
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

a) Základní údaje o škole - název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o 
vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 

Název školy:  
Základní škola Mělník – Pšovka, příspěvková organizace 
 
Sídlo:  
Blahoslavova čp. 2461, 276 01 Mělník 

Právní subjekt od 1. 9. 1993 
Zařazení do sítě:  6. 3. 1996 
IČ:  47011351 
Identifikátor:  Z 600 047 393 

 
Charakteristika školy:  
ZŠ Blahoslavova čp. 2461 – 6 kmenových tříd s ročníky 5. – 9. (šestý ročník – 6.A a 6.B.) 
ZŠ Panešova čp. 1033 (odloučené pracoviště) - 4 kmenové třídy   

s ročníky 1. – 4. a ŠD, která má 3 oddělení. 
Podmínky pro vyučování: 
Počet učeben celkem: 16 
Z toho odborných:  6 – pracovna VV, vaření, FY-CH, 2x počítačová učebna,    

6x jazyková učebna 
Tělocvična v ZŠ Panešova: rozměry nevyhovující 
Školní hřiště: celková užitková plocha 2 300 m2 (víceúčelové hřiště škola od zřizovatele 
nepřevzala kvůli technickým nedostatkům, které již měly být odstraněny, zatím k nápravě 
nedošlo) 
U budovy v Panešově ulici je využívána  zahrada a volejbalové hřiště s umělým povrchem. 
Školní knihovna 
Skleník pro výuku PČ 
Kabinety: fyziky + chemie, pro I. st., VV, PČ   
Školní jídelna v areálu budovy v Panešově ulici není součástí právního subjektu. 
 
Zřizovatel:  
Město Mělník, náměstí Míru 1, IČ: 00237051 
 
Vedení školy: 
Ředitel školy: Mgr. Martin Kružica  
(konkurz 16. 5. 2018, jmenován od 1. 8. 2018, ve funkci ŘŠ od 1. 7. 2000) 
Zástupce ředitele školy:  Mgr. Petra Havlová (jmenována od 1. 8. 2019) 
                                   Mgr. Jindra Říhová (jmenována od 1. 2. 2021, na dobu MD Mgr. Havlové) 
Výchovná poradkyně: Mgr. Jindra Černá 
Koordinátorka tvorby ŠVP: Mgr. Zdeňka Karlovcová 
Učitelka pověřená primární prevencí: Mgr. Kateřina Judová 
Učitelka pověřená vedením samostatného pracoviště: Mgr. Blanka Cocherová 
Vedoucí vychovatelka ŠD: Iveta Vlková 
Učitel pověřený řízením žákovského parlamentu: Mgr. Tomáš Váňa 



 
Adresa pro dálkový přístup: 
e-mail:    zspsovka@seznam.cz 
datová schránka:    sdp6bu 
 
Školská rada: 
funkční období školské rady - od 1.7.2021 do 30.6.2024 
Mgr. Milan Schweigstill - zástupce zřizovatele 
Jarmila Čmejlová - zástupce zřizovatele 
Hana Darmová - zástupce rodičů 
Ganna  Gavdanová - zástupce rodičů 
Mgr. Jindra Říhová - zástupce učitelů 
Mgr. Jindra Černá - zástupce učitelů 
Školská rada se schází dle potřeb.  
 
 
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  
1. Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník  
2. Panešova 1033, 276 01 Mělník 
Druh/typ: 211 (ZŠ) 
Druh pro PAM: 21 (Základní školy) 
Kapacita: 270, Cílová kapacita: 270 
2. Školní družina, Panešova 1033 
Druh/typ: 841 (Školní družina, školní klub) 
Druh pro PAM: 21 (Školní družiny a kluby) 
Kapacita: 90, Cílová kapacita: 90 
 
Organizace výuky ve školním roce 2020/2021 probíhala podle Školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání ŠVP ZŠ Mělník-Pšovka, č. j.: 33/2007, 
poslední aktualizace k 9. 1. 2020. 
 
c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Počet pracovníků celkem: 38 (+ 1 MD) 
Počet pedagogických pracovníků: 34 + (1 MD) (stav k 30. 6. 2022) 
+ 2x školní asistent (Šablony III) – zařazení: sociální pracovník 
 
Třída:  TU – vyučující:   Aprobace:  Úvazek: 
 
