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l. Základní údaje o škole

1.1. Škola
název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá Boleslav
adresa školy Studentská 895, 29501 Mnichovo Hradiště
právní forma příspěvková organizace
1C 70989028
IZO - škola sdmžuje Základní škola

Školní družina
102 338 019
113 600 275

identifikátor školy 1650 052 447
vedení školy Mgr. Vladimír Čermák, ředitel školy

Mgr. Tomáš Najman, (statutární) zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr. Vladimír Mizera, zástupce ředitele pro l. stupeň

kontakt telefon, fax: 326 771 890 - hlavní budova školy
mobil 731 518 526
budova a náměstí (l.-3 .třídy) mobil 733 738 180, 603 251 801 (školní družina)
e-mail: namesti@2zsmh.cz
internetové stránky : www.2zsmh.cz
e-mail (ředitelství školy v hl. budově): skola@2zsmh.cz
datová schránka: 6a2mpvc

Příspěvková organizace byla zřízena na základě usnesení zastupitelstva č.103, ze dne 25. 9. 2002
Zřizovací listina schválena 25. 9. 2002 byla s účirmostí od 24. 6. 2003 změněna a doplněna.
Škola byla zařazena do sítě škol s účinností od 1.1.2003.
S platností od l. 9. 2020 se od ZS oddělila školní jídelna a vznikla nová příspěvková organizace
Města MH - Školní jídelny Mnichovo Hradiště.

1.2. Zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

Město Mnichovo Hradiště

Masarykovo nám. l, 29501 Mnichovo Hradiště
telefon: 326 772 203, fax: 326 772 209
e-mail: posta@mnhradiste.cz

1.3. Součástí školy
budovy: Masarykovo nám.244 - l. - 3. třídy

Studentská 895 - 4. - 9. třídy
Školní 70, Veselá-l.-4.třída
Školní družina - budova na Masarykově nám.244
Školní družina - malotřídní škola ve Veselé

1.4. Školská rada
předseda:
členové:

Lucie Zídková
Mgr. Hana Moldaschlová
Petra Pilbauerová
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1.5. Vybavení školy
MATERIÁLNÍ Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých

předmětů je využíván výukový S W. Literatura, učebnice a učební pomůcky
a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují
kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek.

PROSTOROVÉ Hlavní budova školy slouží celému druhému stupni a vyšším třídám prvního stupně
(4.-5.ročník) V této budově sídlí vedení školy Jsou zde všechny odborné učebny
a kabinety se sbírkami (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, hudební a výtvarná
výchova, cizí jazyky), školní dílna, kuchňka a 2 učebny informatiky. Součástí hlavní
budovy je školní jídelna, sál a dvě tělocvičny (herna a nářaďovna).
V areálu školy se nachází prostorný, nově zrekonstruovaný areál školního hřiště, skleník,
zahradní domek s keramickou dílnou a venkovní odpočinková plocha.
Tělocvičny spolu s venkovními hřišti a workoutem slouží potřebám školy i veřejnosti.
V části hlavní budovy sídlí v pronajatých prostorech místní Gymnázium.
První stupeň (l.-3.ročník) sídlí v budově na náměstí. Své prostory zde má rovněž
školní družina. Součástí areálu je prostorný dvůr, víceúčelové sportovní hřiště s umělým
povrchem, lezecká a odpočinková stěna, která je součástí přilehlého Komunitního centra.
Součástí školy je budova školy ve Veselé se dvěma třídami a l oddělením šk.družiny.
Budovy nejsou bezbariérové.

TECHNICKÉ Škola se v rámci svých finančních možností snaží o dobrou vybavenost informačních
a komunikačních technologií.
Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny na 2.stupni 2 učebny výpočetní
techniky (29 a 12 stanic). Rovněž v každá učebna je vybavena počítačem.
Škola je vybavena interaktivní technikou, která zahrnuje interaktivní tabule
a velkoprostorové dotykové displeje.
Dalších učebny jsou vybaveny dataprojektorem propojeným s počítačem.
Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovnách a svěřené notebooky.
Škola po technické stránce disponuje kvalitně vybavenou učebnou dílen, učebnou
domácích nauk (vaření, ruční práce) a keramickou dílnou.

HYGIENICKÉ Pro odpočinek a relaxaci slouží od jara do podzimu atrium a vydlážděná plocha před
školou se stoly pro stolní tenis a na náměstí školní dvůr s víceúčelovým sportovním
hřištěm pro děti l. stupně a družinu
Samozřejmostí je kvalitní sociální zařízení u sportovního areálu školy (tělocvičny jsou
pronajímány organizované veřejnosti, na hřiště má veřejnost volný přístup).

