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Výroční zpráva o činnosti školy

Od 10. 11. 2016 má škola nový název: Základní škola se speciálními třídami 
Mělník, příspěvková organizace.

I. Charakteristika školy

1.9. 2016 vstoupil   plně v platnost nový školský zákon a další vyhlášky, který
zcela mění pohled na školský systém v České republice. 
Do praxe vstoupila „inkluze“, která zcela proměnila charakteristiku naší školy. 

Školní rok 2016/2017 byl z nás ve škole rokem velkých změn. Od 1. 9. 2016
došlo k definitivnímu sestěhování našich původně dvou budov do jedné v ulici 
J. Seiferta 179/9. Nová situace nastala zejména pro žáky ZŠ speciální, kteří se
začali  učit  v nové  budově.  Pro  všechny  děti  i  zaměstnance  školy  to  bylo
náročné. Bylo nutné provést mnoho organizačních změn. Bylo nutné nastavit
mnoho  pravidel,  která  zajistila  hladký  chod  organizace  a  jejího  nového
fungování.

Vzhledem  ke  změně  školského  zákona  jsme  se  stali  prvostupňovou  ZŠ
malotřídního typu se speciálními třídami.
V průběhu přípravy stěhování a úpravy zaměření školy byla provedena změna
v rejstříku škol – byla upravena kapacita školy a její rozdělení mezi ZŠ a ZŠs.
V současné době má naše škola kapacitu 120 žáků – z toho 36 žáků ZŠs a 84
žáků ZŠ. Dále byla zřízena výdejna jídel a školní družina v budově v ulici 
J. Seiferta.
Naším cílem je vzdělávání všech žáků bez ohledu na jejich zdravotní postižení
se zaměřením na individualizace jejich potřeb a možností. Chceme vybudovat
bezpečné  školní  prostředí  pro  všechny  žáky  tak,  aby  bylo  možné  dosáhnout
zároveň jejich maximálního možného rozvoje a vzdělání.
Vzhledem ke změnám ve školském zákoně se v tomto školním roce žáci s LMP
na  prvním  stupni  začali  učit  dle  ŠVP  pro  základní  vzdělávání,  který  byl
v předchozím školním roce vytvořen. Žáci s LMP byli individuálně integrování
ve 2 třídách 1. stupně ZŠ a podpořeni v rámci podpůrných opatření dle nové
legislativy.
Žáci  druhého  stupně  s LMP mohou  na  naší  škole  dle  původního  školního
vzdělávacího programu (dle  RVP ZV – příloha pro  žáky s LMP) vzdělávání
dokončit. Dle tohoto vzdělávacího programu se vyučovaly 2 třídy žáků – 6. a 7
ročník a 8. a 9. ročník.
ZŠ  speciální  zůstala  beze  změny.  V těchto  třídách  jsme  zaznamenali  velký
nárůst žáků a zájem rodičů o naši školu. Počet míst v našich třídách nedostačuje,
budeme proto žádat na podzim 2017 o úpravu kapacity školy.
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Těžiště práce ZŠ speciální spočívá ve výchovné a vzdělávací činnosti, zaměřené
na  poskytování  elementárních  vědomostí,  dovedností,  na  vytváření  návyků,
potřebných k uplatnění v praktickém životě a na rozvíjení duševních i tělesných
schopností  žáků,  založeném na  důsledném respektování  jejich  individuálních
zvláštností.  O  úspěšnosti  zapojení  žáka  do  společnosti  nerozhoduje  pouze
úroveň jejich rozumových schopností a kvalita jejich vědomostí a dovedností,
ale  také  jejich  vztah  k  ostatním  lidem,  jejich  schopnost  komunikovat  a
navazovat osobní vztahy a v neposlední řadě i jejich osobní vlastnosti, povahové
rysy a úroveň chování. 
Zajišťujeme také vzdělávání žáků s kombinovanými vadami.
Dále jsme úspěšně otevřeli Přípravnou třídu ZŠ a také Přípravný stupeň ZŠs.
1. 9.  1998 byla při  naší  škole otevřena přípravná třída pro děti  předškolního
věku  a  pro  děti  s odkladem  povinné  školní  docházky.  V současné  době
vzděláváme všechny žáky, kteří potřebují intenzivní přípravu na vstup do 1 třídy.
V tomto školním roce jsme měli v této třídě integrovány dvě děti s PAS.
Cílem  přípravné  třídy  je  systematicky  připravovat  děti  k  bezproblémovému
začlenění  do  vzdělávacího  procesu.  Základem  je  organizovaná  činnost  dětí,
různé  druhy  her  (didaktické,  konstruktivní,  soutěživé),  rozhovor,  učení,
vycházky. Těžiště práce spočívá v rozumové výchově.
Výchovný a vzdělávací obsah je rozpracován do následujících okruhů -jazyková
výchova, matematické představy, rozvoj poznání, hudební, výtvarná, tělesná a
pracovní výchova.
Ve  školním roce  2016/2017 byl  opět  otevřen přípravný stupeň ZŠ speciální.
Předškolní výchova dětí s těžkým zdravotním postižením, je zde v regionu stále
nedostatečná. Docházelo 6 dětí. Vzdělávání je zajištěno speciálním pedagogem a
asistentem  pedagoga.  Výuka  je  individualizovaná,  zaměřená  na  rozvoj
rozumových  schopností,  dovedností,  sebeobsluhy  atd.  Rodiče  dětí  možnost
vzdělávání velmi uvítali.

1. Základní údaje o škole

S účinností  od  10.  11.  2016  nese  škola  nový  název:  Základní  škola  se
speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace. 
Od 1. 9. 1993 má naše škola právní subjektivitu - příspěvková organizace. 
Zřizovací listina byla vystavena MÚ Mělník dne 8. 6. 1993. Od té doby došlo
k několika  úpravám.  Poslední  Zřizovací  listina  je  datována  27.  6.  2016
s dodatkem z 10. 10. 2016 (nový název školy).
Od 1. 9. 2016 vyučování probíhá pouze v jedné budově na adrese J.  Seiferta
179/9, Mělník. 
Během hlavních  prázdniny 2016 byla  ve  škole  provedena celá  řada  úprav –
zajištění  bezbariérovosti.  Celá  přestavba  byla  financována  zřizovatelem  a
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dlouho  dopředu  byla  připravována.  Byly  vybudovány  bezbariérové  toalety,
upraveny toalety stávající,  byly vyměněny vchodové vstupní dveře a zajištěn
bezbariérový vstup do budovy.  Na vstupní schodiště byla naistalována plošina –
do provozu byla uvedena v listopadu 2016. Dále byla vybudována výdejna jídla,
která zde v budově chyběla – bez možnosti stravování v budově školy by nebylo
možné žáky ZŠs přestěhovat.  Náklady na zřízení moderně vybavené výdejny
jídla  byla  též  hrazena  z finančních  prostředků  zřizovatele.
V  průběhu  školního  roku  2016/2017  byl  též  dobudována  výtahová  plošina
obsluhující suterén, první a druhé nadzemní podlaží budovy. Žáci s pohybovým
postižením se mohou nyní pohybovat v rámci školy. 
Během června  a  hlavních  prázdnin  2017  byla  dokončena  úprava  zahrady  –
výměna vstupních vrat z ulice Kněžny Emy, rozšíření chodníků a snížení jeho
sklonu v rámci dalších bezbariérových úprav. Proběhla též oprava a renovace
plotů a oplocení hřiště. Následně byla rekultivována plocha zahrady – srovnání
terénu, úprava stávajících porostů (keře, stromy) a výsev nové travnaté plochy.

