny třídní učitelky. Až na jednu byly všechny plně kvalifikovány. 

Ve všech třídách bylo učivo probráno dle plánů stanovených ŠVP ZŠ Benátky. Metodické sdružení se pravidelně scházelo 

minimálně jedenkrát měsíčně. Na pracovních poradách se řešily vzdělávací, výchovné a provozní záležitosti (plánování 

sportovních, kulturních akcí, ozdravných pobytů, návštěv muzeí, exkursí….) s cílem zapojit co nejvíce žáků. 

Zorganizované aktivity jsou popsány v kapitole výjezdy žáků mimo objekt školy. Mezi nejpodstatnější patřilo: 

Aktivity: 

 Slavnost čtení (při předání prvního vysvědčení) 

 Vánoční koncert na Plajchu s výstavou dětských prací 

 Velikonoční koncert v Záložně s výstavou dětských prací 

 Školníček (tradiční předzápisová akce) 

 Vítání jara 

 Zpívání na schodech (při příchodu adventu) 

 Sběr starého papíru a plastových víček 

 Výtvarné dílny 

 

 

         Běh zámeckým parkem 

 

Pěvecký sbor 
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Soutěže: 

 Recitační soutěž 

 Mc Donalds´ Cup 

 Atletický trojboj 1. a 2. tříd 

 Atletický trojboj 3. až 5. tříd 

 Zimní víceboj 

 

Úspěchy: 

 3. místo v okresním kole v atletickém trojboji 1. a 2. tříd 

  Individuální úspěchy jednotlivců v atletickém trojboji 3. až 5. tříd 

  Macharův Brandýs - Eliška Louková - 3. místo + zvláštní cena dětské poroty 

  Dětská scéna okresní kolo - Eliška Louková – 2. místo 

Hodnocení Mgr. Aleny Machové vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace – ČJ 

V tomto školním roce bylo složení komise tříčlenné: Alena Machová, Eva Hasprová, Jindra Ulahelová. Všichni 

vyučující jsou kvalifikovaní. 

Ve všech třídách bylo učivo probráno dle plánů stanovených ŠVP ZŠ Benátky. Na základě loňských výstupních prací 

v 7. a 9. ročníku se vyučující zaměřili na následující hůře zvládnuté oblasti: 

 7. ročník: tvarosloví – určování druhů zájmen, převádění tvaru zájmen do 1. pádu a následné určování jejich 

druhů, pravopis – soustavné procvičování veškerého pravopisu, skladba – rozlišování druhů přísudků a 

přívlastků, převod vedlejší věty na větný člen a opačně.                                                                           

  9. ročník: pravopis – soustavné procvičování veškerého pravopisu, skladba – interpunkce ve větě, převod věty 

jednočlenné na dvojčlennou a opačně. Ve všech ročnících jsme se zaměřili na pravidelnou práci s jazykovými 

příručkami a slovníky, byly dokoupeny slovníky cizích slov. Práce s nimi se osvědčila, a proto bychom chtěly 

v jejich nákupu pokračovat tak, aby v 9. ročnících byl alespoň 1 do lavice pro každodenní použití. Na ukázku 

dokoupíme po jednom kuse i další jazykové slovníky.  

 Pro plnění dlouhodobého úkolu – rozvíjení čtenářské gramotnosti, se nám podařilo obnovit činnost žákovské 

knihovny, kde je nyní již 782 titulů, z toho letos dalších 35 nově zakoupených. Můžeme říci, že zájem o výpůjčky 

je větší u dětí mladšího věku, chceme ho podchytit a budeme pořizovat knihy převážně pro tuto věkovou skupinu. 

Komise sestavila seznam povinně volitelné četby, která je v knihovně také k dispozici. Snažíme se z žáků 

vychovávat kulturního divadelního diváka, uspořádali jsme 2 zájezdy do divadla v Mladé Boleslavi a jedno do 

Prahy Na Fidlovačku. 

Soutěže: 

 recitační soutěž, Macharův Brandýs 

 olympiáda v českém jazyce 

 v  rámci slohu žáci píší zprávy o školních akcích do Zpravodaje Benátecka a na web školy 

Hodnocení Markéty Vyhnánkové vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace – AJ 

Složení komise AJ: Bc. Vyhnánková Markéta, Bc. Červinková Lucie Dis., Ing. Urbanová Jana, Ondřej Vraník, od 

června v domě nástupu p. Urbanové na MD Mgr. Alena Havlíčková, Mgr. Zuzana Sovová 

Vyučování anglického jazyka v jednotlivých ročnících proběhlo v souladu s ŠVP Základní školy Husovo náměstí, 

Benátky nad Jizerou. Ve třetím ročníku, kdy žáci přicházejí většinou poprvé do kontaktu s cizím jazykem, je cílem učitelů 

dětem cizí jazyk zprostředkovat zábavnou formou a tím u nich vyvolat jejich zájem. Na prvním stupni se žáci seznamují s 

kulturou anglicky mluvících zemí, jejich specifiky a odlišnostmi. Dovídají se, jak se v jednotlivých zemích slaví svátky 
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jako jsou Vánoce, Velikonoce, Halloween aj. Tyto znalosti a informace se učitelé snaží zprostředkovat především 

zážitkovou formou. Žáci se již na prvním stupni učí jazyk aktivně používat při běžných činnostech spojených s výukou. 

Ve vyšších ročnících druhého stupně školy jsou součástí výuky témata blízká rozličným zájmům našich žáků. 

Tematickými okruhy jsou domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, pocity a nálady, stravovací návyky, 

počasí, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, volba povolání, která je aktuální především v devátých 

ročnících, dále moderní technologie a média, což je pro teenagery velmi vděčné téma, cestování a reálie anglicky mluvících 

zemí. Proběhla příprava a výběr žáků do okresního kola konverzační soutěže. 

Abychom i jinak podnítili zájem žáků o cizí jazyk, 

mají k dispozici knihovnu cizojazyčné četby různých žánrů a 

obtížností, kde nechybí ani časopisy pro mládež jako jsou 

Bridge a Gate. Navíc se účastníme projektu Postcrossing, kdy si 

posíláme pohlednice a dopisujeme si s lidmi z celého světa. 