INVESTICE
opravy a údržba

V průběhu roku proběhla kompletní rekonstrukce WC ve vestitbulu hlavní budovy školy.
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1.6. Školní družina

oddělení celkem 7 oddělení

5 oddělení v budově školy na Masarykově nám. navštěvovalo celkem 150 dětí
l oddělení v hlavní budově školy ve Studentské ulici -30 dětí.
l oddělení ve škole ve Veselé, navštěvovalo ve sk. roce 2021/22 15 dětí

vedoucí vychovatelka | Jana Macháčková

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Má svůj výukový program a celou
řadu dalších aktivit, které umožnňují žákům užitečně trávit svůj volný čas.
V rámci ŠD probíhaly i zájmové kroužky - Dovedné ruce, Hra s barvou, S flétničkou za písničkou, Cvičení
pro zdraví a Sportovní hry (pokud to epidemiologická situace dovolila).
Počet oddělení a žáků v oddělení: Oddělení Počet žáků v oddělení

l. 30
2. 30
3. 30
4. 30
5. 30
6. 30

Veselá 15
Celkem 195

l.7. Školní jídelna
S platností od l. 9. 2020 se od ZS oddělila školní jídelna a vznikla nová příspěvková organizace
Města MH - Školní jídelny Mnichovo Hradiště.
Ředitel školní jídelny: František Ouředník
Internetové schránky: www.jidelnymh.cz

1.8. Informační systém školy

Spolupráce s rodiči Probíhá průběžně po celý školní rok. Vůči rodičům se jako škola snažíme vystupovat
otevřeně a v případě problémů ve vztahu rodič (žák) - škola, nabízíme dialog a snažíme
se o vysvětlení našich postojů. Tento způsob se nám osvědčil. Pravidelně navštěvují
rodiče školu v rámci třídních schůzek a konzultací případně po domluvě při řešení
problémů. Vedení školy se s rodiči setkává při jednáních Spolku rodičů, který je tvořen
zástupci rodičů jednotlivých tříd.
Škola dlouhodobě spolupracuje se Sborem dobrovolných hasičů v Mnichově Hradišti.

Informovanost žáků
a rodičů

Probíhá zejména prostřednictvím třídních učitelů, výchovné poradkyně a vedení školy.
Prospěch svých dětí mohou rodiče sledovat v elektronické žákovské knížce.
Pro 4. - 9. ročník funguje školní samospráva pod vedením paní učitelky I. Karglové.

Informovanost

veřejnosti
O práci školy informujeme především na našich internetových stránkách , případně
prostřednictvím tisku - místních časopisů .
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1.9. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
Název a kód vzdělávacího programu Zaražené třídy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání l.-9. ročník
l. - 4. ročník školy ve Veselé

1.10. Údaje o výsledcích inspekční činností provedené CSI
Ve školním roce 2021/22 proběhla on-line inspekce ČŠI, a to 26. -28.4.2021
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2. Poradenské služby školy

Poradenské služby jsou zajišťovány výchovnou poradkyní, školní psycholožkou a školním
metodikem prevence. Činnost všech výše jmenovaných byla ve školním roce 2021/2022 velice
nestandardní, a to vzhledem k stále se měnící epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19.

2.1. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, informační a metodické. Služby jsou určeny
jak rodičům, tak žákům i pedagogům. VP má stanoveny konzultační hodiny, většinu případů řeší
však mimo ně. Účastní se akcí organizovaných pro výchovné a kariérové poradce.

Na výchovného poradce se mohou obrátit žáci, rodiče i pedagogičtí pracovníci s problémy
v oblasti vztahů, školního neúspěchu, prevence neprospěchu, podpory zlepšování studijních
výsledků, v otázce učebních postupů a stylů.

Výchovná poradkyně nejčastěji spolupracovala se školní psycholožkou, školním metodikem
prevence, pracovníky OSPOD Mnichovo Hradiště a OSPOD Mladá Boleslav, se SYP (Středisko
výchovné péče) Čáp Liberec a SVP Mladá Boleslav, s dětskými lékaři a klinickými psychology.

2.2. PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Ve školním roce 2021/22 se na naší škole vzdělávalo 89 žáků se SVP (speciálními vzdělávacími
potřebami).

Žáci podle převažujícího stupně PO Počet žáků

l. stupeň 11

2. stupeň 71

3. stupeň 6

4. stupeň l

Výchovná poradkyně ve spolupráci s PPP Mladá Boleslav a SPC Mnichovo Hradiště
konzultovala s vyučujícími a zákonnými zástupci žáka doporučení pro žáky se SVP, podílela se
na vypracování IVP.

Ve školním roce 2021/2022 se na naší škole vzdělávalo 9 žáků podle IVP. Nejčastějšími důvody
pro vypracování IVP byly závažné vývojové poruchy učení a chování a lehké mentální postižení.
Ve škole též pracovalo 7 žáků s asistenty pedagoga.

Speciálně pedagogická péče byla na doporučení PPP a SPC poskytována 5 žákům l. stupně.

Naplánované návštěvy pracovníků PPP Mladá Boleslav vzhledem ke COVID-19 neuskutečnily.
Proběhly pouze telefonické konzultace.
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2.3. KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Oblast kariérového poradenství byla značně omezena epidemickou situací v souvislosti
s COVID -19. K předávání infonnací využila VP především školní informační systém Bakaláři a
webové stránky školy, dále předávala zájemcům informace prostřednictvím MS TEAMS.
Všichni žáci končící povinnou školní docházku obdrželi Atlas školství - střední školy
Středočeského kraje.

Ve školním roce 2021/22 ukončilo 9. ročník 68 žáků.