I.   Kellerová Lenka   mat.   1,00 
II.   Jirmusová Petra Mgr.  NŠ   1,00 
III.   Cocherová Blanka Mgr.  NŠ   1,00 
IV.   Jindráčková Marie Mgr.  NŠ   1,00 
V.   Suková Andrea Mgr.   NŠ   1,00 
VI.A   Říhová Jindra Mgr.   VV-OV   1,00       



VI.B.       Lopes Lenka               AJ-ČJ   0,41 
VII.         Váňa Tomáš Mgr.   TV   1,00 
VIII.        Černá Jindra Mgr.   ČJ-NJ   0,68 
 IX.         Kostelecký Vítězslav Mgr.  M-F   1,00 
 
Ostatní vyučující: 
 Kružica Martin Mgr.   Rj-D   1,00 
 Ležalová Pavla Mgr.   ČJ-SV   1,00 

Karlovcová Zdenka Mgr.  ČJ-D   0,64 
Filippová Václava ing.   Ch    0,73 
Večerka Pavel    mat.   0,82 

 Hlinecká Petra Mgr.   ČJ-AJ   0,91     
 Vojáček Ondřej   mat.   1,00 

Šnýdlová Pavlína   Bc.   0,55 
 
Asistentka dítěte: 

Krejčířová Zuzana    asist.   0,50 
Berkela Vira    asist.   0,50 

 Nejedlá Václava   asist.   0,50 
 Otradovcová Petra   asist.   0,75 

Šnýdlová Pavlína   Bc.   0,50 
Tichá Markéta    mat.   0,50 
Matušková Jitka   mat.   0,75 

 
Školní asistent (projekt Šablony II): 
 Vojáček Ondřej   mat.   0,25 
 Matušková Jitka   mat.   0,25 
 
Školní družina: 

Vlková Iveta    ŠD   0,75 
Píbilová Anna Bc.   ŠD   0,75 
Švarcbachová Hana   mat.   0,75 

 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: 83,40% 
 
Ostatní pracovníci v pracovním poměru:  6 /přepočtených 4,10/ 
 
Jméno:     F-ní zařazení:   Úvazek: 
Chrudimská Zuzana Mgr.  admin. pracovnice  1,00 
Staněk Zdeněk    školník    1,00 
Bolková Dana    uklízečka   1,00       
Kuzmina Marina    uklízečka   1,00 
Tichá Markéta    uklízečka   0,10 
Havlová Petra Mgr.   admin. pracovnice  0,10 
 
 



 
 
d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 
do školy 

Do 1. třídy bylo zapsáno 23 žáků. 
Do 6. třídy bylo zapsáno 14 žáků. 
Do ŠD pro rok 2021/2022 bylo zapsáno 90 žáků. 
 
 
 
e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy              
    a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek 
 
Ročník:  Počet žáků:  Pros. s vyzn.: Prospělo: Neprospělo: 
1.   23   23    0   0 
2.   20   19    1   0 
3.   23   20    3   0 
4.   30   24    6   0 
5.   28   13  15   0 
6.A   28     9  19   0 
6.B   15     8    7   0 
7.   30   16  14   0 
8.   29     8  21   0 
9.   29     9  20   0 
Celkem:  255   149            106   0 
 
Prospělo s vyznamenáním: 149 žáků  =  58,44 % 
Prospělo:   106 žáků  =  41,56 % 
Neprospělo:                   0 žáků  =    0,00 % 
 
Výchovná opatření: 
2. st. z chování:   3 žák 
3. st. z chování:   0 žáků 
Celkem:    2 žáci  =  1,2 % 
 
Pochvala TU: 89 žáků = 34,90 % 
Pochvala ŘŠ: 64 žáků = 25,00 % 
 
Celkový počet zameškaných hodin:                42 732   (průměr na žáka 167,60)     

z toho omluvených:    42 702   (průměr na žáka 167,50)     
  z toho neomluvených:           30   (průměr na žáka     0,10) 
 
 
 