Cílem je získat co nejvíce pohledů z různých částí světa, poznat 

zajímavé lidi a přitom využít anglický jazyk. 

Soutěže: 

 školní kolo konverzační soutěže 

 okresní kolo konverzační soutěže  

Úspěchy: 

 1. místo Lucie Hannah Panochová  v okresním kole konverzační soutěže 

 4. místo Ondřeje Michálka v okresním kole konverzační soutěže 

 

Hodnocení Mgr. Jindry Ulahelové vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace – NJ  

Vyučování německého jazyka v 7., 8. a 9. ročníku proběhlo v souladu s ŠVP Základní školy Husovo náměstí, Benátky 

nad Jizerou. Německý jazyk je druhý cizí jazyk s dvouhodinovou dotací v každém ročníku. Cílem výuky je osvojení 

základních jazykových znalostí a dovedností s dosažením jazykové úrovně A1.  

V průběhu výše zmíněných tří ročníků žáci získávají informace o reáliích německy hovořících zemí, součástí výuky 

jsou i tematické okruhy: domov, rodina, bydlení, volný čas, kultura, cestování, škola, sport, stravování, počasí, příroda, 

nákupy a móda, společnost a její problémy, city a pocity, moderní technologie a média, plány do budoucna – volba 

povolání. Kladen je převážně důraz na aktivní zapojení žáků do výuky, práci na projektech tematicky žákům blízkých a 

osvojení praktických dovedností využitelných v běžném životě. 

 

Hodnocení Mgr. Blanky Šlapákové vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace: 
 

Složení komise v uplynulém školním roce: Mgr. Blanka Šlapáková, Mgr. Radek Dostál, Ing. Pavla Zadáková 

 

V plnění tematických plánů v rámci ŠVP byl kladen důraz prioritně na čtenářskou gramotnost a finanční matematiku. Ve 

všech třídách bylo probráno učivo podle plánu. Z úvodu do finanční matematiky získali žáci osmých ročníků údaje pro 

praktický život. Ve výuce procent procvičováno učivo o výpočtu úroků při vkladech i půjčkách. V devátém ročníku jsme 

mohli výuku rozšířit o podrobnou nabídku bankovních produktů z místních poboček ČS a KB, žáci rozhodovali, které z 

nabízených služeb budou výhodnější. Také se seznámili s videem KFP - cesta k finanční nezávislosti, v počítačové učebně 

zkoušeli hospodařit bez půjček a dluhů s daným rozpočtem domácnosti. Těmito činnostmi se rozšiřovaly znalosti finanční 

gramotnosti žáků. 

 

Jsme úspěšní 
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Soutěže: 

 Matematická olympiáda 

 Logická olympiáda 

 Pythagoriáda 

 Klokan 

 Žáci osmých ročníků se zapojili do projektu 

"Cestou přírodovědných předmětů 

Středočeským krajem" ve spolupráci s učilištěm 

Škoda Auto v Mladé Boleslavi.  

Úspěchy: 

 okresní kolo Matematické olympiády, 

úspěšnými řešiteli byli: 

o Denis Jandl z V. A - 5. místo 

o Štěpán Dostál ze VII. A – 3. místo  

 okresní kolo matematické Pythagoriády (vynikli mezi žáky víceletých gymnázií): 

o Rostislav Nachtmann z V. B - 1. místo 

o Eliška Beranová z V. B - 6. místo 

o Michaela Hroudová z VIII. B - 4.místo  

 V soutěži Klokan, kterého se účastnili všichni žáci 2. - 9. ročníků, dosáhli ve školním kole nejvíce bodů (ze 120): 

o Jakub Vydra z V. A – 98 b. (kategorie Klokánek) 

o Štěpán Dostál ze VII. A - 90 bodů (kategorie Benjamín) 

Hodnocení Mgr. Aleny Machové vzdělávací oblasti Člověk a společnost 

V tomto školním roce komise sdružovala 3 vyučující dějepisu - Alena Machová, Lucie Červinková a Martin Dolejší, Eva 

Hasprová a TU 6. -9.  r., kteří vyučovali RvOv. Ve všech třídách bylo učivo probráno dle plánů stanovených ŠVP ZŠ 

Benátky.   

Učivo dějepisu bylo během roku doplněno exkurzemi zaměřenými na dějiny národa: 

 7. ročník  - Pražský hrad, Petřín 

 8. ročník  - Kutná Hora, prohlídka Národního divadla 

 9. ročník – Terezín, Říp 

 během roku bylo učivo doplňováno poznatky regionálních dějin v městském muzeu 

 období holocaustu bylo dětem přiblíženo formou besedy na téma Wintonovy děti 

 výuka období Přemyslovců byla zpestřena kulturním pořadem agentury Pernštejni. 

Předmět Rodinná a občanská výchova, vyučovali ve svých třídách třídní učitelé, kteří učivo stanovené ŠVP rozšiřovali ve 

spolupráci se školní psycholožkou o stmelování kolektivů – sociometrii, začleňování nově příchozích do kolektivu – témata 

týkající se rasismu a xenofobie.  Zaměřili jsme se na prohlubování sociálního cítění dětí. 