Ukončením 8. ročníku měli 2 žáci splněnou povinnou devítiletou školní docházku a oba si podali
přihlášky na SOU. Jeden žák byl přijat a jeden přijat nebyl.

Z 5. ročníku bylo na osmileté gymnázium přijato 7 žáků.

Viz tabulka 4.3. Výsledky přijímacího řízení

2.4. ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - Mgr. Aneta Svobodová

V rámci psychologické podpory byla kromě individuální péče a konzultací se žáky a učiteli
prováděna i diagnostika klimatu třídních kolektivů a následná práce se třídou.

2.5. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Preventivní program stejně jako v minulých letech navazoval na platné vzdělávací dokumenty. Zaměřil se
na osobnostní sociální rozvoj a rozvoj sociálně komunikativních dovedností žáků. Byl založen na
pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy, spolupráce se
zákonnými zástupci žáků a dalšími institucemi zabývajícími se mládeží. Byl zaměřen na zajištění
podnětného prostředí a příznivé atmosféry ve škole a měl ambici nabídnout žákům širokou, pestrou škálu
aktivit, které nutně nemusejí souviset přímo se školou, ale ukazují i možnost trávení volného času.
Minimální preventivní program je vždy vypracován na období příslušného školního roku tak, aby
reflektoval aktuální dění ve škole a zohledňoval zjištěný stav v oblasti sociálně patologických jevů.

Využíváme služeb Centra primární prevence Středočeského kraje SEMIRAMIS z. u., které poskytuje
škole program dlouhodobé primární prevence. V letošním roce jeho pracovníci dvakrát v průběhu roku
navštívili každou třídu 4. - 9. ročníku.

S odborem sociálních věcí a zdravotnictví (OSPOD) řešíme společně záškoláctví a jiné problémy žáků.

S policií ČR a s Městskou policií v Mnichově Hradišti škola spolupracuje v oblasti řešení problematiky
kriminálních jevů a v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Dále škola spolupracuje se středisky výchovné péče v Mladé Boleslavi a v Liberci (Čáp) a s PPP v Mladé
Boleslavi.
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Další aktivity v oblasti prevence ze strany školy:

schránka důvěry
informovanost rodičů: Bakaláři, třídní schůzky, webové stránky ZŠ
žákovský parlament - zvolení zástupci tříd se pravidelně scházejí s vedením školy, prezentují
zájmy tříd (nápady, návrhy, připomínky. ..), učí se tak formulovat své myšlenky, vyjadřovat své
názory, naslouchat dmhým, diskutovat o problémech.

Do oblasti prevence a řešení problémů s chováním a sociálně patologickými jevy byli v loňském roce
zapojeni:

-Mgr. Lucie Beranová, následně Mgr. Petra Prokopová - metodik prevence;
-Mgr. Jana Honců - výchovná poradkyně;
-Mgr. Aneta Svobodová - školní psycholožka;
-třídní učitelé;
-vedení školy.

Výše uvedené osoby úzce spolupracovaly, konzultovaly případy rizikového chování, vymýšlely další
možnosti podpory pro žáky se speciálními potřebami.

V uplynulém školním roce jsme řešili toto rizikové chování:

• vyhrožování
kyberšikana
vulgarismus

• agresivita
• výukové a kázeňské problémy
• záškoláctví

Jsme přesvědčeni, že děti potřebují mít v oblasti chování pevné hranice. Ty jsou stanoveny ve školním
řádě a také v sankčním řádě, který je jeho přílohou.

Školní psycholožka návštěvo vala jednotlivé třídy jednak preventivně (vzájemné seznámení, práce na
klimatu třídy, příp. téma navržené třídním učitelem), jednak v případě problému (šikana).
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3. Pracovníci školy

3.1. Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem 61
Celkový počet pracovníků přepočtený na úvazky 52,4097
Počet učitelů ZS 28 pedagogů s plným úvazkem

12 pedagogů s částečným úvazkem
Počet pedagogických pracovníků přepočtený na úvazky 33,455
Školní psycholog 0,5
Počet vychovatelů ŠD l vychovatelka s plným úvazkem

6 vychovatelek s částečným úvazkem
Počet pedagog, pracovníků SD přepočtený na úvazky 4,8302
Počet asistentů pedagoga (přepočtený na úvazky - 5,50) 8 asistentek pedagoga s část.úvazkem
Počet správních zaměstnanců l ekonomka

l administrativní pracovnice
2 školníci
4 uklizečky s plným úvazkem
2 uklizečky s částečným úvazkem

Počet správních zaměstnanců přepočtený na úvazky 8,625

3.2. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace Přepočtení náplně zaměstnané Z toho bez kvalifikace

Učitelé l.stupně 15,1364 0,09

Učitelé 2.stupně 18,3181 o

Vychovatelky ŠD 4,8302 0,75

3.3. Pracovníci podle věkové skladby
do 30-ti let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - důch.věk | v důch.věku
M 2 M z M z M z M T