Na začátku školního roku měla škola:
  4 třídy ZŠ – z toho 2 třídy dle přílohy pro žáky s LMP:
                                                   47žáků       - z toho 18 dívek
  4 třídy ZŠ speciální 23 žáků - z toho 9 dívek
  1 třídu přípravného stupně 6 žáků - z toho 1 dívka
  1 třídu přípravnou                       8 žáků        -  z     toho 5 dívek
c e l k e m    84  žáků - z toho 32 dívek

Na konci školního roku byl stav žáků následovný: 
4 třídy ZŠ – z toho 2 třídy dle přílohy pro žáky s LMP:

   52 žáků    - z toho   18 dívek
ve 4 třídách speciálních    24 žáků - z toho   9 dívek
v 1 třídě přípravné                       10 žáků         - z toho   6 dívek
v 1 třídě přípravného stupně     6 žáků - z toho   1 dívka
                                                                                                                
c e l k e m                                    92 žáků - z toho  34 dívek

K jakým změnám v počtu žáků došlo v průběhu školního roku:
a) nově zařazeno ze ZŠ -   0 
b) odchod do ZŠ -   0
c) změna bydliště - odstěhování -   4 žáci

   - přistěhovaní -   0 
d)  DDÚ   umístění -   0
                              

V letošním školním roce je v provozu školní družina.
Na začátku školního roku bylo do družiny zařazeno 21 žáků, jejich počet 
v průběhu školního roku stoupl na 24 žáků. 
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Na začátku školního roku dojížděli žáci z 22 obcí.

2. Prostorové podmínky školy, vybavenost

Součástí budovy je sportovní sálek, venkovní hřiště, dvě dílny, cvičná kuchyňka
a  malá  zahrada.  V rámci  pracovního  vyučování  žáci  vytvářejí  výrobky
z keramické hlíny – pro tyto účely byla jedna u dílen upravena. Výrobky jsou
vypalovány v keramické peci.
Žáci  využívají  16  počítačů  připojených  k internetu  v multimediální  třídě,  9
počítačů  připojených  k internetu  v jednotlivých  třídách,  4  počítače  a  2
notebooky slouží k práci pedagogům. 5 počítačů jsou určeno pro správu školy.
Žákům slouží ve výuce též 12 tabletů. 
K sebevzdělávání  pedagogům  slouží  učitelská  knihovna,  kterou  se  snažíme
průběžně  aktualizovat.  Od  letošního  školního  roku  je  zřízena  výdejna  jídla
v budově školy, což byl jeden ze základních předpokladů k přestěhování žáků
z budovy v Cukrovarské ulici. 

Materiálně technické podmínky

Škola má dvě kopírky, dva scannery, dva barevné televizory, 2 DVD přehrávače,
11 CD přehrávačů. K praní v rámci hodin Pv se využívá automatická pračka.
K šití dívky používají celkem dva šicí stroje.
Ve výuce hudební výchovy je možné využít troje varhany a jednu reprosoustavu.
K výuce  využíváme celkem 25 počítačů  a  12  tabletů.  Pro potřebu učitelů  je
k dispozici 3 počítače a 2 notebooky. Správním zaměstnancům slouží 5 počítačů
– z toho 2 notebooky
Ve školním roce 2015/2016 byly pořízeny učební pomůcky a učebnice 
za 116. 087 Kč.

Počítačová třída

Dne  11.  7.  2002  ředitelka  školy  podepsala  předávací  protokol  od  AutoCont
OnLine a. s..  Škola tímto získala prvních 7 počítačů, připojených na internet a
tiskárnu.  Postupně  v průběhu  let  bylo  zařízení  učebny  vybavováno  dalšími
novými počítači. 
Celkový počet PC v této učebně koncem školního roku 2016/2017 
byl 18 ks.
Počítačová  učebna  je  využívána  nejen  pro  výuku  ICT  ale  i  ostatních
vyučovacích předmětů – učitelé využívají výukové programy, internet apod.
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Počítačová učebna je velice vytíženou učebnou, je využívána i pro výuku další
předmětů.
Počítačová gramotnost je důležitá i na našem typu školy, žáci se učí využívat
počítač jako běžní uživatelé – psaní textů, vyhledávání informací apod.
Další počítače jsou v ostatních učebnách.

II. Schválená vzdělávací koncepce

Žáci školy jsou vyučováni podle vzdělávacích programů:

1. Školní vzdělávací program pro ZV „Otevřená cesta“ č. j. 37/2016 ŠVP 
ze dne 30. 8. 2016

2. Školní vzdělávací program č.j. 632/2007 pro ZV vypracovaný podle RVP
pro ZV s přílohou pro žáky s LMP,  příloha: ŠVP pro přípravnou třídu,
příloha: ŠVP školní družinu

3. Školní vzdělávací program č.j. 400/2010 pro ZV vypracovaný podle RVP
ZŠS  pro  žáky  se  středně  těžkým  MP,  s těžkým  MP  a  souběžných
postižením více vadami

4. ŠVP „Já a svět“ pro ZŠ speciální, č.j. 41/2015 ze dne 31. 8. 2015

5. ŠVP pro přípravný stupeň ZŠ speciální č.j. 39/2015  ze dne 31. 8. 2015

6. ŠVP pro přípravnou třídu „Půjdeme do školy“ č.j. 40/2015 ze dne 31. 8.
2015

7. ŠVP pro Školní družinu „Čtyři roční období“ č.j. 42/2015 ze dne 31. 8.
2015

 Ve školním roce 2016/2017 bylo na ZŠ 13 žáků vzděláváno 
s podporou IVP a na ZŠ speciální to bylo také 13 žáků.

III.  Údaje o pracovnících školy
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Kvalifikovanost

1.– 5. postupný ročník
kvalifikace Třídní učitel

TU vych. + Sppg. I. (1. + 3. post. roč.) 
TU Sppg. II. (2. + 4. +  5.  post. roč.)

6.-9. postupný ročník
kvalifikace Třídní učitel

TU Sppg. III. (6. + 7. post. roč.) 
TU Sppg. IV. (8.+ 9. post. roč.) 
U Sppg. Ředitelka školy
U Sppg. Zástupkyně ředitelky školy
U vych.+ Sppg. Bez třídnictví

Speciální třídy + přípravná třída                                                                       
kvalifikace Třídní učitel

TU Sppg. Sp I.
TU Sppg. Sp.II
TU                            Sppg. SpIII.
TU Sppg + vych. Sp IV.
TU Předškolní vzdělávání Přípravná třída
TU Sppg. Přípravný stupeň

Asistentky pedagoga
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A  I. A – ZŠ
B II.A – ZŠ
C SP I.
D SP II
C SP III, SP IV
D Přípravný stupeň ZŠ speciální
E Přípravná třída

Všechny asistentky pedagoga jsou určeny pro zdravotně postižné žáky.

