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1. ORGANIZACE STUDIA
 Základní škola a mateřská škola bez specifického zaměření
 Vzdělávací programy:

Školní vzdělávací program „Škola pro život“
Vzdělávací program předškolní výchovy „Jaro, léto,
podzim, zima... ...je nám tady spolu prima“

2. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
 Druh a počet vydaných správních rozhodnutí:
Druh rozhodnutí

Počet

Přijetí k předškolnímu vzdělávání

4

Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

4

Přijetí k základnímu vzdělávání během školního roku

4

Přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. tříd)

23

Nepřijetí k základnímu vzdělávání

0

Rozhodnutí o odkladu základního vzdělávání

2

Ukončení předškolního vzdělávání

0

Přerušení docházky do mateřské školy

0

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

0

Osvobození z výuky tělesné výchovy

0

Opakování ročníku ze zdravotních důvodů

1

Prodloužení povinné školní docházky

1

Povolení IVP

8

Celkem

47

 Počet odvolání proti rozhodnutí ředitele školy: 0

3

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
 Personální zabezpečení k 30. 6. 2020
Pedagogičtí
pracovníci

Přepočet

Nepedagogičtí
pracovníci

Přepočet

20

16,762

6

4,218

Pedagogičtí pracovníci = učitelky MŠ, učitelky a učitelé ZŠ, vychovatelky ŠD, asistenti
pedagoga
Nepedagogičtí pracovníci = školnice, uklízečky, kuchařky, admin. pracovnice

 Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2020
Věk

do 30 let

do 40 let

do 50 let

do 60 let

nad 60 let

Počet

0

8

5

4

3

Z toho muži

0

0

0

3

1

Věková struktura pedagogických
zaměstnanců
8
6
4
2
0
do 30 let

do 40 let

do 50 let
Počet

do 60 let

nad 60 let

Z toho muži

 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k 30. 6. 2019
Pracovníci

Kvalifikovaní pracovníci

Nekvalifikovaní pracovníci

1. stupeň

4

1

2. stupeň

7

4

Školní družina

2

0

Mateřská škola

2

0

celkem

14

6
4

Kvalifikace pedagogických pracovníků
7
6
5
4
3
2
1
0
1. stupeň

2. stupeň

Školní družina

Kvalifikovaní pracovníci

Mateřská
škola

Nekvalifikovaní pracovníci

 Změny v pedagogickém sboru:
ZŠ:
Září 2019 – nástup nové učitelky na 2. stupeň, nástup nové učitelky na 1. stupeň a vychovatelky
ŠD
prosinec 2019 – nástup nového zástupce ředitele
prosinec 2019 – odchod jedné učitelky z 2. stupně (výpověď ze strany zaměstnance)
leden 2020 – nástup tří nových učitelů na 2. stupeň na částečné úvazky za odchozí učitelku
Červenec 2020 – dohoda o ukončení pracovního poměru s učitelkou 1. stupně
MŠ:
bez personálních změn

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací akce

Počet
pedagogů

Šablony III.

1

Literatura pro děti

1

Čtenářské dílny

1

Čtenářské dílny II

1

Nadané dítě ve škole a doma

1

Dysortografie a dysgrafie

1

Jak pracovat v běžné třídě s talentovanými dětmi

1

Prakticky? Fakticky pouze prakticky!

1

Nový žák - cizinec v mé třídě

1

Jak vést žáky k autonomii učení na ZŠ

1
5

Formativní hodnocení ll

1

Příběh matematiky - symboly které změnili svět

1

Tvorba únikových her

1

Šikana na základní škole a její řešení

1

Vliv traumatu na psychiku dětí

1

Využití dramatických metod pro práci s dětmi na ZŠ

1

Agrese a agresivní chování u dětí předškolního věku

1

ADHD – neklidné dítě

1

ADHD – jak mu můžu pomoci?

