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V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy předkládám výroční zprávu o činnosti školy za 

školní rok 2021/2022 a zprávu o hospodaření školy za rok 2021. 

 

1. Základní údaje o škole 

 

1.1 škola 

název školy Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589  

– příspěvková organizace 

adresa školy Komenského 589/12     Nymburk 288 02 

právní forma příspěvková organizace  

Datum vzniku 1. 4. 1994 

IČO 49862570 

IZO 102 386 251 

OKEČ 801020 – základní vzdělávání 

identifikátor školy 600 050 866 

vedení školy ředitel: Mgr. Tomáš Danzer  

zástupkyně ředitele pro I. stupeň: Mgr. Ivan Mezlík  

zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Martin Schreyer 

zástupkyně ředitele ZŠ pro MŠ Čtyřlístek: Mgr. Lucie Pažoutová 

zástupkyně ředitele ZŠ pro MŠ Sluníčko: Bc. Kateřina Hrbáčková 

vedoucí školní družiny: Taťana Caňkářová 

vedoucí školní jídelny ZŠ: Olga Nechvílová 

vedoucí školní jídelny MŠ: Naděžda Veselá 

kontakt tel.: 325 519 511 

fax: 325 519 521 

e-mail: info@zs-komenskeho.cz 

http: www.zs-komenskeho.cz 

ID datové schránky: u8kzn9p 

 

1.2 zřizovatel školy 

název zřizovatele Město Nymburk 

adresa zřizovatele Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

kontakt telefon: 325 501 101, 325 501 111 

fax: 325 514 283 

E-podatelna: mail@meu-nbk.cz 

ID datové schránky: 86abcbd 

 

1.3 součásti školy 

součást kapacita průměrné využití kapacity 

Základní škola 880 730 

Školní družina 240 195 

Školní klub 100 100 (v různých časech) 

Mateřská škola Čtyřlístek  74 74 

http://www.zs-komenskeho.cz/
mailto:mail@meu-nbk.cz
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Mateřská škola Sluníčko 75 75 

Školní jídelna MŠ Čtyřlístek 74 74 

Školní jídelna MŠ Sluníčko 75 75 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy 
Počet tříd 

/ oddělení 

Počet dětí / 

žáků 

Počet dětí / 

žáků na třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Základní škola 31 730 23,5 14,9 

Školní družina 8 195 24,4 24,4 

Školní klub x 100 100 100 

Mateřská škola Čtyřlístek  3 74 24,6 12,3 

Mateřská škola Sluníčko 3 75 25 15 

Školní jídelna MŠ Čtyřlístek x 74 x x 

Školní jídelna MŠ Sluníčko x 75 x x 

 

Komentář: 

Mateřská škola Čtyřlístek 

Budova Mateřské školy Čtyřlístek se nachází blízko centra města na rozhraní ulice Koněvovy a 

Masarykovy ulice. Trojtřídní mateřská škola má vlastní kuchyň s přímým výdejem jídla, dvě jídelny 

a prádelnu. Kolem budovy je rozlehlá a dobře vybavená zahrada, plná zeleně a vzrostlých stromů, 

která podporuje rozvoj pohybových aktivit dětí. Provozní doba mateřské školy byla každý všední 

den od 06.15 hod. do16.45 hod.   

Školu navštěvovalo 74 dětí. Děti byly rozděleny podle data narození do tří tříd. Nejmladší děti 

navštěvovaly třídu „Berušky“, 4-5 leté děti a 8 dětí předškolních do třídy „Včeličky “ a 5-7 leté třídu 

„Motýlci“. Pedagogický sbor školy tvořilo 6 pedagogů a 1 asistent pedagoga do 22. 08. 2022. 

Funkci zástupkyni ředitele pro MŠ Čtyřlístek vykonávala Mgr. Lucie Pažoutová.  Provozní činnosti 

MŠ zabezpečovaly dvě uklízečky, dvě kuchařky, pradlena a vedoucí školní jídelny. Údržbu a drobné 

opravy zajišťoval školník ZŠ.  

Výchovně vzdělávací činnost probíhala ve školním roce podle školního vzdělávacího programu 

"Čtyři lístky ke štěstí". Cíle programu byly rozpracovány do integrovaných bloků a tematických 

celků třídních vzdělávacích programů, přizpůsobených věku, schopnostem a zájmům dětí. 

Vzdělávání bylo uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne formou 

spontánních i řízených a relaxačních aktivit. Obsahovalo prvky hry, tvořivosti, rozvíjení smyslového 

vnímání a prožitků dětí, jako základu veškerého přirozeného poznávání. Ve spolupráci s PPP a 

školním psychologem jsme tento školní rok zaměřili větší pozornost i na děti předškolní a děti 

s odloženou školní docházkou. Během celého školního roku probíhala logopedická prevence díky 

dvěma logopedickým preventistkám. Pro děti předškolního roku byl spuštěn projekt „Hurá do školy 

– Elkonin“ pod vedením studentky Jany Demeterové. Projekt byl bezúplatný a dobrovolný, probíhal 

v odpoledních hodinách ve třídě MŠ. Ve školce velice dbáme na dobré vztahy a spolupráci s rodiči. 

V letošním školním roce jsme získávali sponzorské dary od rodičů a přátel školy, ze kterých byla 

upravena zahrada MŠ a sponzorské dary byly využity na stavbu venkovní učebny – dokončena 31. 

1. 2022 a slavnostně otevřena 30. 4. 2022. 

Zápisu do prvních ročníků základních škol se zúčastnilo 31 dětí, z toho osmi dětem byl udělen 

odklad školní docházky.  

Při zápisu do MŠ bylo evidováno 60 přihlášek k předškolnímu vzdělávání. Vyhověno bylo 30 

rodičům – volná kapacita MŠ od 1. 9. 2022. Deseti žádostem bylo vyhověno v jiných nymburským 

MŠ a 20 žádostem bylo vydáno rozhodnutí o nepřijetí.            

Logopedickou činnost zajišťovala logopedické preventistky (učitelky MŠ) Dana Michnová a 
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Veronika Malá ve spolupráci s Mgr. Vandou Grospičovou, školní logopedkou. 

Při diagnostice dětí v oblasti školní zralosti jsme blízce spolupracovali se školní psycholožkou 

PhDr. Danou Markovou a speciální pedagožkou Danou Ježkovou, PPP Nymburk – Jana Vondrová a 

SPC Poděbrady.  

Nadstandardně škola nabízela: plavání a předškolní projekt „Hurá do školy“ rozvoj 

grafomotoriky a logopedii. Pro děti byly organizovány divadelní představení, výlety a sportovní 

aktivity. 

Během tohoto školního roku byl provoz MŠ omezen z důvodu uvalení karantény na třídy nebo 

soukromě zaměstnancům MŠ – převážně v měsíci leden a únor 2022.  

Ve školním roce 2021/2022 proběhlo vzdělávání a další aktivity dle plánů a rozpisů již 

standardně nebo s minimálním omezením. Cíle a záměry vzdělávání v rámci RVP - PV byly 

naplněné. Ve škole proběhly akce s rodiči – Podzimní slavnost (září) na zahradě MŠ, Čarodějný rej 

(duben) s vystoupením kapely LaSpilka – velice povedené, od rodičů jsme zaznamenali pozitivní 

ohlasy. V měsíci červnu proběhl Fotbalový zápas rodičů MŠ Čtyřlístek a MŠ Sluníčko, Rozloučení 

s předškolními dětmi – jak na zahradě pro rodiče a veřejnost (Akademie), tak v kapli sv. Jana 

Nepomuckého se zástupci vedení města Nymburk. Kolektiv MŠ také letos pořádal plavecký kurz ve 

spolupráci s AquaBellou Poděbrady, Školu v přírodě (Hotel Bára – Benecko, s účastí 30 dětí), 

Přespání ve školce. Navázali jsme také na úzkou spolupráci s Městskou knihovnou Nymburk, kde 

jsme se účastnili několika návštěv, přednášek jak pro pedagogický personál, tak besed pro děti. 

Vyvrcholením spolupráce byla výstava prací dětí na téma Včely. 

 

V MŠ proběhly tyto akce: 

• Plavecký výcvik (Aquabella Poděbrady, proběhlo 10 lekcí v lednu až březnu 

2022) 

• 4 x výlet mimo MŠ – Holské rybníky, Rudolfinum, Národní muzeum, Toulcův 

Dvůr 

• Divadelní představení v MŠ (září, říjen, listopad 2021, leden, únor, březen, duben 

2022) 

• Návštěva Hálkova divadla Nymburk – 2x 

• Návštěva Městského kina Nymburk – 2x 

• Návštěva ZŠ Komenského – 1. Třídy, Předškolák 

• Návštěva SZŠ Nymburk – Dentální hygiena – preventivní program 

• Účast na výtvarných soutěžích. 

• „Karnevalový rej.“ „Čarodějný rej“ „Vynášení Morany“ 

• Mikulášská nadílka. Vánoční besídka. 

• Oslava MDD. 

• Logopedie ve spolupráci se ZŠ Komenského. 

• Elkonin – Hláskař 

• Spolupráce s fondem Sidus - příspěvek pro dětské pacienty. 

• Rozloučení s předškoláky na školní zahradě MŠ 

• AKADEMIE DĚTÍ Z MŠ Čtyřlístek 

• Rozloučení s předškoláky v kapli sv. Jana Nepomuckého 

• Projekt Hurá do školy. 

• Sportovní dopoledne na hřišti Polabanu.  

• Fotbalový zápas rodičů MŠ Čtyřlístek x MŠ Sluníčko 

• Přespání ve školce. 

• Realizace Venkovní učebny a metodického vybavení. 

• Realizace venkovních metodických panelů. 

• Realizace revitalizace oplocení MŠ. 
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• Realizace klimatizačních jednotek do tříd Motýlků a Včeličky. 

• Realizace revitalizace třídy Včeličky. 

• Realizace zastínění oken v jídelně a ve třídě Včeličky.  

• Realizace venkovních záhonů, edukační část zahrady.  

 

V příštím roce je třeba realizovat: 

• Mlhoviště. 

• Dopravní hřiště. 

• Navázat spolupráci k uskutečnění preventivních programů Městské Policie v 

Nymburce a Záchranné stanice. 

 

Mateřská škola Sluníčko 

Budova školy se nachází na rohu ulic Resslova a Velké Valy v blízkosti centra města, 

autobusového i vlakového nádraží. Patrová mateřská škola je trojtřídní a prošla celkovou 

rekonstrukcí. V suterénu se nachází vyvařovna, keramická dílna, učebna na logopedickou prevenci a 

další provozní prostory. Součástí školy je i velmi útulná a průběžně vylepšovaná zahrada plná 

zeleně. V přední části budovy je nově vytvořená zahrada zaměřená na environmentální výchovu. 

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo MŠ 75 dětí ve věku 2-7 let, rozdělených do věkově 

homogenních skupin. Pedagogický sbor tvořilo pět učitelek a jedna zástupkyně ředitele pro MŠ, dvě 

asistentky pedagoga. Provoz zajišťovalo šest provozních zaměstnanců- dvě uklízečky, dvě kuchařky, 

vedoucí stravování a údržbář. 

Provoz školy byl od 6.15 hodin do 16.45 hodin. Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle 

Školního vzdělávacího programu „Se Sluníčkem poznáváme svět“, který byl rozdělen do 

integrovaných bloků a do tematických celků přizpůsobených schopnostem a zájmu dětí. Cílem 

tohoto programu bylo nenásilnou a hravou formou rozvíjet u dětí všechny potřebné kompetence 

s ohledem na jejich individuální schopnosti a dovednosti. 

Do 1. tříd ZŠ odešlo 25 dětí, ve třech případech byl povolen odklad školní docházky, 2 děti 

nastoupily do přípravné třídy při ZŠ Letců R.A.F. Nymburk.                 

Tento školní rok proběhl „Adaptační klub Sluníčko“, který má za cíl pomoci dětem adaptovat se 

na školku ještě před nástupem do MŠ v novém školním roce. 

Kromě činností zahrnutých v ŠVP jsme pro děti připravili mnoho dalších aktivit, některé však 

musely být z důvodu přetrvávajících protikoronavirových opatření zrušeny. Od ledna se mohly akce 

konat již bez omezení. Jednalo se o výlet do skanzenu v Přerově nad Labem, výlet do obřího akvária 

v Hradci Králové, exkurze na farmu Dvůr Seletice, fotografování dětí v MŠ, rozloučení 

s předškoláky v Kapli sv. Jana Nepomuckého, slavnost pro předškoláky v MŠ, divadelní 

představení, oslava Dne dětí, výlet do ZOO ve Dvoře Králové, fotbalový zápas ke Dni tatínků na 

Vesláku, rozloučení se školním rokem pro rodiče a děti na Vesláku, návštěva kina Sokol, návštěva 

městské knihovny atd. Rodičům byly k dispozici konzultační hodiny. 

Nově byla naše MŠ vybavena klimatizací ve všech třídách. Podařilo se nám vytvořit v přední 

části MŠ na dosud nevyužívaném pozemku prostor pro environmentální výchovu. Jsou zde 

vyvýšené záhony, hmyzí louka, hmyzí domečky a další.  

 

V MŠ proběhly tyto akce: 

• Rozsvícení vánočního stromečku s nadílkou  

• Mikulášská nadílka 

• Karneval v MŠ 

• Konzultační hodiny pro rodiče- 1x v měsíci 

• Výlet do labyrintů na zámku Loučeň 

• Vánoční prohlídka zámku Loučeň 
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• Divadlo v MŠ 

• Rodičovské schůzky 

• Fotografování v MŠ 

• Logopedický screening 

• Screeningové vyšetření školní zralosti 

• Screeningové vyšetření zraku 

• Čarodějnice v MŠ 

• Ukázka dravých ptáků na zahradě MŠ 

• Adaptační klub pro nově přijaté děti 

• Plavání 

• Besídky ke Dni maminek 

• Jarní tvoření v MŠ pro rodiče a děti 

• Školka v přírodě 

• Oslava Dne dětí v MŠ 

• Šerpování předškoláků 

• Sportovní dopoledne v MŠ ve spolupráci s FAČR 

• Dopoledne s Městskou policií 

• Účast na logopedickém projektu ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem 

• Program se Záchrannou službou 

• Program Dentální hygiena pro děti (ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou) 

• Výlet do Safari Dvůr Králové 

• Fotbalový zápas ke Dni tatínků 

• Den sportu  

 

V příštím roce je třeba realizovat: 

• Založit bylinkovou zahradu 

 

Školní družina  

Školní družina se nacházela v sedmi třídách prvního stupně ZŠ a v Mediatéce. Ranní a 

odpolední družina probíhala v Mediatéce. Provoz pro žáky školy ve školní družině byl  

zabezpečován od 06.15 hod. do 17.00 hod. Ve školní družině mimo vedoucí vychovatelky pracovalo 

6 vychovatelek na plný úvazek a 1 vychovatelka na částečný úvazek. Výchovná činnost ve školní 

družině probíhala podle Výchovně vzdělávacího programu ŠD, který je součástí ŠVP a rozvíjí 

jednotlivé kompetence. Družinu využívalo 195 žáků I. stupně rozdělených do osmi oddělení. Po 

obědě probíhala zájmová a rekreační činnost v jednotlivých odděleních podle věku dětí. Během 

odpoledne docházelo ke slučování oddělení v závislosti na odchodu dětí. Děti měly možnost 

navštěvovat aulu, tělocvičnu na sportovní aktivity jednotlivých oddělení a v rámci projektu Hodina 

navíc – Basket s trenéry Basket Nymburk. Mezi nejoblíbenější akce v hodnoceném období patřilo 

Vítání prvňáčků v ŠD, Čertí odpoledne, Masopustní odpoledne, Mikulášská besídka, Vánoční 

kulturní program, Maškarní odpoledne, Odpoledne s lékárničkou, návštěvy knihovny v Nymburce, 

muzea a skautského hřiště.     

 

Školní klub 

Provoz školního klubu zabezpečovaly vychovatelky ze školní družiny. Využívali jej žáci 4. a 5. 

tříd. I. stupně a to před zahájením vyučování, během polední přestávky a po skončení výuky do 

17.00 hod. Školní klub pracoval podle celoročního plánu, který navazuje na školní vzdělávací 

program. Činnost školního klubu byla zaměřena na rozvoj osobnosti, mezilidských vztahů, vzájemné 

komunikace, kladného přístupu k životu, sportovních zájmů, ostatních zálib a dodržování 
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hygienických návyků. K dosažení těchto cílů byla využívána činnost pravidelná, příležitostná, 

spontánní, rekreační i vzdělávací. K pohybovým aktivitám bylo využíváno atrium školy a stoly na 

stolní tenis. Ke kulturním aktivitám bylo využíváno auditorium. V prostorách klubu byl žákům k 

dispozici počítač s připojením na internet, interaktivní tabule, stolní hry a stavebnice. Dle zájmu 

mohli využívat čas také ke čtení časopisů, knih, tvořivé výtvarné činnosti či účasti v různých 

soutěžích a kvízech.  

Školní kuchyně a jídelna 

Kapacita školní kuchyně je 1450 obědů. Kapacita školní jídelny pro žáky je 180 a kapacita 

jídelny pro pracovníky školy je 20. Ve školní jídelně se v průběhu školního roku stravovalo 

průměrně 335 žáků I. stupně, 368 žáků II. stupně, 91 zaměstnanců školy včetně důchodců.  Školní 

jídelnu využívalo 96% žáků. Školní kuchyně na začátku školního roku zabezpečovala také průměrně 

dalších 480 obědů pro ZŠ v Tyršově ulici. Školní kuchyně připravovala většinou dvě až tři hlavní 

jídla ve velmi dobré kvalitě. Díky ochotě a vstřícnosti kuchařek se zde mohli stravovat žáci s celiakií 

a jinými alergiemi. Kvalitní jídlo i příjemné prostředí jídelny vytvářelo dobré podmínky pro 

vytváření správných stravovacích i stolovacích návyků žáků. Denně bylo v kuchyni připravováno 

průměrně 6 dietních jídel. Průměrně se za měsíc spotřebovalo ve školní kuchyni 870 kg masa, 2000 

kg brambor, 68 kg luštěnin, 740 kg zeleniny a 800 kg ovoce. 