 
Umístění absolventů 9. třídy (29 žáků) 
H - střední odborné vzdělání s výučním listem:        7 
M - úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení):    15 
K - úplné střední všeobecné vzdělání (poskytují gymnázia):      3 
L/0 - úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou:     4 
 
jeden žák z osmého ročníku: 
H - střední odborné vzdělání s výučním listem 
 
 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Spolupráce VP s rodiči 
Informační schůzky - každé poslední úterý v měsíci od 15.30 do16.30 
   - konzultaci pro volbu povolání žáka využilo 20 rodičů 
   - jednáno:  s rodiči problémových žáků -    46x 
    s Policií ČR    -      4x 
    s lékařem    -      0x 
    se soc. odborem   -      pravidelně 1x týdně 
 
 
Další činnost VP   
 
K 30. 6. 2022 mělo vyšetření z PPP 42 dětí, z toho bylo ve školním roce 2020/21 nově 
vyšetřeno 6 dětí. 
 
Škola pokračovala v dlouhodobé spolupráci s o.s. Semiramis – sekce primární prevence 
sociálně patologických jevů. Činnost se týkala 4. - 9. ročníku. Proběhla pracovní schůzka ŘŠ  
a ředitele organizace. Byla zhodnocena dosavadní mnoholetá spolupráce, upřesněna další 
spolupráce (konkrétní školení, navýšení kvality práce ve třídách, Mgr. Judová dokončila 
studium MPP u této organizace). 
Spolupráce bude pokračovat v dalším školním roce. 
 

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2020/2021 

V rámci DVPP proběhla tato školení: 
 
 
Všichni učitelé + asistenti   
- Práce pedagoga s rodinou ve školním prostředí 
- Žákovský parlament 
- Třídnická hodina 
 
Mgr. Blanka Cocherová 
- Práce se třídou aneb proč a jak vytvořit ze třídy fungující tým 



- Revize RVP, digitální technologie pro 1. stupeň 
- iPad jako nástroj učitele ve výuce 
- Učitel jako tvůrce audiovizuálních didaktických prostředků 
 
Mgr. Jindra Černá  
- Veletoč legislativních změn v inkluzi na vaší škole 
 
ing. Václava Filippová 
- Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách 
 
Mgr. Perta Hlinecká 
- iPad jako nástroj učitele ve výuce 
 
Mgr. Marie Jindráčková 
- iPad jako nástroj učitele ve výuce 
  
Mgr. Petra Jirmusová 
- iPad jako nástroj učitele ve výuce 
- Konverzační hry ve výuce cizích jazyků 
- Revize RVP, digitální technologie pro 1. stupeň 
- Elektronické zdroje pro výuku ČJ jako druhého jazyka 
- První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem 
 
Mgr. Jindra Říhová 
- letní škola na pražské katedře VV 
 
Mgr. Kateřina Judová 
- iPad jako nástroj učitele ve výuce 
 
p. uč. Kellerová 
- iPad jako nástroj učitele ve výuce 
 
Mgr. Pavla Ležalová 
- iPad jako nástroj učitele ve výuce 
 
Mgr. Lenka Lopes 
- iPad jako nástroj učitele ve výuce 
 
p. asis. Václava Nejedlá 
- iPad jako nástroj učitele ve výuce 
 
Mgr. Andrea Suková  
- rozvíjíme čtenářskou a matematická gramotnost na 1. stupni ZŠ webinář 
 
Mgr. Tomáš Váňa 
 - akreditované studium pro výkon funkce koordinátora ŽP 
 



p. uč. Pavel Večerka 
- Revize RVP, digitální technologie pro 2. stupeň 
 
 
Studium při zaměstnání  
Mgr. Kateřina Judová – o.s. SEMIRAMIS – metodik primární prevence - dokončeno 
Hana Švarcbachová – VOŠ Most –  vychovatelství ŠD – dokončeno 
Markéta Tichá – studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 
 
Na nutnost doplnit si kvalifikační studium v souladu se zákonem o pedagogických 
pracovnících byli opětovně upozorněni následující učitelé: 
pí. uč. Kellerová – nebyla přijata ke studiu, nepodařilo se   

zajistit kvalifikovaného učitele. 
p. uč. Večerka – nebylo vypsáno přijímací řízení na jeho předměty, nepodařilo se   

zajistit kvalifikovaného učitele. 
 