 

Soutěže a aktivity: 

 školní kolo Dějepisné olympiády, do okresního kola postoupili dva žáci 

Naši nejmenší v akci 
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 navázali jsme spolupráci s Městským centrem komplexní péče, kde děti 8. a 9. ročníků s jeho klienty pracovaly 

v rámci Seniorklubu  

 podporovali jsme humanitární činnost – při školních veřejných akcích zástupci tříd organizovali prodej předmětů 

pro Život dětem, výtěžek školní slavnosti byl věnován zařízení pro postižené děti – Domov pod lipou 

 8. a 9. ročník se zúčastnil programu nevidomých – Černá kavárna 

 9. ročník se zúčastnil besedy se zaměstnanci Nápravného zařízení Jiřice 

 6. ročník se v rámci tématu Naše město seznámil s činností Informačního centra a s prací jednotlivých oborů 

městského úřadu 

Hodnocení Ing. Pavly Zadákové vzdělávací oblasti Člověk a příroda  

Složení komise v uplynulém školním roce: Ing. Pavla Zadáková,  Ondřej Vraník, Mgr. Vladimír Němeček, Mgr. Blanka 

Šlapáková, Ing. Jana Urbanová, Bc. Lucie Červinková, Mgr. Barbora Doušová 

V předmětech z dané vzdělávací oblasti byl plněn ŠVP. Při výuce byla věnována velká pozornost environmentální 

výchově a to jak v předmětu Ekologie a zdravověda, tak v ostatních přírodovědných předmětech. Probíhaly vycházky žáků 

do okolí školy, v 7. ročníku byly vycházky spojovány se sběrem rostlin a vytvářením herbáře. Žáci při vycházkách také 

fotografovali a své fotografie pak zpracovávali při výuce informatiky. Environmentální výchova byla využita při přípravě a 

realizaci Dne Země. Vyučující často využívali metodu skupinové práce. Často pracovali s interaktivní tabulí, někteří 

využívali i vizualizér a hlasovací zařízení. Při výuce přírodopisu žáci používali žákovské mikroskopy a mikroskop 

s kamerou. Využívány byly také modely. Ve fyzice v 9. ročníku žáci zpracovávali zadaná témata, vypracovávali prezentace 

a vyučovali své spolužáky. 

Laboratorní práce z chemie probíhaly ve školní chemické laboratoři. V tomto školním roce byly dokoupeny 

některé pomůcky a chemikálie. Při výuce chemie byla věnována zvýšená pozornost bezpečnosti práce a praktickému 

využití znalostí. V rámci výuky zeměpisu proběhly exkurze do Prahy (Pražský hrad s průvodcem), do Mělníka a Liberce 

(IQ park, botanická zahrada, Ještěd). V osmém ročníku proběhla beseda s hasiči na téma první pomoci. Žáci druhého 

stupně také shlédli ukázku výcviku psů a zúčastnili se programu Černá kavárna v Mladé Boleslavi. 

Soutěže:  

 Biologická olympiáda školní kolo 

 Přírodovědný Klokan školní kolo - žáci 8. a 9. ročníku  

 Chemická soutěž pro žáky ZŠ „Mladý chemik ČR“  

Hodnocení Mgr. Barbory Doušové vzdělávací oblasti Člověk a zdraví: 

Složení komise: Mgr. Barbora Doušová, Mgr. Radek Dostál, Mgr. Vladimír Němeček, Mgr. Jana Cyrany 

V hodinách TV, Výchovy ke zdraví a Biologie jsme splnili vše dle ŠVP ZŠ Benátky.  Dále jsme v TV pokračovali 

plněním Sportovce roku. Jsme nadále členy AŠSK. I ve školním roce 2014/2015 jsme se zapojili do projektu Česko 

sportuje. Disciplíny z tohoto projektu jsme doplnili do našeho Sportovce roku, protože nám tyto disciplíny přijdou vhodné 

pro všeobecný rozvoj. Uspořádali jsme lyžařský výcvikový kurz.  
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Soutěže: 

 OK v malé kopané 

 OK v Poháru rozhlasu 

 OK v Atletickém čtyřboji 

 OK ve florbale 

 Coca Cola Cup 

 OK turnaje v přehazované 

 OK turnaje ve volejbale 

 Setkání družebních měst – Modra, Hustopeče, Benátky 

 

Škola organizovala: 

 Běh zámeckým parkem 

 OK ve volejbale 

 Oblastní kolo v zimním trojboji žáků 1. stupně 

 

Úspěchy: 

 3. místo v Poháru rozhlasu – starší kategorie dívek 

 4. místo v Atletickém čtyřboji družstev – kategorie dívek 

 4. místo v OK ve volejbale - kategorie chlapců 

 4. místo v OK ve florbale - kategorie chlapců 1. stupeň 

 4. místo v OK ve florbale - kategorie mladších chlapců  

 Dílčí úspěchy v Běhu zámeckým parkem 

Hodnocení Ing. Jany Urbanové vzdělávací oblasti Člověk a svět práce 

Složení komise v uplynulém školním roce: Ing. Jana Urbanová, Mgr. Martin Dolejší, Ing. Pavla Zadáková, Ondřej 

Vraník 

Při plnění tematických plánů jsme postupovali podle ŠVP. V šestém ročníku se žáci seznámili s prostory dílen a 

jejím vybavením. Vyzkoušeli si práci se dřevem, kovem, plastem a papírem. V sedmém ročníku jsou pracovní činnosti 

rozděleny na část, která se týká přípravy pokrmů. Žáci si vyzkoušeli nejen pokrmy připravit, ale i předem nakoupit 

suroviny a slavnostně prostřít stůl. Součástí předmětu je také seznámení se se zdravým životním stylem a složením 

jednotlivých potravin. V části věnované pozemkům se žáci dozvěděli základní informace o pěstování zemědělských plodin, 

chovu drobného zvířectva, seznámili se s nářadím.  

V rámci pracovních činností jsme byli zapojeni do projektu SOU Horky nad Jizerou – Cestou přírodovědných a 

technických oborů, kde se žáci naučili aranžovat dekorační předměty, starat se o koně, pracovat v zahradě. Osmý ročník se 

zúčastnil obdobného projektu v SOU Škoda auto a.s. v Mladé Boleslavi, kde si žáci vyzkoušeli práci v kovárně, pracovat 

s 3D modelováním, zapojovat elektrické obvody. Během výuky ve škole si chlapci vyrobili krmítka a děvčata šila dárky 

pro předškoláky, naučila se pracovat s šicím strojem. V prvním pololetí devátého ročníku se žáci věnovali výběru povolání, 

druhé pololetí bylo věnováno multimediální výchově, kde žáci pracovali na počítačích, upravovali fotografie, sestavovali 

videa. 