Učitelé l 2 o 7 2 13 3 11 l 2

Vychovatelé o 2 o o o 3 o l o l

Správní zaměstnanci o o o o o 6 o l l l

Asistenti pedagoga o o o l o 6 o l o o

Školní psycholog o o o l o o o o o o
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3.4. VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Pedagogičtí pracovníci absolvovali v loňském školním roce tyto kurzy a školení:
5.-26.4.2022 - Profesní průprava zástupců ředitele - on-line (Dana Trpkošová)
20.4. - 11.5. 2022 - Program Bakaláři, připravujeme úvazky pro nový sk. rok - on-line (Dana
Trpkošová)

Mnoho našich pedagogů se školí méně fonnalizovaným způsobem, a to účastí na vzdělávacích akcích,
které pořádá MAP Mnichovohradišťsko.
-Aktivity MAP Mnichovohradišťsko - účast pracovníků naší školy:
31.8. 2020 - Distanční výuka efektivně (celý kolektiv pedagogů ZŠ Studentská, l. i 2. stupeň) -
proškolení pedagogů v základech systému MS Teams
22. 9. 2020 - Knihovna školám (Dana Hatašová, Dana Trpkošová) - setkání v Městské knihovně MH
nad novými knihami pro děti a mládež, jež jsou oceňované odborníky i čtenáři
1.10. 2020 - Distanční výuka efektivně II (celý kolektiv pedagogů ZS Studentská, l. i 2. stupeň) -
proškolení pedagogů v systému MS Teams
22. 10, 11. 12. 2019 a 3. 3. 2020-Žákovské projekty (Terezie Nohýnková+vybraní žáci ZŠ
Studentská) - sdílecí a měkké dovednosti rozvíjející dlouhodobá aktivita pro žáky l. - 9. ročníků ZŠ
23.9. 2020 - Změny právních předpisů ve školství od l. l. 2020 (Čermák Vladimír) - seznámení
ředitelů MS a ZS se změnami právních předpisů ve školství od l. l. 2020 - odložené novely školského
zákona, PHmax, PHAmax, financování žáků a další aktuality
8. 10. 2020 - Místně zakotvené učení v Mnichově Hradišti (Lucie Beranová, Stanislava Matulová) -
odpolední sdílení zkušeností s MZU v MH formou vycházky po jedné z částí Mnichova Hradiště
18. a 25. 11. 2020 - Poznámky ve škole pod kontrolou (Kateřina Rambousková, Jana Matoniaková,
Jarmila Šimková, IVIiroslava Kuchrýková, Pavlína Čermáková) - webinář, popis pracovního prostředí
aplikace OneNote, práce s oddíly a listy; nástroje pro matematiku, nástroje projazykáře; sdílení
dokumentů; propojení s MS Teams, poznámkový blok předmětu a práce v něm; využití v zadání v MS
Teams

2. 3. 2021 - Aktivizacní metody na začátek hodiny (Miroslava Kuchrýková, Markéta Razáková) -
webinář s cílem objevit, co hraje roli v probouzení vnitřní motivace žáků, a poté na vlastní kůži
vyzkoušet sadu aktivizacních metod
2.3. - 10. 5. 2021 - Online kurz Učíme se venku - Nastartujte cestu ven (Terezie Nohýnková, Jarmila
Veselá, Dana Trpkošová, M.arkéta Razáková) - motivace učit venku, vybavení ven, okolí školy,
pravidelnost venkovní výuky, plánování cílů (a) výuky, metody pro růst dětí venku, spolupráce s
kolegy, hodnocení venku, volný čas venku, učení místem a pro místo, mapa rozvoje učení venku
17. 3. 2021 - Reflexe na konec hodiny (Iveta Karglová, Markéta Razáková) - webinář s cílem seznámit
učitele s metodami reflexí využitelnými v závěru hodiny, prozkoumat různé možnosti, jak reflexe v
závěru hodiny pojmout, ukázat různé pomůcky a materiály, které mohou reflexi zefektivnit a také ji pro
děti udělat přitažlivější

13.4. 2021 - Psychohygiena pro učitele (Lucie Beranová, Dana Trpkošová, Iveta Karglová, Terezie
Nohýnková, Miroslava Kuchrýková) - webinář, jak sladit distanční výuku a osobní život
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31.3. 2021 - Setkání malotřídek v přípravné třídě (Jarmila Šimková) - zamyšlení nad otázkami, co
zažívají děti v přípravné třídě, čemu se věnují, pro koho je vhodná, nad čím musí přemýšlet její učitelka;
seznámení s fungováním přípravky

22. 4. 2021 - Online sdílecí akce pro koordinátory žákovských parlamentů (Stanislava Matulová) -
žákovská samospráva v době pandemie nemoci covid-19, on-line prosťředí a žákovské samosprávy,
aktivity parlamentů, žákovské výzvy, studentský instagram

6. 4., 28. 4., 18. 5. 2021 - Série webinářů pro učitele l. a 2. stupně (Terezie Nohýnková), podstata a
přínosy formativního hodnocení, sumativní a formativní hodnocení, aktuální porozumění žáků,
vzdělávací cíle, respektující komunikace, dobré klima, důkazy o učení, cíle, respektující komunikace,
dobré klima, důkazy o učení, kriteriální hodnocení, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení,
seberegulace, propustky

27. 4. 2021 - Interaktivní programy pro děti a školy v Muzeu Českého ráje v Tůmově (Lucie Beranová,
Stanislava Matulová) - inspirativní výjezd do Muzea Českého ráje, témata: muzejní pedagogika,
vzdělávací programy pro školy, regionální vzdělávání