Škola má celkem 26 pracovníků. Z toho 13 pedagogů (přepočteno na úvazky -
12,64 ), dále 7 asistentů pedagoga (přepočteno na úvazky - 3,825). Ve školní
družině je zaměstnána 1 vedoucí školní družiny a 2 vychovatelky (přepočteno na
úvazky -  1,72).
Kromě  pedagogů  zaměstnáváme  5  správních  zaměstnanců  (přepočtenona
úvazky -  3,51) – 2 uklízečky, účetní, hospodářka, školník.

Jaká je aprobovanost:
Sppg.             12 pedagogů          (92,3 %)
SŠ + Sppg.                1 pedagog           (7,7 %)

Věkové složení pedagogických pracovníků

30 - 40 let  . . . . .5 pedagogů

40 - 50 let  . . . .  5 pedagogů

50 - 60 let . . . . . 2 pedagogové

důchodci . . . . . . 1 pedagog

Na škole pracují 2 muži pedagogové.

IV. Údaje o zařazování žáků

Příchody a odchody žáků - ZŠ:

1.9.2016 bylo zapsáno do:

1.ročníku 9 žáků
2. ročníku 1 žák
3. ročníku 3 žáci
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V průběhu školního roku bylo do ZŠ přihlášeno (přestup z jiné školy) – 10 žáků.
Odhlášeno bylo (z důvodu odstěhování) 6 žáků.

Příchody a odchody žáků – ZŠ speciální:
1.9. 2016 zapsáno do:

1.ročníku 3 žáci
6. ročníku 1 žák

V průběhu roku bylo do ZŠ speciální přihlášeni (přestup z jiné školy) – 2 žáci, 
odhlášeno nebyl nikdo.

1. Údaje o umístění vycházejících žáků
  
Ve školním roce 2016/2017 vychází ze ZŠ (dle LMP) celkem 10 žáků, z toho 5  
dívek. Z osmého postupného ročníku vychází 1 žák. Ze sedmého postupného 
ročníku vychází 1 dívka.
Z devátého postupného ročníku vychází 8 žáků, z toho 4 dívky.
Ze ZŠ speciální vychází 1 dívka.
Celkem vychází 11 žáků.
VII. ročník ZŠ (s LMP)
1 dívka

VIII. ročník ZŠ (s LMP)
1 chlapec

IX. ročník ZŠ praktická
8 žáků z toho 4 dívky

ZŠ speciální
1 dívka

Přijatí žáci ke studiu ve SOU, obor:

odborné učiliště / 
jméno

učební obor

SOU Liběchov
4 žáci opravářské práce, kuchařské 

práce, zahradnické práce
SOŠ a SOU Neratovice
2 žáci kuchař, zedník
OU Kanina
1 žák stravovací a ubytovací služby
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ISŠ Brandýs nad L.
1 žákyně stravovací a ubytovací služby
ŠŠ Pohoda Litoměřice
1 žákyně cukrářské práce

9 žáků bylo přijato do zvolených učebních oborů, z toho 4 dívky. Dvě žákyně
nepodaly přihlášku do SŠ.

Akce pro vycházející žáky:
 výstava vzdělávání
 schůzka  rodičů  vycházejících  žáků  s výchovným  poradcem  a  zástupci

těchto učilišť
 exkurze do SOU Liběchov
 exkurze do SOU Roudnice nad Labem

V. Údaje o výsledcích výchovně - vzdělávací činnosti

Prospěch:

1. pololetí % 2. pololetí %
Prospělo
s vyznamenáním 

12 23, 1 10 19, 2

Neprospělo 1 2 6 11, 5

Chování

1. pololetí % 2. pololetí %
2. stupeň 4 8 4 8
3. stupeň 0 0 7 13,4

Neomluvené hodiny

1. pololetí 2. pololetí
počet hodin prům. na žáka počet hodin prům. na žáka

ZŚ 71 1,47 431 8,31
ZŠ 
speciální

10          0,45 6 0,27

Prospěch a docházk žáků ze ZŠ - shrnutí
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ZŠ I.pololetí II.pololetí školní rok
Žáci celkem 50 52 52
Prospěli s vyznamenáním 12 10           -
Prospěli 37 36           -
Neprospěli 1 6           -
Z toho opakují ročník 2 2           -
Nehodnocen           -           -           -
Průměrný počet zameškaných 
hodin (omluvených)

88,63 88,44 177,07

Průměrný počet neoml. hodin 1,47 8,31 9,78
Průměrný počet zameškaných 
hodin

90,10 96,74 186,84

(omluvených i neomluvených)
Omluvené hodiny celkem 4282         4942 9224
Neomluvené hodiny celkem 71 431 502

Kázeňská opatření - ZŠ - shrnutí

ZŠ praktická I.pololetí II.pololetí
2.stupeň z chování 4 4
3. stupe(n z chování 0 7

Prospěch a docházka do ZŠ speciální – shrnutí
ZŠ speciální I.pololetí II.pololetí školní 

rok
Žáci celkem 23 24 24
Prospěli s vyznamenáním           -           -           -
Prospěli 23 24 24
Neprospěli           -           -           -
Ztoho opakují ročník           -           -           -
Nehodnocen           -           -           -
Průměrný počet zameškaných 
hodín

48,96 53,19 102,15
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(omluvených)
Průměrný počet zameškaných 
hodín

0 0 0

(neomluvených)
Průměrný počet zameškaných 
hodín

48,96 53,19 102,15

(omluvených i neomluvených)
Omluvené hodiny celkem 1311 1359 2670
Neomluvené hodiny celkem 0 0 0

Kázeňská opatření - ZŠ speciální nejsou.

Srovnání počtu neomluvených hodin:

počet neomluvených hodin
školní rok 1999-2000   .......................................... 3 141
školní rok 2000-2001   .......................................... 3 536
školní rok 2001-2002   .......................................... 1 520
školní rok 2002-2003   .......................................... 1 558
školní rok 2003-2004   .......................................... 1 532
školní rok 2004-2005   .......................................... 1 153
školní rok 2005-2006   ..........................................    753
školní rok 2006-2007 …………………………… 2 025
školní rok 2007-2008 …………………………… 1 830
školní rok 2008-2009 …………………………… 1 792
školní rok 2009-2010 …………………………… 1 010
školní rok 2010-2011……………………………..  984
školní rok 2011-2012……………………………..  555
školní rok 2012-2013……………………………..  865
školní rok 2013-2014……………………………..  261
školní rok 2014/2015……………………………..  161
školní rok 2015/2016……………………………..   96
školní rok 2016/2017……………………………..  502

Nejhorší školní docházka 
1. omluvené hodiny 

žák A – 348 hodin
žák B – 293 hodin
žák C – 283 hodin
žák D – 225 hodin
žák E – 213 hodin
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2. neomluvené hodiny
žák A – 109 hodin
žák B – 99 hodin
žák C – 60 hodin

Činnost výchovné komise

Ve školním roce 2016/2017 bylo jednáno na 12 školních výchovných komisích.,
z nichž ve dvou případech se zákonní zástupci nedostavili. 
Při jednáních výchovných komisí je přítomen třídní učitel, výchovný poradce,
metodik prevence a ředitelka školy a dle projednávaných skutečností kurátoři a
zástupci OSPOD.