 
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

viz dodatek č. 1 

Během školního roku: 
- zasedání školního žákovského parlamentu 
- sběr papíru a PET víček 
- pravidelná činnost školní knihovny 
- program dlouhodobé prevence 
- pravidelné zprávy o činnosti školy v měsíčníku Mělnická radnice 

 
Projekty Adopce na dálku, Zooadopce, Život dětem jsou součástí dlouhodobých aktivit, škola 
se do nich průběžně zapojuje již řadu let - viz webové stránky školy. 
 
Žákovský parlament pracoval průběžně celý školní rok. Do jeho aktivit se zapojilo cca 70 % 
žáků.   
       
Partnerství na Slovensku v Žilině pokračuje. Slovenská škola rozvíjí spolupráci s naší 
partnerskou školou v Chorzowie. Plánované a již jednou odložené setkání škol, které se mělo 
konat u nás na Mělníku, se z důvodu omezení provozu škol (kovidová vlna) opět o rok 
přesunulo do obdobného termínu. Přesunuta byla také společná terénní praktika ve Lhotce u 
Mělníka. 
Koncem září 2022, bude-li příznivá epidemiologická situace, proběhne společné setkání 
ředitelů škol s cílem naplánovat další společné akce, v říjnu pak podpis dohody o spolupráci, 
kterou potřebuje polská škola doložit svému zřizovateli. S ohledem na roční plány prací 
jednotlivých škol se osvědčilo plánování akcí ve větším předstihu. 
Byl úspěšně dokončen mezinárodní výtvarný projekt malby na sklo. Výsledné práce byly 
použity k výzdobě školy. 
Byla dokončena výtvarná soutěž „Strom“. Práce dětí byly již vystavovány na Mělníku, 
v Chorzowie a nyní se výstava přesunula do Žiliny a Lučence. 



Naši žáci stihli v závěru školního roku vycestovat do Chorvatska na základě pozvání 
partnerské školy v Trpanji. Partnerská škola dostala pozvání k návštěvě Mělníka na jaro 2023. 
Je rozplánovaná výtvarná a fotografická soutěž pro školní rok 2022/23 mezi partnerskými 
školami. 
 
Shrnutí:  
V důsledku dobíhající pandemie se mezinárodní spolupráce omezila především na výtvarné 
soutěže. 
  
Ve školním roce 2021/2022 měl proběhnout na naší škole již 5. ročník projektu EDISON, který 
pořádá studentská organizace AISEC. Projekt, který podporuje multikulturní cítění žáků  
a praktické užití vědomostí z výuky AJ, zaznamenal úspěch u dětí i rodičů. I tato aktivita však 
byla zrušena kvůli doznívající pandemii. Škola bude v projektu pokračovat ve školním roce 
2022/2023, projekt je již smluvně zajištěn.  
 
I v tomto školním roce byla vyhlášena soutěž o nejlepší třídu a žáka 1. a 2. stupně. Letos 
proběhl již 21. ročník.  Hodnocení bylo komplexní (aktivita ve škole, reprezentace školy v 
nejrůznějších akcích, chování ve škole a mimo školu, vztah ke spolužákům, učitelům a okolí). 
Žáci navrhli své kandidáty, hodnocení se účastnili zástupci tříd, učitelé a další zaměstnanci 
školy. Ceny byly zajištěny ve spolupráci se sponzory – příspěvky na školní výlet pro vybrané 
třídy, nákup školních pomůcek pro vítězné žáky. 
 
Dvanáctým rokem pokračuje činnost školního časopisu, který vycházel v počtu cca 60 kusů. 
Prodejem žákovský parlament financuje „Zooadopci“, částečně „Adopci na dálku“. Časopis 
vycházel po celý rok, děti přispívaly články, Mgr. Hlinecká a ing. Filippová časopis 
kompletovaly. 
 
Škola se účastní sedmnáctým rokem projektu „Zooadopce“ v ZOO Praha. 
 
I letos se konaly dny otevřených dveří pro budoucí prvňáky. 
 
2. pololetí školního roku pak bylo poznamenáno válečným konfliktem na Ukrajině. Do školy 
nastoupili dva žáci – děti uprchlíků. Hlavní nástup ukrajinských dětí do školy se očekává v září 
2022. Škola má mnoholeté zkušenosti s integrací ukrajinských dětí do výuky.  
 

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2021/2021 neproběhla ve škole žádná kontrolní činnost ČŠI. 
 