Závěrečné bruslení 
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Statistiky hodnocení 
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Vnitřní hodnocení – ředitelské písemky 

V těchto grafech jsou porovnány výsledky ředitelských písemek v 5., 7. a 9. ročníku. Výsledky jsou probírány 

v metodických orgánech školy a jsou na ně přijímána opatření. Vzhledem k naší zkušenosti jsme si vědomi, že výsledky 

jsou vždy ovlivněny složením tříd (výsledky velmi ovlivňuje odchod žáků na víceletá gymnázia).  
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Vnější hodnocení – Niqes 

 

Přírodovědný přehled, 9. ročník 2014/2015 v rámci pilotního testování ČŠI 
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Společenskovědní přehled, 9. ročník 2014/2015 v rámci pilotního testování ČŠI 
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Materiální zabezpečení: 

Škola již běžně využívá zrekonstruovaný prostor za školou tzv. „Plajch“ na vystoupení žáků a budovu jako 

keramickou dílnu (od školního roku 2013/2014 i jako jedno oddělení školní družiny). Jedno oddělení ŠD bude v příštím 

školním roce možné otevřít v prostorách školy.  

Ve škole byly vymalovány v tomto roce chodby a sociální zařízení. Částečně byla modernizována bezdrátová síť. 

Do tříd 1. stupně byly dokoupeny jednolavice. Rekonstrukcí prošel také kabinet tělesné výchovy.  Byla do něho zavedena 

počítačová síť a byl vybaven novým nábytkem. Všechny výdaje jsou součástí Zprávy o hospodaření školy za rok 2014, 

která je součástí této zprávy v jejím závěru a výkazu zisků a ztrát, který je generován za období 1-6/2015. 

V rámci VHČ si škola přilepšuje: 

 vařením obědů - tyto peníze byly využity na: mzdové náklady ve školní jídelně a ostatní provozní náklady 

spojené s chodem školní jídelny 

 pronájmy tělocvičny a učeben. Tyto peníze byly v hospodaření školy po odečtení provozních nákladů 

použity na opravu a vybavení kabinetu tělesné výchovy 

Vedlejší hospodářská činnost se stala nezanedbatelným zdrojem příjmů, které slouží k posílení kvality hlavní činnosti 

(mzdové prostředky, oprava a výbava školy, nákup učebních pomůcek….).  Přesný popis použití prostředků z VHČ se opět 

objeví ve zprávě o hospodaření za roky 2014 a 2015. 

Vnější kontroly: 

 

 9. 3. 2015 VZP 

Předmětem kontroly byly platby a odvody za zaměstnance za poslední 3 kalendářní roky 

Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

 

 26. 5. 2015          Město Benátky nad Jizerou 

Předmětem kontroly roku 2014 a části 2015 byly následující body: 

o Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky a postupy při provádění operací 

o Informace o doplňkové činnosti 

o Kontrola Odpisového plánu a fondů příspěvkové organizace 

o Kontrola dodržování rozpočtové kázně a dodržování Zásad hospodaření příspěvkových organizací 

Při této kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 28. 6. 2015 Krajský úřad Středočeského kraje  

Předmětem kontroly byl projekt „ I učitelé se mají stále čemu učit“ (1/2010 - 6/2012) v období udržitelnosti 

o Při kontrole nebyly zjištěny nezpůsobilé výdaje čerpání tohoto projektu 

o Příjemce dodržel pravidla udržitelnosti projektu v období po ukončení projektu 

o Nedostatek „černobílé kopírování barevných logolinků“ byl odstraněn v daném termínu 

 

 31. 8. 2015 ROP Střední Čechy 

Předmětem kontroly byl projekt „Modernizace a navýšení kapacity ZŠ Benátky, Husovo náměstí 55“ 

v součinnosti se zřizovatelem 

Při této kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 
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Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 109/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

 Počet žádostí o informace     0 

 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0 

 Počet stížností       2 

 Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona  0 

V tomto školním roce byl dokončen grantový program: 

 Zapojili jsme se do projektu „Cestou přírodovědných předmětů se Středočeským krajem“ jako partneři. 
V rámci tohoto projektu spolupracujeme s: 

o SOU Horka nad Jizerou  - žáci 7. ročníků navštěvují v rámci výuky PČ různé aktivity (viz hodnocení 

vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“) 

o SOU Auto Škoda Mladá Boleslav- žáci 8. ročníků navštěvují v rámci výuky PČ různé aktivity (viz. 

hodnocení vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“) 

 

 Účastnili se projektu „Podnikáme – pomáháme aneb základy podnikání se sociálním aspektem“.“ jako 

partneři. 

Projekt je organizován Centrem dohody s. r. o. (česká školicí a konzultační společnost) a jeho cílem je zjednodušit 

a připravit metodiku postupu vzniku školních minipodniků. Ve školním roce 2014/15 byl vytvořeno a odzkoušeno 

na 16 ZŠ a SŠ ze 6 krajů.  

Roční projekt byl na naší škole určen pro zájemce z 8. a 9. ročníků. Žáci při něm založili fiktivní 

studentský podnik, Seniorclub, zaměřený na volnočasové aktivity seniorů. Součástí projektu byla spolupráce 

s Městským centrem komplexní péče v Benátkách nad Jizerou. Žáci doprovázeli seniory na pravidelných 

vycházkách, zúčastňovali se s nimi kulturních akcí a organizovali výlety a přednášky. Do projektu se zapojilo 23 

žáků. Na veletrhu fiktivních firem, zapojených do projektu, získala naše firma 1. místo v soutěži o sociálně 

nejpřínosnější produkt. 

 

 

V Benátkách nad Jizerou dne 15. 10. 2015 

 

Mgr. Radek Dostál 
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KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 

AKTUALIZOVANÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

 
 

 

Personální rozvoj,  DVPP 
 

 Počet žáků a tříd pravděpodobně v tomto nebo příštím roce zaznamená své maximum za posledních 10 let. Počet 

zaměstnanců se bude odvíjet od reálného počtu žáků a tříd (k 1.9.2015 361 žáků, 17 tříd, 5 oddělení školní družiny). Ve 

výběru nových zaměstnanců bude zohledněn odchod dvou kvalifikovaných učitelek na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou. 