Konkrétní přestupky, které výchovná komise řešila:

projevy šikany, kyberšikany 1 případ
špatná školní docházka 2 případy
agresivní chování vůči spolužákům 4 případů
kouření v areálu školy žádný 

případ
porušování školního řádu a neplnění šk. 
povinností

5 případů

nevhodné chování k vyučujícím 4 případy
neplnění školních povinností 4 případy
krádeže žádný 

případ
napadení učitele žádný 

případ
návykové látky (drogy) žádný 

případ
napadení spolužáka 1 případ
selhávání ve výuce 1 případ
záškoláctví 2 případ

VI. Údaje o inspekční činnosti

15



ZŠ se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace

 28. 2. 2017 – 6. 3. 2017  proběhla kontrola ČSI zaměřená na dodržování 
ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích předpisů, 
které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, 
vykonávaná podle § 174 odst.2 písm. d) školského zákona.
Nebyla shledána žádná závažná pochybení. 

Další kontrolní činnost:
 12. 4. 2017 proběhla kontrolní činnost, jejímž předmětem bylo 

hospodaření s veřejnými prostředky a tvorba vnitřního kontrolního 
systému (zřizovatel školy – MěÚ Mělník)

VII. Údaje o akcích školy a mimoškolních aktivitách

1. Soutěže

a) Výtvarné

 Školní výtvarné soutěže během celého školního roku
 Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“ – jaro 2017

b) Sportovní

Vzhledem k malému počtu žáků 2. stupně není možné se již sportovních soutěží
žáků II. stupně účastnit.
Sportovní soutěže realizujeme pro žáky během celého školního roku – v rámci
školy.

2. Další akce

a) Den otevřených dveří 
Den otevřených dveří se konal v budově v ulici J. Seiferta 179/9 
dne 16. 3. 2017. Byl určen zejména pro budoucí rodiče a žáky 1. tříd. Naším
cílem bylo také oslovit  rodiče dětí,  kteří  by měli  zájem o přípravnou třídu a
přípravný  stupeň  ZŠ  speciální.  V rámci  přípravy  dne  otevřených  dveří  jsme
informovali rodičovskou veřejnost prostřednictvím našich webových, plakátků,
které byly rodičům k dispozici u dětských lékařů, odborných lékařů a dalších
odborníků  (PPP Mělník,  logopedické  ordinace  atd.).  Pozvánka  na  tento  den
vyšla také v tisku. Od 1. 9. 2017 nám byla nově stanovena spádová oblast pro
žáky ZŠ, kterou jsou mělnické azylové domy a žáci, kteří mají trvalé bydliště na
adrese Nám. Míru 1, Mělník (což je MěÚ Mělník). 

b) Zápis do prvních tříd

16



ZŠ se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace

Zápis do prvních tříd proběhl dne 12. dubna 2017.  Přišli k nám nejen rodiče a 
budoucí prvňáčci, ale také děti do přípravné třídy a přípravného stupně ZŠ 
speciální. Zápis probíhal ve dvou učebnách. K zápisu přišlo 24 dětí se svými 
rodiči, bylo vydáno 7 odkladů povinné školní docházky. 

c) Výukové přednášky

●  Regionální  muzeum  Mělník  nabídlo  v letošním  školním  roce  opět  další
zajímavé  interaktivní  programy  pro  naše  děti.  Všechny  třídní  kolektivy
spolupracují v rámci svých možností  a potřeb s RMM. I žáci speciálních tříd
muzeum navštěvují a program je jim plně přizpůsoben.

● Městská  knihovna Mělník nám již  několik let  pro naše  žáky nabízí  různá
témata  besed,  které  se  vztahují  k učivu  jednotlivých  ročníků.  Také  letos
probíhaly besedy na různá témata jak pro mladší tak i starší žáky. Vždy je možné
se domluvit na konkrétním tématu pro třídu. 

● Městská policie Mělník již po několik let připravuje pro naše děti  v rámci
prevence  patologických  jevů  programy  pro  všechny  věkové  kategorie.
V letošním  školním  roce  jsme  vybrali  tato  témata:  Medvídek  Šikula,
Sebeobrana, Vandalismus, Právní povědomí, Kyberšikana, Vím, kdo mě hlídá,
Malý Empík, Šikana. 
Všechny  tyto  programy  jsou  velice  přínosné  a  jsou  přizpůsobeny  věku  a
možnostem žáků. Je pro nás velice důležité,  že lektoři MěP Mělník, již naše
žáky znají a jsou schopni komunikovat i s dětmi s těžším postižením.

●  V rámci prevence patologických jevů spolupracovala naše škola i v letošním
roce s lektory občanského sdružení Semiramis. Dlouhodobý program primární
prevence  byl  zaměřený  na  rizikové  chování  v třídním  kolektivu.  Cílem
programu je zlepšení vztahů a komunikace mezi žáky.

●  Na  konci  školního  roku  se  žáci  3.,  4. a  5.  ročníku  zúčastnili  dopravně
výchovné akce pořádané na dopravním hřišti na Mělníku. Žáci si mohli ověřit
své znalosti z dopravní výchovy. Celá akce se žákům velmi líbila. 

d) Výstavy, jarmarky a kulturní akce

●  Každoročně se zúčastňujeme prodejních jarmarků pořádaných Regionálním
muzeem v Mělníku.
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Začátek školního roku je opět ve znamení příprav na vánoční prodej, který se
uskutečnil v sobotu 3. 12. 2016. Zde úspěšně vystavujeme a prodáváme výrobky
našich žáků, které jsou velmi žádané pro svoji  originalitu a  minimální  cenu.
Návštěvníci muzea, kteří si výrobky kupují, jimi obdarovávají své blízké a dělají
tak radost sobě i jim. Oblíbené jsou drobné výrobky keramiky. 
Velikonoční jarmark se v Regionálním muzeu Mělník konal  8. 4. 2017. Opět
jsme  prodávali  jarní  a  velikonoční  dekorace  včetně  keramických  výrobků.
Získané finanční prostředky používáme na nákup nového materiálu.
 
● Vánoční výstava žáků ZŠ speciální, kde si mohli výrobky žáků prohlédnout a
zakoupit rodiče, žáci jiných škol i veřejnost, proběhla u nás ve škole dne 14. 12.
2016. Velikonoční výstava žáků ze speciálních tříd byla zaměřena na výrobu
velikonočních dekorací. Byla realizována opět u nás ve škole a to dne 

 Žáci naší školy navštívili také dvě divadelní představení. Obě představení se
konala v MKD v Mělníku. Účastnili se ho žáci ZŠ speciální, mladší žáci ZŠ a
přípravné třídy. Dále naše škola spolupracuje také s DDM – např. cvičení na
trampolínkách apod.