Inspekční zpráva ze školního roku 2018/19 je k dispozici v tištěné podobě v hale školy nebo 
v elektronické podobě na webových stránkách školy nebo ČŠI (obdobně je dostupný i ŠVP 
školy a poslední výroční zpráva). 
 
Hlavní úkoly pro vedení školy vyplývající ze závěrů poslední inspekce byly splněny  
a nedostatky obratem odstraněny (především administrativní chyby). Zbývá se zaměřit na:  

a) intenzivnější hledání kvalifikovaných pracovníků na pozice, kde pracují nekvalifikovaní 
zaměstnanci 



b) věnovat větší pozornost hodnocení a práci s chybou ve výuce 
c) větší důraz na upevnění kázně ve vyučování 

 

j) základní údaje o hospodaření školy 

Údaje o hospodaření školy za účetní rok 2021 viz přílohy č. 2a a 2b. 
 
 
 
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2021/2022 se škola neúčastnila žádného rozvojového programu. 
Mezinárodní spolupráce je popsána v jiných částech výroční zprávy. 
 
 
l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
 Škola se neúčastní žádného projektu v rámci celoživotního vzdělávání. 
 
 
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  
z cizích zdrojů 
 
Ve školním roce 2021/2022 (od 1. 2. 2021) škola pokračovala v realizaci grantu „Šablony v ZŠ 
Pšovka III.“, který je spolufinancovaný EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
a MŠMT. Celkový objem finančních prostředků grantu činí 568 720,- Kč a bude ukončen 31. 
1. 2023. Projekt se zaměřuje na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem (doučování, 
školní asistent). Z grantu bude podpořen také projektový den realizovaný mimo školu. 

Škola dokončovala projekty, které byly realizovány s pomocí dotace od města Mělníka a 
nemohly být plně uskutečněny vzhledem k protikovidovým opatřením v původně 
schválených termínech. Jednalo se o účelovou dotaci ve výši 30 000,- Kč na organizaci 11. 
ročníku Mělnické divize „Regionální florbalové ligy“ a dotaci 15 000,- Kč na „Putovní výstavu 
partnerských škol“. 

Škole byl poskytnut finanční dar ve výši 20 000 Kč určený na uspořádání Školy v přírodě. Dále 
byly poskytnuty finanční dary na podporu aktivit konkrétních tříd, a to ve výši 2 625,- Kč a 
3 400,- Kč. 

 
n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Ve školním roce 2016/2017 bylo vedení školy seznámeno s rozhodnutím místní organizace 
ČMOS ukončit činnost v ZŠ Mělník – Pšovka. Nikdo ze zaměstnanců nevyužívá možnost být 
členem v jiné organizaci ČMOS. Dodatky kolektivní smlouvy zůstávají v platnosti 



prostřednictvím OŘ školy, pracovního řádu zaměstnanců školy nebo jako samostatné 
dokumenty, které byly v minulosti vyjmuty z obecně platné legislativy. 
 
 
 
 
Č. j.:         Mgr. Martin Kružica 

ředitel školy 
 



Dodatek č. 1 - PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

Datum:   Akce:       

Záři 2021:         

  

 1. Slavnostní zahájení školního roku        

3. Mělnický festival sportu - 1. – 5. - ročník, Turistika – Liběchovsko – 6.A.    

13.  Školení Bakaláři – Mgr. Říhová        

14. Třídní schůzky - 6. B.       

16. Plavecký výcvik - 2. + 3. ročník      

23. Plavecký výcvik - 2. + 3. ročník      

24. Primární prevence /Semiramis/ - 7. tř.  

27. Volno ředitele školy        

30. Odevzdat podklady pro výplaty, suplování, akce na říjen,     

 Plavecký výcvik - 2. + 3. ročník       

 Primární prevence /Semiramis/ - 4. tř.        
        

 

Říjen 2021:         

         

1. Soutěž škol v SOŠ Neratovice        

 Zahájení Inventarizace majetku        

4. Primární prevence /Semiramis/ - 6. a 8. ročník                     

 5. Komise - výchovné poradenství, prevence      

 6. Exkurze knihovna - 6. B, Primární prevence /Semiramis/ - 5. tř.     

 7. Plavecký výcvik 2. + 3. ročník, RFŠL     

 8. Vánoční focení 1. stupeň + sourozenci z II. stupně      

11. ŠVP 4. třída        

12. ŠVP 4. třída, Exkurze knihovna - 6. A       



13.  ŠVP 4. třída, Výtvarná exkurze Praha - 9. A, Exkurze knihovna - 3. tř.    