1

Náměty a inspirace na ŠvP a adaptační kurzy

1

Vzdělávání žáků s PAS na základní škole

1

4. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ
30. 9. 2019

30. 6. 2020

30. 9. 2019

30. 6. 2020

I.A

19

19

VI.A

16

16

II.A

11

11

VII.A

13

13

III.A

19

19

VIII.A

16

16

IV.A

15

15

IX.A

9

9

V.A

13

13

I.stupeň

77

77

II.stupeň

54

54

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
I.A

II.A

III.A

IV.A

V.A

30.09.2018

6

VI.A
30.06.2019

VII.A

VIII.A

IX.A

k 30. 9. 2019
Celkem

k 30. 6. 2020

131

131

5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
 Údaje o přijímacím řízení
Ve školním roce 2019/20 ukončilo povinnou školní docházku 12 žáků, 9 v 9. ročníku a
3 v 8. ročníku.
Gymnázium

Ostatní
SOŠ

SOU

Celkem

0

3

9

12

Přijímací řízení na střední školy

Gymnázium

Ostatní SOŠ

SOU

Všichni žáci byli na vybrané školy přijati.

 Činnost školní družiny ve školním roce 2019/20
Charakteristika školní družiny
V letošním školním roce navštívilo školní družinu, při ZŠ a MŠ Dolní Slivno, (oddělené
pracoviště Horní Slivno), 61 žáků prvních až čtvrtých tříd. Žáci byli rozděleni do dvou
oddělení. První oddělení pod vedením vychovatelky Kamily Podolské plnilo své úkoly ve
školní družině. Druhé oddělení s vychovatelkou Vladimírou Demjaničovou sídlilo ve 2.
třídě. Školní družina ke své činnosti využívá plně vybavené třídy, sportovní a dětské hřiště
u školy a tělocvičnu. Vycházky byly směřovány v okolí školy v obci Horní Slivno, Dolní Slivno.
Byly zaměřené na poznávání a pozorování přírody.
Provozní doba školní družiny pro tento školní rok byla stanovena takto:
ranní družina
6,45 – 7,30
dopolední družina 11,20 – 12,05
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odpolední družina 12,05 – 15,30
Poplatek za školní družinu činil 500 Kč (ranní, dopolední, odpolední), 150 Kč (ranní,
dopolední) za jedno pololetí. Poplatek byl využit na pomůcky potřebné ve školní družině
(výtvarný materiál, sportovní potřeby, hry, knihy, apod.).
Výchovná a vzdělávací činnost
Výchovná a vzdělávací činnost probíhá ve školní družině dle ŠVP a podle
vypracovaného plánu, který je dělen na měsíce.
Činnost rekreační, relaxační, odpočinkové, zájmové, ale i příprava na vyučování
vytvářely komplex výchovně vzdělávacích činností školní družiny. Cílem těchto činností a
celé výchovné práce v naší školní družině je nenásilnou formou naučit žáky využívat volný
čas k zajímavým aktivitám, k čerpání nových informací a vědomostí, ale i k potřebné
relaxaci a odpočinku. Velký důraz je kladen také na upevňování mezilidských vztahů, na
zvládnutí seberealizace a upevňování své pozice v kolektivu. Nejen pobytu v budově školy,
ale také pobyt venku na hřišti, ale i vycházky po okolí vedou děti nenásilnou formou k
orientaci, osvojení si nových vědomostí a dovedností.
Akce školní družiny v roce 2019/20
1. Vycházky do lesa – domečky, poznávání stromů, plodů, zvířat, chování v přírodě.
2. Vánoční tvoření – prodej a prezentace výrobků žáků školní družiny.
3. Účast v soutěžích – Domestos, malování obrázků do knihovny
4. Enviromentální výchova – výroba lojových koulí pro ptáčky, starost o ptáky
v zimě.
5. Beseda s myslivcem (pan František Matouš), který nás navštívil ve školní družině,
ukázka vycpaných lesních zvířat a paroží

 Činnost MŠ ve školním roce 2019/20
V tomto školním roce byla mateřská škola otevřena opět jako jednotřídní s celkovým počtem
13 dětí.
Zápis na školní rok 2019/2020
K zápisu přišly 3 děti.
Všechny děti byly přijaty.
Všem dětem byl umožněn adaptační režim, tzn., že mohly navštěvovat mateřskou školu spolu
s rodiči, aby si lépe přivykly na nové prostředí a postupně prodlužovaly délku pobytu
v mateřské škole.
Personální obsazení k září 2019:
Vedoucí MŠ:
Iva Heřmanová
Učitelka MŠ:
Michaela Soukupová
Provozní zaměstnanec:
Jindra Borecká
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Provoz MŠ:
Provoz MŠ probíhá od 6:30 do 16:30
Uzavření MŠ:
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
4. 2. 2020