 

 Umožnit vzdělávání nekvalifikovaných učitelů (Vyhnánková, Červinková, Vraník) – studium VŠ 

 Doplnění potřebné kvalifikace výchovného poradenství (Zadáková) 

 Hledat zájemce o studium:  

o metodik prevence 

o ICT koordinátor 

o koordinátor ŠVP 

o výchovného poradenství 

 Pokračovat v individuálních vzdělávacích akcích v rámci nabídky vzdělávání Služby škole (dle potřeby) 

 

 

Vzdělávací rozvoj 

 

 Pokračovat v péči o talenty – vyučující jednotlivých předmětů, hlavně vedoucí předmětových komisí – olympiády, 

soutěže  

 Ředitelské písemné práce porovnat až s rokem 2012/2013 a pokračovat v evidenci od tohoto školního roku (vždy 

vyhodnocovat a navrhovat opatření u 5 úloh s nejmenší úspěšností – projednat v předmětových komisích) 

 Vytvořen systém práce se žáky se špatným prospěchem (konzultační hodiny, pomoc úspěšnějších spolužáků) 

 Pokračovat v přípravě IVP  – výchovní poradci, školní psycholožka, TU 

 Zpracovat přehledně tabulku se žáky s IVP – zástupkyně ředitele 

 Vyhodnocovat testování a zapracovat standardy AJ, ČJ, M do ŠVP v komisích (tučně jsou předsedové komisí) 

o Matematika a její aplikace (Šlapáková, Dostál, Zadáková, Vraník) 

o Anglický jazyk (Havlíčková, Sovová, Vyhnánková, Červinková) 

o Německý jazyk (Ulahelová) 

o Český jazyk a literatura (Machová, Šobrová, Ulahelová) 

o Člověk a příroda (Zadáková, Vraník, Šlapáková) 

o Člověk a společnost (Sovová, Machová, Dolejší, Červinková) 

o Metodické sdružení (Novotná, Jará) 

 

Výchovná opatření 
 

 Důsledně řešit všechna výchovná opatření 

 Pokračovat ve Sportovci roku na obou stupních (Cyrany, Doušová, učitelé TV) – dopracovat Odznak zdatnosti 

 Pokračovat v mimoškolních aktivitách (Jará, Cyrany, Kolková, Kabrnová, Novotná, Hroudová, Vraník, veselá věda) 

 Domluva s lékařem o potvrzení nepřítomnosti u problémových žáků (vedení školy) 

 Dále inovovat a vyhodnocovat Minimální preventivní program (Červinková) 

 Spolupráce se zřizovatelem, sponzory, občanským sdružením Rodiče dětem při ZŠ Husovo náměstí a ostatními 

rodiči (Dostál, všichni) 

 

Prezentační 

 

 První den prvňáků 

 Běh zámeckým parkem 
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 Projektová vyučování (Vánoce, Velikonoce) 

 Školníček čeká - předzápisová akce 

 Den Země 

 Pravidelná články ve Zpravodaji Benátecka 

 Funkční a pravidelně inovované webové stránky www.1-zsbenatky.cz – redakční systém 

 Školní akademie 

 Pravidelné sportovní a kulturní setkání s městy Hustopeče a Modra (letos organizujeme) 

 Školní parlament 

 Slavnostní zakončení školního roku 

 Projekt „I učitelé se mají stále čemu učit“ je ukončen, ale webové stránky s videomanuály jako technická pomoc pro 

žáky a učitele jsou k dispozici stále 

 Projekty OPVK „Podnikáme – pomáháme aneb…“je ukončen - navázat na předchozí dobré zkušenosti spolupráce 

s MěCKP Benátky nad Jizerou 

 

Ekonomika 
 

 pokračovat ve VHČ 

o vaření obědů 

o pronájem tělocvičny 

o pronájem učeben (školní rok, prázdniny) 

o pronájem školy o prázdninách (Atleti v akci) 

 vytvořit podmínky pro pronájem soukromé dálkové VŠ ( pá, so, ne) – Studujeme s.r.o. 

 

Materiální rozvoj 
 

Kabinety, učebny a chodby 
 

 dokupovat učební pomůcky  

 malovat učebny, chodby, kabinety 

 

Budovy a plochy 
 

 Řešit vnikající vlhkost do budovy školy a šaten – oprava školního dvora 

 V návaznosti na opravu dvora řešit dům č. p. 68 ulice Ladislava Vágnera, který není v majetku města 

 Hledat možnosti výstavby tělocvičny  

http://www.1-zsbenatky.cz/
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2014 

 

 

I. Rekapitulace příjmů a výdajů (včetně zúčtování fondů) v roce 2014 

          
1.1. Hlavní činnost 

      
          a) 

 
od města Benátky n. J. 

 

Příjmy 

 

Výdaje 

 

 

z toho - příspěvek na provoz ZŠ 

 

2 704 501,00 

 

2 833 889,75 

 

  

příspěvek na provoz ŠJ 

 

641 840,00 

 

515 028,59 

 

          b) 

 
od SKU Praha dotace na přímé náklady 

   

 

UZ 33353 mzdy, ONIV (ZŠ, ŠD, ŠJ) 

 

12 989 354,00 

 

12 989 354,00 

 

 

UZ 33350 projekt - školní psycholog 

 

155 925,00 

 

155 925,00 

 

 

UZ 33051 posílení platů ped. pracovníků 24 368,00 

 

24 368,00 

 

 

UZ 33052 posílení tarifů ped. i neped. pracovníků 74 309,00 

 

74 309,00 

 

 

UZ 33047 ONIV - cizí jazyk (pomůcky) 

 

7 700,00 

 

7 700,00 

 

  

Zúčtování zálohy - šablony 

 

40 302,52 

 

40 302,52 

 

          c) příjmy v rámci hlavní činnosti školy 

     

 

příjmy - stravné 

  