 

1.5 materiálně-technické podmínky základní školy 

učebny I. stupně celkem 
21 (z toho 1 učebna v prostoru II. stupně, 4 učebny v budově 

Hlaholu) 

z toho odborné učebny  4 (jazykové učebny) 

z toho kmenové učebny  
17 (z toho 1 učebna v prostoru II. stupně, 3 učebny v budově 

Hlaholu) 

učebny II. stupně celkem 18 

z toho odborné učebny  4 (2 x jazyková učebna, učebna informatiky, učebna F a Ch) 

z toho kmenové učebny 14  

auditorium 1 s kapacitou 99 osob 

knihovna 1 umístěna v mediatéce 

venkovní basketbalové hřiště 1 společné s gymnáziem na školním dvoře 

školní dvůr 1 společný s gymnáziem, vybavený dětským hřištěm 

keramická dílna 1 

pozemky, zahrada 0 

meteorologická stanice 1 

hvězdárna 1 

Žákovský nábytek Škola je vybavena dostatečným množstvím školního nábytku.  

Stávající nábytek splňuje funkční, estetické i bezpečnostní 

požadavky školního provozu. Třídy I. i II. stupně jsou vybaveny 

magnetickými tabulemi s vysoce odolným keramickým 
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povrchem, které jsou popisovatelné fixem. 

Sportovní zařízení a vybavení  Škola má multifunkční sportovní halu. K hodinám tělesné 

výchovy je využívána taktéž aula a malá tělocvična sousedního 

Gymnázia Nymburk. Na jaře a na podzim se cvičí na 

venkovním hřišti sousedního učiliště, kde je krátká tartanová 

dráha (100 metrů) a písečné doskočiště pro skok daleký. Je 

možno zde taktéž využívat dvě hřiště s umělým povrchem na 

basketbal a volejbal. Na školním dvoře je dětské hřiště, které je 

využíváno školní družinou a ve vymezené době je přístupné i 

veřejnosti.  

K vybavení školy patří: kompletní výbava na gymnastiku – 

žíněnky, velké žíněnky, kladiny, švédská bedna, švédské 

lavičky, žebřiny, gymnastický koberec, odrazové můstky, koza, 

kůň, trampolíny. 

Vybavení pro sportovní hry: florbalové branky, mantinely, 

volejbalové sítě, basketbalové míče, volejbalové míče, 

fotbalové míče, míče na házenou, míče na rugby, vybavení na 

softbal, soft tenis, lakros, florbalové hokejky a míčky, sady na 

badminton + přenosné sítě, míče na beachvolejbal, fresbee, 

ringo kroužky, pálky na stolní tenis a míčky, stoly na stolní 

tenis, kompresor. 

Atletické vybavení: doskočiště na skok vysoký – žíněnky, 

stojany, laťky, startovací bloky, pásma, kriketové míčky, koule 

3kg a 4 kg, tretry, stopky 

Ostatní: Bosu, gymnastické míče, overbaly, flexibary, obruče, 

švihadla, činky, slalomová sada, slackline, sady dresů, pódium 

na zumbu a aerobik atd. 

Vybavení žáků učebnicemi  

a učebními texty 

Dle finančních možností probíhala obměna starých učebnic za 

nové, případně pořizování učebnic pro nově zaváděné předměty 

a upravované programy ŠVP.  

Vybavení kabinetů, laboratoří  

a učeben pomůckami 

Materiální vybavení pomůckami i technikou je na vysoké 

úrovni. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny audiovizuální 

technikou, projektorem a kvalitním PC s  operačním systémem 

Windows, programovým vybavením a přístupem na internet i 

školní síť. Počítačová vybavenost je pravidelně modernizována, 

dochází k obnově přístrojů i programového vybavení.  

Všechny kmenové učebny I. stupně jsou vybaveny také 

interaktivními projektory, které umožňují využití 

multimediálních a interaktivních učebnic a jiných pomůcek ve 

výuce. Dále jsou v učebnách využívány LCD televizory, 

přenosné CD přehrávače či tablety. Pro domácí přípravu a 

distanční výuku využívají učitelé školní notebooky.  

Vyučující všech ročníků pracují s interaktivními učebnicemi 

téměř ve všech vzdělávacích oblastech. Pro tyto účely jsou 

interaktivní učebnice aktualizovány či je jim obnovena licence.   

  

Vybavení školy audiovizuální  

a výpočetní technikou 

Škola je vybavena dostatečným množstvím audiovizuální a 

výpočetní techniky. Ve sledovaném období je v každé třídě I. a 

II. stupně kvalitní PC s následujícími technickými parametry: 
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procesor 2,00 GHz, RAM 4GB, dále v každé třídě je 

interaktivní dataprojektor. Zajištění výuky předmětu IKT je 

realizováno v učebně informatiky. Vybavení výpočetní 

technikou je tudíž, i přes její rychlé technické zastarávání, na 

velmi vysoké úrovni. Je zabezpečeno sdílení dat, připojení 

k internetu optickým kabelem s rychlostí do 40Mbit/s, je 

zabezpečena komunikace mezi uživateli a bezpečnost dat. 

Způsob propojení počítačové sítě je provedeno kabelovým 

rozvodem po budově školy. Zajištění serverových služeb je 

napojeno na komerční společnost X FUTURE GROUP s.r.o. 

Provoz elektronické pošty je od letošního školního roku zřízen 

na platformě Google Workplace for Education, kde je již od 

minulého roku funkční i služba Google Classroom, která byla 

využívána pro realizaci distanční výuky. Google Classroom 

škola využívá nadále, pro komunikaci se žáky, zadávání úkolů 

či materiálů a v případech nařízené karantény třídy i pro 

zajištění distanční výuky. Škola má platné licence a 

zabezpečuje standard ICT u operačního systému, antivirového 

programu, textového editoru, tabulkového editoru, editoru 

prezentací, webového prohlížeče, klienta elektronické pošty, 

editoru webových stránek a výukových programů. Prostor pro 

webové prezentace školy zajišťuje společnost 

WEBMASTER.REGIONAL. Během hodnoceného školního 

roku bylo dále obnoveno 20 ks PC (do tříd a kabinetů) s 

následujícími technickými parametry: RAM 8GB, procesor 

2,38GHz, pevný disk 256 GB SSD; 5 dataprojektorů. Ve škole 

jsou prostřednictvím výpočetní techniky využívány:  

1. Vzdělávací programy pro následující vzdělávací oblasti  

• Jazyk a jazyková komunikace  

• Matematika a její aplikace  

• Informační a komunikační technologie 

• Fyzika 

• Člověk a jeho svět  

• Člověk a společnost  

• Člověk a příroda  

• Umění a kultura  

2. Interaktivní učebnice pro následující vzdělávací oblasti  

• Jazyk a jazyková komunikace  

• Umění a kultura  

• Člověk a příroda 

 

V hodnoceném školním roce pokračovala škola v kompletním 

elektronickém vyplňování třídních knih. 

 

V roce 2022 obdržela škola mimořádnou dotaci z EU na 

podporu informačních technologií s názvem Prevence digitální 

propasti. Celková částka dotace činila 1 067 000. Z této částky 

byly pořízeny 2 mobilní digitální učebny, každá s 15 

notebooky, které bude využívat první i druhý stupeň, 10 tabletů 
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pro podporu výuky a nové notebooky se vzdělávacím 

softwarem pro mateřské školy. 

Investiční rozvoj 

Předokenní žaluzie ve třídách v nové budově od 2. podlaží 

v hodnotě cca 1 000 000,- Kč 

Klimatizace tříd v mateřských školkách v hodnotě cca 400 000,- 

Kč 

Komentář: 

Vedení školy spolu se zřizovatelem průběžně usilovalo o zlepšování podmínek pro výuku. 

Kapacita školy byla využita na 89,5%. Akustika v některých třídách je problematická. Kvalita 

prostředí v učebnách v letním období byla zlepšena instalací žaluzií.   

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 22. 1. 2006 

Předseda školské rady Ing. Miloš Petera 

Kontakt na předsedu   602 357 432,  petera@vak-nymburk.cz 

Počet členů školské rady 6 

Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici na internetových stránkách školy. 

Komentář: 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým 

pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám se podílet na správě školy. Školská rada vzniká 

v souvislosti s ustanoveními § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. 

      Školská rada má tyto pravomoci:  

• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování,  

• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,  

• schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,  

• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,  

• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,  

• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a 

navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,  

• projednává inspekční zprávy České školní inspekce,  

• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu 

ve školství a dalším orgánům státní správy  

 

Členy rady v hodnoceném období byli:  

za zřizovatele  

Ing. Miloš Petera 

Stanislava Tichá 

za zákonné zástupce nezletilých žáků  

Jiří Čmugr Dipl. um. 

Mgr. Zdeňka Engelthalerová 

za pedagogický sbor  

Ing. Petra Kroulíková  

Mgr. Petra Křížková 

 

mailto:petera@vak-nymburk.cz
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1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 

Občanské sdružení „Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Nymburk Komenského 589“ vzniklo v září 

roku 2008 a dnem 12. listopadu 2008 bylo oficiálně zaregistrováno na Ministerstvu vnitra v souladu 

se zákonem 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Činnost Klubu přátel školy byla zahájena ve 

školním roce 2009-2010.  

KPŠ prosazuje oprávněné zájmy dětí a jejich zákonných zástupců v oblasti výchovy a 

vzdělávání. Podílí se spolu se školou na koordinaci výchovného působení rodiny a školy, pomáhá 

škole v plnění jejich úkolů v oblast výchovné, vzdělávací, materiální a finanční.  

V květnu 2015 proběhla na základě žádosti „Klubu přátel školy při ZŠ a MŠ Nymburk 

Komenského 589“ u Městského soudu v Praze změna právní formy. Původní právní forma 

"Občanské sdružení" byla změněna na formu "Zaregistrovaný spolek". 

    

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání  Poznámky Počet tříd 

79-01-C/01 Základní škola  RVP 31 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Ročník Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program „Škola 

poznání, pohybu a inspirace“ čj. 

KOM/680/2016  

Platnost od 1. 9. 2016 

(viz Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání, č. j. MŠMT – 

28603/2015) 

1. ročník 

2. ročník 

3. ročník 

4. ročník 

5. ročník 

6. ročník 

7. ročník 

8. ročník 

9. ročník 

 

 

 

1. A; 1. B; 1. C; (3 třídy) 

2. A; 2. B; 2. C; (3 třídy) 

3. A; 3. B; 3. C; (3 třídy) 

4. A; 4. B; 4. C; 4. D; (4 třídy) 

5. A; 5. B; 5. C; 5. D; (4 třídy) 

6. A; 6. B; 6. C; 6. D; (4 třídy) 

7. A; 7. B; 7. C; (3 třídy) 

8. A; 8. B; 8. C; (3 třídy) 

9. A; 9. B; 9. C; 9. D; (4 třídy) 

I. stupeň 17 tříd 

II. stupeň 14 tříd 

Celkem 31 tříd 

 

V hodnoceném školním roce byly žákům od 7. ročníku mimo druhého cizího jazyku (ruský jazyk 

nebo německý jazyk) v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně nabídnuty tyto volitelné předměty 

v rozsahu 1 hodiny týdně.   

 

• Přípravná cvičení (český jazyk) 

• Přípravná cvičení (matematika) 

• Mediální výchova (školní časopis) 

• Konverzace v anglickém jazyce 1 

• Konverzace v anglickém jazyce 2 

• Konverzace v anglickém jazyce 3 

• Motivační pokusy 

• Sportovní hry dívky 

• Sportovní hry chlapci 
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• Regionální dějiny 

• Hravá geometrie 

• Finanční gramotnost 

• Výtvarné techniky 

• Hravá čeština 

• Evropské státy 

• Přírodovědné praktikum 

 

Předmět „Přípravná cvičení z Čj a M“ byl určen především pro žáky 9. ročníku.  

 

 

3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 Počet Suma úvazků 

Počet pracovníků celkem 124 111,92 

Počet učitelů ZŠ 49 47,91 

Počet vychovatelek ŠD 8 7,57 

Počet učitelek MŠ 12 12 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 11 9,85 

Počet správních zaměstnanců MŠ 4 4 

Počet správních zaměstnanců ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ 17 15,9 

Školní psycholog 1 0,5 

Počet asistentů pedagoga 20 13,19 

Speciální pedagog 2 1 

Počet školních asistentů 0 0 

 

3.2 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

Pedagogický sbor základní školy tvoří ředitel, zástupce pro I. stupeň, zástupce pro II. stupeň, dvě 

výchovné poradkyně, školní psycholožka, dvacet asistentek pedagoga, dva speciální pedagogové, 

školní metodička prevence rizikových projevů chování, koordinátorka EVVO, koordinátor ICT, 

koordinátor evaluace školy, koordinátor ŠVP, koordinátor výuky tělesné výchovy, koordinátor výuky 

jazyků, koordinátor pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), učitelé a vychovatelky školní 

družiny a školního klubu.  

Na druhém stupni pracovalo i 17 předmětových komisí.   

Přidělení funkcí pro školní rok 2021/2022 

Poradní sbor ředitele školy školní koordinátoři a metodici, zástupci ŘŠ 

Školní metodička prevence  Mgr. Petra Kořínková 

Výchovné poradenství I. stupeň Mgr. Jitka Kuhnová DiS 

Výchovné poradenství II. stupeň Mgr. Jan Šimon 

Koordinátor ŠVP Mgr. Lia Venerová 
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Koordinátor evaluace školy Ing. Petr Lokša 

Koordinátor ICT Bc. Petr Kolář 

Koordinátor pro žáky s OMJ Mgr. Magdalena Obadalová 

Koordinátor výuky cizích jazyků Ing. Petra Kroulíková 

Koordinátor výuky tělesné výchovy Mgr. Michaela Bydžovská 

Zdravotník  Mgr. Lia Venerová 

Žákovský parlament I. stupeň Mgr. Jitka Kuhnová DiS 

Žákovský parlament II. stupeň Mgr. Radka Chmelíčková 

Prezentace školy, webové stránky Mgr. Jan Šimon 

Metodik pro vedení školní matriky Mgr. Jan Šimon 

Školní klub + družina  Táňa Caňkářová 

 

Pedagogický sbor je smíšený a věkově pestrý. Téměř všichni učitelé mají vysokoškolské 

vzdělání, které si doplňují a rozšiřují v rámci dalšího vzdělávání.  

Přesné údaje pro hodnocený rok jsou uvedeny v tabulce 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických 

pracovníků. 

Věkové složení pedagogických pracovníků je podrobně rozebráno v tabulce 3.4 Pedagogičtí 

pracovníci podle věkové skladby. Muži tvořili 12% pedagogického sboru. 

Za hodnocený školní rok byly uzavřeny pracovní smlouvy s důchodkyněmi a to Mgr. Evženií 

Rajlovou a Mgr. Růženou Masopustovou. V hodnoceném školním roce ve sboru pracovalo dvacet 

asistentek pedagoga.  

Pedagogičtí pracovníci tvoří z celkového počtu pracovníků 73% a správní zaměstnanci 27%. 

Složení pedagogického sboru, jeho praktické zkušenosti, odhodlání i podmínky pro pedagogickou 

činnost vytvářené vedením školy zabezpečovalo naplňování plánů výchovně vzdělávací činnosti 

podle školních vzdělávacích programů. 

Správní zaměstnanci zabezpečovali bezproblémový chod základní školy, mateřských škol, školní 

družiny a školního klubu. 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

kategorie počet vzdělání splňuje odborná kvalifikace v % 

Učitelé I. stupně 22 22 100 

Učitelé II. stupně 27 26 96 

Školní psycholog 1 1 100 

Asistent pedagoga 20 20 100 

Speciální pedagog 2 2 100 

Učitelky MŠ 12 12 100 

Vychovatelky ŠD 8 8 100 

Celkem 92 91 99 

Komentář: 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků školy je na velmi dobré úrovni a vytvářela příznivé 

podmínky pro naplňování výchovně vzdělávacích cílů i plněné dalších úkolů souvisejících 

s protikovidovými opatřeními.  
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3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 24 let 25 – 34 let 35 – 44 let 45 – 54 let 55 – 64 let 65 a více let celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 0 3 6 3 35 1 25 3 14 0 2 10 82 

Komentář: 

Věkové složení pedagogických pracovníků školy bylo příznivé. Pracovníci do 34 let tvořili 10%, 

pracovníci do 44 let 51% a pracovníci do 54 let 79% z celkového počtu pedagogických pracovníků.  

Muži tvořili 12% z celkového počtu pedagogických pracovníků.  

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních tříd 
počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  školní rok 

2022/23 

4 85 18 17 

Komentář: 

Zápis probíhal prezenční formou za účasti dětí a jejich zákonných zástupců. Odklady školní 

docházky byly uděleny z důvodu školní nezralosti. Počtem přijatých dětí do prvních tříd byly 

vytvořeny podmínky pro otevření 4 tříd o celkovém počtu 85 žáků. 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 a) na víceletá gymnázia přijato:  

 Druh gymnázia z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 8 0 

soukromá gymnázia - - 

církevní gymnázia - - 

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých  ročníků přijato: 

gymnázia 
obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 
SOŠ celkem 

14 13 7 3 22 24 83 

   

 c) na soukromé školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, přijato: 

gymnázia 
obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 
SOŠ celkem 

1 0 0 0 5 1 7 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 
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z devátých ročníků z nižších ročníků 

23 0 

  

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 

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

v devátém ročníku v nižším ročníku 

114 1 

  

f) název střední školy a počet přijatých žáků z naší školy 

Název střední školy Počet přijatých žáků 

SOŠ a SOU Nymburk  22 

Obchodní akademie Lysá nad Labem 8 

Střední škola designu Lysá nad Labem 8 

Hotelová škola Poděbrady 8 

Gymnázium Jiřího z Poděbrad 6 

Gymnázium Bohumila Hrabala Nymburk 6 

SOŠ informatiky a spojů Kolín 5 

Střední průmyslová škola strojírenská Kolín 4 

Střední zdravotnická škola Nymburk 4 

ŠKODA AUTO a. s., SOU strojírenské 3 

Obchodní akademie a Jazyková škola Mladá Boleslav 3 

Obchodní akademie Kolín 3 

Střední škola obchodní Kolín 3 

Střední zdravotnická škola Kolín 2 

SOŠ pro administrativu EU 2 

Akademie řemesel Praha 2 

SOŠ a SOU Městec Králové 2 

SOU společného stravování Poděbrady 2 

SOŠ stavební Kolín 2 

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 1 

Integrována SŠ Mladá Boleslav 1 

Odborná SŠ podnikání a mediální tvorby Kolín 1 

Střední zemědělská škola Poděbrady 1 

SOŠ a SOU Mladá Boleslav 1 

Gymnázium Thomase Manna Praha 1 

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola Praha 1 

Boleslavská soukromá střední škola 1 

Anglicko-české gymnázium AMAZON 1 
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VOŠ a SPŠ s právem jazykové zkoušky Kutná hora 1 

SOŠ Čelákovice 1 

SŠ gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav 1 

EKO gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady 1 

SŠ gastronomická a hotelová Praha 4 1 

SOŠ a SOU Neratovice 1 

Střední zdravotnická škola Praha 4 1 

SOŠ zahradnická Kopidlno 1 

SOU Jílové u Prahy 1 

Celkem přijatých žáků 113 

Komentář:  

Ve školním roce 2021/2022 si žáci mohli v prvním kole podat dvě přihlášky na střední školy. Tuto 

možnost využilo 114 žáků z 9. ročníků. 