4. 3. 2020
13. 3. – 31. 5. 2020
3. 8. – 31. 8. 2020

vánoční prázdniny
technické důvody (provozní zaměstnanci
včetně MŠ Kropáčova Vrutice navštívili
povinné školení)
odstávka vody
uzavření z důvodu epidemie COVID -19
letní prázdniny

Výchovně vzdělávací činnost
Výchovně vzdělávací činnost se opírá o školní vzdělávací program ,,Jaro, léto, podzim, zima…
je nám tady spolu prima“ zpracovaný v souladu s Rámcově vzdělávacím programem.
Školní kurikulum je rozděleno do 4 integrovaných bloků, které se vážou k různým událostem
v průběhu roku, ke změnám v našem okolí vyplývajících z přirozeného střídání období.
Naším cílem je rozvíjet a učit děti ve všech oblastech a dát dětem prostor pro získávání
potřebných poznatků a dovedností, které pak následně budou schopné použít v praktickém
životě.
S tímto souvisí vytvoření správného, podnětného a příjemného prostředí, v němž se děti a
jejich rodiče budou cítit dobře.
Akce:
Návštěva divadla v okolích MŠ – MŠ Mečeříž a MŠ Kropáčova Vrutice
- 7. 10. 2019
MŠ Mečeříž
- 30. 1. 2020
MŠ K. Vrutice – Beseda o správném držení těla
Spolupráce se ZŠ Horní Slivno
- 25. 10. 2019
divadelní představení Poklad kapitána Baltazara
- 4. 10. 2019
návštěva čerta a Mikuláše v MŠ
- 14. 2. 2020
pohádka O pyšné žirafě
- 6. 3. 2020
pohádka od dětí ze 3. třídy
- 24. 6. 2020
výlet do ZOO Liberec
Ostatní akce:
- 22. 11. 2019
- 28. 11. 2019
- 5. 12. 2019
- 20. 12. 2019
- 20. 2. 2020

návštěva fotografa v MŠ
návštěva knihovny v Benátkách nad Jizerou (předškolní děti)
andělský den v MŠ
vánoční besídka pro rodiče spojená s jarmarkem
karneval MŠ
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V době uzavření MŠ proběhly tyto úpravy:
Vymalování třídy omyvatelnou barvou.
Zvětšení školní zahrádky a oprava dlažby na terase školní zahrady.

6. PŘEHLED O PROSPĚCHU ŽÁKŮ
1. pololetí

2. pololetí

prospěl s
vyzn.

prospěl

neprospěl

prospěl s
vyzn.

prospěl

neprospěl

1. stupeň

62

13

2

65

9

3

2. stupeň

14

31

4

17

30

7

1. pololetí
60
40
20
0
1. stupeň

2. stupeň

prospěl s vyzn.

prospěl

neprospěl

2. pololetí
60
40
20
0
1. stupeň
prospěl s vyzn.

2. stupeň
prospěl

neprospěl

Na konci 1. pololetí nebylo 5 žáků hodnoceno (1x 7. ročník, 4x 8. ročník). Protože v březnu
došlo k uzavření škol, nebyla provedena dodatečná klasifikace a zůstali nehodnoceni. Tři ze
sedmi žáků, kteří na konci 2. pololetí neprospěli, postoupili do vyššího ročníku, protože na
daném stupni ZŠ již jednou ročník opakovali.
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7. PŘEHLED O POČTU ZAMEŠKANÝCH A NEOMLUVENÝCH HODIN
1. pololetí

2. pololetí

omluvené

průměr
na žáka

neomluvené

průměr
na žáka

omluvené

průměr
na žáka

neomluvené

průměr
na žáka

I. stupeň

3372

43,79

2

0,03

1659

21,55

0

0,00

II. stupeň

4353

80,61

16

0,30

1346

24,93

26

0,48

Celkem

7725

58,97

18

0,14

3005

22,94

26

0,20

Omluvená absence
5000
4000
3000
2000
1000
0
1. pololetí

2. pololetí
I. stupeň

II. stupeň

Neomluvená absence
30
20
10
0
1. pololetí

2. pololetí
I. stupeň

II. stupeň

Neomluvené absence v 1. pololetí se týkaly dvou žáků na I. stupni a dvou žáků na II. stupni,
ve 2. pololetí pak jednoho žáka na II. stupni. Celkově nižší absence ve 2. pololetí souvisí
s uzavřením škol od 11. 3. 2020, protože v rámci distanční výuky a následné dobrovolné
docházky se absence nezapočítávaly.
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8. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
ZŠ a MŠ Dolní Slivno nepořádala ve školním roce 2019/2020 žádné programy v oblasti dalšího
vzdělávání, resp. celoživotního učení.