● Dalšími akcemi zejména pro mladší žáky byl Karneval, Den dětí, Bublinová
show  apod.  Vždy  jsou  tyto  akce  připravovány  s velkým  zaujetím  všech
pedagogů. Jejich cílem je připravit pro děti a žáky hezké dopoledne, na které
budou dlouho vzpomínat.

●  V tomto školním roce se také podařilo opět zrealizovat canisterapii pro těžce
postižené žáky. Tato metoda je pro děti s těžkým a kombinovaným postižením
velice  přínosná.  Kontakt  se  psem  probíhá  dle  individuálních  možností  dětí.
V příštím školním roce bychom rádi pokračovali

● Další akcí, která se rozběhla již na jaře 2015 a s stále se nám ji daří udržet, je
„Muzikohraní“,  které  je  zacíleno  na  žáky  ZŠ  speciální  a  I.A.  Probíhá  díky
sdružení „Sun of Art“. Jedná se o pravidelné lekce „muzicírování“ a poznávání
hudby a sami sebe.

● Pravidelnou každoroční akcí je „Den bezpečí“, který seznamuje žáky všech
věkových stupňů v integrovaným záchranným systémem a upozorňuje na různá
nebezpeční, která dětem hrozí. V tomto školním roce se konal v červnu 2017 a
účastnili se ho všichni žáci naší školy.

V tomto školním roce proběhly také výlety třídních kolektivů:
Třídní kolektivy se vydávají na výlety dle svých možností – proběhl výlet 
speciálních tříd a mladších žáků ZŠ do čokoládovny Rhodas a Svíčkárny 
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v Šestajovicích, také do ZOO Praha. Starší žáci naší školy se vypravili do 
Poděbrad a  výletní lodí Fidelio na plavbu po Labi. 

e) Hodnocení plavání 2016

Od  února  do  května  se  uskutečnila  na  plaveckém bazénu  v Mělníku  výuka
plavání. Zúčastnilo se jí 15 žáků. Jednalo se o žáky 3., 4., 5. Výuka proběhla
v 10  lekcích  pod  vedením  lektorů  plavecké  výcvikové  školy  Roudnice  nad
Labem. Na konci výcviku plavání žáci získali plavecké osvědčení. 

3. Projektové vyučování

Naši pedagogové se snaží v průběhu roku zařazovat do vyučování různé
projekty,  které  jsou  nejen  zpestřením běžných  hodin,  ale  zároveň slouží  pro
opakování učiva či naopak intenzivnímu vstupu do nové látky. Některé projekty
seznamují žáky s právě probíhajícím obdobím roku. V jednotlivých třídách bylo
zpracováno mnoho zajímavých projektů.

V letošním školním roce to byla tato témata:
 Bílá tma – prevence
 Den stromů
 Den zvířat
 Zvířata v zimě
 Advent
 Den vody
 Den dětí
 Holocaust
 Valentýn
 Halloween
 Strašidelná škola
 Den matek a mnoho dalších

4. Další vzdělávání

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy
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školní rok 2016/2017

Ve  školním  roce  2016/2017  se  pedagogičtí  pracovníci  zúčastnili  celkem
vzdělávacích akcí. Na vzdělávání bylo v rámci DVPP uvolněno celkem 24 760
Kč. Na školení  správních zaměstnanců bylo vydáno 3934 Kč. Celkově škola
vydala na DVPP 28694 Kč.   

Seznam akcí DVPP pro školní rok 2016/2017 - pedagogové

JMÉNO SEMINÁŘ DATUM Kč

Laloušková Kateřina Poradenství – praktický seminář   10. 11.  2016
0 Kč

Vedralová Vlasta Poradenství – praktický seminář 10. 11.2016
0 Kč

Laloušková Kateřina
Novela školského zákona

    4.4.2017 0 Kč

Vedralová Vlasta Novela školského zákona 4.4.2017
0 Kč

Kostelecká Kateřina
NAUTIS

Řeč a problem.komunikace 19.-20.4.2017 3 200,-

Červenková Irena
NAUTIS

Alter.metody komun.
21.4.2017 1 300,-

Václavíková Radka
NIDV

Inspirace pro učitele
23.,31.5.2017 1 660,-

Červenková Irena
NIDV

Právní předpisy ve šk.prost. 18.4.2017 600,-

Vedralová Vlasta Poruchy chování I. 1.6.2017 0 Kč

Červenková Irena Poruchy chování 1.6.2017
0 Kč

Laloušková Kateřina
Kvalifikační studium pro

ředitele škol
od října 2016

6000 Kč -
semestr

VIII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

1. Hodnocení MPP za rok 2015/2016

 Evaluace PP školy a dokumentace

Dokumentace
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 ŠMP shromažďuje a eviduje veškeré informace a zpětné vazby v daném 

období, eviduje výskyt rizikových forem chování u jednotlivých žáků. 

Vede deník ŠMP, kde tyto informace průběžně zaznamenává.

 V závěru školního roku ŠMP vypracovává na základě dokumentace a 

podkladů od třídních učitelů hodnocení PP školy. 

 Téměř všechny plánované aktivity pro školní rok 2016-17 proběhly tak, 

jak jsou uvedeny v preventivním plánu školy.

Evaluace uskutečněných aktivit

 Aktivity pro rodiče byly všechny nabízeny podle plánu, využili je nejvíce 

rodiče vycházejících žáků a rodiče žáků školy speciální (společné akce). 

Úkolem zůstává posílit zájem rodičů ze sociálně slabších rodin.

 Studium a školení pro pedagogy probíhalo podle plánu a zájmu 

vyučujících. Všechny projekty, akce a programy jsou v preventivním 

plánu uvedeny. Programu Boys and Girls Plus nebyl v tomto školním roce

realizován, podle možností může být zařazen v dalším šk. roce.

 Programu selektivní dlouhodobé primární prevence rizikového chování 

Centra primární prevence Semiramis o. s. se účastnilo čtrnáct žáků 

šestého a sedmého ročníku. Závěrečná zpráva a evaluace programu bude 

dodána ředitelce školy a ŠMP  od lektorek programu. Program selektivní 

intervence bude v této třídě probíhat i v dalším školním roce s navýšením 

dvou setkání.

 Spolupráce s preventivní skupinou MP probíhá každý rok, třídní učitelé 

vybírají z nabízených besed a interaktivních programů. Tyto besedy 

zvyšují informovanost žáků o daných tématech, rozvíjí komunikační 

schopnosti dětí a nabízí modely správného chování a postojů žáků. K 

tématům a modelům chování se vracíme v dalších školních činnostech. Z 

další nabídky programů preventivní skupiny MP budeme vybírat i v 

dalším školním roce.
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 Projekty TU s tématy dopravní výchovy zvyšují informovanost žáků a 

správné chování v dopravním provozu a na ulici je posilováno při 

vycházkách a dalších akcích školy.

 Akce a projekty nespecifické prevence a všechny ostatní aktivity 

podporují školní klima a kladně působí na vztahy mezi žáky, podporují 

sociální dovednosti žáků.

Evaluace cílů

 Škola sídlí již v jedné budově. Spolupráce poradenského týmu se zlepšila,

metodik prevence se plně účastní výchovných komisí apod.