14. ŠVP 4. třída, Plavecký výcvik - 2. + 3. ročník, Přespolní běh – krajské kolo   

15. ŠVP 4. třída, Planeta Země 3000 - MKD - 5. - 9. roč.      

19. Exkurze knihovna - 7. A      

21. Plavecký výcvik - 2. + 3. ročník   

22. Planetárium Praha - 7. tř. 

25. Školení iPady - učitelé 1. st. + Aj     

26. Odevzdat TK, suplování, podklady pro odměny, plán akcí     

 Ukončení Inventarizace majetku        

27. Podzimní prázdniny        

28. Státní svátek        

29. Podzimní prázdniny        

         

Listopad 2021:         

1. Primární prevence /Semiramis/ - 6. B a 9. ročník      

3. Volba povolání - SSZŠ Mělník - 9. tř., RFŠL, VV soutěž Umění z papíru    

 4. Plavecký výcvik - 2. + 3. ročník       

10. Turisticko-zeměpisná exkurze Vrkoč, Větruše u Ústí n/L - 6. A     

11. Plavecký výcvik - 2. + 3. ročník       

16. Distanční výuka 4. třída        

16. Školení Semiramis - problémová rodina - všichni vyučující  

17. Státní svátek        

18. Distanční výuka 4. třída        

18. Distanční výuka 4. Třída, Plavecký výcvik - 2. + 3. ročník,  

19. Distanční výuka 4. třída        

19. Distanční výuka 4. třída, Volba povolání - ISŠST  - 9. tř      

22. Distanční výuka 4. třída  



              Školení Nautis - Aspergerův syndrom – vyučující 1.stupeň + AJ + asistentky  

              Spaní ve škole – 1. – 2. tř. 

22. Distanční výuka 4. třída        

23. Distanční výuka 4. třída        

24. Distanční výuka 4. třída        

24. Distanční výuka 4. třída, čtvrtletní porada - 14:00, rodičovské schůzky 15:30 hod  

25. Distanční výuka 4. třída, Plavecký výcvik 2. + 3. ročník 

26. Distanční výuka 4. třída        

29. Sváťovo divadlo - 1. stupeň, Školení iPady - 1. Stupeň + Aj     

30. Odevzdat podklady pro výplaty, suplování, plány akcí     
  

Prosinec 2021:         

2. Distanční výuka 5. – 9. třída        

 3. Distanční výuka 5. – 9. třída, Mikuláš na 1. stupni      

 6. Distanční výuka 5. – 9. třída        

 7. Distanční výuka 5. – 9. třída       

 8. Distanční výuka 5. – 9. třída        

 9. Distanční výuka 5. – 9. třída        

10. Distanční výuka 5. – 9. třída        

15. Florbal - okresní kolo - 6. a 7. roč.        

16. Florbal - okresní kolo - 8. a 9. roč.        

22. Vánoční besídky ve třídách      

22. Odevzdat suplování, podklady pro odměny, plán akcí      

23. Vánoční prázdniny        

24. Vánoční prázdniny        

27. Vánoční prázdniny        

28. Vánoční prázdniny        

29. Vánoční prázdniny        



30. Vánoční prázdniny        

31. Vánoční prázdniny 

        

Leden 2022:  

5. Školská rada      

10. Výchovná komise - 8. tř.     

17. Školení s p. Zavadilem /ředitel Semiramis/ - kazuistika      

18. Třídní online schůzka 4. třída        

19. Školská rada     

20. Třídní schůzky - 8. tř.  

21. Uzavření klasifikace 1. pololetí, olympiáda Čj - škol. kolo - 8. + 9. roč.    

24. Primární prevence /Semiramis/ - 8. tř.         

25. Pololetní porada         

31. Odevzdat suplování, podklady pro odměny, plán akcí na únor     

31. Ukončení 1. pololetí školního roku 2021/2022 - vysvědčení     

 

Únor 2022: 