9. ŘÍZENÍ ŠKOLY
Ve školním roce 2019/20 se oproti roku předchozímu mírně zvýšil počet žáků, nicméně
i přesto musel zřizovatel i pro tento školní rok podle § 23 zákona 561/2004 (školský zákon)
schválit výjimku z počtu žáků.
Ve srovnání s předchozím školním rokem došlo k několika změnám. Týkaly se jednak
organizace provozu školní družiny, kam byla přijata druhá vychovatelka, a také výuky druhého
cizího jazyka. Dosavadní model, kdy škola nabízela dva druhé cizí jazyky (ruský jazyk a německý
jazyk) a žáci 7.-9. ročníku byli spojeni do jedné studijní skupiny pro každý jazyk, nebyl příliš
efektivní. Výuka ruského jazyka byla zrušena a byly vytvořeny tři studijní skupiny německého
jazyka, každá v jednom ročníku.
Další významnou změnou bylo zavedení elektronického systému pro vedení školní
agendy. V systému Edupage začala škola využívat elektronickou třídní knihu i žákovskou knížku
a sledování a omlouvání absencí. Systém slouží i ke komunikaci jak mezi pracovníky školy, tak
se žáky i jejich rodiči.
Komplikací pro organizaci výuky byl prosincový odchod učitelky z II. stupně. Její
uvolněný úvazek byl nakonec pokryt jednak nástupem nového zástupce ředitele a dále pak
třemi externími učiteli na částečné úvazky.
Zásadním zásahem do průběhu školního roku bylo vyhlášení nouzového stavu a s tím
související uzavření škol 11. března 2020. Škola musela přejít na distanční výuku, která
spočívala jednak v posílání studijních materiálů, vytváření prezentací a elektronických testů
v Edupage a v neposlední řadě v on-line výuce pomocí Skype. Pro žáky, kteří se doma potýkali
s nedostatečným vybavením výpočetní technikou, se škole podařilo zajistit do výpůjčky
notebooky a datové karty pro připojení k internetu. Od 25. 5. 2020 mohl být otevřen pro
dobrovolníky I. stupeň a pro žáky 9. ročníku konzultace k přípravě na přijímací zkoušky, od 1.
6. 2020 pak na II. stupni probíhaly konzultace z českého jazyka a matematiky pro všechny
ročníky. Distanční výuka probíhala až do 30. 6. 2020. Škola se při distanční výuce potýkala
s technickými problémy při on-line výuce (nekvalitní nebo zastaralé ICT vybavení, nekvalitní
pokrytí internetem), ale i s nezodpovědným přístupem některých žáků i jejich rodičů k plnění
studijních povinností. Většina žáků se ale s nezvyklou situací dokázala, i díky vydatné pomoci
svých rodičů, vypořádat velmi dobře.
Díky nouzovému stavu a uzavření škol nemohly proběhnout některé plánované akce,
jako byla např. výuka plavání a ŠvP na I. stupni, nebo školní výlety a akademie na konci školního
roku.
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10.VYBAVENOST ŠKOLY
ZŠ a MŠ Dolní Slivno je plně organizovanou školou, která poskytuje základní všeobecné
vzdělání žákům ze společného školského obvodu 5 obcí i mimo něj. Organizačně je rozdělena
na čtyři části:
1. mateřská škola, která sídlí v budově v Dolním Slivně 160. U mateřské školy je oplocená
školní zahrada s pískovištěm a herními prvky.
2. budova v Horním Slivně 107, ve které se nachází čtyři kmenové učebny pro 1. - 4. třídu,
učebna ICT, tělocvična, školní družina, knihovna a školní výdejna
3. budova v Dolním Slivně 40, ve které se nachází ředitelství školy, pět kmenových učeben
pro 5. – 9. ročník, učebna ICT, školní dílna, školní kuchyňka, knihovna. Pro výuku
tělesné výchovy škola využívá dolnoslivenskou sokolovnu.
4. Budova v Dolním Slivně 62, ve které se nachází školní výdejna.
Pro tento školní rok byla modernizována učebna č. 4 na Dolním Slivně. Kromě nového nábytku
byl ve třídě instalován i interaktivní dataprojektor.