Na středních školách s maturitními obory se v tomto školním roce konaly jednotné přijímací 

zkoušky z českého jazyka a matematiky. Na učňovské obory byli žáci vybíráni na základě výsledků 

studia v 8. a 9. ročníku. 

Na obory s talentovou zkouškou museli žáci odevzdat přihlášky do konce listopadu, přijímací 

zkoušky probíhaly v měsíci lednu. Na obor s talentovou zkouškou bylo úspěšně přijato 5 žáků.   

Přihlášky na ostatní obory žáci odevzdávali do 1. března 2022. Zápisové lístky žáci obdrželi 

společně s pololetním vysvědčením, tj. 31. 1. 2022. Žáci měli možnost konat jednotné přijímací 

zkoušky ve dvou termínech. 

Na osmileté gymnázium se z pátých ročníků hlásilo 23 žáků, přijato bylo 7. 

Jeden žák ukončil povinnou školní docházku v osmém ročníku. Přihlášku na střední školu si i přes 

naléhání výchovného poradce nepodal.  

Jedna žákyně z devátého ročníku sice podala dvě přihlášky na střední školy, ale ze zdravotních 

důvodů se nezúčastnila přijímacího řízení a v příštím školním roce tedy nebude docházet na žádnou 

střední školu. 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o prospěchu – I. stupeň za 1. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Žáci  

s dostatečnou 

 

Nehodnoceno 

 

Uvolněno 

1. A 20 20 0 0 0 0 0 

1. B 20 20 0 0 0 0 0 

1. C 18 18 0 0 0 0 0 

2. A 22 20 2 0 0 0 0 

2. B 21 21 0 0 0 0 0 

2. C 24 24 0 0 0 0 0 

3. A 22 22 0 0 0 0 0 

3. B 23 19 4 0 0 0 0 

3. C 21 18 3 0 0 0 0 
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4. A 21 17 4 0 0 0 0 

4. B 20 11 8 1 4 0 0 

4. C 20 16 4 0 2 0 0 

4. D  21 19 2 0 1 0 0 

5. A 21 17 4 0 1 0 0 

5. B 23 18 5 0 0 0 0 

5. C 18 16 2 0 1 0 0 

5. D 17 10 7 0 4 0 0 

Celkem 352 306 45 1 13 0 0 

Komentář: 

Z celkového počtu 352 žáků na prvním stupni první pololetí ukončilo 87% žáků 

s vyznamenáním, 12,8% žáků prospělo, 0,3% žáků neprospělo a 3,6% žáků mělo alespoň jednu 

dostatečnou. Grafické srovnání jednotlivých tříd je uvedeno v příloze. 

Přehled o prospěchu – II. stupeň za 1. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Počet žáků 

s dostatečnou 

 

Nehodnoceno 

 

Uvolněno 

6. A 26 17 9 0 2 0 0 

6. B 23 14 8 1 2 0 0 

6. C 25 16 9 0 1 0 0 

6. D 24 16 6 1 5 1xM 0 

7. A 25 10 14 1 7 0 0 

7. B 24 15 9 0 2 0 0 

7. C 26 9 17 0 6 0 0 

8. A 29 21 8 0 0 0 1xTv 

8. B 29 20 8 1 4 0 0 

8. C 28 13 15 0 4 0 0 

9. A 28 23 5 0 1 0 0 

9. B 29 15 14 0 4 0 0 

9. C 29 13 14 2 11 0 0 

9. D 28 12 16 0 8 0 0 

Celkem 373 214 152 6 57 1xM 1xTv 

Komentář: 

Z celkového počtu 373 žáků na druhém stupni první pololetí ukončilo 57,4% žáků 

s vyznamenáním, 40,8% žáků prospělo, 1,6% žáků neprospělo, 0,2% žáků nebylo hodnoceno a 

15,3% žáků mělo alespoň jednu dostatečnou. Grafické srovnání jednotlivých tříd je uvedeno 

v příloze. 

 

Celkový přehled prospěchu za 1. pololetí 

Stupeň 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Počet žáků 

s dostatečnou 

 

Nehodnoceno 

 

Uvolněno 

I. stupeň 352 306 45 1 13 0 0 

II. stupeň 373 214 152 6 57 1xM 1xTv 

Celkem 725 520 197 7 70 1xM 1xTv 
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Komentář: 

Z celkového počtu 725 žáků školy první pololetí ukončilo 71,7% žáků s vyznamenáním, 27,2% 

žáků prospělo, 1% žáků neprospělo, 0,1% žáků nebylo hodnoceno a 9,7% žáků mělo alespoň jednu 

dostatečnou.       

Přehled o prospěchu – I. stupeň za 2. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Žáci 

s dostatečnou 

 

Nehodnoceno 

 

Uvolněno 

1. A 20 20 0 0 0 0 0 

1. B 20 20 0 0 0 0 0 

1. C 19 17 1 1 0 0 0 

2. A 22 19 2 1 0 0 0 

2. B 21 21 0 0 0 0 0 

2. C 25 25 0 0 0 0 0 

3. A 23 22 1 0 0 0 0 

3. B 23 18 5 0 0 0 0 

3. C 23 18 3 2 1 0 0 

4. A 21 16 5 0 0 0 0 

4. B 20 13 5 2 3 0 0 

4. C 20 14 6 0 2 0 0 

4. D  20 19 1 0 0 0 0 

5. A 20 15 5 0 1 0 0 

5. B 23 17 6 0 0 0 0 

5. C 20 14 6 0 1 0 0 

5. D 19 10 9 0 2 0 0 

Celkem 359 298 55 6 10 0 0 

Komentář: 

       Z celkového počtu 359 žáků na prvním stupni druhé pololetí ukončilo 83% žáků 

s vyznamenáním, 15,3% žáků prospělo a 1,7% žáků neprospělo a 2,7% žáků mělo alespoň jednu 

dostatečnou. Grafické srovnání jednotlivých tříd je uvedeno v příloze. 

 

Přehled o prospěchu – II. stupeň za 2. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Počet žáků 

s dostatečnou 

 

Nehodnoceno 

 

Uvolněno 

6. A 26 15 11 0 3 0 0 

6. B 23 19 3 1 1 0 0 

6. C 25 15 10 0 1 0 0 

6. D 26 17 8 1 3 0 0 

7. A 24 8 16 0 8 0 0 

7. B 24 14 10 0 1 0 0 

7. C 26 10 16 0 2 0 1xTv 

8. A 30 22 8 0 2 0 1xTv 

8. B 29 19 9 1 4 0 0 

8. C 29 13 16 0 6 0 0 
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9. A 28 18 10 0 1 0 0 

9. B 29 15 14 0 5 0 0 

9. C 29 14 15 0 8 0 0 

9. D 28 11 17 0 9 0 1xTv 

Celkem 376 211 162 3 54 0 3xTv 

Komentář: 

       Z celkového počtu 376 žáků na druhém stupni druhé pololetí ukončilo 56,1% žáků 

s vyznamenáním, 43,1% žáků prospělo, 0,8% žáků neprospělo a 14,4% žáků obdrželo alespoň jednu 

dostatečnou. Grafické srovnání jednotlivých tříd je uvedeno v příloze. 

 

Celkový přehled za 2. pololetí 

Stupeň 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Počet žáků 

s dostatečnou 

 

Nehodnoceno 

 

Uvolněno 

I. stupeň 359 298 55 6 10 0 0 

II. stupeň 376 211 162 3 54 0 3xTv 

Celkem 735 509 217 9 64 0 3xTv 

Komentář: 

       Z celkového počtu 735 žáků školy druhé pololetí ukončilo 69,3% žáků s vyznamenáním, 29,5% 

žáků prospělo, 1,2% žáků neprospělo a 8,7% žáků obdrželo alespoň jednu dostatečnou. Ve druhém 

pololetí došlo k nárůstu celkového počtu žáků o deset.    

Přehled o chování I. stupeň – 1. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. A 20 0 0 0 0 0 0 0 

1. B 20 0 0 0 0 0 0 0 

1. C 18 0 0 0 0 0 0 0 

2. A 22 2 0 0 0 0 0 0 

2. B 21 0 0 0 0 0 0 0 

2. C 24 4 0 0 0 0 0 0 

3. A 22 0 0 0 0 0 0 0 

3. B 23 2 0 0 0 0 0 0 

3. C 21 0 0 0 0 0 0 0 

4. A 21 0 0 0 0 0 0 0 

4. B 20 0 0 0 0 0 0 0 

4. C 20 0 0 0 0 0 0 0 

4. D  21 0 0 0 0 0 0 0 

5. A 21 0 0 0 0 0 0 0 

5. B 23 0 0 0 0 0 0 0 

5. C 18 0 0 0 0 0 0 0 

5. D 17 0 0 3 0 0 0 0 

Celkem 352 8 0 3 0 0 0 0 

 

Přehled o chování II. stupeň – 1. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 
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6. A 26 2 0 6 0 0 0 0 

6. B 23 1 0 1 0 0 0 0 

6. C 25 1 0 10 4 0 0 0 

6. D 24 0 1 1 0 1 0 0 

7. A 25 1 1 6 2 0 2 0 

7. B 24 2 1 2 1 0 0 0 

7. C 26 1 0 0 0 0 0 0 

8. A 29 0 1 1 0 0 0 0 

8. B 29 0 0 6 2 0 2 0 

8. C 28 0 1 4 1 0 0 0 

9. A 28 0 1 0 2 0 0 0 

9. B 29 0 0 4 0 0 0 0 

9. C 29 0 0 2 3 2 0 0 

9. D 28 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 373 8 6 43 15 3 4 0 

 

Celkový přehled o chování za 1. pololetí 

Stupeň 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

I. stupeň 352 8 0 3 0 0 0 0 

II. stupeň 373 8 6 43 15 3 4 0 

Celkem 725 16 6 46 15 3 4 0 

Komentář: 

     Z celkového počtu 725 žáků školy byla za první pololetí pochvala TU udělena 2,2% žáků, 

pochvala ŘŠ  0,8% žáků, napomenutí TU uděleno 6,3% žáků, důtka TU 2,1 % žáků, důtka ŘŠ 0,4% 

žáků a 2. stupeň z chování 0,6% žáků. 

 

Přehled o chování I. stupeň – 2. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. A 20 0 0 0 0 0 0 0 

1. B 20 0 0 0 0 0 0 0 

1. C 19 0 0 0 0 0 0 0 

2. A 22 2 0 0 0 0 0 0 

2. B 21 0 0 0 0 0 0 0 

2. C 25 4 0 0 0 0 0 0 

3. A 23 0 0 0 0 0 0 0 

3. B 23 3 0 0 0 0 0 0 

3. C 23 13 0 0 0 0 0 0 

4. A 21 5 2 0 0 0 0 0 

4. B 20 5 0 2 2 0 0 0 

4. C 20 0 0 0 0 0 0 0 

4. D  20 5 0 0 0 0 0 0 

5. A 20 8 2 1 0 0 0 0 

5. B 23 5 2 0 0 0 0 0 

5. C 20 3 5 0 0 0 0 0 

5. D 19 12 4 0 1 0 0 0 
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Přehled o chování II. stupeň – 2. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

6. A 26 10 3 6 1 0 0 0 

6. B 23 3 0 0 0 0 0 1 

6. C 25 1 0 4 1 0 0 0 

6. D 26 6 2 0 0 0 0 0 

7. A 24 3 6 4 3 0 0 0 

7. B 24 1 10 1 1 0 0 0 

7. C 26 0 1 1 0 0 0 0 

8. A 30 10 8 1 0 0 0 0 

8. B 29 0 0 6 1 1 0 1 

8. C 29 0 1 1 3 0 0 0 

9. A 28 7 2 3 0 0 0 0 

9. B 29 2 1 1 1 0 0 0 

9. C 29 0 2 2 5 4 1 1 

9. D 28 4 2 0 2 1 1 0 

Celkem 376 47 38 30 18 6 2 3 

 

Celkový přehled o chování za 2. pololetí 

Stupeň 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

I. stupeň 359 65 15 3 3 0 0 0 

II. stupeň 376 47 38 30 18 6 2 3 

Celkem 735 211 53 33 21 6 2 3 

Komentář: 

       Z celkového počtu 735 žáků školy byla za druhé pololetí pochvala TU udělena 28,7% žáků, 

pochvala ŘŠ 7,2% žáků, napomenutí TU 4,5% žáků, důtka TU 2,9% žáků, důtka ŘŠ 0,8%, 2. stupeň 

z chování 0,3% žáků a 3. stupeň z chování 0,4% žáků. 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

  I. stupeň za 1. pololetí 

Třída 
Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

1. A 928 46 0 0 

1. B 746 37 0 0 

1. C 1203 67 0 0 

2. A 1244 57 0 0 

2. B 1101 52 0 0 

2. C 1602 67 0 0 

3. A 1248 57 0 0 

3. B 932 41 0 0 

3. C 1082 52 0 0 

4. A 1329 63 0 0 

Celkem 359 65 15 3 3 0 0 0 
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4. B 1249 63 0 0 

4. C 1502 75 0 0 

4. D  915 44 0 0 

5. A 1310 62 0 0 

5. B 1074 47 0 0 

5. C 908 50 0 0 

5. D 1136 67 0 0 

Celkem 19509 55 0 0 

 

 II. stupeň za 1. pololetí 

Třída 
Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

6. A 1971 76 0 0 

6. B 1797 78 0 0 

6. C 1263 51 0 0 

6. D 1977 82 15 0,63 

7. A 2894 116 0 0 

7. B 2613 109 0 0 

7. C 2433 94 0 0 

8. A 2080 72 0 0 

8. B 2338 81 12 0,41 

8. C 2578 92 0 0 

9. A 2251 80 0 0 

9. B 3155 109 0 0 

9. C 4267 147 0 0 

9. D 2661 95 0 0 

Celkem 34278 92 27 0,07 

 

Celkem zameškané hodiny za 1. pololetí 

Stupeň 

Počet 

omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

I. stupeň 19509 55 0 0 

II. stupeň 34278 92 27 0,07 

Celkem 53787 75 27 0,04 

 

  I. stupeň za 2. pololetí 

Třída 
Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

1. A 862 43 0 0 

1. B 603 30 0 0 

1. C 1320 70 0 0 

2. A 1424 65 0 0 

2. B 1229 59 0 0 

2. C 1384 55 0 0 
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3. A 996 43 0 0 

3. B 1163 51 0 0 

3. C 1156 50 0 0 

4. A 1211 58 0 0 

4. B 956 48 0 0 

4. C 1660 83 0 0 

4. D  986 49 0 0 

5. A 1414 71 0 0 

5. B 1185 52 0 0 

5. C 1347 67 0 0 

5. D 899 47 0 0 

Celkem 19795 55 0 0 

 

 II. stupeň za 2. pololetí 

Třída 

Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

6. A 1759 68 1 0,04 

6. B 1459 63 414 18 

6. C 1230 49 0 0 

6. D 1980 76 0 0 

7. A 2029 85 0 0 

7. B 1949 81 0 0 

7. C 2157 83 0 0 

8. A 1831 61 0 0 

8. B 2277 79 0 0 

8. C 3169 109 0 0 

9. A 3315 118 0 0 

9. B 3430 118 0 0 

9. C 5369 185 2 0,07 

9. D 3125 112 0 0 

Celkem 35079 93 417 1,11 

 

Celkem zameškané hodiny za 2. pololetí 

Stupeň 
Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

I. stupeň 19795 55 0 0 

II. stupeň 35079 93 417 1,11 

Celkem 54874 75 417 1,57 

 

5.3. Počet žáků s podpůrnými opatřeními 

Stupeň 
Žáci s 1. 

stupněm PO 

Žáci s 2. 

stupněm PO 

bez IVP 

Žáci s 2. 

stupněm PO 

s IVP 

Žáci s 3. 

stupněm PO 

bez IVP 

Žáci s 3. 

stupněm PO 

s IVP 

Žáci se 4. 

stupněm PO 

s IVP 

I. stupeň 1 34 2 6 17 0 
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II. stupeň 21 36 2 2 12 0 

Komentář:  

Mezi podpořenými žáky na I. stupni je 1 žák s řečovou poruchou, 1 žák se sluchovým postižením, 3 

žáci s LMP, 2 žáci s odlišným mateřským jazykem vyžadující jazykovou podporu. 

Mezi podpořenými žáky na II. stupni jsou 3 žáci s diagnostikovanou LMP, 2 žáci se sluchovým 

postižením, 3 žáci s vadou řeči a 7 žáků s odlišným mateřským jazykem vyžadující jazykovou 

podporu. 

 

5.4 Charakteristika školy a organizace výchovně-vzdělávacího procesu 

5.4.1 Charakteristika školy 

Jsme úplnou školou s postupným prvním až devátým ročníkem. Celková kapacita školy činí 880 

žáků, kapacita školní družiny činí 240 žáků a kapacita školního klubu je 100 žáků.  

Výuka žáků byla organizována ve třech budovách. Většina výuky probíhá v budově č. p. 589, kterou 

tvoří dvě na sebe navazující a vzájemně propojené budovy. V nové části školy otevřené roku 1999 

jsou učebny pro II. stupeň a jedna učebna pro I. stupeň.  

V přízemí starší části budovy se nachází tři kmenové učebny I. stupně, šatny pro žáky I. stupně, 

kancelář zástupce ředitele školy pro I. stupeň, školní družina a zubní ordinace.  

V prvním poschodí je pět kmenových učeben I. stupně (z toho jedna učebna v prostoru II. stupně) a 

jazyková učebna.  

Ve druhém patře je pět kmenových učeben I. stupně a dvě jazykové učebny.  

V suterénu se nachází keramická dílna, která je využívána keramickým kroužkem.   

Třídy I. stupně jsou mimo lavic a židliček vybaveny  koberci pro učení, hru i odpočinek dětí.  

Další 4 kmenové učebny I. stupně a učebna Aj jsou umístěny v rekonstruované budově Hlaholu č. p. 