7.6.2021 - Zavádění formativního hodnocení (Terezie Nohýnková, Lucie Beranová, Stanislava
Matulová) - zkušenosti z praxe, sdílecí a vzdělávací akce pro učitele
9. 9. 2021 - Revize RVP a nutné změny ŠVP (Čermák Vladimír) (workshop poskytl ředitelům ZŠ a
koordinátorům ŠVP praktické návody Jak co nejlépe zvládnout velkou revizi ŠVP, která postihuje až
dvě třetiny vyučovacích předmětů: jejich obsah, očekávané výstupy a hodinovou dotaci)

21.9. 2021 - Legislativní novinky ve školství (Čermák Vladimír) (seminář)

5.10. 2021 - Knihovna školám (Dana Trpkošová) - setkání v Městské knihovně MH nad novými
knihami pro děti a mládež, jež jsou oceňované odborníky i čtenáři

21. 10. 2021 - Kvirin - matematika rukama (Lucie Beranová) - seznámení se sadami na výuku
matematiky, pro obvod, obsah, objem, povrch, hranoly a zlomky

4. 11. 2021 - Zásobník aktivit pro efektivní osvojení AJ a NJ (Iveta Karglová, Dana Trpkošová) -
inspirativní workshop pro učitele, jak naplánovat didakticky dobrou hodinu; účastnice si vyzkoušely
aktivity zaměřené na osvojení gramatiky a způsoby zatraktivnění moderními technologiemi
16. 11.2021 - Jak s dětmi mluvit o sexualitě aneb jak učit dospělé mluvit o dětské sexualitě? (Beranová
Lucie) (interaktivní seminář citové, vztahové a sexuální výchovy)

21. 12. 2021 - Prožitkové bubnování (Lucie Beranová) - hudební dílna zaměřená na uvolnění a aktivní
relaxaci

2. 2., 16. 2. a9. 3. 2022 - Nadané děti (Martina Sehnoutková) - online přednáškový cyklus
15.3. 2022 - Setkání učitelek MS a l. tříd ZŠ (Ivana Průšková, Lenka Trehšlová, Jana Honců, Iva
Kyselová, Martina Sehnoutková, Eva Fišerová) - setkání na téma přechodu z MS na ZŠ
24. 3. 2022 - Techniky na zmírnění tenze, práce s tělem a relaxační techniky pro dospívající a dospělé
(Iveta Karglová) - zážitkový kurz, ve kterém jsme se společně na chvíli zastavili, zaměřili se na své
prožívání, naučili se techniky, které pomáhají se snížením stresu a napětí
17. a 18. 5. 2022 - Komunikace s rodiči (celý pedagogický sbor ZŠ Studentská)
26. 5., 2. a 9. 6. 2022 - Nová informatika (Marcela Mrázová, Tomáš Najman) - praktický kurz
zaměřený na novou informatiku vycházející z revidovaného RVP pro vzdělávací oblast informatika

-11-



Vladimír Čermák a Terezie Nohýnková byli cleny řídícího výboru MAP II Mnichovohradišťsko.
Terezie Nohýnková a Stanislava Matulová byly členkami pracovní skupiny pro rozvoj schopností žáků
participovat na dění ve škole a v komunitě, rozvoj regionálního vzdělávání (15 setkání PS v rámci
projektu).

Lucie Beranová byla členkou pracovní skupiny pro matematickou gramotnost a k rozvoji potenciálu
každého žáka, také její vedoucí a místním lídrem pro matematickou gramotnost (15 setkání PS).

Lucie Beranová a Stanislava Matulová byly též členkami pracovní skupiny pro podporu spolupracující
atmosféry a dobrého klimatu ve školách, zavádění metod a forem práce vedoucích k individualizaci
vzdělávání.

Lucie Beranová se též účastnila schůzek školních metodiků prevence z ORP MH. Z finančních
prostředků projektu si mohla škola zakoupit učební pomůcky dle svého výběru (výše celkové částky
vydané na pomůcky se odvíjela od počtu žáků).

Škola se zapojila do strategického plánování vedeného facilitátorkou Annou Randákovou. Byl vytvořen
Strategický plán rozvoje školy 2022 - 2028.

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků

21.6. 2022 - Vendula Kasalová (ekonomka ZŠ) absolvovala on-line školení zaměřené na Registr
smluv, pořádané zřizovatelem, firma Dynatech)
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4. Žáci

4.1. Celkový přehled počtu žáků ve školním roce 2021/22 k 30.6.2022

Třída A
ch d

B
ch d

C
ch d

D
ch d

v
ch d

CELKEM
z chlapci l děvčata

l. 10 14 11 12 10 12 2 o 71 33 38
2. 9 15 8 16 o 5 53 17 36
3. 15 9 14 12 4 3 57 33 24
4. 9 11 14 9 10 8 l 3 65 34 31
5. 15 12 11 13 51 26 25

I.stupeň celkem:) 297 143 154
6. 9 10 10 10 11 9 59 30 29
7. 17 12 12 16 17 12 86 46 40
8. 17 12 12 16 57 29 28
9. 11 13 13 9 12 10 68 36 32