11.SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKOU RADOU, RODIČI, ŠKOLAMI A DALŠÍMI ORGANIZACEMI
Školská rada se schází několikrát do roka, funguje jako orgán poradní, pomocný i kontrolní.
Spolupráce se Školskou radou je na dobré úrovni.
Škola průběžně spolupracuje s Úřadem práce v oblasti volby povolání, s obecními úřady ze
společného školského obvodu (např. pravidelné úklidy v obcích), se Speciálně pedagogickým
centrem (SPC) a Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Mladé Boleslavi. Se SPC a PPP
škola spolupracuje ohledně vzdělávání žáků, kteří spadají do kompetence těchto zařízení.
Pracovníci z PPP navštěvují žáky přímo ve vyučování a kontrolují výsledky vzdělání na základě
jimi doporučených přístupů a postupů.

12.PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
a) Webové stránky ZŠ a MŠ
Škola se na svých webových stránkách snaží pravidelně informovat rodiče i veřejnost o
dění ve škole. Všichni učitelé pravidelně informují o dění ve třídách, o akcích, kterých se
s dětmi zúčastnili a doplňují tyto informace i fotografiemi.
b) Příspěvky do Dolnoslivenského zpravodaje
O dění ve škole jsou rodiče i veřejnost informováni také prostřednictvím pravidelných
příspěvků do Dolnoslivenského zpravodaje, který je distribuován jak v tištěné podobě, tak
v podobě elektronické na webových stránkách obce.
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c) Akce pro rodiče a děti
Ve školním roce 2019/2020 byla naše škola i nadále zapojena do programu Školní
mléko.
Všichni žáci mají nárok na jeden dotovaný výrobek týdně. Sortiment výrobků určuje
dodavatel v souladu s vyhláškou č.282/2016 sb. Mezi žáky je o tento projekt zájem a využívá
ho 100 % žáků.
Ovoce do škol
Všichni žáci jsou také zapojeni do projektu Ovoce do škol, kdy dostávají zdarma různé
druhy ovoce a zeleniny. Distribuce je zajišťována firmou Bovys, a to jedenkrát týdně.
V doprovodném programu Ochutnávka prémiového a exotického ovoce a zeleniny mohli žáci
ochutnat netradiční druhy plodin.
Vánoční koncerty
Tradiční akce, která má navodit přicházející Vánoce, se i letos uskutečnila ve 3 obcích,
a to v Horním Slivně (zpívání v kostele a u stromku), Dolním Slivně v kostele, v Krpech v domově
s pečovatelskou službou.
Další plánované akce nebyly z důvodu uzavření škol realizovány.

13.KONTROLNÍ ČINNOST
1. zřizovatel – kontrola hospodaření za II. pololetí 2019 – bez nedostatků
2. ČŠI – následná kontrola opatření, přijatých v souvislosti s inspekční činností na jaře 2019 –
bez nedostatků.

14.VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Ve školním roce 2019/20 byla práce výchovné poradkyně rozdělena mezi 2 poradce – 1.
stupeň (J. Nosálková-Marková) a 2. stupeň (M. Čapková). Práce výchovných poradkyň (dále
jen VP) spočívala především v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
Výchovné poradkyně ve spolupráci s ostatními vyučujícími tvořily individuálně vzdělávací
plány (IVP) a i plán pedagogické podpory (PLPP), vše je 1x ročně vyhodnoceno, aby byl zaručen
individuální rozvoj každého z žáků. Během školního roku se počet IVP měnil díky nově
diagnostikovaným žákům. Na konci školního roku 2019/20 dosáhl počet žáků s SVP čísla 15, (7
s poruchou chování, 8 s poruchou učení). Dva žáci pracovali s podporou asistenta pedagoga.
Přehled žáků se SVP dle tříd:
Třída
1.
2.
3.
4.
5.

Počet žáků
0
0
2
1
4
14

6.
7.
8.
9.