1565. V téže budově byla také třetím rokem provozována i zrekonstruovaná školní kuchyně a jídelna. 

V přízemí nové budovy se nachází vrátnice, rozmnožovna, sborovna II. stupně, technická 

místnost, kancelář PAM, kancelář účetní, kancelář ředitele, jednací místnost, kancelář zástupce 

ředitele, kuchyňka, kancelář ICT koordinátora, kancelář provozního úseku, místnost pro asistenty 

pedagoga, pracovna školního speciálního pedagoga a pracovna pro práci žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami. Tato učebna je využívány především asistenty pedagoga a speciálním 

pedagogem pro práci s žáky v rámci pedagogické intervence. Dále je v přízemí auditorium pro 99 

osob, které za normálních podmínek slouží k divadelním a hudebním vystoupením a dalším akcím. 

Školní auditorium je vybaveno kvalitním ozvučením a audiovizuální technikou. K auditoriu patří i 

šatna a sociální zařízení.  

V prvním patře se nachází jedna kmenová učebna I. stupně a tři kmenové učebny II. stupně, 

jazyková učebna a učebna informatiky, učebna F a Ch, kabinet chemie, kabinet přírodopisu, kabinet 

fyziky, kabinet jazyků. V oddělených prostorách jsou umístěny šatny k převlékání žáků na hodiny 

tělesné výchovy. K osobní hygieně mohou žáci po hodinách tělesné přípravy využívat přilehlé 

sprchy.  

Ve druhém poschodí jsou čtyři kmenové učebny, kabinety a dobře vybavená sportovní hala 

s hledištěm. Škola umožňuje využití sportovní haly i gymnáziu a naopak naše škola využívá halu a 

tělocvičnu gymnázia (budovy naší školy a gymnázia jsou průchozí).  

Ve třetím patře jsou čtyři kmenové učebny, kabinety a vstup do hlediště sportovní haly.  

O poschodí výše je jazyková učebna a tři kmenové učebny, z nichž jedna se používá i jako 

učebna Hv.  

V posledním patře školy je meteorologická stanice a hvězdárna.  

V suterénu školy jsou šatny pro žáky II. stupně, které byly vybaveny 120 uzamykatelnými 

skříněmi. Další místnosti suterénu jsou využívány jako sklady. 

Škola má kvalitní sociální zázemí. Pro žáky jsou oddělená sociální zařízení na každém patře (WC, 
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umyvadla). Sociální zařízení jsou vybavena elektrickými vysoušeči rukou.  

Část učeben na druhém stupni je z prostorového hlediska na hranici hygienických norem. 

Problém související s omezením přístupu slunečního záření do tříd byl vyřešen žaluziemi.   

Budovy základní školy a sousedního gymnázia vymezují prostorný školní dvůr s hřištěm na basketbal 

a dětským hřištěm. K budově přiléhá sportovní hřiště s běžeckou dráhou a sektorem pro skok daleký. 

Na prvním stupni se žáci 4. a 5. ročníku vyučovali ve čtyřech paralelních třídách a v ostatních 

ročnících ve třech paralelních třídách. Na druhém stupni se žáci 6. a 9. ročníku vyučovali ve čtyřech 

paralelních třídách a v ostatních ročnících ve třech paralelních třídách. 

 

V hodnoceném období měla škola 31 tříd se 730 žáky (průměrný stav). Z Nymburka bylo 539 

žáků. Téměř jednu třetinu z průměrného počtu žáků (31,6 %) tvořili žáci dojíždějící z okolních obcí.  

 

Podrobnější údaje jsou uvedeny v tabulce. 

 

Bydliště Počet žáků Bydliště Počet žáků 

Nymburk 511 Sadská 9 

Všechlapy 63 Straky 2 

Oskořínek 5 Jíkev 2 

Bobnice 27 Jizbice 12 

Chleby 14 Křinec 3 

Krchleby 14 Kamenné Zboží 6 

Budiměřice 14 Netřebice 3 

Čilec 4 Hrubý Jeseník 5 

Loučeň 3 Straky 2 

Kovanice  2 Loučeň 3 

Všejany 2 Dvory 4 

Vestec 3 Poříčany 3 

Písková Lhota 3 Lipník 2 

Kostomlaty nad Labem 3 ostatní obce 6 

 

5.4.2 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu 

 

Realizace školního vzdělávacího programu 

Třídy se vyučují podle ŠVP – Škola poznání, pohybu a inspirace s jednacím číslem: 

KOM/680/2016. 

ŠVP  reflektuje RVP s opatření ministerstva školství o začlenění žáků s lehkým mentálním 

postižením v charakteristice ŠVP: Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami. Celý Školní 

vzdělávací program je převeden do elektronické podoby pomocí internetového portálu České školní 
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inspekce InspIS, kde se automaticky aktualizují jednotlivé změny s následnou kontrolou správnosti 

dokumentu. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro 

zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro 

tvorbu IVP. 

 

Úpravy očekávaných výstupů 

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To 

umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským 

zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné 

přizpůsobit i výběr učiva. Upravené očekávané výstupy pro žáky s přiznanými podpůrnými 

opatřeními vzdělávané podle RVP ZV musí být na vyšší úrovni, než jsou očekávané výstupy 

stanovené v RVP ZŠS. 

 

Nová podoba RVP  

Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) přináší 

řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru 

informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění 

základním principům digitálních technologií. Digitální kompetence žáků v jednotlivých 

vzdělávacích oborech RVP ZV se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních technologií 

zasahuje do jejich obsahů. 

Tato změna musí být zařazena nejpozději od 1. září 2023 ve všech ročnících I. stupně a od 1. 

září 2024 ve všech ročnících II. stupně. 

 

Vzdělávací obsah ostatních vzdělávacích oblastí 

Ve prospěch Informatiky byla snížena minimální časová dotace čtyřem vzdělávacím oblastem: 

na 1. stupni oblasti Člověk a jeho svět o jednu hodinu, na 2. stupni po jedné hodině oblastem Člověk 

a společnost, Člověk a příroda a Umění a kultura. Vzdělávací obsah těchto čtyř vzdělávacích oblastí 

byl redukován tak, aby odpovídal snížené časové dotaci.  

Došlo zde především k odstranění duplicit, vyřazení obsahu založeného na encyklopedických 

znalostech, vyřazení obsahu považovaného za příliš obtížný, vyřazení obsahu, k jehož naplňování 

nemusejí mít školy vhodné podmínky, a vyřazení obsahu nárokujícího si pouze dílčí znalosti. 

 

Systém výuky anglického jazyka na prvním stupni  

Ve školním roce 2021/22 v 1. třídě probíhala výuka podle učebnice Happy House 1- New 

Edition /Maidment - Roberts, nakl. OUP/. Žáci se seznamovali s angličtinou na základě poslechu a 

mluvení. Hodinová dotace činí 1 hodinu týdně. Ve 2. třídě žáci jednu hodinu týdně pokračovali v 

kurzu Happy House, učebnicí Happy House 2. Ve 3. – 5. ročníku činí dotace 3 hodiny týdně. Ve 

třetí třídě se učí podle učebnice Happy Street 1 /Maidment – Roberts, nakl.OUP/, na kterou ve čtvrté 

třídě navazuje učebnice Happy Street 2 /Maidment – Roberts, nakl.OUP/. V pátém ročníku probíhala 

výuka angličtiny podle kurzu Project 1 – 3rd ed. /Hutchinson, nakl. OUP/.  

 

Systém výuky anglického jazyka na druhém stupni  

Žáci šestého a sedmého ročníku pracovali s učebnicí Project 2 – Fourth edition /Hutchinson, 

nakl. OUP/. Žáci osmého s novou učebnicí Project 3 – Fourth edition /Hutchinson, nakl. OUP/. 

Devátý ročník dokončoval 3. díl učebnice Project – Third Edition /Hutchinson, nakl. OUP/. Časová 

dotace činila 3 hodiny týdně. Všechny třídy se dělily pro výuku angličtiny, maximální počet žáků je 

tak ve skupině 15. V nabídce povinně volitelných předmětů byl předmět Konverzace v anglickém 

jazyce – dotace 1 hodina týdně (3 skupiny žáků – vyučující P. Veselá, M. Červinková a I. Králová). 
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Systém výuky německého jazyka na druhém stupni 

Ve školním roce 2021/22 jsou třídy děleny vždy na půlky – ruský jazyk a německý jazyk, aby 

bylo dosaženo optimálních učebních podmínek. Druhý cizí jazyk je vyučován od 7. třídy. V rámci 

německého jazyka se používají učebnice Deutsch mit Max 1. a 2. díl, které jsou také doplněny, jak 

pracovními sešity, tak audionahrávkami. Učitelé mají k dispozici také sešit k procvičování těchto 

učebnic s názvem: Das macht Spaß. Kantoři mohou dále využít v hodinách audio i videonahrávky, 

reálie německy mluvících zemí, mapy, gramatické přehledy a jazykové didaktické hry.    

 

Systém výuky ruského jazyka na druhém stupni 

Výuka ruského jazyka jako 2. cizího jazyka na naší škole probíhá sedmým rokem. Žáci začali 

s výukou ruštiny ve školním roce 2015-2016. Používají učebnici Pojechali - 1. díl (žáci 7. ročníku) a 

Pojechali - 2. díl (žáci 8. a 9. ročníku). Ke každé učebnici je využíván pracovní sešit. Kromě 

učebnice a pracovního sešitu jsou užívány slovníky, nástěnné tabule s azbukou, nástěnné tabule 

s obrázky a se základní slovní zásobou, tabulky azbuky pro osobní potřebu žáků a obrázkové 

slovníky. Žáci se nejprve v ústním kurzu podle ŠVP seznamují se základní slovní zásobou, později 

začíná nácvik čtení a psaní azbuky. Základní učivo je propojeno písněmi, říkankami a nejrůznějšími 

hrami. Ve vyšších ročnících přistupuje výuka základních gramatických jevů. Celou výuku doprovází 

seznamování s reáliemi Ruska zaměřenými nejen na geografii Ruské federace, ale i na ruské tradice, 

svátky a folklór. Práce s žáky s vývojovými poruchami učení se v 7. ročníku stále potýká 

s  problémy, které se projevují především ve zvládání čtené a psané azbuky, protože tito žáci mají 

problémy i s mateřštinou. V 8. a 9. ročníku tyto problémy gradují, nicméně s ohledem na jejich 

handicap a s individuálním přístupem látku zvládají. 

 Největší důraz je kladen na komunikativní složku učiva – jsou prohlubovány znalosti vyjadřování v 

základních konverzačních situacích. Veškerá nová gramatická látka je dostatečně procvičována 

v pracovním sešitě se zřetelem na fonetickou stránku. 

Bohužel byl i tento školní rok narušen pandemií koronaviru. Třídy, které se ocitly v karanténě, 

přecházely na distanční výuku. Žáci plnili úkoly a pokyny zadané prostřednictvím Google 

Classroom v kurzu Ruština. Úkoly byly zadávány průběžně během dnů distanční výuky s ohledem 

na týdenní hodinovou dotaci jednotlivých předmětů, tedy 2x týdně, pro tento účel byly zavedeny 

videokonference 2x týdně a ještě následné zadání úkolu na Google Classroom. 

Problém, který při výuce ruštiny i nadále přetrvává, je malá nabídka doplňkových materiálů pro 

žáky. Pro učitele ruského jazyka na základní škole není ve srovnání s jinými cizími jazyky adekvátní 

možnost dalšího vzdělávání s akreditací MŠMT. 

V příštím školním roce se pro žáky 7. ročníku nabízí pouze výuka německého jazyka jako 2. 

povinného cizího jazyka. Výuka ruštiny zůstává zachována jen v 8. a 9. ročníku. 

 

Cíle školního vzdělávacího programu 

Cílem a zároveň podstatou našeho ŠVP je vytvoření příjemného pracovního prostředí, možnost 

střídání různých a pro žáky zajímavých metod práce, nabídka programů a aktivit vedoucích ke 

stmelení kolektivu, nabídky pro život užitečných volitelných předmětů, snaha o větší zapojení 

rodiny do dění školy, spolupráce mezi prvním a druhým stupněm i spolupráce s jinými školami, a to 

vše i při zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami. Dále chceme žáky naučit být 

samostatnými, svobodnými a zodpovědnými osobnostmi, které uplatňují svá práva a zároveň plní 

své povinnosti.  

Samozřejmostí je snaha pomáhat žákům učit se a motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání v 

souladu s reálnými možnostmi. Vedeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení 

problémů, učíme je spolupráci, toleranci a ohleduplnosti, umění sdělit svůj názor, obhájit ho a 

respektovat názor druhých, aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi a připravujeme je pro 

život ve společnosti. Podněcujeme je k citlivému chování k lidem i k přírodě, vytváříme u nich 
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potřebu rozvíjet a chránit své fyzické i psychické zdraví a vedeme je k pozitivnímu vztahu k žákům 

se speciálními potřebami i pohybovým aktivitám. Výuka žáků byla dle podmínek vhodně 

doplňována dalšími akcemi, o kterých se více dočtete v následujícím textu. 

 

Klíčové kompetence 

Smyslem a cílem vzdělávání na škole je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí 

na úrovni, která je vytvářenými podmínkami ve školství dosažitelná, a připravit je tak na další 

vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Je to proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek 

v předškolním vzdělávání. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností a 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. 

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, 

mají nepředmětovou podobu a lze je získat jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Klíčové 

kompetence tvoří kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. 

 

Aktivity v rámci evaluace školy 

Na začátku školního roku byl zpracován „Roční plán hodnocení školy“, jehož součástí bylo 

stanovení obsahu školních akcí a dat vypracování ostatních plánů týkajících se různých oblastí práce 

ve škole. 

 

Rozvrh hodin (psychohygiena) 

Důsledná realizace ŠVP samozřejmě vyžaduje zvýšené úsilí vedení školy při tvorbě rozvrhu 

hodin, tak aby bylo zabezpečeno naplňování ŠVP. Pro výuku jazyků jsou v maximální míře 

využívány jazykové učebny.  Většina ostatní výuky probíhala v kmenových učebnách. Tím se snížil 

zvýšený pohyb žáků o přestávkách, zlepšila se kázeň a pořádek na učebnách. V normálním 

vyučovacím režimu, bez kovidových opatření, mají žáci II. stupně možnost o přestávkách na 

chodbách hrát stolní tenis a stolní fotbal. Pro aktivní odpočinek žáků v odpoledních hodinách je 

k dispozici školní družina a školní klub.  

Stanovené týdenní počty hodin výuky pro jednotlivé ročníky vyžadovaly na I. stupni i 

naplánování odpoledního vyučování v délce 2 hodin 1 krát týdně pro 4. a 5. ročník. Na II. stupni 

bylo odpoledního vyučování naplánováno v délce 2 hodin u 7. ročníku 1 x týdně a v délce 3 hodin v 

8. a 9. ročníku 2 x týdně. Zahájení výuky, délka přestávek, polední přestávka i ukončení výuky se 

snaží respektovat nejen psychohygienické normy, kapacitu školní jídelny, ale i dojíždění přespolních 

žáků.  

 

Školní řád, klasifikační řád, hodnocení žáků 

Významným pomocníkem pedagogů při realizaci ŠVP se stal školní a klasifikační řád školy. 

Školní řád nastavoval základní normy nejen provozu školy, ale i normy chování žáků, jejich 

povinnosti v návaznosti na povinnosti učitelů a rodičů. Klasifikační řád pak ujednocoval hodnocení 

žáků při zvýraznění průběžné diagnostiky a individuálního hodnocení výkonů.  

Klasifikační řád školy vycházel z vyhlášek č.48/2005Sb. a č. 454/2006Sb. Cílem každého 

hodnocení bylo poskytnout žákovi zpětnou vazbu, co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem 

chyboval a jak by měl postupovat dále. Pro hodnocení byla stanovena jasná kritéria. Výkon byl 

hodnocen podle předem stanovených a žákům známých požadavků, do úvahy byl brán i individuální 

pokrok žáka a žáci byli zapojováni do hodnotícího procesu formou sebehodnocení.  

      

Klima školy 

Novelou školského zákona se škola zařadila mezi inkluzivní školy. Inkluzívní škola 

přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, 
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rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je 

přitom vnímána jako obohacení a přínos. 

Realizace ŠVP mělo vliv i na klima školy. Cílem bylo, aby se žáci ve škole cítili příjemně  

a bezpečněji než v minulosti, byli pro svou práci ve škole motivováni, zažívali uspokojení z učení a 

spolupráce s jinými žáky. Měli příležitost ukázat, co umí, v čem se zlepšují, bez neustálého 

porovnávání mezi sebou.  

Získali vědomosti a dovednosti, které mají jasné vazby a souvislosti, a které budou umět 

prakticky využít. V areálu školy byl zabezpečen pultový prodej svačin, teplých a studených nápojů a 

dotovaného mléka. Vedení školy ve spolupráci s třídními učiteli se intenzivně zabývalo zkrášlením 

prostor školy. 

 

Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu 

Stav výchovně vzdělávacího procesu byl pravidelně hodnocen na pěti pedagogických radách a 

na pěti provozních poradách. Na základě zjištěného stavu byly průběžně přijímány opatření k jeho 

zlepšení.  

K ujednocení hodnocení přestupků žáků jednotlivými učiteli byl i v tomto roce využíván 

„Přestupník“, který přispíval ke zlepšení chování žáků. Zároveň byly připravovány návrhy na jeho 

zkvalitnění pro další školní rok. 

Porady vedení školy se konaly každou středu. 

 

Informační systém vůči žákům a rodičům 

K zabezpečení informovanosti rodičů o prospěchu a chování žáků byly pořádány třídní schůzky. 

Rodičovské schůzky se konají třikrát ročně. První (v září) a druhé (v listopadu) jsou pro rodiče žáků 

celého druhého stupně, třetí třídní schůzka se pro rodiče žáků 9. ročníku konala v lednu a pro žáky 6. 

až 8. ročníku byla organizovaná v dubnu. Všechny schůzky se konaly v prostorách školy kromě 

listopadové. Ta proběhla distančním způsobem. 

 Požadované informace však mohli rodiče po vzájemné dohodě s vyučujícím dostat i kdykoli 

jindy. Během konzultačních hodin nebo po dohodě byla rodičům k dispozici výchovné poradkyně, 

školní psycholog a školní metodik prevence rizikových projevů chování.  

Webové stránky www.zs-komenskeho.cz slouží k informovanosti rodičů a žáků o akcích ve škole i 

mimo školu, ke stažení potřebných dokumentů školy a tiskopisů, jako je například uvolnění žáka 

během výuky. Na webových stránkách jsou přehledy všech tříd školy - rozvrhy, foto tříd a kontakty 

na všechny pracovníky školy. Dále zde je možnost najít také zprávy ze schůzek Školního parlamentu 

nebo všechna čísla školního časopisu.  