II. stupeň celkem:] 270 141 129
ZŠ CELKEM: l 567 284 283

4.2 Zápis k povinné školní docházce - 6. 4. 2022, náhradní termín 20. 4.2022

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do l.tříd Počet odkladů Počet dětí starších 6 let(po odkladu)

3 57 6 10

4.3 Výsledky přijímacího řízení 2022

\Střední školy: l z9.tr. l z8.tr. \ z5.tr.
Gymnázia 4 7
Obchodní akademie 7

Zdravotní školy 4

Pmmyslové školy 8
Ostatní střední školy 12
Umělecké školy 3
Požární ochrana l
Střední odborná učiliště 29 2
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1. Přehled prospěchu a chování -1. pololetí 2021/22

Ročník

1.A

1.B

l.C

l. V

2.A

2.B

2.V

3.A

3.B

3.V

4.A

4.B

4.C

4.V

5.A

5.B

I.stupeň

6.A

6.B

6.C

7.A

7.B

7.C

8.A

8.B

9.A

9.B

9.C

II.stupeň

ŁZŠ

PoEet žáků

24

23

22

6

24

24

5

24

26

7

20

24

18

5

28

24

304

18

20

20

29

27

29

28

28

24

23

22

268

572

Klasifikace Chování

l

3

o

3

l

4

371

6

5

23

13

8

10

22

10

20

21

17

16

15

14

166

189

l

l

l

l

2

l

5

o

l

l

Vyznamenáni | Prospěli | 5 | Nehodnoceni | Důtka TU | Důtka ŘŠ | Snížená zn. z Ch
24

23

21

6

24

24

5

24

22

7

16

23

14

5

22

19

279

5

11

10

6

17

9

7

9

7

3

8

92

2

l

l

l

10

11

o

o

l

2

l

7

9

o

l

3

4

4

o

o

o
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5.2. Přehled prospěchu a chování - 2. pololetí 2021/22

Ročník

1.A

1.B

l.C

l. V

2.A

2.B

2.V

3.A

3.B

3.V

4.A

4.B

4.C

4.V

5.A

5.B

I.stupeň

6.A

6.B

6.C

7.A

7.B

7.C

8.A

8.B

9.A

9.B

9.C

ILstupeň

ŁZŠ

Počet žáků

24

23

22

2

24

24

5

24

26

7

20

23

18

4

27

24

297

19

20

20

29

27

29

28

28

24

22

22

268

565

Klasifikace Chování

Vyznamenání

24

23

22

2

24

23

5

24

22

5

14

23

10

4

21

18

264

5

13

10

9

20

9

11

9

6

4

6

102

366

Prospěli 5 Nehodnoceni Důtka TU | Důtka ŘŠ | Snížená zn. z Ch

l

4

l

6

o

5

6

6

29

13

7

9

20

7

20

17

17

18

17

16

161

190

l

3

4

l

l

2

l

5

9

o

l

l

o

o

2

l

3

6

l

l

2

l

l

l

17

19

l

l

l

2

l

4

5

o

l

l

2

2
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5.3. Stučné vyhodnocení naplňování cílů SVP

Cíle školního vzdělávacího programu jsme průběžně plnili formou výuky, dále prostřednictvím výletů
exkurzí, výchovných pořadů a soutěží. Výuka na naší škole probíhá v souladu s obecnými cíli a zá-
sadami vzdělávání. Učitelé při výuce reflektují aktuální stav tříd a individuální potřeby žáků, spolu-
pracují s výchovnou poradkyní a se školní psycholožkou. Škole se daří naplňovat dosahování klíčo-
vých kompetencí a očekávaných výstupů, což vyplývá z provedených hospitalizací a ze schůzek
metodických sdružemí, z pravidelných provozních porad a pedagogických rad. Uvědomujeme si ne-
gativní dopad on-line výuky na znalosti žáků a proto jsme zapojeni do projektu na doučování žáků
v rámci Národního plánu obnov a vedeme doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
(Šablony II, III).

5.4. Údaje o zameškaných hodinách

Školní rok 2021/22 Celkem
hodin

I.stupeň II. stupeň

hodin 0hod./žák hodin Ohod./žák

Neomluvené hodiny l .pololetí o 0| 0,000 o 0,000

Neomluvené hodiny 2.pololetí 11 0| 0,000 11 0,041

Celkem neomluvené hodiny 2021/22 11 o X 11 X

Omluvené hodiny l .pololetí 43852 18384| 60,673 25468 95,030

Omluvené hodiny 2.pololetí 35355 15665| 52,744 19690 73,470

Celkem omluvené hodiny 2021/22 79207 34049 X 45158 X
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6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
6. l AKTIVITY ŠKOLY

Významné školní akce -1. stupeň Slavnostní uvítání prvňáčků
Pasování na čtenáře
Plavecký výcvik
Bruslení
Škola v přírodě
Školní samospráva - 4. a 5. třídy

Významné školní akce - 2. stupeň Slavnostní vyřazení žáků devátého ročníku
Cykloturistický kurz 6. ročníku
Lyžařský výcvik 7. ročníku
Zahraniční výjezdy
Školní samospráva