 V tomto školním roce již také probíhala setkání s okresním metodikem 

prevence p. Edrem. Informace a spolupráce s okresním metodikem 

prevence probíhá i elektronickou formou.

 V letošním školním roce se ve spolupráci s centrem primární prevence 

Semiramis povedlo získat projekt Bezpečné klima pro další školní rok, 

stejně tak v této spolupráci proběhne školení “Kočičí zahrada”.

 Další cíle školního preventivního programu byly postupně plněny.

Seznam aktivit

 Pedagogičtí pracovníci

 další vzdělávání

 ředitelka školy - Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, semináře 

MěÚ 
 zástupkyně školy - profesní průprava zástupce ředitele, NIDV úpravy ŠVP

v systému,  seminář MěÚ Poruchy chovámí I. (Drbohlav)
 ŠMP v tomto šk. roce zakončila studium- Specializační studium pro ŠMP, 

Klinika adiktologie, 1. LF UK Praha, ŠMP - metodické schůzky s 

okresním metodikem prevence Mgr. Davidem Edrem (dvakrát ročně), 
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probíhá spolupráce, ŠMP - setkání o.s. Semiramis (dvakrát ročně), 

seminář MěÚ Mělník Poruchy chování I. (Drbohlav), Právní předpisy ve 

školství (NIDV), Alternativní komunikace (NAUTIS Praha),
 školení pedagogů podle aktuální nabídky DVVP - jedna vyučující - 

NAUTIS - dva semináře, jedna vyučující - Inspirace pro pedagogy - práce

v Čj, pedagogové školy - metodické školení se ŠMP - PP školy a krizový 

plán školy, jedna vyučující - pravidla třídy - v rámci spolupráce se 

SEMIRAMIS

Seznam aktivit pro žáky i rodiče

Programy, akce, projekty specifické prevence

 Dlouhodobý preventivní program o.s. Semiramis - Vztahy v kolektivu, 

agrese, šikana - odborní lektoři organizace, účast TU, ŠMP podle 

možností, 6.-7. ročník, v průběhu celého školního roku
 Bílá temnota –Projekt zaměřený na drogovou tematiku - Mě P Mělník, 6.-

9. roč.,13.10.2016 
 Kyberšikana- program MěP Mělník, 6.-9. roč., 7.11.2016
 Rasismus – program MěP Mělník, 6.-9. roč., 21.11.2016
 Mezinárodní den tolerance- osvojení pojmu, modelové situace, 5.-10. roč. 

zšs,16.11.2016
 Dopravní výchova - základy správného chování v silničním provozu, 

projekt s návaznou výukou - 1.-4. roč. zšs, 16.11.2016
 Vandalismus - MP, vznik vandalství, jeho znaky a druhy, krádeže - rozdíl 

mezi krádeží a loupeží, spojení s užíváním návykových látek, 6. - 9.r. zš – 

II. stupeň, 12.12.2016
 Šikana - program MěP Mělník, 6.-9. roč., 14.12.2016
 Právní vědomí - program MěP Mělník,6.-9.roč., 9.1.2017
 Světový den bez tabáku - projektový den, 6. - 9. ročník, 11.5.2017
 Malý Empík - MP, správné chování na ulici, upravená kontrolní činnost 

na ulici (oslovení občanů, zjišťování přestupkového jednání, hodnocení 

obrázkem),  přípravná třída zš, 3- 10..r.zšs, 21.3. 2017
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 Šikana  - MP,  beseda (problematika šikany a trestnost za její konání, 

tématické hry k tématu, 6. - 9.r. zš – II.stupeň, 21. 4. 2016

 Pozn.: Programy Preventivní skupiny MP jsou interaktivní, probíhají po 

celý školní rok. Výhodou je, že policisté naše děti již dobře znají a v 

programech na ně velmi dobře reagují.

Aktivity nespecifické prevence

 Mezinárodní den tolerance- osvojení pojmu, modelové situace, 

16.11.2016
 Chování na jedničku - projekt 1. A o slušném chování, kamarádských 

vztazích, 22.11.2016
 Vím, kdo mě v noci hlídá - MP, návštěva služebny městské policie, 

výbava  a práce policisty, kamerový systém, 1. - 10. ročník zšs, přípravná 

třída, 1. - 5. roč. zš, 28.11. 2016
 18.1., 23.1., 27.1., 30.1. 2017- Správná péče o zoubky- program péče o 

chrup ve čtyřech blocích 18.1., 23.1., 27.1., 30.1. 2017
 Den bezpečí a pořádku - ukázka práce všech složek záchranného systému 

(sebeobrana, psovodi, vězeňská služba, jízdní policie,hasiči, záchranná 

služba, ČČK, sociální služby města) a zároveň možnost práce na 

jednotlivých stanovištích (Besip, MP, Policie ČR, záchranná služba, 

ČČK…) - 18. 5. 20167
 Ochrana člověka za mimořádných událostí - TU všech tříd (různá témata 

podle schopností žáků), projekt osobní bezpečí, první pomoc, důležitá tel. 

čísla, přírodní katastrofy - správné chování, evakuace…, 22.6. 2017

Ostatní projekty a akce

 Zooterapie ,,Pětilístek“, zooterapie, jízda na koňském hřbetu spojená s 

terapeutickým cvičením, Zoopark Zelčín, 5 dětí zšs, 29.9.2016—

24.11.2016
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 Hafani - vycházka městem, Reg. muzeum Mělník, zšs, zš 1.-3. 

roč.3.10.2016
 Podzimní příroda a plody - projekt 2.A, 3.10.2016
 Den zvířat - projektový den s účastí všech tříd, 7.10.2016
 Strašidelná škola - halloveenské tvoření, 1.A, 21.10.2016
 Halloween - tradice anglicky mluvících zemí, Aj, 3.-5. roč.31.10.2016
 Dušičky - naše tradice, 6.,7. ročník, 1.11.2016
 Muzikohraní- hraní na různé hudební nástroje, zpěv, prostory školy, 

4.11.2016-28.6.2017
 Vzdělání 2016- účast vycházejících žáků na prezentaci učilišť, 12.10.2016
 Prezentace uč. oborů, OU Roudnice nad Labem, Liběchov, 2. stupeň, 3.B,

8. a 10. 11.2016
 Bublinová show - představení pro všechny třídy v budově školy, 

15.11.2016
 Slavnost slabikáře - zábavné plnění úkolů, slavnostní předání slabikáře, 

1.A,16.11.2016
 Návštěva knihovny - Advent - tradice, 9.A, 23.11.2016
 Návštěva divadelního představení Krejčík Honza - zšs, přípravná třída, 1. 

- 2. ročník zš, 27. 11. 2015
 Návštěva divadelního představení Krejčík Honza - zšs, přípravná třída, 1. 