Na stránkách školy nalezneme sekci se nacházejí informace od výchovného poradce, školního 

psychologa a nově také od speciální pedagožky, kontakt na pověřence GDPR, kontakty asistentů 

pedagoga. Největší zájem rodičů i dětí je o fotogalerie z výletů, škol v přírodě, adaptačních, 

lyžařských a sportovních kurzů. 

Na titulní webové stránce jsou odkazy na elektronickou žákovskou knížku-přihlášení do webového 

rozhraní bakaláři, suplování, rozvrhy, online zápis do 1. ročníku a odkaz na přihlašování obědů 

(strava.cz). 

 

 Kariérové poradenství 

Mají na starosti výchovní poradci, kteří spolupracují se školní psycholožkou. Žáci devátých 

ročníků byli v průběhu celého školního roku informováni o průběhu přijímacího řízení na střední 

školy. Během hodin ČSP i v osobních konzultacích s výchovným poradcem měli možnost 

zorientovat se v nabídce středních škol a učilišť a zjistit, která by byla nejvhodnější právě pro ně. 

Pro rodiče byla 25. ledna 2022 svolána on–line informační schůzka přes google classroom, kde 

byli seznámeni s průběhem přijímacího řízení, významem použití zápisového lístku a možnosti 
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odvolání. Rodiče byli celý školní rok pravidelně informováni na webových stránkách školy a 

využívali také osobních konzultací s výchovným poradcem. 

Žáci 9. ročníku se v rámci výuky ČSP zúčastnili Přehlídky středních škol, která se konala 14. 

října 2021 v prostorách budovy SOŠ a SOU Nymburk.  

Žáci 9. ročníku, kteří projevili zájem, absolvovali v prvním pololetí „Profi vyšetření“, které 

žákům nabídla školní psycholožka PhDr. Dana Marková. Jednalo se o psychologickou diagnostiku, 

která byla zaměřena zejména na oblast osobnosti a profesních zájmů. Možnosti účasti na tomto 

vyšetření využila většina žáků.  Výsledky testování byly prezentovány při individuální konzultaci se 

zákonným zástupcem a žákem. 

 

 

Výchovné poradenství  

V hodnoceném období na škole pracovali výchovní poradci pro I. stupeň Mgr. Jitka Kuhnová a 

pro II. stupeň Mgr. Jan Šimon. Výchovní poradci úzce spolupracovali s ostatními pracovníky 

Školního poradenského pracoviště. Všichni se scházeli na pravidelných schůzkách každé pondělí.  

Na začátku školního roku byly v ŠVP aktualizovány informace týkající se školního 

poradenského pracoviště a výuky žáků se SVP. 

Během prosince proběhla ze strany PPP Nymburk kontrola nastavených podpůrných opatření u 

žáků vyšetřených v tomto poradenském zařízení. 

 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Škola se řídí jednotlivými doporučeními školského poradenského zařízení (PPP či SPC), ve 

kterých mohou být žákům přiznána podpůrná opatření 1. – 5. stupně. 

Na I. stupni bylo letos realizováno 6 skupin pedagogické intervence (Mgr. Kateřina Radoňová – 

4 skupiny, Mgr. Klára Čenovská, Mgr. Lenka Rajlová,) a 15 skupin předmětu speciální péče (9 

skupin speciální pedagog Monika Hercogová/ Dana Ježková, 4 skupiny Mgr. Ilona Mýtová, 2 

skupiny Mgr. Vanda Grospičová), 1 skupina jazykové podpory Mgr. Barbora Tykvová pro žáky 

s OMJ a 1 skupina jazykové přípravy cizinců Mgr. Kateřina Radoňová. 

Na II. stupni fungovaly dvě skupiny pedagogické intervence z matematiky (pod vedením Ing. 

Lokši a Ing. Mezlíkové), čtyři skupiny pedagogické intervence z českého jazyka (Mgr. Alena 

Pavlíčková, Mgr. Ilona Mýtová, Mgr. Alena Mrázková – dvě skupiny) a pět skupin speciálně 

pedagogické péče (jedna pod vedením Mgr. Ilona Mýtové, zbytek pod vedením Mgr. Dany 

Ježkové). 

V letošním školním roce bylo na prvním stupni 11 asistentů pedagoga – v 1. ročníku Helena 

Teperová, Jana Cibulková, ve 2. ročníku Kateřina Vurmová, Michaela Dundrová, ve 3. ročníku 

Alena Všetečková, Nikola Černá, ve 4. ročníku Leona Lišková, Pavla Clynes, Barbora Chrtková, v 

5. ročníku Kristýna Hrodková, Eva Toušová.  

Na druhém stupni působilo v tomto školním roce šest asistentů pedagoga – v 6. ročníku Vendula 

Šubrtová, Pavlína Černá a Zuzana Grycová, v 7. ročníku ŠárkaWagnerová a Hana Drbohlavová a v 

8. ročníku Radka Černá. 

U 4 žáků (1. stupeň 3 žáci, 2. stupeň 1 žák) bylo využito minimální doporučené úrovně pro 

úpravy očekávaných výstupů stanovené v RVP ZV. 

Na I. stupni bylo v tomto školním roce evidováno 12 žáků s odlišným mateřským jazykem, na II. 

stupni 13 žáků. 
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6. Údaje o prevenci rizikových projevů chování 

 

 

V hodnoceném školním roce byl vypracován Preventivní program primární prevence. Akce, které se 

týkají prevence rizikových projevů chování, vycházejí z tohoto programu a dále z aktuálních potřeb 

a nabídek, které na školu během celého roku přicházejí.   

V září opět proběhly adaptační kurzy šestých ročníků. Během dvou dnů měli žáci možnost 

prostřednictvím velice pestrého programu společně prožít spoustu zajímavého, a tak ještě více 

stmelit jejich třídní kolektiv. Navzájem se více poznali nejen žáci mezi sebou, ale i noví třídní 

učitelé měli možnost poznat a vidět své nové žáky v nevšedních situacích. Celá akce probíhala 

v Nymburce  

I tento školní rok probíhala spolupráce s občanským sdružením Semiramis. Do „Programu 

dlouhodobé primární prevence zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl“ byli 

zařazeni žáci 4. až 8. ročníků, kteří navázali na loňský program. Další mimořádné bloky nebylo letos 

potřeba zařadit. Každý program probíhal vždy ve dvou tříhodinových blocích. V úvodním bloku se 

vytvářely vztahy mezi lektorkami a třídními kolektivy. Použité techniky a hry byly určeny k poznání 

třídy, mapování úrovně schopnosti spolupracovat, nastavovala se pravidla třídy.  

Další setkání bylo zaměřeno na vztahy v kolektivu, prevenci šikany a budování zdravých vztahů 

v kolektivu. Sami žáci měli možnost podílet se na průběhu bloku, kdy si dané téma volili v předstihu 

sami. Všichni zúčastnění tato setkávání hodnotili pozitivně. Ve spolupráci budeme i nadále 

pokračovat. Je to možné i díky vedení města, které tyto aktivity částečně hradí ze svých prostředků.  

Začátek kalendářního roku byl ve znamení přednášky o fatálních následcích banálních úrazů. 

Přednáška byla mířena na 9. ročníky. Lektoři byli primárně zaměřeni na úrazy míchy a páteře.  

V květnu přijel do našeho města vlak – REVOLUTION TRAIN, který svou netradiční formou 

poukázal na problematiku zneužití drog – návykových látek. Program byl opět cílen na nejstarší 

žáky naší školy. Celá akce probíhala pod záštitou města Nymburk, ve spolupráci s městskou policií. 

Téměř po měsíci žáky navštívila městská policie, a to tentokrát u nás ve škole s návazným 

programem - „To je zákon, kámo!“. V rámci této návštěvy byl žákům vysvětlen pojem 

přestupkového a trestního práva.  

Během celého roku pracovali třídní učitelé individuálně na klima ve svých třídách. Proběhli již 

ověřené akce jako např. přespání ve škole, které má na klima třídy opravdu pozitivní vliv. Žáci se 

účastnili sportovních akcí, přednášek v knihovně či dopravní výchovy na dopravním hřišti 

v Drahelicích.  

Po celý školní rok se snažíme o spolupráci s rodiči zejména problémových žáků. Řešíme průběžně 

výchovné problémy. O jednáních s rodiči i žáky se vede písemná dokumentace. Spolupracujeme 

s OSPOD, s PČR, Městskou policií Nymburk, PPP Nymburk a dalšími institucemi.  

Metodička školní prevence se dvakrát ročně zúčastňuje setkání školních metodiků prevence, které 

organizuje občanské sdružení Semiramis. Zde dochází k výměně a předávání zkušeností. Rovněž 

dvakrát ročně probíhá setkání metodiků v PPP Nymburk.  

Školní metodička vyplňuje dotazník o pořádaných akcích pro potřeby Krajského úřadu. Informace o 

primární prevenci jsou na webových stránkách školy.  

 

 

7. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
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Od 1. 1. 2021 je škola zapojena v projektu „Program pro podporu rovných příležitostí ve 

vzdělávání - škola pro každého“ s předpokládaným termínem ukončení k 31. 12. 2022. Projekt je 

zaměřen na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání na ZŠ a MŠ Komenského Nymburk 

prostřednictvím aktivit projektu s důrazem na spolupráci žáků, učitelů a rodičů se školním 

psychologem, speciálním pedagogem a školním asistentem. Dalšími aktivitami je doučování žáků 

ohrožených školním neúspěchem a projektové dny na ZŠ a MŠ. Výše grantu je 1 700 000,- Kč. 

ZŠ a MŠ Komenského Nymburk byla zařazena do programu Erasmus +, projekt Mobilita 

pedagogických pracovníků s názvem Inovativní výuka anglického jazyka. Projektové období trvalo 

od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2022. Výše grantu byla 18.422 EUR. Během prázdnin se šestice 

angličtinářek Mgr. Iva Králová, Mgr. Pavla Veselá, Mgr. Lenka Bartošová, Mgr. Eva Mašatová, 

Mgr. Monika Červinková, Ing. Petra Kroulíková vydala v rámci projektu na metodické kurzy do 

zahraničí. Cílem bylo zkvalitnění a oživení výuky cizích jazyků pomocí nových metod a aktivit a 

procvičení jazykových dovedností. Kurzy byly zaměřené na použití digitálních technologií ve výuce, 

kreativní výuku a seznámení se s metodou CLIL. Dvě školy v historickém městečku Valletta na 

Maltě pořádaly kurzy se zaměřením na digitální technologie.  V britské Cambridge se kantorky 

seznamovaly s moderními trendy v didaktice anglického jazyka na 1. a 2. stupni základní školy. 

Škola v přímořském viktoriánském letovisku Broadstairs nabídla kurzy, které rozvíjely kompetence 

v oblasti CLIL a propojení obou kultur při výuce anglického jazyka. Nabyté vědomosti přispějí díky 

vysoké úrovni kurzů k zefektivnění výuky na naší škole. Ve volném čase jsme měly možnost blíže 

poznat každodenní život v daných zemích, nahlédnout do historie země a navštívit místní 

pamětihodnosti. 

Program Erasmus+ nenabízí pouze metodické kurzy, ale také např. job shadowing či výměnné 

pobyty pro žáky.  Po velice pozitivních zkušenostech s programem Erasmus+ bychom rády za 

podpory vedení školy pokračovaly v účasti na tomto projektu.  

 

Ve školním roce 2021/2022 pokračovala činnost školního poradenského pracoviště.  

Ve školním roce 2021/2022 pokračovala činnost školního poradenského pracoviště.  

Činnost ŠPP v tomto školním roce zajišťovala školní psycholožka, dvě školní speciální 

pedagožky, výchovná poradkyně pro 1. stupeň ZŠ a výchovná poradkyně pro 2. stupeň ZŠ. Všechny 

spolupracují se školní metodičkou prevence a od roku 2020 se osvědčila se spolupráce 

s koordinátorkou asistentek pedagoga. 

Práce ŠPP již nebyla tolik ovlivněna uzavřením škol, díky COVID 19. Přestože v prvním 

pololetí bylo hodně žáků i pedagogů v karanténě. Pracovnice ŠPP nabízely telefonické i online 

konzultace pro žáky, pedagogy i zákonné zástupce. Tento trend se osvědčil a možnost on-line 

konzultací mohou zákonní zástupci a žáci stále využívat. 

Školní poradenské pracoviště nabízí poradenské a konzultační služby pro žáky, rodiče (zákonné 

zástupce) a pedagogy. Konzultace probíhají v bezpečné a důvěrné atmosféře.  

Poskytování poradenských služeb je bezplatné a vázané zákonnými normami a etickým 

kodexem. 

Školní psycholožka i školní speciální pedagožka se řídí zákonem na ochranu osobních dat, 

respektují důvěrnost informací. K hlavním cílům ŠPP patří aktivity vedoucí k vylepšení sociálního 

klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární 

prevence zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zkvalitnění péče o žáky 

přímo ve škole, minimalizuje se odesílání žáků na další odborná pracoviště. Pracoviště je zaměřeno 

na prevenci školní neúspěšnosti. 

ŠPP pomáhá nastavovat podpůrná opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. 

Kromě pedagogů na škole spolupracuje ŠPP   s týmem asistentek pedagoga. 

Asistenti pedagoga: 

V letošním školním roce pracovalo ve škole celkem  17 asistentů pedagoga, z toho 11 na I. 
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stupni a 6 na II. stupni.  Vedoucí asistentka spolupracuje se ŠPP a koordinuje činnost asistentů 

pedagoga, účastní se metodických setkání a pravidelně komunikuje také s vedením školy. S 

ostatními asistenty sdílí informace prostřednictvím e-mailové komunikace. Ve školním roce 

proběhla 3 setkání AP formou online schůze a jedna osobní schůzka se zástupci ŠPP a vedením 

školy. Asistenti pedagoga se individuálně účastnili různých vzdělávacích seminářů, někteří si 

soustavně doplňují vzdělání v rámci DVPP. Mají také možnost individuálních konzultací se školní 

psycholožkou nebo speciální pedagožkou. 

Školní psycholožka: 

Školní psycholožka poskytla individuální péči 49 žákům. Je to méně, než v minulém školním 

roce. Změnil se spíše charakter služby, kdy velká část žáků dochází na opakované intervence.  

Psychologická intervence byla zaměřená především na řešení těchto problémů:  

• Individuální konzultace zaměřené na výukové problémy. 

• Sebepoškozování, úzkostné stavy, sociální fobie. U těchto obtíží je nutná spolupráce 

s pedopsychiatrem, popřípadě s klinickým psychologem.  

• Individuální konzultace zaměřené na výchovné problémy. 

• Vyšetření školní zralosti a edukační programy pro předškoláky. Pro děti našich mateřských 

škol byl nabídnut screening školní zralosti. Tuto možnost využilo 14 žáků. Žáci příslušných 

mateřských škol mohou využít individuální edukační programy pro předškoláky. 

• Individuální konzultace a psychologické intervence zaměřené na řešení náročné rodinné 

situace - 40%  zakázek. V rámci řešení opakovaná psychologická intervence proběhla u 33 žáků. 

• Tento školní rok bylo realizováno 46 vyšetření u žáků 9. tříd zaměřených na kariérové 

poradenství, následně probíhaly individuální konzultace se žáky a jejich rodiči.  

• Mezi nejčastější zakázky v oblasti diagnostické činnosti školního psychologa patří stabilně 

zjišťování příčin neprospěchu, posuzování školní zralosti, diagnostika vývojových poruch učení, 

dále výchovné obtíže. 

• Trvalou pozornost věnují školní specialisté prevenci rizikového chování žáků a podpoře 

pozitivního klimatu třídy, pracují s třídními kolektivy, realizují screeningová a sociometrická šetření 

V průběhu školního roku pomáhají na žádost třídního učitele při vedení problémových třídních 

kolektivů.  Hlavní primární prevenci zajišťuje SEMIRAMIS. 

Služby školního poradenského pracoviště jsou standardní nabídkou školy. Pravidelně je využívají 

žáci, rodiče i pedagogové. Rodiče jsou si vědomi odborného přístupu ze strany pedagogů, oceňují 

zkušenosti pedagogů a asistentů pedagoga. Školní psycholožka a speciální pedagožky budou 

poskytovat své služby ve škole i v následujícím školním roce 2021/202.Chceme se zaměřit na další 

podporu asistentek pedagoga, stále budeme nabízet individuální programy pro žáky zaměřené na 

prevenci i řešení školní neúspěšnosti.  Určitě budeme i nadále využívat propojení osobního setkávání 

s on-line formou konzultací, která vyhovuje zvláště žákům z II. stupně školy.  

Speciálně pedagogická péče:  

Na základě doporučení vystavených školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) bylo ve 

školním roce  2021/22 zařazeno do Předmětu speciálně pedagogické péče 43 žáků. Speciální 

pedagožka pravidelně pracovala s 19 žáky I. stupně. Na druhém stupni se v rámci Předmětu 

speciálně pedagogické péče věnovala speciální pedagožka 7 žákům. Ostatní žáci se účastnili 

Předmětu speciálně pedagogické péče pod vedením pedagogů se specializací speciální pedagogika. 

Hodiny speciálně pedagogické péče probíhaly jedenkrát nebo dvakrát týdně skupinovou i 

individuální formou. Rodiče žáků měli možnost konzultovat vzdělávací postupy, kdy konzultace 

probíhaly formou osobních schůzek v prostorách školy.  

Dalším okruhem činností školní speciální pedagožky byly: 

 

• Depistážní a diagnostické činnosti. 

• Konzultace s žáky ohrožených školní neúspěšností a problémovým chováním  
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• Diagnostika třídního klima. 

• Screening školní zralosti v mateřské škole Sluníčko a Čtyřlístek 

 

K evidenci žáků se SVP jsou i nadále využívány tzv. map tříd, které jsou v průběhu roku 

aktualizovány. Tento materiál, ve kterém je přehledně zpracováno složení žáků každé třídy a 

rozložení dětí do jednotlivých stupňů podpůrných opatření, slouží jako pracovní materiál 

vyučujícími, i jako podklady pro školská poradenská zařízení.  

Na začátku školního roku 2021/22 se podařilo rozšířit vybavení školského poradenského pracoviště 

a soustředit většinu pomůcek v kabinetu speciálního pedagoga. Pomůcky jsou využívány pedagogy i 

asistenty pedagoga během výuky a funguje efektivní systém výpůjček.  

Školní specialisté při své práci spolupracují i s dalšími subjekty jako je sociální kurátor pro děti, PPP 

SK, SPC, SEMIRAMIS Nymburk, klinická logopedie, pediatři, pedopsychiatři, Policie ČR, Městská 

policie.   