ŠJ 1 078 207,80 

 

1 078 207,79 

 

 

příjmy - poplatky za školní družinu 

 

ŠD 137 857,50 

 

137 406,01 

 

 

příjmy - poplatky za školní kroužky 

  

54 340,00 

 

54 340,00 

 

 

ostatní výnosy - poplatky 

  

100,00 

   

 

úroky KB 

    

2 256,11 

   

          d) příjmy v rámci zapojení školy do projektů 

    

 

Projekt minipodniky (Centrum dohody) 

 

23 859,00 

 

23 859,00 

 

 

Projekt IT 

    

41 839,10 

 

41 839,10 

 

          d) zúčtování fondů školy 

      

 

FKSP - vyplacené odměny k výročí 

 

30 000,00 

 

30 000,00 

 

 

čerpání fondu odměn 

   

20 000,00   20 000,00 

 

          

 
Příjmy a výdaje hlavní činnosti celkem 

 

18 026 759,03 

 

18 026 528,76 

 

          

 
Rekapitulace - Hlavní činnost 

      

 

Příjmy a zúčt. fondů hlavní činnosti celkem 

 

18 026 759,03 

   

 

Výdaje hlavní činnosti celkem     -18 026 528,76 

   

 
Výsledek hospodaření hlavní činnosti 

 

230,27 

   

          
1.2.   Doplňková činnost 

      

          

 
příjmy a výdaje v rámci doplňkové činnosti 

    

 

příjmy - odběr obědů pro cizí strávníky ŠJ 310 960,00 

 

310 144,49 

 

 

příjmy - nájem učeben, tělocvičny 

 

ZŠ 106 700,00   104 952,50 
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Příjmy a výdaje doplňkové celkem 

  
417 660,00 

 

415 096,99 

 

          

 
Rekapitulace - Doplňková činnost 

      

 

Příjmy - doplňková činnost 

  

417 660,00 

   

 

Výdaje - doplňková činnost     -415 096,99 

   

 
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 2 563,01 

   

 
Rekapitulace celkem  Hospodářský výsledek - hl. činnost 230,27 

 

    

Hospodářský výsledek - doplňk. činnost 2 563,01 

 

    
HV za organizaci celkem 

 

2 793,28 

 
II. Podrobnější členění příjmů a výdajů 

   

          1. 

Přímé výdaje na vzdělávání - dotace poskytnuta MŠMT prostřednictvím Středočeského krajského úřadu Praha: 

          1.1 Přímé výdaje na vzdělávání: UZ 33353 Poskytnutý příspěvek:   Čerpání: 

          

 

Poskytnutý příspěvek (ZŠ, ŠD, ŠJ) 

 

12 989 354,00 

   

          

 

čerpání 

 

mzdy ZŠ, ŠD, ŠJ 

   

9 302 453,00 

   

OPPP ZŠ, ŠD, ŠJ 

   

96 000,00 

   

odvody SP 

     

2 340 098,00 

   

odvody ZP 

     

843 845,10 

   

FKSP 

     

93 023,87 

          

 

ONIV - učebnice + učební pomůcky + výuk. programy PC 

  

232 750,99 

  ONIV - ostatní (vzdělávání, kooperativa, neschopenky) 

  

81 183,04 

 

                  

 
Rekapitulace - UZ 33353 

  
12 989 354,00 

  
12 989 354,00 

 

Poskytnutý příspěvek na přímé vzdělávání - účelový znak 33353 byl v plné výši vyčerpán. 

          1.2 Projekt školní psycholog - UZ 33350 Poskytnutý příspěvek:   Čerpání: 

          

 

Poskytnutý příspěvek 

  

155 925,00 

   

          

 

čerpání 

 

mzdy 

     

115 500,00 

   

Odvody SP+ZP 

    

39 270,00 

   

FKSP 

     

1 155,00 

 
Rekapitulace - UZ 33350 

  
155 925,00 

  
155 925,00 

 

Poskytnutý příspěvek v plné výši vyčerpán. 

    

          1.III Posílení platů ped. pracovníků - UZ 33051 Poskytnutý příspěvek:   Čerpání: 

          

 

Poskytnutý příspěvek 

  

24 368,00 

   

 

čerpání 

 

mzdy 

     

18 050,00 

   

Odvody SP+ZP 

    

6 137,00 

   

FKSP 

     

181,00 
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Rekapitulace - UZ 33351 

  
24 368,00 

  
24 368,00 

 

Poskytnutý příspěvek v plné výši vyčerpán. 

    

          1.IV Posílení tarifů pracovníků ZŠ - UZ 33052 Poskytnutý příspěvek:   Čerpání: 

          

 

Poskytnutý příspěvek na období 11. a 12/014 74 309,00 

   

          

 

čerpání 

 

mzdy 

     

55 044,00 

   

Odvody SP+ZP 

    

18 715,00 

   

FKSP 

     

550,00 

 
                  

 
Rekapitulace - UZ 33352 

  
74 309,00 

  
74 309,00 

 

Poskytnutý příspěvek v plné výši vyčerpán. 

    1.V Příspěvek na další cizí jazyk - UZ 33047 Poskytnutý příspěvek:   Čerpání: 

          

 

Poskytnutý příspěvek 

  

7 700,00 

   

          

 

čerpání - ONIV nákup učebnic 

     

7 700,00 

 
                  

 
Rekapitulace - UZ 33352 

  
7 700,00 

  
7 700,00 

 

Poskytnutý příspěvek v plné výši vyčerpán. 