3. Exkurze Liberec - 6. B + 7. tř.      

 4. Pololetní prázdniny      

7. Jarní prázdniny      

 8. Jarní prázdniny      

 9. Jarní prázdniny      

10. Jarní prázdniny      

11. Jarní prázdniny      

14. Primární prevence /Semiramis/ - 8. tř.      

15. Bruslení - 4.tř      

21. Primární prevence /Semiramis/ - 6. B, 6. A, školení iPady, Vlastivědná exkurze - 4. tř.  



22. Primární prevence /Semiramis/ -  7. tř. + 5. tř., Bruslení 4. tř.    
  

23. Cinibulkova stezka - 6.A     

23. Primární prevence /Semiramis/ - 8. tř.      

24. Masopust - představení 4. Tř. pro 2. stupeň      

25. Masopustní rej - 1. stupeň + představení v Sen life,  

              Prevence šikamy - 8. tř. – oblastní metodik prevence p. Edr      

26. Lyžařský kurz      

27. Lyžařský kurz      

28. Lyžařský kurz 

  

Březen 2022: 

1. Lyžařský kurz       

 2. Lyžařský kurz       

 3. Lyžařský kurz       

 4. Lyžařský kurz, Olympiáda v Aj - DDM Kralupy n. Vlt.      

 4. Lyžařský kurz, primární prevence Semiramis - 8. tř.    

8. Metodické sdružení 1. stupeň     

 9. Primární prevence /Semiramis/ - 4. tř.      

10. Primární prevence /Semiramis/ - 8. tř.      

11. Velikonoční dávnohrátky (Muzeum Mělník) – 5. tř.      

15. Velikonoční dávnohrátky (Muzeum Mělník) - 4. tř.      

16. Velikonoční dávnohrátky (Muzeum Mělník) - 1. + 2. tř.      

17. Velikonoční dávnohrátky (Muzeum Mělník) – 3. tř., Kralupská divize – florbal   

18. Matematický klokan 1. Stupeň - 3. + 5. tř.      

21. Spaní ve škole - 1. + 2. tř.      

24. Mělnická divize - florbal, Exkurze knihovna - 1. tř.      

25. Můj rodný kraj - studio EKO – LOGIKA - 1. - 4. tř.      



25. Primární prevence /Semiramis/ - 8. tř., Den učitelů      

30. Olympiáda v Čj - DDM Mělník, Exkurze knihovna - 2. tř.      

31. Mimořádná tř. schůzka - 4. tř.      

31. Odevzdat podklady k výplatám, plány akcí na duben 

 

Duben 2022: 

Datum: Akce:      

 1. Aprílová škola - tematický den - 3. + 4. tř.      

5. Zápis do 1. tř., studio Ekologika - 3. tř.       

 6. Zápis do 1. tř., Testování PISA 2022 - 9. roč., Exkurze knihovna - 1. tř.    

 7. Beseda s MP Mělník - 1. +2. tř., florbal - okresní kolo      

 8. Primární prevence /Semiramis/  - 4. tř.  + 8. tř.      

12. Sváťovo divadlo - ŠD, Dodatečný zápis do 1. tř.      

13.  Projektový den - 1. + 2. tř.      

14. Velikonoční prázdniny      

15. Státní svátek      

18. Státní svátek      

19. Školení TŘÍDNICKÁ HODINA       

20. Porada 3. Čtvrtletí, Dopravní výchova - 4.tř.      

20. Třídní schůzky - 2. st.       

21.  Florbal - superfinále mělnické divize, Basketbal - okresní kolo     

21. Třídní schůzky - 1. st.      

22. Primární prevence /Semiramis/ - 8. tř.      

22. Den Země - 1.+ 2. tř., Ekologika, sázení stromů - 3. - 9. roč.     

25. Školení iPady - 1. Stupeň + Aj     

26. Muzeum - Zahrajeme si na malíře - 4. tř.      

27. Exkurze Lidice - 6. A + 6. B, Minikopaná - okresní kolo - 6. +7. roč.    



28. Exkurze Praha - 9. tř. + 7. tř.      

28. Exkurze knihovna – Encyklopedie  - 2. tř.      

29. Čarodějná škola - 1. - 4. tř.      