2
1
3
2

Samozřejmostí je při vzdělávání inkluzivních dětí i spolupráce s pedagogicko- psychologickými
poradnami, dětskými psychology a speciálně poradenskými centry.
Nedílnou součástí práce VP je příprava a pomoc vycházejícím žákům i rodičům, informace o
možnostech dalšího studia. Letošní školní rok se opět konaly plošné přijímací zkoušky (český
jazyk, matematika) na všechny obory čtyřletého studia. Díky situaci s Covid-19 se ale jednalo
pouze o 1 řádný termín. Předběžné informace o přijímacím řízení byly předány na
listopadových třídních schůzkách a další doplňující na únorovém setkání. V únoru byly při
schůzce předány zákonným zástupcům zápisové lístky a přihlášky ke studiu.
Během roku proběhlo několik setkání se zákonnými zástupci při řešení výchovných a
vzdělávacích problémů, za účasti většinou VP a učitele, kterého se problém týkal. Při větších
potížích byla svolána výchovná komise (v tomto školním roce 5x). Přítomni byli zákonní
zástupci žáka, třídní učitel, VP, ředitel a zástupce ZŠ, popř. pracovník OSPOD. Předmětem
řešení bylo nevhodné a vulgární chování vůči žákům i pracovníkům školy, spolupráce rodiny a
školy, záškoláctví apod.
Součástí činnosti VP byla i spolupráce s OSPOD (ML. Boleslav, Mělník, Brandýs nad LabemStará Boleslav) a Policií ČR.

15. PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ
V rámci organizace školního roku 2019/2020 byl, v komparaci získaných podnětů z let
předchozích, aktualizován minimální preventivní program pro tento školní rok. Na dosažení
stanovených cílů, které mají napomáhat předcházet sociálně-patologickým jevům a případně
poskytnout metodiku a pomáhat tak řešit vzniklé zátěžové situace, se podílel pedagogický sbor
školy ve spolupráci se školním metodikem prevence, výchovným poradcem a vedením školy a
to různými technikami a metodami práce v průběhu výchovně vzdělávacího procesu i v širším
kontextu mimo něj.
Obecné dlouhodobé cíle primární prevence
 trvale prohlubovat povědomí žáků o sociálně patologických jevech a o následcích,
které mohou mít;
 posilovat právní vědomí - kriminalita, předpisy, zákony;
 osvojit si potřebné hygienické návyky a soc. dovednosti, zdravý životní styl;
 posilování zdravého sebevědomí, umět se přiměřeně prosadit v kolektivu;
 posilování sounáležitosti ve společenství a řešení konfliktů;
 prohlubovat komunikační dovednosti mezi vrstevníky a dospělými;
 budování pozitivního klimatu školy;
 další vzdělávání pedagogů v oblasti prevence;
 prohlubovat spolupráci s dalšími organizacemi;
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 zapojení zákonných zástupců do dění ve škole;
Krátkodobé cíle










zlepšit práci s kolektivem třídy;
spolupráce vyučujících na pomoci problémovým žákům;
zvyšovat vědomí kolektivní soudržnosti třídy;
zapojovat více žáky do dění ve škole;
podněcovat aktivity, které vedou vhodnému využití volného času dětí;
včasně detekovat a účinně řešit aktuální problémové situace
pořádat pro rodiče a veřejnost Dny otevřených dveří;
realizovat odborné besedy