    

          

          1.VI Příspěvek EU - šablony - UZ 33123 

     

          

 

Tento projekt je na období od 7/2011 do 6. 1. 2014. V průběhu měsíce září 2011 bylo poskytnuto 60 % finančních 

prostředků této dotace - tj. Kč 960 834,60. Použito v tomto roce bylo celkem Kč 866 676,-, 20 tis. Kč bylo použito na 

OPPP - vytváření výukových materiálů, dále byla zakoupena výpočetní technika a interaktivní tabule. V roce 2012 byla 

poskytnuta zbývající dotace ve výši Kč 640 556,40. Náklady tohoto projektu byly v roce 2012 ve výši Kč 160 798. Byly 

zakoupeny učební pomůcky ve výši Kč 7346,-, na vzdělávání ped. pracovníků byla použita částka Kč 4252,- a OPPP pro 

pracovníky byly použito 149200,- (tvorba digitálních učebních materiálů). Zbývající částka ve výši Kč 573 917,- bude 

použita v následujícím období. V roce 2013 byly náklady tohoto projektu ve výši 533 614,48 - využití (uč. pomůcky 

včetně DDHM Kč 191284,28, výukové PC programy Kč 10440,-, spotř. materiál 63098,20, vzdělávání ped. pracovníků 

Kč 9792,- a OPPP 259000,- (tvorba DŮM, administrativní a účetnické práce projektu. Zbývající částka ve výši Kč 40 

302,52 byla vyčerpána v tomto roce (2014) - nákup uč. pomůcek a spotř. materiálu pro PC ve výši Kč 20302,52 a OPPP 

byly čerpány ve výši Kč 20000,-. Projekt byl v tomto roce ukončen.  

          

          
2. Provozní výdaje: 

      

     

  Poskytnutá dotace:   Čerpání: 

 

Poskytnutý příspěvek na provoz ZŠ 

 

2 704 501,00 

   

    

ŠJ 

 

641 840,00 
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č. účtu: 

    

 
výdaje ZŠ: materiál 501 

    

106 159,50 

     

uč. pomůcky, školní potřeby 

          

  

materiál 501 

    

252 720,87 

     

V této položce je zahrnut nákup spotřebního materiálu - hygienické, 

čistící, kancelářské prostředky, tiskopisy, náplně do kopírek. 

          

  

energie 

 

502 

    

1 116 188,00 

     

Teplo, el. energie, voda 

  

opravy 

 

511 

    

533 951,00 

     

běžná oprava a údržba, malování 

          

  

cestovné 512 

    

17 995,00 

  

pohoštění 513 

    

4 365,00 

          

  

ostatní služby 518 

    

377 013,10 

     

Položky ve službách tvoří poštovné, telefon, nájem sportovních zařízení, 

vzdělávání, softw. služby včetně pořízení PC programů, dopravné žáků 

na soutěže… 

          

  

OPPP 

 

521 

    

199 795,00 

  

odvody SP+ZP k OPP 524 

    

17 400,00 

  

ochr. pomůcky 528 

     

  

poplatky KB + poj. 518+549 

   

45 907,28 

     

Položka zahrnuje poplatky KB, pojištění u ČP, spoluúčast při 

odškodňování žákovských úrazů 

  

odpisy 

 

551 

    

6 422,00 

  

DDHM 

 

558 

    

155 973,00 

          

 
výdaje ŠJ: materiál 501 

    

40 363,65 

  

energie 

 

502 

    

211 650,00 

  

opravy 

 

511 

    

106 788,00 

  

cestovné 512 

    

0,00 

  

ostatní služby 518 

    

40 319,60 

  

OPPP 

 

521 

    

10 000,00 

  

ochr. pomůcky 528 

     

  

odpisy 

 

551 

    

67 839,34 

  

DDHM 

 

558 

    

38 068,00 

 

                  

 
Rekapitulace provozních výdajů 

 

3 346 341,00 

  
3 348 918,34 

 

ZŠ + ŠJ celkem: 

       

          

 

Příspěvek od zřizovatele na provozní náklady školy a ŠJ byl v ZŠ překročen a naopak ve školní jídelně došlo k úspoře. 

Hospodářský výsledek těchto provozních nákladů za obě střediska ve výši Kč -2577,34 byl dorovnán z příspěvku ŠD a z 

úroků od KB. 

 
Investice: 

       
          

 

V roce 2014 nebyla škole poskytnuta investiční dotace.  
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3. Ostatní příjmy + zúčtování fondů: 

   

          a) Příjmy z poskytování služeb stravného 

  

1 078 207,80 spotřeba potravin     1 078 207,79 

          b) Příjmy - příspěvek na školní družinu 

 

137 857,50 výdaje ŠD 137 406,01 

 

Příspěvek byl vybírán ve výši Kč 150,- na dítě/měsíc. Tento příspěvek byl použit ve prospěch školní družiny a na pokrytí 

provozních nákladů.  

          c) Příjmy - poplatek za školní kroužky 

 

54 340,00 výdaje 

 

54 340,00 

 

Příspěvek byl vybírán ve výši Kč 150,- na dítě/měsíc za keramický kroužek a za kroužek Aj. Za kroužek sportovní bylo 

vybíráno Kč 200,- na pololetí školního roku. Tyto příspěvky byly použity na nákup materiálu a pomůcek pro účely těchto 

kroužků. Část prostředků byla použita pro vedoucí těchto kroužků - OPPP.  

          d) Příjmy - úroky KB 1.-12/014 

  

2256,11 použito 

 

0 

          e) Příjmy a výdaje doplňkové činnosti školy. 

    

 

Od 1. 1. 2013 má škola ve Zřizovací listině povolenou doplňkovou činnost. Jedná se ve škole o pronájem učeben a 

pronájem tělocvičny. Ve školní jídelně se jedná o poskytování obědů pro cizí strávníky. Tato hospodářská činnost je v 

účetnictví vedena odděleně od účetnictví školy a ŠJ na samostatných analytických účtech. Pro tuto doplňkovou činnost je 

zpracována vnitřní směrnice školy, která tuto činnost usměrňuje. Náklady doplňkové činnosti jsou určeny koeficientem na 

základě nákladů v minulých letech. Pro účely nájemného je to dle m2, u stravného jsou to náklady na 1 oběd. 

          

 
Příjmy za nájem učeben a tělocvičny 106 700,00 náklady spojené s nájmem 104 952,50 

 

Náklady tvoří položky na energie ve výši 15760,- provozní náklady (spotřební materiál, úklidové prostředky, služby a 

OPPP celkem ve výši Kč 18550,-). Dále z těchto příjmů bylo použito 42752,- na opravy stávajícího zařízení (kabinet TV) 

a za 27890,50 Kč byly zakoupeny učební pomůcky v rámci hlavní činnosti školy.  