 

 

8. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Markéta Brožová pokračovala ve studiu tříletého magisterského studia obor Tělovýchova a sport 

na UJEP v Ústí nad Labem, které zahájila v roce 2020. 

Mgr. Monika Červinková ukončila studium na ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií 

závěrečnou státní zkoušku.     

Další zapojení učitelů školy do DVPP řeší bod 11. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků.  

 

9. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

V roce 2022 obdržela škola mimořádnou dotaci z EU na podporu informačních technologií s 

názvem Prevence digitální propasti. Celková částka dotace činila 1 067 000. Z této částky byly 

pořízeny 2 mobilní digitální učebny, každá s 15 notebooky, které bude využívat první i druhý 

stupeň, 10 tabletů pro podporu výuky a nové notebooky se vzdělávacím softwarem pro mateřské 

školy. 

Škola realizovala projekty jako „Adaptační kurz pro 6. ročník“, „Závěrečné práce žáků 9. 

ročníku“, „Vstupní hodnocení žáků 6. ročníku“, Den zdraví“, „Den Země“, „Předškoláček“, 

„Sportovně turistický kurz“ a Lyžařské kurzy. 

 

10. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Na škole pracuje odborová organizace, která se aktivně zapojuje do chodu školy. Ve spolupráci 

s vedením školy máme sepsanou Kolektivní smlouvu.  Pro své členy pořádáme zájezdy, letos 

v červnu byl na programu zámek Lednice, spojený s návštěvou sklípku v Mutěnicích. 

Pro zaměstnance pořádáme vánoční posezení spojené se sportovní aktivitou bowlingem. Letošní 

každoroční oslava Dne učitelů byla spojena s oslavami 125. výročím založení školy, kterého se 

zúčastnili i důchodci, kteří na naší škole působili. Všechny akce byly velmi zdařilé. 

 Partneři školy, se kterými škola úzce spolupracuje, jsou zejména: Město Nymburk, Krajský 
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úřad středočeského kraje Praha, Úřad práce Nymburk, Okresní soud Nymburk, Městská knihovna 

Nymburk, Dům dětí a mládeže Nymburk, Základní umělecká škola Nymburk, Základní škola R. A. 

F. Nymburk, Základní škola Tyršova Nymburk, Gymnázium Nymburk, EKO gymnázium 

Poděbrady, Střední zdravotnická škola Nymburk, knihovna Nymburk, Model Obaly Nymburk, 

Školní statek Poděbrady a další. Plánovaně spolupracujeme s Českým červeným křížem, Policií 

České republiky, Městskou policií Nymburk, Semiramisem, Hasičským záchranným sborem v 

Nymburce a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. 

Na poli poradenství spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Nymburce, 

Speciálně pedagogickým centrem Poděbrady, Pedagogicko-psychologickou poradnou 

Středočeského kraje a Střediskem výchovné péče v Kolíně. 

V oblasti vzdělávání dospělých spolupracujeme se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, 

Národním institutem dalšího vzdělávání a Národním ústavem pro vzdělávání. 

Kontakty se zřizovatelem jsou velmi dobré, umožňují postupné zlepšování materiálních 

podmínek školy. Vedení školy spolupracuje se školskou radou. Dalším významným partnerem pro 

školu je Klub přátel školy. 

 

11. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 

 

11.1 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Na základě dlouhodobého plánu rozvoje školy byly vzdělávací aktivity zaměřeny na  

• zvyšování kvalifikace 

• realizaci novely školského zákona (inkluze) v podmínkách školy 

• realizaci nařízení Evropské unie GDPR (General Data Protection Regulation), jehož cílem 

je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti 

• plánování a vedení výuky vzhledem k rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

• rozvoji jazykových kompetencí  

• posílení právního vědomí učitelů 

 

Akce Termín Účast 

DVPP Výuka Aj u žáků s LMP 9. 9. 2021 Mgr. Bartošová 

Mgr. Králová 

Ing. Kroulíková 

Mgr. Kizeková 

PaedDr. 

Masopustová 

Mgr. Mašatová 

Mgr. Rajlová 

DVPP Jazyková podpora pro žáky s odlišným 

mateřským jazykem 

15. 9. 2021 Mgr. Glasová 

Mgr. Obadalová 

Mgr. Tykvová 

DVPP Kvalifikační studium 5. – 7. 10. 2021 Mgr. Matoušková  
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DVPP Bakalářská konference 9. 11. 2021 Mgr. Šimon 

DVPP Kvalifikační studium 10. 11. 2021 Mgr. Matoušková  

DVPP Studium pro koordinátory ŠVP 19. 11. 2021 Mgr. Venerová 

DVPP Návštěva SPC Poděbrady 24. 11. 2021 Mgr. Kuhnová 

DVPP Kvalifikační studium 26. 11. 2021 Všetečková Alena 

Školení BOZP a PO vedoucích pracovníků  29. 11. 2021 Mgr. Danzer 

Mgr. Mezlík 

Mgr. Schreyer 

Setkání školních metodiků prevence 30. 11. 2021 Mgr. Kořínková 

DVPP Podpovrchová voda 11. 12. 2021 Mgr. Peřinová 

Setkání školních metodiků prevence 13. 12. 2021 Mgr. Kořínková 

DVPP Ložiska nerostných surovin 21. 12. 2021 Mgr. Peřinová 

DVPP Kvalifikační studium 22. 12. 2021 Mgr. Matoušková 

Školení vedoucích požárních hlídek 21. 2. 2021 Mgr. Čenovská  

Mgr. Misařová 

Mgr. Mýtová 

Mgr. Petřík 

Mgr. Šimon 

Mgr. Venerová 

DVPP Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na 

ZŠ 

29. 4. 2022 Ing. Kroulíková 

Mgr. Šimon 

Studium koordinátora ŠVP 5. 5. 2022 Mgr. Venerová 

Setkání ředitelů škol 16. – 17. 5. 2022 Mgr. Danzer 

 

11.2 Samostudium 

Čas vyčleněný k samostudiu byl pedagogy zejména využíván ke studiu principů kurikulární 

politiky zakotvených v zákoně č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školském zákonu), rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání a jejich aplikaci do školního vzdělávacího programu. Dále bylo samostudium využíváno 

na využívání výpočetní techniky s důrazem na distanční výuku a využívání aplikace Google 
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Classroom.  

 

12. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

12.1 Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách 

Předškoláček. 

Schůzky proběhly ve třech termínech vždy v odpoledních hodinách. Děti byly rozděleny do tří 

skupin dle uvažovaného budoucího třídního kolektivu. Při setkáních děti rozvíjely schopnosti a 

dovednosti z MŠ potřebné pro nástup do 1. ročníku, rozšiřovaly slovní zásobu i matematickou 

představivost. Procvičovaly si správné držení tužky při kreslení a grafomotorických cvičeních a 

znalost barev, vyzkoušely si práci s interaktivní tabulí a nechyběly ani aktivity pro rozvoj motoriky, 

zručnosti a obratnost. V rámci aktivit si děti vytvořily některé výrobky, které si odnášely domů. 

Cílem Předškoláčka byla adaptace dětí z MŠ na prostředí základní školy.  

 

Den zdraví. 

Na I. stupni proběhl Den zdraví formou třídních projektů. Celý den si TU naplnili aktivitami dle 

svého uvážení. Některé třídy volily exkurzi či výlet, jiné sportovní činnosti či aktivity ve třídě i 

mimo školu. 

 

Den Země 

Den Země byl tentokrát motivován aktuální situací na Ukrajině a jeho aktivity byly zaměřeny na 

edukaci dětí v oblasti lidských práv, sounáležitosti či tolerance. Pro mladší žáky si paní učitelky 

připravily spíše hravé úkoly, starší děti již samy vytvářely například projekty ve formě plakátů, 

fotografií či dokonce krátkých videí.    

 

Aktivity na prvním stupni. 

Ve školním roce se uskutečnila řada školních i mimoškolních aktivit s krátkodobým i dlouhodobým 

charakterem. I nadále pokračovala spolupráce s dalšími výchovně vzdělávacími institucemi, 

především s Městskou knihovnou v Nymburce, kde se žáci účastnili několika besed a programů, žáci 

1. ročníku zde absolvovali Pasování na čtenáře nebo Piknik v trávě s knížkou. DDM Nymburk 

připravil tradiční vánoční a velikonoční tvořivé dílny pro všechny žáky 1. stupně. Kulturní programy 

pro žáky 1. stupně probíhaly především v Hálkově divadle Nymburk (pohádky a jiná představení pro 

žáky 1. – 5. ročníku) a několik se jich uskutečnilo také v auditoriu školy. Mezi nejvýznamnější 

dlouhodobé vzdělávací projekty patřila plavecká výuka pro žáky 2. a 3. ročníku, organizovaná 

Plaveckou školou v Nymburce, a dopravní výchova, jejíž součástí byly besedy pro žáky1., 2., 3. a 5. 

ročníku a opakovaná návštěva dopravního hřiště s možností získat průkaz cyklisty pro žáky 4. 

ročníku.   

V rámci propojení žáků a aktivit 1. a 2. stupně se podařilo uspořádat několik projektů. Žáci 9. tříd 

připravili pro 1. třídy dětský den v rámci projekt Patron prvňáka, který vzájemně propojuje žáky 9. a 

1. tříd.  

Ve školním roce 2021/2022 jsme pokračovali ve spolupráci se SOŠ a SOU Nymburk a žáci 5. 

ročníku se účastnili soutěže T – Profi, kde společně se studenty SOŠ a SOU Čelákovice plnili úkoly 

z oblasti konstrukcí ze stavebnice Merkur. Takto složený tým si z krajského finále přivezl 3. místo.    
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Výčet významných aktivit:  

• Hálkovo divadlo Nymburk (představení pro děti z 1. až 5. ročníku) 

• Městská knihovna Nymburk (besedy a kulturní programy, Piknik v trávě s knížkou, Pasování 

na čtenáře pro 1. ročník) 

• Kulturní pořady v auditoriu školy (hudební programy, anglické divadlo, scénické čtení) 

• Sportovní den (pořádalo město Nymburk) 

• DDM Nymburk (vánoční a velikonoční dílny) 

• Projekt Zdravé zuby (projekt pro žáky 1. až 5. ročníku) 

• Plavecká škola (výcvik žáků 2. a 3. ročníku) 

• Dopravní výchova pro žáky 1. – 5. ročníku. 

• Škola v přírodě pro žáky některých třídy (celkem 9 tříd) 

• Výlety a exkurze jednotlivých tříd 

• Den Zdraví 

• Den Země 

• Program primární prevence Semiramis pro 4. a 5. ročník 

 

Adaptační kurzy 

Adaptační kurz žáků 6. tříd byl organizován opět s přenocováním ve škole a následného adaptačního 

dopoledne ve sportovním areálu na Hasičárně. Program sestavila Mgr. Michaela Bydžovská a Mgr. 

Alena Bedrnová. Dále se účastnili třídní učitelé (Mgr. Monika Červinková, Mgr. Karolína Glasová, 

Mgr. Jitka Peřinová) 

 Základními stavebními kameny celého kurzu byly hry. Pohybové, strategické, ale také diskusní, 

komunikační a psychologické. Aktivity byly zaměřeny na vlastní sebepoznání, nahlédnutí k ostatním 

a sbírání zkušeností. Díky kurzu mohlo dojít k vytvoření příjemné atmosféry otevřenosti a důvěry ve 

třídě, k posunu v poznání sebe sama i spolužáků, prohloubení vztahů mezi žáky i mezi žáky a 

učitelem, ale především k intenzivním společným zážitkům, které i novým žákům usnadnily první 

dny na II. stupni.  

 

Sportovně turistický kurz 

V letošním školním roce byl opět zorganizován sportovně – turistický kurz pro žáky 6. ročníku. 

Kurz proběhl v termínu 22. 5. – 27. 5. 2022 v areálu Tesla Horní Bradlo. Kurz byl rozdělen na 2 

termíny. Od 22. 5. – 25. 5. se zúčastnilo z 6. C 21 žáků, z 6. D 23 žáků. Celkem tedy 43 žáků. Druhý 

kurz proběhl v termínu 25 5. – 27. 5. Zúčastnilo se z 6. A 22 žáků a z 6. B 16 žáků. Celkem tedy 38 

žáků. Vedoucí kurzu byla Mgr. Michaela Bydžovská. Další pedagogický doprovod tvořili Mgr. 

Alena Bedrnová, Mgr Monika Červinková, Mgr. Lia Venerová, Zuzana Grycová, Mgr. Jitka 

Peřinová, Mgr. Karolína Glasová. Zdravotní péči zajišťovala Mgr. Jitka Peřinová a Mgr. Lia 

Venerová, držitelky osvědčení ČČK. Náplní kurzu byly především sportovní hry, a to jak netradiční, 

se kterými se žáci při běžné výuce nesetkají (softbal, lakros, fresbee), tak i tradiční jako fotbal, 

vybíjená, badminton. Dále byly pro žáky připraveny hry v lese. V areálu byl k dispozici i vnitřní 

bazén, tak se zařadily i hry ve vodě a plavání. Celý kurz proběhl bez problémů. 

 

Lyžařské kurzy 

Lyžařské kurzy proběhly na chatě Hadovka ve Vítkovicích v Krkonoších. Vedoucí obou kurzů byla 

Mgr. Michaela Bydžovská a Mgr. Alena Bedrnová. První kurz se konal v termínu 3.1. - 9. 1. 2022. 

Lyžařského výcviku se zúčastnilo 33 žáků. Ze 7. B 17 žáků z 8. A. 16 žáků, 9. A 1 žák a z 8. C 1 žák 

a z 8. B 1 žák. Žákům se věnovali 4 instruktoři lyžování a 1 instruktor snowboardu (Mgr. M. 

Bydžovská, Mgr. Alena Bedrnová, Mgr. Radka Chmelíčková, Klára Byrtusová) Zdravotní péči 

zabezpečovala Mgr. Lia Venerová.  
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Druhý kurz se konal v termínu 6. 3. – 11. 3. Účastnilo se 15 žáků ze 7. A, 12 žáků ze 7. C., 7 žáků 

z 8. C, 4 žáci z 8. B, 1 žák z 9. D a 3 žáci z 9. C. Celkem tedy 42 žáků. Žákům se věnovali 4 

instruktoři lyžování Mgr. M. Bydžovská, Mgr. Alena Bedrnová, Mgr. Pavla Veselá. Mgr. Evženie 

Rajlová. Zdravotní péči zabezpečovala Ing. Petra Kroulíková - držitelka osvědčení ČČK. Oba kurzy 

proběhly bez problémů a všichni účastníci byli spokojeni. 

 

Cyklistický výlet 

Pro žáky 8. B byl uspořádán 8. června 2022 jednodenní cyklistický výlet, kterého se účastnilo 22 

žáků. Druhý cyklovýlet se konal 10. června. A účastnilo se 18 žáků z 8. C a 22 žáků z 8. A, celkem 

tedy 40 žáků. Obě trasy vzhledem k počasí byly vedeny po cyklostezce Písty, Sadská, Kostelní, 

Vrbová a Přední Lhota, Poděbrady a Nymburk. Pedagogický doprovod zabezpečovali Mgr. M. 

Bydžovská, Mgr. Jan Petřík, Mgr. Alena Bedrnová, Mgr. Lia Venerová, Ing. Lucie Mezlíková. 

 

Vstupní hodnocení 6. ročníku. 

Vstupní práce z anglického, českého jazyka a matematiky zpracovávali žáci 6. ročníku v průběhu 

září 2021. Vstupní práce vypracovalo celkem 99 žáků. (6. A – 26 žáků, 6. B – 24 žáků, 6. C – 25 

žáků a 6. D – 24 žáků). Znalosti z prvního stupně nejlépe obhájili žáci 6. A a 6. C. 

 

Testování žáků 8. ročníku  

V 2. pololetí ŠR 2021-2022 bylo provedeno šetření stupně znalostí z matematiky a přírodních věd 

žáků 8. ročníku TIMSS 2023. 

 

Testování žáků 9. ročníku 

Ve školním roce 2021-2022 se žáci 9. ročníku zúčastnili testování dvakrát a to na podzim 2021 a na 

jaře 2022. V listopadu 2021 se žáci 9. ročníku zúčastnili testů z českého jazyka a matematiky. 

Hodnocení v rámci školy a republiky bylo následující:  

V matematice nejlepší výsledky měla 9. D, výsledky tříd 9. A, 9. B a 9. C byly přibližně stejné, v 

českém jazyce nejlepší znalosti prokázala 9. A. V rámci České republiky se škola řadila mezi 

průměrné. 

V květnu 2022 se žáci 9. ročníku opět zúčastnili testů z českého jazyka a matematiky. Hodnocení v 

rámci školy a republiky bylo následující:  

V matematice nejlepší výsledky měla 9. D, výsledky tříd 9. A, 9. B a 9. C byly přibližně stejné, v 

českém jazyce nejlepší znalosti prokázala 9. A. V rámci České republiky se škola řadila mezi 

průměrné. 

 

Závěrečné práce. 

Závěrečné práce zpracovávalo 113 žáků 9. ročníku, 1 žákyni nebyla závěrečná práce přidělena z 

důvodu jazykové bariéry (ukrajinská národnost). Zahájení zpracování bylo provedeno 2. listopadu 

2021. Žáci si vybrali témata, která chtěli zpracovávat, a dohodli se na spolupráci s učiteli, kteří je 

poté vedli až do odevzdání hotových prací a jejich následných obhajob. Závěrečné práce odevzdalo 

111 žáků, 2 žáci neodevzdali z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti. Odevzdání proběhlo většinou v 

termínu, který byl 11. 3. 2022. Po odevzdání dostali žáci od vedoucích učitelů 3 otázky k tématu, 

které zpracovávali. Na otázky odpovídali v rámci obhajob, které se konaly ve dnech 5. a 12. května 

2022. Celkové hodnocení prací proběhlo po ukončení obhajob. 

 

Významné aktivity ve výuce českého jazyka.  

Předsedkyně předmětové komise Mgr. Alena Mrázková 

Tento školní rok jsme naštěstí začali tak, jak jsme byli řadu let zvyklí. A sice ve školních lavicích.  

V září a říjnu jsme se s šesťáky a letos výjimečně i se sedmáky vydali do Městské knihovny 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 a zpráva o hospodaření školy za rok 2021. 
 

Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 – příspěvková organizace Stránka 41 
 

 

v Nymburce na úvodní informativní schůzku. Přivítalo nás milé a útulné prostředí dětského 

oddělení. Paní Marie Lebdušková děti seznámila s chodem knihovny, se službami, které knihovna 

nabízí, s organizací a uspořádáním knih. Děti využily akce „Přiveď si svého kamaráda“ a řada z nich 

přivedla do knihovny nového čtenáře. 