Významné akce - oba stupně Třídní návštěvy školní psycholožky
Semiramis (program primární prevence)
Sběr starého papím

Žáci žákům
(výrazná pomoc žáků s organizací)

Přespolní běh
Mikulášská nadílka
Dětský den

Zapojení do soutěží a olympiád Olympiáda z českého jazyka
WoccaBee šampionát (anglický jazyk)
Fotbalové utkání (l. st. ZS Sokolovská a Studentská)
Pohár rozhlasu - atletický stadion v Mladé Boleslavi
MH laťka - soutěž ve skoku vysokém (sál ZS)

Volnocasové aktivity řízené školou Školní družina
Kroužky (florbal, badminton, atletika, keramika,
rybářský kroužek, fitness tanec)

Projekty Ovoce do škol
Vzděláváme se III
Vybavení kmenových učeben ZŠ Studentská novým
nábytkem a zařízením

-Komentář k aktivitám školy

Pedagogičtí pracovníci naší školy připravují každoročně žákům pestrou paletu činností, kterými je
celý výchovně-vzdělávací proces podpořen a obohacen. Vedle výše uvedených hlavních akcí je to celá
řada výletů a exkurzí, napříč stupni i jednotlivými předměty jsou realizovány také různé miniprojekty.
To vše vede k žádoucí rozmanitosti vzdělávání a k posilování jednotlivých kompetencí žáků.

Ve spolupráci s vedením školy plánují učitelky, vychovatelky a asistentky l. stupně jednotlivé akce
tak, aby odpovídaly věku a schopnostem žáků, aby je obohacovaly a rozvíjely po stránce znalostní,
dovednostní, psychické i fyzické, aby kladly dětem postupné výzvy, které se snaží překonávat. Děti se
sžívajíjako tým s třídní učitelkou, následně překračují hranice třídy a školy - navštěvují místní
organizace, aby se pak s větší sebejistotou mohly účastnit akcí mimo naše město a byly schopné
zvládnout i delší dobu bez rodinného zázemí.

Žáci druhého stupně (a žáci 4. a 5. ročníku) naší školy si pravidelně na začátku školního roku volí své
zástupce do školní samosprávy. Zapojují se tak do spolurozhodování o aktivitách školy, mají také
možnost navrhovat různá zlepšení a v neposlední řadě pomáhají s organizací některých školních akcí.
Posilujeme tak v žácích pocit sounáležitosti a spoluzodpovědnosti, pocit, zeje správné pomáhat
druhým. Druhý stupeň naší školy připravuje žákům již náročnější výzvy sportovní (cykloturistický
kurz, lyžařský výcvik) i znalostní (olympiády z různých oblastí). Díky zahraničním výjezdům mohou
žáci získat opět širší rozhled.
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Všechny uvedené činnosti mohou být realizovány díky velkému osobnímu nasazení všech učitelů,
asistentů a vychovatelů a díky jejich profesionalitě.

Jako škola jsme si vědomi toho, zeje důležité formovat chování žáků, pomáhat jim zorientovat se
v tom, čaje správné, co je špatné, pomáhat jim pochopit jejich vlastní pocity a nabídnout jim v tomto
ohledu pomoc. V tom nám mj. pomáhají jednak pravidelná třídní sezení se zástupci organizace
Semiramis Jednak školní psycholožka, která jednotlivé kolektivy navštěvuje.

Škola se zapojila do projektu Vzděláváme se III. Ten byl zaměřen na personální podporu pomocí
školního psychologa, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti
doučování, rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky a v oblasti
využívání nových výukových metod s využitím ICT.

Dále jsme prošli projektem Vybavení kmenových učeben ZS Studentská novým nábytkem a
zařízením (operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Obecně prospěšná
společnost pro Český ráj). Došlo k modernizaci vybavení učeben budovy naší školy, a to pořízením
nových posuvných tabulí (6. učeben), nových lavic a židlí (5 učeben), nové katedry s učitelskými
židlemi (3 učebny).
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6.2. PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

Spolupráce s jinými organizacemi MS Jaselská a Mírová, ZUŠ, ZŠ Sokolovská, Klub
dětí a mládeže MH

• Knihovna Mnichovo Hradiště, Muzeum města
Mnichovo Hradiště, Kino MH, Ekocentrum MB

Městský plavecký bazén Turnov - Výšinka, Zimní
stadion Ludvíka Koška - Turnov

• Pedagogicko-psychologická poradna MB,
Semiramis z. u., OSPOD, Městská policie, SPC
Čáp

• MAP MH

Město Mnichovo Hradiště

Spolupráce s rodiči Školská rada
Spolek rodičů a přátel ZS z.s.
Rada rodičů
Třídní schůzky

Komentář ke spolupráci s jinými organizacemi

Naše škola spolupracovala ve školním roce 2021/22 s mnoha organizacemi.