Primární prevence na I. stupni byla realizována převážně třídními učitelkami v průběhu
celého školního roku, a to především v rámci prvouky, vlastivědy a českého jazyka a literatury.
Konkrétní aktivity primární prevence
V měsíci říjnu zavítali žáci 1. - 4. třídy do cukrovaru v Dobrovici, aby se zde zúčastnili programu
Brána recyklace. Jak je z názvu patrné, program měl za úkol seznámit děti s potřebou třídit
odpad.
V měsíci listopadu v rámci environmentální výchovy vysázeli žáci 3. třídy ovocné stromy, které
zakoupila obec Horní Slivno. V blízkosti školy se jedná již o druhou výsadbu, o kterou se
postaraly děti. V minulém roce si každá třída v Horním Slivně zasadila rostliny, k jejichž
kořenům byl vložen seznam dětí, které jednotlivé třídy zrovna navštěvovaly.
Během prvního pololetí pomohla především školní družina dětem upevnit správné hygienické
návyky po použití toalety - naše škola se zapojila do projektu Domestos pro školy.
Od ledna jezdili žáci 1. - 4. třídy na bruslení. Absolvovali celkem 6 lekcí, přičemž poslední lekce
se jako tradičně uskutečnila v maskách.
V měsíci únoru shlédli žáci 1. – 4. tříd a MŠ poučný příběh, jehož hlavní představitelkou byla
žirafa. Sokolovna se během chvilky proměnila v divadlo a děti tak mohly poznat, jak se
nevyplácí vytahovat se na ostatní a také to, jak důležité je přátelství.
Dále pak se uskutečnil v 1. třídě projektový den na téma "Člověk a jeho zdraví". Mgr. Jitka
Velichová při besedě vycházela z vlastních zkušeností a prožitků žáků. S žáky vedla diskusi při
řešení konkrétních problémových situací. V praktické části žáci obvazovali panenky i sebe
navzájem.
Primární prevence na II. stupni byla realizována převážně v rámci hodin občanské výchovy a
podpůrně i ostatních humanitních předmětů v průběhu celého školního roku.
Během listopadu a prosince absolvovali žáci 5. - 9. třídy bruslení a to celkem 6 lekcí, kde byli
rozděleni dle výkonnosti, aby mohli zdokonalovat a rozvíjet své dosavadní dovednosti.
Primární prevence na úrovni celé školy
Ve školním roce 2019/2020 nadále pokračoval projekt Ovoce do škol, který má podporovat
zdravou výživu dětí.
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Dne 13. února 2020 škola v rámci aktivit MPP, ve spolupráci s pracovníky PČR, uspořádala
projekt pro žáky I. i II. stupně ZŠ, pod názvem "Historie policie a bezpečné chování". V rámci
přednášky bývalého policisty a současného pracovníka Muzea policie České republiky p.
Holuba, kterému tímto patří velký dík, byla prezentována činnost jednotlivých složek četnictva
a policie v historickém kontextu, s uvedením dobových případů, v komparaci s rizikovým
chováním obětí a možným ponaučením pro současnou mladou generaci. Přednáška byla
doplněna ukázkou doličných předmětů. Naši žáci z I. stupně za vzorné chování a projevený
zájem dostali omalovánky s příslušnou tematikou a žáci II. stupně zase za vzornou reprezentaci
školy, listinou prezentaci muzea.
V měsíci únoru se uskutečnil lyžařský kurz pro všechny přihlášené žáky školy, pod vedením
ředitele školy a dalšího pedagogického sboru a lyžařských instruktorů.
Součástí primární prevence je i činnost školního parlamentu, jehož prostřednictvím jsou žáci
více zapojováni do chodu školy.
V důsledku epidemie koronaviru a s ní spojených organizačních změn nebylo možné od
měsíce března do konce školního roku konat řadu dalších plánovaných aktivit primární
prevence.
Neuskutečněné konkrétní aktivity primární prevence
 Den otevřených dveří
 Projektové dny
 Poplachová cvičení
 Škola v přírodě
 Sportovní dny
 Třídní výlety
Ve školním roce 2019/2020 se projevily u žáků školy následující sociálně-patologické jevy:
- nevhodné chování ve výuce
- neomluvené hodiny
- ničení školního majetku
- nevhodné chování ke spolužákům ve třídě
Tyto problémy byly řešeny individuálními pohovory s žáky, včasnými zásahy třídních učitelů,
výchovnými komisemi, spoluprací a jednáním s rodiči, psychology či kurátorem. V případech,
které to vyžadovaly, byla udělena výchovná opatření (napomenutí třídního učitele, důtka
třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z chování) uvedená v dokumentech žáků.
Škola při realizaci primární prevence a řešení zjištěných sociálně patologických jevů
spolupracovala s příslušnými institucemi:
 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
 Policie České republiky OO P Benátky nad Jizerou
 zákonní zástupci
 OSPOD
 Samosprávy spádových obcí
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 praktičtí lékaři
 linky důvěry
Metodik školní prevence ukončil pracovní poměr k 31. 12. 2019. Proto jej na funkci nahradil
nový pedagogický pracovník školy, zástupce ředitele školy, který v předchozí praxi působil
nejen v pedagogické činnosti, ale též řadu let v bezpečnostně právní problematice.

16.PŘEHLED ŠKOLNÍCH AKCÍ
25. 9.
21. 10.
25. 10.
1. 11.-20. 12.
15. 11.
20. 11.
22. 11.
25.-29. 11.
27. 11.
1. 12.
4. 12.
5. 12.
11. 12.
12. 12.
17. 12.
19. 12.
1. 1.-28. 2.
30. 1.
13. 2.
14. 2.
16.-22. 2.
25. 2.
26. 2.