Na podzim na naši školu již tradičně zavítalo Divadlo pro školy z Hradce Králové. Představení se 

zúčastnili žáci 7. až 9. ročníků. Jako obvykle hodnotilo dětské obecenstvo představení velmi dobře. 

Na podzim následujícího školního roku už je zamluveno další představení. 

Ve středu 23. 3. 2022 se konalo okresní kolo recitační soutěže. I naše škola se zúčastnila. Za mladší 

kategorii se zúčastnily Zuzana Bělková a Nela Melišíková. Obě dívky se předvedly s úryvkem prózy 

od Karla Čapka. Ve starší kategorii nás reprezentovala žákyně deváté třídy Zuzana Zdeňková.  

V tomto školním roce měli možnost nejlepší řešitelé Olympiády v českém jazyce postoupit ze 

školního kola do kola okresního. Téměř 50 žáků z 8. a 9. tříd se zúčastnilo školního kola Olympiády 

v českém jazyce. Soutěžící museli obstát ve znalostním teoretickém testu a napsat slohovou práci na 

téma V našem městě, v naší obci, v naší vesnici. Slohový útvar této práce byl libovolný.  

Vítězkou školního kola se stala Edita Mocová z 8. A, druhá skončila z 9. třídy Zuzana Zdeňková a 

na třetím místě se umístila Eliška Raticová. 

7. října vyrazili členové KMD na první představení do Prahy a v říjnu také vychází 1. číslo školního 

časopisu.  

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťovaly vyučující ČJL v předmětu 

speciálně pedagogické péče a v hodinách pedagogické intervence. Na hodinách ČJL žákům 

v jednotlivých třídách pomáhaly asistentky pedagoga. Naše škola se zabývala vzděláváním 

stávajících i nově příchozích cizinců v českém jazyce. 

Ke zkvalitnění výuky ČJL jistě přispělo i půlení jedné hodiny ČJL v 6. – 8. ročnících. 

V průběhu školního byly pro jednotlivé vyučující dle jejich osobních požadavků zakoupeny učební 

materiály. 

ŠVP byl průběžně během školního roku plněn. 

 

Významné aktivity ve výuce ruského jazyka. 

Předsedkyně předmětové komise Mgr. Černá. 

I v tomto školním roce se žáci druhého stupně zúčastnili Evropského dne jazyků. V 7., 8. a 9. 

ročníku byly pro žáky připraveny soutěže z reálií Evropské unie a Ruské federace, ze slovní zásoby, 

gramatiky a zajímavostí zemí EU.  Skupiny i jednotlivci plnili řadu úkolů a vítězové byli odměněni 

drobnými cenami. 

 

Významné aktivity ve výuce anglického jazyka. 

Předsedkyně předmětové komise Ing. Kroulíková. 

Tvoření adventního kalendáře v hodinách AJ Třída 8. C  si o hodině anglického jazyka zkrátila 

čekání na Ježíška. Žáci tvořili adventní kalendář plný vánočních příprav, tipů na trávení volného 

času i dobrých skutků. 

Vaření v AJ V hodině anglického jazyka si 7. C dle anglických receptů upekla ve školní kuchyňce 

pizzy a jablečný koláč. Všem se dílo povedlo, a tak si všichni pochutnali. 

Konverzační soutěž AJ Školního kola konverzační soutěže v angličtině v kategorii I. A (6. a 7. 

ročník) se zúčastnilo 22 žáků a v kategorii II. A (8. a 9. ročník) 26 žáků. Školní kolo se skládalo z 

poslechové a konverzační části. Žáci prokázali schopnost mluvit souvisle na zadané téma, popisovat 

obrázek a odpovídat na otázky. Nejlepší z dané kategorie postoupil (-a) do okresního kola, které se 

konalo v Poděbradech. Šimon Henzl (7. B) vybojoval 9. místo a Daniela Jiroušová (9. C) obsadila 

12. místo.  
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Významné aktivity ve výuce německého jazyka. 

Předseda předmětové komise Mgr. Petřík. 

V tomto školním roce se žáci druhého stupně zúčastnili Evropského dne jazyků v týdnu od 20. - 24. 

9. 2021. Jednotlivé ročníky ve svých skupinách na německý jazyk si vzájemně připravily řadu úkolů 

např.: didaktické hry, křížovky, reálie související s německy mluvícími zeměmi. Všechny aktivity 

byly náležitě bodovány a nejlepší žáci na konci projektového dne obdrželi diplomy a drobné ceny od 

jednotlivých vyučujících.  

V tomto školním roce neproběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce. Na základě nejisté 

situace, především v první části školního roku 2021/22 v rámci covidové pandemie,  nebyly plánové 

žádné zahraniční akce, včetně školního zájezdu do německého partnerského města Neuruppinu, kde 

ZŠ Komenského tradičně spolupracuje s místní Wilhem Gentz Grundschule.  

 

Významné aktivity ve výuce matematiky. 

Předseda předmětové komise Ing. Lokša 

Vybraní žáci se zúčastnili soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN v březnu 2022. V nejstarší kategorii 

KADET se zúčastnilo 31 žáků z 8. a 9. ročníku. Nejlepších výsledků dosáhli Michael Šebesta a 

Kateřina Vejtrubová z 9. D, Karolína Parvoničová z 9. B a Kateřina Čermáková z 8. A. V kategorii 

BENJAMÍN soutěžilo 30 žáků 6. a 7. ročníku. Nejlepší byli Antonín Veselý a Kristýna Vodrážková 

z 6. A a Sofie Kovářová z 6. D. Ke zkvalitnění výuky M přispělo i půlení jedné hodiny M v 6. – 8. 

ročnících. 

 

 Významné aktivity ve výuce IKT. 

Předseda předmětové komise Ing. Lokša 

V tomto školním roce kromě běžných oprav a několika výměn počítačové techniky nedošlo 

k významnější aktivitě. 
 

Významné aktivity ve výuce zeměpisu. 

Předsedkyně předmětové komise Mgr. Peřinová. 

Výuka zeměpisu byla velmi poznamenána opatřeními, které souvisely s výskytem Covid v ČR. 

V průběhu prvního pololetí byli žáci nuceni být v karanténách, proto probíhala hybridní výuka tj. 

žáci, kteří chodili do školy, se učili klasicky a současně vyučující učil i žáky, kteří byli v karanténě, 

a to online. V případě, že byla v karanténě celá třída, výuka zeměpisu probíhala online – vyučující 

vysílali ze školy. Po celou dobu různých nařízení vlády v covidové době byla látka i úkoly ze 

zeměpisu vkládány do Google clasroom - do učebny zeměpisu příslušné třídy.  Vyučující probrali 

učivo dle tematických plánů.  

Žáci všech třech sedmých ročníků se 2. 5. 2022 účastnili 70ti minutového programu planeta Země 

3000, tentokrát s názvem „Madagaskar – Adamův příběh pradávné Lemurie“. 

Mgr. Jitka Peřinová se účastnila dvou online školení – Ložiska nerostných surovin v ČR a Podzemní 

voda. 

Zeměpisná olympiáda se nekonala. Důvodem byly karantény žáků, kteří do školy střídavě mohli a 

nemohli docházet, tak bylo obtížné/nemožné stanovit datum konání školního kola. Zeměpisné 

exkurze v tomto školním roce neproběhly žádné. 

Pět žáků si vybralo zeměpisné téma pro svou závěrečnou práci. 

Pomůcky na zeměpis jsou dostatečné, sešitové atlasy se ale rychle opotřebovávají a rozpadají. 

Každý vyučující má k dispozici učebnice a pracovní sešity na zeměpis od různých vydavatelství, 

které může využívat k výuce. 

 

Významné aktivity ve výuce chemie. 

Předseda předmětové komise Mgr. Šimon. 
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Výuka chemie ve školním roce 2021/2022 probíhala standardně dle ŠVP. V 8. ročníku byla na 

programu anorganická chemie a v 9. ročníku organická chemie. Žáci se v hodnoceném školním roce 

žádné vědomostí soutěže z chemie nezúčastnili. Dne 24. 2. 2022 žáci 9. C absolvovali virtuální 

návštěvu jaderné elektrárny Dukovany.  

29. dubna 2022 absolvovali vyučující chemie (Mgr. Šimon, Ing. Kroulíková) vzdělávací program 

„Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ“, který se konal ve školícím centru 

Celestea Praha. 

Chemický kabinet č. 226 je průběžně doplňován chemikáliemi. Laboratorní nádobí a celé vybavení 

laboratoře bylo přesunuto do skladu. Na laboratorní nádobí ze skla (odměrné válce, kádinky, 

hodinová skla) je vyčleněna jedna skříň v kabinetu fyziky. Došlo tak k částečnému zlepšení 

dostupnosti pomůcek i pro učitele fyziky a přírodopisu. Žáci pracují s chemickými soupravami. 

Jejich přenášení je nepraktické. V budoucnu se opět uvažuje o znovuzavedení učebny 229, jako 

specializované učebny pro přírodovědné předměty. 

 

Významné aktivity ve výuce dějepisu. 

Předsedkyně předmětové komise Mgr. L. Bartošová 

Ve školním roce 2021/2022 již výuka probíhala prezenčně. Pokud byly potřebné dílčí úpravy 

tematických plánů, tak byly provedeny. Ve výuce byly i nadále používány prezentace, videa, mapy, 

obrázky, referáty apod. Zkoušení mělo formu ústní i písemnou, kdy se zohlednily studijní podmínky 

jednotlivých žáků. Žádné exkurze se nekonaly.   

V úterý 18. ledna 2022 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, tentokrát na téma "Šlechta v 

proměnách času". Celkem se zúčastnilo 21 žáků z  8. a 9. ročníku. Na 1. místě se umístila Michková 

K. z 8. A, na 2. místě Gavrylyuk M. z 8. B a na 3. místě Zdeňková Z. z 9. B. Všichni tři postoupili 

do okresního kola, které proběhlo 28. března 2022 v Nymburce. Zde se výborně umístila právě 

Michková K. a postoupila do krajského kola. To se konalo 5. dubna v Kladně a naše žákyně se 

umístila na 18. až 20. místě.  Předmět je zabezpečen dostatečným množstvím učebnic a pomůcek. 

 

Významné aktivity ve výuce fyziky. 

Předsedkyně předmětové komise Mgr. Lia Venerová 

Ve školním roce 2021/2022 probíhala výuka celý rok prezenčně. Ve fyzice nadále používáme 

učebnice od nakladatelství Prometheus. Učebnice jsou poměrně nové a je jich dostatek pro všechny 

ročníky. Vyučující mají k dispozici pracovní sešit, který používají podle svého uvážení. Do výuky se 

zapojují integrovaní žáci se speciálními učebními plány a je potřeba učivo upravovat podle úrovně 

znalostí matematiky.  

Někteří vyučující absolvovali několik školení v rámci projektu Elixír do škol, který je zaměřen na 

prohlubování odborné kvalifikace pro učitele fyziky. Ve vybraných sedmých a osmých ročnících 

proběhla fyzikální exkurze do liberecké IQlandie. 

Průběžně probíhá odpis a likvidace zastaralých a nefunkčních pomůcek současně s doplňováním 

pomůcek nových. Fyzikálních soutěží se letos nikdo neúčastnil. Závěrečných prací z fyziky bylo 

šest, a to s názvem Jaderná energie, Elektromotory, Motory, Albert Einstein a teorie relativity, Díla 

Alberta Einsteina a Černé díry. 
 

Významné aktivity ve výuce výtvarné výchovy. 

Předsedkyně předmětové komise Mgr. Farníková. 

Celý školní rok žáci pracovali na mnoha výtvarných projektech, kde uplatnili nejen své estetické 

vnímání a pohled na svět, ale pracovali samozřejmě i se svou fantazií. Témata zahrnovala různé 

výtvarné a grafické techniky. Výzdoba nástěnek byla během prezenční výuky součástí VV hodin. V 

I. pololetí byl již tradičně realizován projekt „Třídní znak“ pro nové šesté ročníky. Výuka povinně 

volitelného předmětu výtvarné techniky byla realizována. VV proběhla dle plánu ve všech ročnících. 
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Významné aktivity ve výuce výchovy ke zdraví 

Předsedkyně předmětové komise Mgr. Bydžovská 

V rámci předmětu výchovy ke zdraví probíhala výuka především v oblastech zdravý životní styl, 

civilizační choroby, ochrana obyvatelstva za mimořádných situací, bezpečné chování i pravidla 

silničního provozu. Dále probíhá také prevence a osvěta v oblasti návykových látek, závislostí, 

sexuálního života a zdraví. Žáci nemají na tento předmět učebnice. Učivo se čerpá z učebnic, které 

mají k dispozici pouze vyučující, dále se vyučuje pomocí internetových serverů pro učitele a 

zpracováváním prezentací, pracovních listů a výukových videí. Žáci si vedou sešity.  

Výchovu ke zdraví vyučovala Mgr. Michaela Bydžovská a Mgr. Alena Bedrnová – 7. B. 

 

Významné aktivity ve výuce výchovy k občanství.  

Předsedkyně předmětové komise Mgr. Chmelíčková.  

Výchova k občanství probíhala tento školní rok prezenčně i distančně. Během hodin žáci pracovali 

s učebnicemi nakladatelství Nová škola. Výuka byla vhodně doplňována aktualitami dění v ČR i v 

zahraničí. Žáci shlédli dokumenty portálu jsns.cz, která zprostředkovávají témata jako rizikové 

chování, sociální problematika, historie, občanská angažovanost, etická či morální témata. S žáky 

bylo rozebráno dění v rámci válečného konfliktu na Ukrajině. Do hodin VkO jsou zařazovány hry na 

podporu spolupráce a posílení porozumění. Během školního roku mají žáci možnost vypracovávat 

referáty, prezentace a dobrovolné domácí úkoly vztahující se k probírané problematice. Každá třída 

absolvovala setkání se sdružením Semiramis. Deváté ročníky se účastnili projektu REVOLUTION 

TRAIN. 

 

Významné aktivity ve výuce hudební výchovy. 

Předsedkyně předmětové komise Mgr. Pavlíčková. 

V rámci hudební výchovy nebyly z důvodu hygienických a preventivních opatření organizovány 

žádné veřejné kulturní akce. Nebyly zakoupeny žádné pomůcky. 

Upravené tematické plány byly splněny. Úpravy se týkaly zařazení neprobraného učiva v důsledku 

pandemie Covid a redukce učiva stávajících tematických plánů. 
 

Významné aktivity ve výuce člověk a svět práce. 

Předsedkyně předmětové komise Mgr. Kořínková. 

V letošním školním roce probíhala výuka v 7., 8. a 9. ročníku. Právě v 8. a 9. ročníku je kladen 

důraz na volbu povolání. Z tohoto důvodu se v listopadu žáci 9. ročníků zúčastnili besedy na Úřadu 

práce. Pro žáky 8. ročníků byl v  rozsahu 4 vyučovacích hodin připraven v březnu program 

s Úřadem práce přímo na naší škole. Pro rodiče byla v únoru svolána schůzka, kde se připomněl 

průběh přijímacího řízení, význam a použití zápisového lístku a také možnost odvolání. Žáci 9. 

ročníku se zúčastnili „Přehlídky středních škol“, která proběhla v SOŠ a SOU Nymburk v říjnu 

loňského roku (14.10.) Zde si měli žáci možnost u vybrané střední školy pohovořit s jejich zástupci, 

popř. studenty a vzít si různý propagační materiál.  

  

Významné aktivity ve výuce přírodopisu. 

Předsedkyně předmětové komise Mgr. Farníková Zdenka 

Přírodopis byl v tomto školním roce vyučován Mgr. Peřinovou, Mgr. Farníkovou, Mgr. Veselou a 

Mgr. Bydžovskou. Odbornost výuky byla zajištěna. V letošním roce jsme se do Biologické 

olympiády nezapojili vzhledem ke špatné možnosti realizace – Covidové karantény. Exkurze 

proběhly dvě – pro šestý ročník „Motýli Praha 2022 – Troja“ a pro deváté ročníky „Koněpruské 

jeskyně 2022“. V prvním pololetí výuka probíhala nestandardně, některé třídy byli v karanténě – 

výuka byla kombinována online pře Google Classroom i prezenčně, pro některé žáky i jako 

samostudium, doplněné vhodnými odkazy na dokumenty z YouTube ke konkrétním kapitolám – ke 
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konkrétnímu učivu. V II. pololetí jsme se vrátili k prezenční výuce. Hodiny přírodopisu pokračovaly 

dle plánu ve všech ročnících. 

Významné aktivity ve výuce tělesné výchovy. 

Předsedkyně předmětové komise Mgr. Bydžovská 

Tělesná výchova má na škole 2 hodinovou dotaci hodin. Výuka probíhá podle tematického plánu. 

Jsou zařazovány míčové hry, atletika, gymnastika, fitness disciplíny a další aktivity rozvíjející 

fyzické schopnosti a dovednosti. Žáci jsou hodnoceni jak z výkonů v jednotlivých sportech, tak i za 

aktivitu v hodinách.  

Tematický plán byl splněn. V zimě proběhly dva lyžařské kurzy pro 7. ročníky a sportovně 

turistický kurz pro 6. ročníky. 8. ročníkům byl uspořádán cyklistický výlet.  

V rámci školních sportovních akcí se konal pouze závěrečný turnaj v basketbalu, žáci proti 

pedagogům (Mgr. Petřík). 

V letošním roce byly dokoupeny učební pomůcky – florbalové hole, badmintonové rakety, míčky, 

rozlišovací dresy, pálky na stolní tenis, volejbalové míče, švédská bedna a další. Pro žáky je 

zabezpečeno dostatečné množství pomůcek. 

Škola se tradičně účastnila okresních i krajských sportovních soutěží pořádaných především DDM 

Symfonie Poděbrady. Podzimní kola byla zrušena kvůli pokračování kovidové pandemie. Na 

některých soutěžích (basketbal, přehazovaná) se spolupodílíme na organizaci okresních kol ZŠ. 

Výsledky viz tabulka. 

Tělesnou výchovu v letošním roce vyučovalo sedm pedagogů – Mgr. Michaela Bydžovská, Mgr. 