          

 
Příjmy za poskytování stravného  

 

310 960,00 

náklady spojené s touto 

službou 310 144,49 

 
pro cizí strávníky 

       

          

 

V této oblasti jsou náklady určeny kalkulací na jeden oběd. Cena potravin činí Kč 140464,49 a ostatní provozní náklady 

(spotřební materiál, energie, služby) jsou ve výši 142680,-. 27000,- Kč bylo použito v rámci hlavní činnosti na nákup uč. 

pomůcek - tím došlo k lepšímu vybavení školy a ke zkvalitnění výuky. 

          

 

Rekapitulace příjmů a výdajů doplň. 

činnosti 

  

Příjmy 

 

417 660,00 

 

      

Výdaje   -415 096,99 

 

      

Hospodářský 

výsledek 

 

          2 563,01 

 

          

          f) Zúčtování - použití fondů 

      g) fond odměn 

    

čerpáno 

 

20 000,00 

 

(čerpání odsouhlaseno Radou Města) 
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4. Zapojení fondů do hospodaření školy: 

   
          

 

Škola obhospodařuje celkem 3 fondy - fond odměn, rezervní fond a fond rozvoje majetku. Zvláštní kapitolu tvoří fond 

kulturních a sociálních potřeb, který má i svůj bankovní účet a je veden samostatně. Příděl tohoto fondu je tvořen 1 % z 

hrubých mezd. Zůstatek tohoto fondu je k 31.12.014 ve výši Kč 33 016,19. 

          

 
411 - fond odměn: 

       

  

stav fondu k 1. 1. 2014 je Kč 10 718,49 

   

  

příděl z HV r. 2013 je Kč 

 

19 281,51 

   

  

čerpání v roce 2014 

  

-20 000,00 

   

  

zůstatek fondu k 31. 12. 2014 10 000,00 

   
          

 
413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 

   

  

stav fondu k 1. 1. 2014 je Kč 12 575,23 

   

  

příděl z HV r. 2013 

  

44 158,16 

   

  

čerpání v r. 2014 

  

0,00 

   

  

zůstatek fondu k 31. 12. 2014 56 733,39 

   
          

 
414 - rezervní fond - z ostatních titulů – sponzorské dary 

   

  

stav fondu k 1. 1. 2014 

 

40 562,00 

   

  

sponzorské dary škole - Vesecký na OP 

3.tř. 5 000,00 

   

  

sponzorský dar - DZ Dražice 

 

5 000,00 

   

  

dobrovolné vstupné – Slavnost 

školy 

 

4 200,00 

   

  

Dobrovolné vstupné - dar školy Domov 

pod Lipou -4 200,00 

   

  

čerpání sponz. darů - OP 3.A 

 

-7 899,00 

   

  

zůstatek fondu k 31. 12. 2014 42 663,00 

   
          

 
416 - fond rozvoje investičního majetku 

    

  

stav fondu k 1. 1. 2014 

 

68 579,04 

   

  

příděl z odpisů 2014 

  

74 261,34 

(výše odpisů za rok 2014 schválena Radou 

města) 

  

čerpání fondu v r. 2014 celkem 0,00 

   

  

zůstatek fondu k 31. 12. 2014  142 840,38 

   
          
5. Komentář: 

       
          

 

Čerpání jednotlivých nákladových položek jsme se snažili dodržet v souladu s rozpočtem školy na rok 2014. Docházelo 

pouze k malým úpravám, kdy z důvodu úspory v jedné rozpočtové položce byla posílena položka jiná. 

          

 

HV – hl. čin. ZŠ -129 388,75 

      

  

ŠJ 126 811,41 

      

  

ŠD 451,49 

      

  

kroužky 0,00 

      

  

ostatní 100,00 

      

  

úroky 2 256,11 
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KB 

  

obědy 0,01 

      

  

st.prostř. 0,00 

      

  

projekty 0,00 

      

 

HV- dopl.č. nájmy 1 747,50 

      

 

  obědy 815,51 

      

 
HV celkem 2 793,28 

      

 
Tento hospodářský výsledek ve výši Kč 2 793,28 navrhujeme Radě města převést do fondu odměn. 

6. Pohledávky a krátkodobé závazky školy k 31. 12. 2014: 

 

          

 

          Pohledávky školy k 31. 12. 2014 činí Kč 64 tis. Jedná se o nezaplacené vydané faktury ve výši Kč 41 tis., 

nezaplacené stravné z FKSP - 5 tis. a úhradu pracovních sešitů od SRPD  7 tis. a plus náklady příštích období ve výši Kč 

11 tis. Krátkodobé závazky školy jsou k 31. 12. 2014 ve výši cca 1723 tis. Kč a jsou tvořeny především závazky vůči 

zaměstnancům + kooperativa (Kč 767 tis.), závazky ze soc. a zdravotní zabezpečení (Kč 404 tis.), závazky vůči 

finančnímu úřadu (zálohy na daň za prosinec 2014 Kč 92 tis.), závazky vůči dodavatelům (Kč 261 tis.). Veškeré tyto 

krátkodobé závazky budou uhrazeny v první polovině ledna 2015. 

 

          Krátkodobé přijaté zálohy jsou ve výši Kč 199 tis. Kč, jedná se především zálohy na LVK, o platby za ŠD a 

zájmové kroužky. Veškeré tyto krátkodobé zálohy budou vyrovnány v 1. pololetí roku 2015. 

          V Benátkách nad Jizerou dne: 19. 2. 2015 

     

          

          

          

          Zpracovala: Benešová S. 

  

Předkládá:          R. Dostál, ředitel 
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                                     VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA 1. – 8. MĚSÍC 2015 

 

 

 

 



33 

Tel/fax: 326 316319                                                          E-mail: radek.dostal@1-zsbenatky.cz                                                                  IČO:70997501 

 