- 2. ročník zš, 27. 11. 2016
 Vánoce 50. a 60. let - interaktivní výstava Reg. muzea Mělník, zšs a 1.A, 

29.11. 2016
 Advent očekávání Vánoc - dílny s účastí rodičů, výzdoba školy,všechny 

třídy, 29.11 a 1.12.2016
 Exkurze - návštěva OU Roudnice n/l., Liběchov, 2. stupeň, 30.11., 

2.12.2016
 Sbírka pro pejsky - sbírka pro zvířata městského útulku, 1.-16.12. 2016
 Mikuláš v DDM a návštěva Mikuláše ve třídách- DDM - čertovská 

pohádka, příchod Mikuláše, příprava žáky 2. stupně zš, 5.12.2016
 Volba povolání, IPS Mělník, 9.A, 6.12.2016
 Výchovný koncert - hudební dílna, pro zájemce všech tříd, 9.12. 2016
 Vánoční výstava - celá škola, 14.12.2016
 Advent a svátky vánoční - zvyky a tradice, zpívání u stromečku
 Vánoční besídka - všechny třídy, 22.12.2016
 Tři králové - projektový den, 1.A, 6.1.2017
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 Holokaust - po stopách cikánských táborů, 9. A, 26.1. 2017
 Zvířata v zimě - projektový den 1.A, 8.2.2017
 Valentýn - projektový den, 9.A, 9.2.2017
 Pohádkový týden - projekt 1.B a 2.B, 6.-10.2.2017
 Návštěva knihovny - Začínající čtenář, 1.A, 28.2.2017
 Návštěva divadelního představení Krejčík Honza - zšs, přípravná třída, 1. 

- 5. ročník zš,3.3.2017
 Velikonoce v Reg. muzeu Mělník - interaktivní program, přípravná tř. zšs,

1.A, 14.3.2017
 A je tu jaro - projektový den 1.A, 15.3.2017
 Exkurze ke dni vody- návštěva objektů zpřístupněných městem Mělník, 

6., 7. ročník, 22.3. 2017
 Velikonoční tvoření - 2. stupeň, projektové dny, 4.4 a 6.4. 2017
 Planeta Země- život na Zemi, ekologie, společná koláž- svět plný života, 

3.B, 21.4.2017-
 Rytíři - div. představení, příp. třída, zšs, 1.A, 25.4.2017
 Den Země - projektový den, 9.A, 27.4.2017
 Čarodějnický den - tradice, projektový den 1.A, 27.4.2017
 Mezinárodní den parků- význam, chování v přírodě, vycházka do parku 

spojená s poznáváním rostlin a živočichů, 3.B, 24.5.2017
 Den matek – vážíme si maminek, 6., 7. ročník, 27.5.2017
 Naše město - významná místa, návštěva věže, projektový den 1.A, 

1.6.2017
 1.6.2017- Mezinárodní den dětí- význam svátku, pojem rodina, sportovní 

hry v parku, návštěva věže kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku, 2. B, 3.B, 

2.A, 1.6.2017
 Jezinky - div. představení, příp. třída, zšs, 1.A, 5.6.2017
 Návštěva knihovny - Fantasy literatura, 9.A, 7.6.2017
 Malujeme písničky - projektový den 1.A, 8.6.2017
 Výlet - čokoládovna Šestajovice, příp. třída, zšs, 1.A, 20.6.2017
 Výlet lodí - 2. stupeň zš, 23.6.2017
 Výlet - lázeňské město Poděbrady, 2. stupeň zš, 28.6.2017
 DDM cvičení -  DDM - cvičení s hudbou, pohybové hry v DDM, 

2. Plnění plánu EVVO za období školního roku  2015/ 2016
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V tomto školním roce se trochu ztížily podmínky vzhledem k využití 
zahrady pro její začlenění  do EVVO školy. Škola prochází rekonstrukcí a 
zahrada je proto mimo provoz a žáci na ni nesmí vstupovat. S tím je 
spojené o to, že se nevyužívají vlastní výpěstky v při vaření v Pv  a vedení 
ke správnému stravovaní. Zahradu musí zatím suplovat pouze péče o 
pokojové rostliny a pěstování za okny tříd.

Učitelé také vyuřívají přilehlý park pro pozorování živočichů a rostlin při 
vycházkách s dětmi.

       

Září a říjen

V rámci předmětů Prv, Př , Vl probíhaly vycházky  podzimní přírodou, kde
žáci  pozorovali  změny  v  krajině.  Sbírali  přírodniny,  které  použili  při
zhotovení výrobků na vánoční prodejní výstavu. 

29. 9. 2016 – 24. 11. 2016 – Zooterapie „Pětilístek“- vybraní žáci ZŠs 

29. 9. 2016 – 24. 11. 2016 – Zooterapie „Pětilístek“- vybraní žáci ZŠs 

        3. 10. 2016 Hafani – výstava plyšových hraček – RMM – ZŠs + mladší žáci
ZŠ 

  13. 10. 2016 – Bílá temnota. Drogy. Cesta tam a zpět – projekt Městské a 
Policie ČR, žáci II. Stupně.

Listopad a prosinec

      Jako každý rok probíhaly  přípravy na  tradiční vánoční prodej uskutečněný 
v Regionálním muzeu v Mělníku. Žáci se učili pracovat s hlínou, 
přírodninami, provázky a prováděli aranžovací práce s vánoční tematikou. 
Na vycházkách děti pozorovaly změny v přírodě. 

Školní akce 

29. 11. 2016 Vánoční výstava – RMM - ZŠs + mladší žáci ZŠ 

2. 12. 2016 Exkurze – OU Liběchov - Šestý až devátý ročník se zúčastnil 
exkurze do OU Liběchov, kde měly možnost se inspirovat , ale i zakoupit 
vánoční dekorace

3. 12. 2016 Vánoční výstava v rámci Vánočního jarmarku V RMM 
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5. 12. 2016 Mikulášská nadílka ve škole 

12. 12. 2016 Vandalismus – Městská policie Mělník – žáci II. stupně 

14. 12. 2016 Vánoční výstava ve škole – prodejní výstava vánočních 
dekorací (výrobky žáků) - ZŠs + mladší žáci ZŠ 

Leden a únor

Třídy uskutečnily vycházky do přírody podle svých plánů vycházek a 
exkurzí.

 ZŠs + mladší žáci ZŠ se během ledna učili správnému stravování a 
otužování jako prevenci před onemocněním viry.

18. 1., 23. 1., 27. 1., 30. 11. 2017 – Správná péče o zuby – přednáška ve 
čtyřech blocích o dutině ústní spojená s nácvikem čištění zubů – třída III.B 

Ve třídách a v prostorách školy  během zimy žáci pečovali o rostliny, za 
okny přikrmovali ptáky.

Březen a duben

Vycházky dle plánu vycházek a exkurzí, hry v přírodě. Sběr přírodnin 
vhodných na velikonoční dekorace.

3. 3. 2017 Písnička z šitíčka – divadelní představení Honzy Krejčíka, Mekuc
- ZŠs + mladší žáci ZŠ 

14. 3. 2017 Velikonoční dílny – vyrábění spojené s vyprávěním o zvycích – 
RMM - ZŠs + mladší žáci ZŠ 

21. 3. 2017 Mladý strážník – pravidla silničního provozu v terénu s 
Městskou policií Mělník - ZŠs + mladší žáci ZŠ 

8. 4. 2017 Velikonoční výstava v rámci Velikonočního jarmarku v RMM 

Jednotlivé ročníky si připravily třídní projektové dny k svátkům jara.