IQ Landia
Brána recyklace
Divadlo Hradec Králové
Bruslení Dolní Slivno
Městská knihovna Mladá Boleslav a Ekocentrum Zahrada
Divadlo U hasičů – Louskáček a bonbónová víla
Muzeum Bedřicha Smetany
Sběr starého papíru
Sázení ovocných stromů
Vánoční koncert a rozsvěcení vánočního stromu HS a DS
Mikulášská nadílka
Čokoládovna Šestajovice
Vánoční koncert v Krpech
Jak se dělá komiks?
Vánoční koncert v kostele DS
Vánoční dílny
Bruslení Horní Slivno
Vesmír a planety
Historie policie a bezpečné chování
Divadelní představení O pyšné žirafě
Lyžařský výcvik II. stupeň – Radvanice
Člověk a jeho zdraví
S malířem v ateliéru

17.HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2019
Finanční prostředky - poskytnuté z MŠMT - neinvestiční dotace

18

rok 2019

4.-9. roč.
1.-4. roč.
1.-9. roč.
5.-9. roč.
1.-4. roč.
1.-4. roč.
3.-4. roč.
Celá škola
3. roč.
9. roč.
1.-4. roč.
3.-4. roč.
5.-9. roč.
1.-4. roč.
3.-4. roč.
1.-9. roč.
1.-4. roč.
6.-9. roč.
1. roč.
3. roč.

Účelový
znak
33353

33070
33074
33076

Ukazatel

příjmy
státní rozpočet

přímé náklady na vzděl.
z toho: platy
OON
pojistné+ FKSP+ ONIV
podpora výuky plavání

10 523 366,00
7 566 322,00
68 213,00
2 888 831,00
12 580,00
69 439,00
4 679,00

překrývání PPP v MŠ
vyrovnání mezikraj.rozdílů

výdaje
10 523 366,00
7 566 322,00
68 213,00
2 888 831,00
11 119,00
60 572,00
4 679,00

vratka dotace
0
0
0
0
1 461,00
8 867,00
0

Dotace Operační program - výzkum, vývoj vzdělávání
délka trvání projektu 24 měsíců

Účelový
znak
33063

Ukazatel

příjmy - rozpočet

celkem
mzdové náklady
vzdělávání
náklady z DDM

Dotace na provoz od zřizovatele
1 498 000,147 349,95
ukazatel

772 533,00

450 000,60 500,-

38 645,50
22 056,00
14 700,00
1 889,50

zbývá
733 887,50

základní škola
dotace
čerpání fondů
příjmy - rozpočet

celkem
z toho: materiál
energie
opravy
ostatní služby
cestovné
osobní náklady
daně a poplatky
ostatní náklady
náklady z DDM

Dotace na provoz od zřizovatele

výdaje

1 645 349,95

mateřská škola
dotace
školkovné
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výdaje

výsledek
hospodaření

1 658 718,97
-13 369,02
142 498,99
583 982,54
uhrazeno
82 750,23 z přebytku MŠ
574 178,97
0
0
0
25 760,80
249 547,44

ukazatel

příjmy - rozpočet

celkem
z toho: materiál
energie
opravy
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady

510 500,00

výdaje
365 560,39
33 879,00
53 978,00
0
10 912,00
76 524,01
132 219,00

výsledek
hospodaření
144 939,61
-13 369,02
ztráta ZŠ

131 570,59
převedeno do
44 888,00
RF
556,00
2 644,38
7 722,00
2 238,00

zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
ostatní náklady
náklady z DDM
Hlavní činnost školy

výnosy
584 071,79
442 455,00
93 216,54
20 148,00
21 067,06
6 000,00
1 185,19

ukazatel

náklady

celkem
z toho: prodej služeb
prodané zboží
čerpání fondů
výnosy z činnosti
výnosy z činnosti - mzdy
úroky

ukazatel

581 725,67
34 488,00
93 216,54
7 833,00
930,00
430 661,18
6 000,00
8 596,95

celkem
z toho: materiál
prodané zboží
opravy
cestovné
ostatní služby
osobní náklady
náklady z majetku

výsledek
hospodaření
2 346,12
převeden do
RF

Hospodářská činnost školy

výnosy
ukazatel
8 000,00 celkem

náklady
ukazatel
7 600,00 celkem
7 600,00 osobní náklady

Vladimír Lacina
ředitel školy
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výsledek
hospodaření
400,00
převeden do RF