Alena Bedrnová, Mgr. Monika Červinková, Mgr. Ilona Mýtová, Mgr. Tomáš Kokojan, Mgr. Jan 

Petřík, Mgr. Alena Mrázková 
 

Významné aktivity ve výuce mediální výchovy 

Tvorba školního časopisu je cílem volitelného vyučovacího předmětu Mediální výchova, který je 

dotován jednou hodinou týdně a mohou si ho vybrat všichni žáci od 7. do 9. ročníku. Cílem 

předmětu je vytvořit prostor pro tvůrčí práci dětí a jejich seberealizaci, nenásilnou formou 

podporovat rozvoj slovní zásoby, schopnost vyjadřování i aplikace pravopisných pravidel v 

písemném projevu. Výuka je zaměřena na obsahovou stránku, tj. žáci se učí zvládat jednotlivé 

rubriky a jejich náplň, učí se poznávat charakter jednotlivých publicistických útvarů a jejich 

typických prostředků. Součástí je i grafické zpracování a vlastní realizace tisku včetně jazykové 

korektury.  

Ve školním roce 2021/2022 vyšlo 5 čísel školního časopisu v tištěné i digitální podobě prezentované 

na webových stránkách školy. Výtěžek z prodeje časopisu byl věnován na nákup nových knih do 

školní knihobudky. V průběhu školního roku žáci pravidelně aktualizovali příspěvky na redakční 

nástěnce.  Mediální výchovu vedla Mgr. A. Pavlíčková. 
 

Žákovský parlament. 

Vzhledem ke covidové situaci se ŽP sešel v prvním pololetí pouze třikrát. Na úvodní schůzce dne 

13. 9. byla zvolena předsedkyně parlamentu a zástupci jednotlivých tříd. Dne 4. 10. byla uspořádána 

Halloweenská soutěž, která proběhla 26. 10 s vyhodnocením 1. 11. na další schůzce ŽP. Hodnocena 

byla výzdoba jednotlivých tříd a také nejpropracovanější halloweenské kostýmy. Následující 

zasedání se konala ve druhém pololetí školního roku. 4. 3. se uskutečnila sbírka školních pomůcek 

pro ukrajinské děti, které začaly v okresu Nymburk chodit do školy. Byl naplánován Bazárek 

oblečení na dny 8. 6. – 9. 6. Výtěžek byl rovněž určen rodinám z Ukrajiny. Zbylé oblečení ŽP 

daroval na charitu v Nymburce. Basketbalová benefice se uskutečnila ve spolupráci s Mgr. Petříkem 

27. 6., kdy finanční výtěžek opět putoval ukrajinským rodinám. Zástupci jednotlivých tříd se během 

schůzek vyjadřují k záležitostem týkajících se školy (koše do šaten, závěsy do oken, klidová zóna, 

popelnice na tříděný odpad ve třídách ad.) Návrhy jsou poté připomínkovány u vedení školy. 
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Klub mladého diváka. 

Jako v loňském školním roce měli i letos žáci II. stupně možnost přihlásit se do Klubu mladého 

diváka. Cílem tohoto klubu je vzbudit v žácích zájem o divadlo a divadelní hry, rozšířit tak jejich 

obzory a vztah k literární tvorbě. Předpokladem členství v KMD je zájem o divadelní umění, 

odpovídající společenské chování a vhodné oblečení. V letošním roce se do Klubu mladého diváka 

přihlásilo 39 žáků.  

Letos jsme navštívili 4 představení. První přestavení proběhlo v říjnu, kdy mladí diváci zhlédli 

inscenaci Tesla, kterou nastudovalo Divadlo Komedie. Druhé představení se uskutečnilo v prosinci, 

jednalo se o hru Romeo a Julie v Divadle Na Vinohradech. V březnu jsme absolvovali v Divadle 

Bravo novocirkusové představení The Losers. Poslední navštívený singspiel Kouzelná flétna 

nastudovalo Divadlo v Dlouhé. 

Nabídka divadelních představení byla pestrá a žáci odcházeli z divadla spokojeni. Chování našich 

žáků je na velmi dobré úrovni, proto budeme i v příštím školním roce pokračovat v této činnosti.  

Organizace nového ročníku KMD proběhla v červnu tohoto školního roku – od září 2022/2023 bude 

mít 45 členů, plánována jsou 4 představení dle aktuální nabídky.  

 

Další mimoškolní aktivity. 

Kroužek keramiky I.  

Stejně jako ostatní kroužky na naší škole, i kroužek keramiky byl v letošním roce ovlivněn pandemií 

koronaviru. Od října do listopadu proběhlo celkem šest setkání, následovala dlouhá pauza až do 

poloviny února. Od února kroužek fungoval pravidelně každé pondělní odpoledne. Navštěvovalo ho 

celkem 21 dětí z prvního stupně. Děti vytvořily mnoho výrobků od plošné práce po prostorové 

útvary různých velikostí. Náměty prací korespondovaly s aktuálním ročním obdobím popř. svátkem 

(Den matek apod.). Výrobky byly zdobeny jak klasickými glazurami, tak engobou, sklíčky nebo 

korálky. Kroužek pracoval pod vedením Mgr. Kláry Čenovské 

 

Kroužek keramiky II.  

V tomto školním roce keramický kroužek pod vedením Mgr. Farníkové proběhl s částečnou 

přestávkou. Tvořit jsme začali v říjnu, pak díky Co vidu byla přestávka až do února 2022. Od února 

kroužek fungoval pravidelně každé pondělní odpoledne. Děti vytvořily mnoho výrobků od plošné 

práce po prostorové útvary různých velikostí. 
 

Kroužek míčových her 

Kroužek míčových her pro I. stupeň se konal každý čtvrtek pod vedením Mgr. Michaely Bydžovské. 

Přihlásilo se 23 dětí. Děti si vyzkoušely nejrůznější míčové sporty (fotbal, florbal, basketbal, 

streetball, vybíjenou, minivolejbal, přehazovanou, rugby, a další) 
 

Kroužek sportovní gymnastiky  

Kroužek gymnastiky pracoval pod vedením Jiřiny Skořepové. Jako pomocné instruktorky a trenérky 

pracovaly E. Žampová, E. Svěcená, I. Slavíková, M. Košvancová, Luboš Dušek, Sylva Čmugrová. 

Tréninky byly organizovány 4x týdně. 4 hodiny v hale ZŠ a 4 hodiny v tělocvičně gymnázia.  

Do kroužku docházelo (ročník – počet dívek) 2016 - 2 dívky, 2015 -  5 dívek, 2014 - 5 dívek, 2013 - 

4 dívky, 2012 – 3 dívky, 2011 – 3 dívky, 2010 – 1 dívka, 2009 – 2 dívky 2008 – 3 dívky a 2007 – 1 

dívka.  Celkem tedy 29 dívek.   

 

Kroužek aerobiku 

Tento zájmový kroužek navštěvovalo celkem 12 děvčat z 3. a 4. ročníku. Cvičila a trénovala jej paní 

učitelka a cvičitelka aerobiku Mgr. Jana Vízková. Cílem kroužku bylo zlepšení fyzické kondice, 

koordinace pohybů a cvičení na hudbu. Důraz byl kladen na správné držení těla, správné posílení a 
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protažení všech svalových skupin. Lekce probíhaly každé pondělí.  

 

Kroužek angličtiny pro třeťáky 

Na kroužku angličtiny pro třeťáky jsme letos hráli spoustu her a aktivit, pomocí kterých jsme si 

rozšířili slovní zásobu. Zkoušeli jsme také své první dialogy, porozumět anglickému poslechu a 

jednoduchým textům. Vše zvládnuto s velkou pochvalou! Kroužek probíhal každý pátek od 13:30 do 

14:30, od října do května (s malou pauzou kvůli covidovým opatřením), pod vedením Mgr. Jitky 

Kizekové v počtu 10 žáků. 

 

Kroužek stolního tenisu 

Tento školní zájmový útvar funguje na škole od roku 2009, kdy ho založil tělocvikář T. Kokojan. 

Tréninky probíhají, a to od samotného zrodu kroužku, na druhém a třetím patře nové budovy školy.  

V současnosti jsou mladým hráčům k dispozici tři luxusní a mobilní pingpongové stoly, které 

postupem let nahradily ty původní staré a bez koleček. Na začátku letošního školního roku se 

dohromady přihlásilo do kroužku pětadvacet chlapců a děvčat z prvního i druhého stupně.  Ti byli 

tradičně rozděleni do dvou tréninkových skupin podle věku (mladší parta do pátého ročníku). Po 

pandemií vynucené přestávce pokračovalo na kroužku ve druhém pololetí šestnáct dětí. Nutno ještě 

připomenout, že po dvou smutných pandemických letech byl  ve druhém pololetí opět obnoven 

tradiční dlouhodobý turnaj jednotlivců. Klání Komendy má solidní tradici, neboť se letos jednalo již 

o jeho jubilejní dvacátý ročník. Podle všech sehraných zápasů tak posléze vznikla závěrečná pořadí 

ve dvou kategoriích. Klání se zúčastnili pouze zájemci z řad kroužku. Turnaj byl zrealizován 

v období březen – květen. Závěrem lze konstatovat, že tento zájmový útvar je jakousi rozjezdovkou 

pro závodní hraní dětí z Komendy. Trenérovi kroužku se podařilo za deset let přes kroužek přivést 

do oddílu Lokomotivy Nymburk zhruba pětadvacet chlapců a děvčat, kteří s chutí začali hrát 

závodně. Většina z těchto dětí je potom úspěšná na oficiálním žákovském poli okresního stolního 

tenisu. Díky kroužku také naše škola vozí každoročně medaile (většinou zlaté či stříbrné) 

z okresních kol základních škol.  

 

Badatelský kroužek 

Ve školním roce 2021/2022 docházelo do Badatelského kroužku celkem 25 dětí, které byly 

rozděleny na 2 skupiny. Setkání byla realizována vždy v pondělí a úterý pod vedením Mgr. 

Radoňové. Kroužek byl zaměřen na zkoumání a pozorování přírody, dále pak na rozvoj logického 

myšlení. Během setkání jsme prováděli jednoduché pokusy, hráli logické hry, bádali jsme venku a 

poznávali přírodu. 

  

Kroužek sborového zpěvu 

Ve školním roce 2021/2022 docházelo do kroužku Sborový zpěv celkem 8 dětí. Setkání pod 

vedením Mgr. Radoňové bylo realizováno vždy ve středu. Náplní kroužku bylo prohlubování 

pěveckého a rytmického cítění. Učení se a zpěv nových písniček za doprovodu kytary a klavíru. Děti 

doprovázely písně na jednoduché rytmické nástroje. 

 

Kroužek zábavného tvoření 

Zábavné tvoření byl kroužek plný kreslení, malování a tvoření všeho druhu. V letošním roce 

navštěvovalo kroužek 12 žáků z prvního a druhého ročníku. Kroužek probíhal v prostorách 

keramické dílny, kde na nás dýchal duch tvoření. Proto se nám výrobky tak dařily. Pod rukama nám 

vznikl například lev s krásnou zlatavou hřívou v podobě listů, páv s bohatým a barevným ocasem, 

záložka do knížky, krabička na poklady a plno dalších, krásných výrobků. Kroužek vedla Mgr. 

Tykvová. 
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Astronomický kroužek 

Činnost astronomického kroužku ve školním roce 2021/22 byla ovlivněna pandemií COVID-19. 

Zájmové útvary byly zrušeny a kroužek byl obnoven až od 2. pololetí. Schůzky byly pravidelně v 

pondělí odpoledne, rozděleny do dvou skupin. Kroužek navštěvovalo 23 žáků z 1. i 2. stupně. Žáci 

pravidelně navštěvovali hvězdárnu, byly pozorovat Slunce a noční oblohu a zájemci se zúčastnili 

výletu na Planetární stezku do Hradce Králové. Školní rok žáci z kroužku zakončili přespáním na 

hvězdárně a pozorováním zajímavého úkazu, kdy bylo vidět všech pět planet viditelných pouhým 

okem. Kroužek pracoval pod vedením Vratislava Zákoutského. 

12.2 Účast žáků školy v soutěžích 

 
Název soutěže Počet žáků 

v školním kole 

Umístění v rámci 

zapojených škol 

I. stupeň   

Matematická soutěž Klokan kategorie Cvrček  

(2. a 3. roč.) 

107 pouze na škole 

Matematická soutěž Klokan kategorie Klokánek  

(4. a 5. roč.) 

138 3. místo 

Matematický Padák – okresní kolo 5 6., 9. – 12., 15. – 16. místo 

T – Profi, Talent pro firmy – krajské kolo 4 3. místo 

II. stupeň   

Konverzační soutěž v anglickém jazyce   

školní kolo kategorie I. A 6. a 7. ročník 

školní kolo kategorie II. A 8. a 9. ročník 

okresní kolo kategorie I. A 6. a 7. ročník 

okresní kolo kategorie II. A 8. a 9. ročník 

 

 

22 

26 

1 

1 

 

pouze na škole 

pouze na škole 

9. místo 

12. místo 

 

Dějepisná olympiáda školní kolo kategorie C (8. a 9. 

ročník) 

21 pouze na škole 

Recitační soutěž okresní kolo (6. a 7. ročník) 2 pouze na škole 

Recitační soutěž okresní kolo (8. a 9. Ročník) 2 pouze na škole 

Olympiáda v českém jazyce školní kolo 50 pouze na škole 

Olympiáda v českém jazyce okresní kolo 3 bez umístění 

Dějepisná olympiáda krajské kolo (8. a 9. ročník) 1 18. – 20. místo 

Evropský den jazyků 87 pouze na škole 

Matematická soutěž Benjamín pro 6. a 7. ročník 30 pouze na škole 

Matematická soutěž Kadet pro 8. a 9. ročník 31 pouze na škole 

CELKEM 531  

 

12.3 Účast žáků školy ve sportovních soutěžích  

Název soutěže Počet žáků Umístění 

I. stupeň   

Plavecko-běžecký pohár okresní kolo chlapci  6 3., 5., 7. místo 

Plavecko-běžecký pohár okresní kolo dívky 5 1., 4. a 5. místo 

Plavecko-běžecký pohár krajské kolo dívky 2 4. místo 

Vybíjená okresní kolo 15 1. místo 

Vybíjená krajské kolo 15 3. místo 
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Mc Donald´s cup, okresní kolo 10 5. místo 

II. stupeň   

Minifotbal – starší žáci – okresní kolo 12 1. místo 

Minifotbal – mladší žáci – okresní kolo 12 2. místo 

Minifotbal – starší žáci – krajské kolo 12  

Stolní tenis – starší žáci A, B – okresní kolo 4 
 2. místo  

 

Přespolní běh – chlapci - okresní kolo 

mladší žáci 

starší žáci 

 

5 

5 

 

1. místo 

9. místo 

Přespolní běh – dívky – okresní kolo 

mladší žákyně 

starší žákyně 

 

5 

5 

 

2. místo 

1. místo 

Přespolní běh – krajské kolo   

Mladší žáci 5 4. místo 

Starší žákyně 5 2. místo 

Dětský maraton - World Marathon Challenge 30 2. místo 

Volejbal dívky – okresní kolo 8 2. místo 

Volejbal chlapci – okresní kolo 7 2. místo 

Minivolejbal 15 1., 2., 3., 5., 6. místo 

Basketbal  - okresní kolo   

Starší žáci  

12  

1. místo 

Basketbal – krajské kolo 

Starší žáci 

 

12 

 

1. místo 

Pohár rozhlasu – okresní kolo 

mladší žáci 

starší žáci 

 

10 

10 

 

1. místo 

2. místo 

Pohár rozhlasu – okresní kolo  

mladší žákyně 

starší žákyně 

 

10 

10 

 

1. místo 

1. místo 

Pohár rozhlasu – krajské kolo   

Mladší žákyně 

Mladší žáci 

Starší žákyně 

10 

10 

10 

11. místo 

11. místo 

2. místo 

Plavecko běžecký pohár – okresní kolo 

Mladší žáci 

Starší žáci 

Mladší žákyně 

Starší žákyně 

 

1 

0 

2 

0 

 

5. místo 

 

1., 2. místo 

 

Pohár všestrannosti – okresní kolo 

Mladší žákyně 

 

6 

 

2. místo 
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Mladší žáci 6 2. místo 

Pohár všestrannosti – krajské kolo 

Mladší žákyně 

Mladší žáci 

 

4 

4 

 

3. místo 

3. místo 

Dračí lodě 

6. - 7. ročník 

 

11 

 

6. místo 

CELKEM 311  

 

Celkový počet význačnějších soutěží: 

 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 

 

          24 

842 

 

 

 

 

 

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Česká školní inspekce ve sledovaném období na škole neprováděla inspekční činnost.   

 

14. Úrazy ve školním roce 2021/2022 

 

Počet nahlášených úrazů 91 

Počet odškodněných úrazů 13 v celkové výši 60 110,- Kč 

Místo úrazu počet 

přestávky 0 

hodiny TV (včetně LVK) 47 

ostatní hodiny a ŠD 44 

 5 
 

15. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

Příjmy (v tisících Kč na 2 desetinná místa) 

Příspěvek od zřizovatele na provoz (MěÚ) 7 691,00 

Příspěvek od zřizovatele na investice 0,00 

Dotace na mzdy, ONIV a odvody z mezd (MŠMT – KÚ) 75 818,31 

Školné (MŠ, ŠD, ŠK) 452,95 

Stravování 3 980,44 

Pronájmy (vedlejší hospodářská činnost) 699,52 

Převody z vlastních fondů 0,00 

Přijaté úvěry, půjčky, výpomoci 0,00 

Dary, dotace, granty 0,00 

Výnosy z cenných papírů 0,00 

Výnosy z úroků 4,93 
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Výnosy sběrné suroviny 4,65 

Příjmy celkem 88 651,80 

  

Výdaje (v tisících Kč na 2 desetinná místa) 

Neinvestiční výdaje: MŠMT – KÚ  

Mzdové a OON + odvody z mezd 75818,31 
Povinné odvody (zaměstnanci se ZPS) 0,00 
Neinvestiční výdaje: zřizovatel   
Mzdové a ostatní osobní náklady 414,08 
Odvody z mezd (soc., zdrav., základ. pojištění) 91,60 
Potraviny 3 980,44 
Spotřeba materiálu 2 321,04 

Spotřeba energií 2 521,30 
Pohonné hmoty 4,45 
Služby spojů (pošta, telekom, internet) 160,78 
Ostatní služby 1 811,54 
Nájemné 38,11 
Psycholog, logoped 48,60 
Opravy a udržování 664,00 
Programové vybavení 28,90 
Cestovné 0,21 
Pohoštění 2,48 
Příspěvek FKSP (pradlena) 4,88 
Odpisy DHM bez budov 239,65 

Investiční výdaje: 0,00 
Výdaje celkem 88 150,37 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 1. 7. – 31. 8. 2022 

 

Předloženo radě školy: 14. září 2022 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 

Mgr. Tomáš Danzer 

 

 

 

Schváleno radou školy: 21. září 2022 
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16. Přílohová část 
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