29. Odevzdat podklady pro výplaty, suplování, plány akcí  

 

Květen 2022: 

2. Instalace výstavy V OBLACÍCH - Muzeum Mělník      

 3. Dopravní výchova - 5. tř.      

5. RŠFL - superfinále      

9. Minikopaná - okresní kolo - 8. tř. + 9. tř.      

10. Semiramis - 8. - 9. tř., Školení Třídnická hodina      

11. Projekt partnerských škol /PL + Sk/- Vitráže, Divadlo Mekuc – 4. tř. + 5. tř.   

12. Projekt partnerských škol /PL + Sk/- Vitráže, Vím, kdo mě hlídá - beseda s MP – 1. tř. + 2. tř. 

13.  Projekt partnerských škol /PL + Sk/- Vitráže, Focení - 3. tř. - 4. tř.     

16. ŠVP - 1. + 2. tř., Plavoběh      

17. ŠVP - 1. + 2. tř.      

18. ŠVP - 1. + 2. tř.      

19. ŠVP - 1. + 2. tř.      

20. ŠVP - 1. + 2. tř., Studio EKOLOGIKA - 3. tř.      

25. Plavoběh - krajské kolo      

30. ŠVP - 3. + 4. tř.      

31. ŠVP - 3. + 4. tř.      

31. Odevzdat podklady k výplatám, plány akcí na červen      

   

Červen 2022: 

1. ŠVP - 3. + 4. tř., Hrou proti AIDS - 9.tř.      

 Exkurzr Šestajovice - 5. tř., Setkání škol v Chorvatsku      



 2. ŠVP - 3. + 4. tř., Setkání škol v Chorvatsku, Focení tříd      

 3. ŠVP - 3. + 4. tř., Setkání škol v Chorvatsku      

6. Malování se seniory v Centru seniorů      

 7. Dopravní výchova - 5.tř.,Výlet do Zoo v Ústí n. L. - 8. tř.       

 7. Exkurze Botanicus Ostrá - 6. B + 6. A      

 8. Okresní basketbalová liga – 6. tř. +7. tř, Exkurze Letiště Kbely - 7. tř. + 6. B   

 8. Sportovní soutěže pro žáky 1. stupně - 9. tř.      

13.  Sportovní soustředění Slapy, ŠVP - 7. tř.      

14. Sportovní soustředění Slapy, ŠVP - 7. tř., Exkurze knihovna Mělník - 4. tř.   

15. Sportovní soustředění Slapy, ŠVP - 7. tř., IQ Landia  Liberec - 5.tř.    

16. Sportovní soustředění Slapy, ŠVP - 7. tř.     

17. Sportovní soustředění Slapy, ŠVP - 7. tř.      

21. Závěrečná porada, schůzka s rodiči budoucí prvňáků      

24.        Exkurze Historie mělnického zámku – 1. tř. + 2. tř.     

24. Posezení zaměstnanců k ukončení školního roku      

27. Exkurze do Národního muzea Praha - 6. A      

28. Třídnické práce      

29. Třídnické práce      

30. Rozdání vysvědčení a slavnostní ukončení školního roku    
  

 

   

            
    



Dodatek č. 2a – Základní údaje o hospodaření školy 

 



Dodatek č. 2b – Základní údaje o hospodaření školy 



Dodatek č. 3 - Práce školy v období pandemie Covid-19 

 

I školní rok 2021/22 byl částečně poznamenán probíhající pandemií. Ovlivněna byla výuka na 
začátku školního roku. Rozsah narušení výuky byl však v porovnání s předchozím rokem 
výrazně menší.  

 

A) Komunikační kanály pro výuku a informování rodičů 

Škola měla zavedený jednotný komunikační systém pro případnou distanční výuku - zajištěné 
licence Office 365. Účet obdrželi všichni vyučující i žáci. Zavedení Office 365 se ukázalo 
dobrou volbou i pro 1. stupeň, včetně první třídy. 

Škola aktualizovala a pomohla instalovat některým rodičům aplikaci Bakaláři pro předávání 
informací. 

B) Hardwarové zajištění distanční výuky 

Škola zakoupila sadu tabletů, které byly podle potřeby zapůjčovány dětem na distanční 
výuce.  

C) Softwarové zajištění distanční výuky 

Kromě výše zmíněných Office 365 a Bakalářů vyučující pro online výuku používali materiály 
dostupné na internetu, interaktivní učebnice školy, zakoupené výukové programy a online 
licence. Nejvíce se však využívaly materiály, které si vyučující připravovali průběžně sami 
(přípravy na online hodiny, testy). 
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