•

•

•

•

•

•

Předškoláci z mateřských škol navštívili naši školu, aby se seznámili s místem, kde budou brzy
trávit svá školní léta. Došlo k setkání metodiků základní školy a MS. V červnu byla uspořádána
schůzka rodičů budoucích prvňáčků. MS Jaselská pořádala na sále naší školy Loučení
s předškoláky. Žáci 8. a 9. ročníku chodili číst dětem do MS Jaselská.
Někteří žáci naší školy jsou stálými členy úspěšného pěveckého sboru Zvonky, které v místní ZUŠ
vedou manželé Hejlovi.
Žáci prvního stupně navštívili se svými učitelkami keramickou dílnu KDM MH.
Místní knihovna připravila programy pro školy, kterých se v minulém školním roce zúčastnili žáci
několika tříd l. stupně. Prvňáčci se zde účastnili slavnostního Pasování na čtenáře.
Místní kino uskutečnilo promítání pro školy, kterého jsme využili v předvánočním období a
v závěru školního roku.

Muzeum MH tradičně nabízí atraktivní program - v loňském roce šlo o program k výstavě o
řemeslech „Ten umí to a ten zas tohle...", kterého se účastnily třídy l. stupně.
Výukových programů Ekocentra MB využily vloni hned dvakrát všechny třídy l. - 3. ročníku.
Městský plavecký bazén Turnov -Výšinka jsme využili k plaveckému výcviku, výuka bruslení
proběhla na Zimním stadionu Ludvíka Koška v Turnově.
V oblasti primární prevence patologických jevů dlouhodobě spolupracujeme s organizací
Semiramis z. u., která vysílá své pracovníky každý školní rok dvakrát do každé třídy 4.-9. ročníku.
Při řešení problémů spolupracujeme s SPC Čáp v Liberci, s OSPODem, případně s Městskou
policií. Nutná je také součinnost s PPP MB, jelikož naši školu navštěvuje mnoho žáků s SYP,
někteří žáci mají vypracovaný IVP.
Projekt MAP MH (Místní akční plán) každoročně nabízí přednášky, semináře a workshopy pro
učitele i širokou veřejnost. Akce jsou zaměřeny na témata týkající se výuky, výchovy, psychologie
apod. Mnoho našich učitelů se těchto záležitostí v loňském školním roce zúčastnilo (viz
vzdělávání pedagogických pracovníků), některé akce proběhly v budově naší školy.
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Komentář ke spolupráci s rodicí

Důležité informace o dění na naší škole se rodiče a žáci dozvídají prostřednictvím pracovního
prostředí Bakaláři, v době vládních opatření (omezení výuky, uzavření škol) také prostřednictvím
pracovního prostředí MS Teams.

• Radu rodičů tvoří zástupci jednotlivých tříd, předsedou je paní Lucie Zídková. Ve školním roce
2021/22 se uskutečnila 9. 11.2021 schůzka Rady rodičů s vedením školy. Rada schválila finanční
plán, dotazovala se na aktivity školy a byly představen plán akcí ve školním roce 2021/22.
Třídní schůzky se konaly dvakrát ročně (rodiče žáků l. ročníku měli navíc jednu schůzku v září).
Na konci školního roku 2021/22 se naše škola zapojila do dotazníkového šetření Klima školy
(MAP MH), do něhož se zapojilo vedení školy, učitelé, rodiče i žáci. Na listopad 2022 je
naplánována navazující schůzka se zadavateli, na níž se pokusíme uchopit výstupní data tak,
abychom zapracovali na zlepšení klimatu školy a na vnímání naší školy v očích veřejnosti.

Aktivity naší školy mohou rodiče a širší veřejnost sledovat na našich webových stránkách
www.2zsmh.cz, některé akce prezentujeme také v místním periodiku Kamelot.
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7. Základní údaje o hospodaření školy

Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle § 6 odst. l vyhlášky č.
551/2004 Sb.

v Kč

účelový
znak ukazatel poskytnuto k 31.

12.2021
použito k 31.12.

2021

vratká při
finančním

vypořádání

33353

přímé NIV celkem

z toho
- platy

39.187.053,001 39.119.331,00
27.815.123,001 27.815.123,00

67.722,00
0,00

-OON 128.972,00 61.250,00 67.722,00
ostatní (pojistné + FKSP

+ ONIV) 11.242.958,00 11.242.958,00 0,00 l

Vyúčtování prostředků NIV - sumář (poskytnutých dle § 180 žák. č. 561/2004 Sb.)
v Kč

ukazatel hlavní činnost

stav k 31.12.2021
poskytnuté dotace celkem 3.447.723,06

čerpání dotací celkem 3.445.461,51
hospodářský výsledek 2.261,55

Hlavní činnost
v

Čerpání prostředků NIV - rozpis vybraných položek (poskytnutých dle § 180
zákona č. 561/2004 Sb.)v Ke

nákladové položky stav k 31.12.2021
DHM 419.036,08

nákup materiálu 378.173,72
voda 50.772,08

elektrická energie 100.574,04
teplo 637.717,76

nákup služeb 1.200.701,50
opravy a údržba 354.675,13

odpisy 55.178,00

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
v Kč

ukazatel stav k 31.12.2021
ztráta z minulých let 0,00

rezervní fond 313.216,79
fond odměn 0,00

odvod do rozpočtu zřizovatele 0,00
Převod do rezervního fondu 83.048,55

Komentář ředitele školy:
Škola hospodařila s hospodářským výsledkem ve výši 83.048,55 Kč.
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