Květen a červen

 Vycházky a exkurze prováděly třídy podle svých plánů vycházek a exkurzí. 

5. 6. 2017 Jezinky bezinky – pohádkové představení, Mekuc - ZŠs + mladší 
žáci ZŠ  
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20. 6. 2017 Výlet do čokoládovny RODAS v Šestajovicích - ZŠs + mladší 
žáci ZŠ 

23. 6. 2017 Výlet lodí – výletní parník Fidelio – žáci II. stupně – pozorování 
fauny a flóry kolem řeky, soutok Labe s Vltavou, komory Hořín

27. 6. 2017 Výlet do lázní Poděbrady – třída VII.A 

28. 6. 2017 Výlet do lázní Poděbrady – třída IX. 

Projekty 

V průběhu školního roku se u nás ve škole uskutečnilo mnoho projektů v 
rámci EVVO, které realizovaly jednotlivé třídy dle možností dětí. Některé 
byly záležitostí celoškolní – např. Den zvířat, Branný den – ochrana člověka 
za mimořádných událostí apod., Vánoční tvoření, Velikonoční tvoření 
,dopravní výchova, Strašidelná škola, Halloween, Dušičky, Tři králové, 
Advent, Zvířata polárního kruhu, Zvířata v zimě, Pohádkový týden, 
Holocaust – po stopách cikánských táborů u nás, Den Země,  Světový den 
bez tabáku, Barevný den, Voňavý den, Moje město, 

Akce a významné dny přípravného stupně ZŠ speciální – samostatné, 
program byl uzpůsoben potřebám a možnostem dětí – Zvířata, Zdobení 
vánočního stromku na Nám. Míru, Světový den vody, Ochrana Země, Mám 
rád svoji maminku, Co se děje v úlu. 

V průběhu celého roku byli žáci vedeni k šetření vodou , energiemi a 
probíhal elektrosběr.

3. Hodnocení tříd v     školním roce 2015/2016

Speciální třída I. B
Třída  I.B je  třídou speciální.  V roce  2016 -  17  zde  bylo  zapsáno šest  žáků
(všichni  chlapci)  v  prvním  a  druhém  ročníku  zš  speciální.  Dva  žáci  byli
vzděláváni  v  rámci  individuálního vzdělávání.  Ve třídě  spolupracuje  učitel  a
asistent pedagoga. 
Kromě plnění výukového plánu byl dáván důraz na schopnost pracovat a hrát si
společně, tolerovat přítomnost druhých (práce v kroužku), respektovat pravidla,
dodržovat režim práce, ale také být společně na veřejných akcích - divadelní
přestavení, koncert, den bezpečí a pořádku, vše nejlépe v co největší pohodě a
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vlídné atmosféře.  Takto třída se postupně dokázala zapojit do těchto cílených
aktivit.

Speciální třída II.B
Třída II.B je třídou speciální. Ve školním roce 2016/2017 ji navštěvovalo 6 dětí
– 5 dívek a 1 chlapec. Žákům této třídy pod vedením třídní učitelky a asistentky
pedagoga se  dařilo  se  úspěšně  zapojovat  do dění  ve  škole.  Žáci  se  účastnili
mnoha projektů. 

Speciální třída III.B

Ve školním roce 2016/2017 bylo ve třídě III. B zapsáno celkem šest žáků, jedna
dívka a  pět  chlapců ve věku 11-17 let.  Žáci  byli  umístěni  v  5.,  6.,  8.  a  10.
ročníku. Ve třídě působila asistentka pedagoga.
Výuka probíhala podle ŠVP č.j. 400/2010 pro ZV vypracovaného dle RVP ZŠS
pro žáky se středně těžkým MP a ŠVP ,,Já a svět“ pro ZŠ speciální č.j. 41/2015.
Vycházející žákyně byla přijata na Integrovanou střední školu v Brandýse nad
Labem- Staré Boleslavi, obor stravovací a ubytovací služby.
V průběhu  školního  roku  se  žáci  zúčastnili  různých  kulturních  představení,
projektových dnů, zajímavých přednášek a školního výletu spojeného s exkurzí.
Programy byly pestré a rozmanité a vždy přizpůsobené potřebám žáků. Výuka
byla spojena s pravidelnými vycházkami do parku a historické části města.
Školní rok proběhl bez vážných kázeňských přestupků.

Speciální třída IV. B

Třídu  IV.  B  navštěvovalo  ve  školním  roce  2016/2017  6  dětí  (3  dívky  a  3
chlapci), z nichž jedno děvče bylo vzděláváno doma (domácí vzdělávání). Žáci
byli vzdělávání podle těchto školních vzdělávacích programů: ,,Já a svět pro ZŠ
speciální, č.j. 41/2015  a  400/2010 ŠVP pro zv, vyprac. dle RVP ZŠS s přílohou
pro žáky s těžkým MP a souběžným postižením více vadami – od 31.8.2010. 4
žáci  byli  vyučováni  podle  IVP a  všichni  hodnoceni  slovně.  Ve třídě  působil
asistent pedagoga, který byl nápomocen všem dětem během výuky i mimo ni.
Během školního  roku  žáci  plnili  své  výukové  plány,  absolvovali  nejrůznější
školní  i  mimoškolní  akce  (Bublinová  show,  Muzikohraní,  Vánoční  jarmark,
Barevný den, různá divadelní představení a podobně) a zvládli  i  školní výlet
(Svíčkárna Šestajovice) a několik vycházek do okolí naší školy.

Přípravná třída 
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 V září bylo přihlášeno 8 dětí z toho 5 dívek. V závěru školního roku bylo dětí
10  z toho 5 dívek.
I  tento  školní  rok  byly  přihlášeny  děti  s odkladem  školní  docházky  a  děti
předškolní.
Vzdělávání  dětí  probíhalo  podle  vzdělávacího  programu  předškolního
vzdělávání v oblastech Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý,
Dítě a společnost, Dítě a svět. Ve skupině přípravné třídy byli zařazeni také 2
chlapci s poruchou autistického spektra – výuka jim byla přizpůsobována. Oba
byli  dobře  přijati  a  jejich  vzdělávání  v přípravné  třídě  probíhalo  dle  jejich
možností a schopností.
Během  celého  roku  si  všichni  cílevědomě  a  systematicky  rozvíjeli  fyzické,
psychické  i  sociální  schopnosti  a  dovednosti,  prodlužovali  svou  pozornost,
vytvářeli  si  kladné sociální postoje. Výuka probíhala tak, aby došlo k rozvoji
hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, zrakovému i sluchovému rozlišování,
rozšíření  slovní  zásoby,  k rozvoji  matematických  představ,  pracovních,
pohybových, výtvarných a hudebních dovedností.
I v tomto školním roce se děti nejen učily, ale také bavily. Navštívily zajímavé
akce jak sportovní tak kulturní, účastnily se muzikohranní. Ve škole proběhlo
mnoho aktivit, ve kterých spolupracovaly s žáky z dalších tříd a jejich pedagogy.
Ve třídě působila asistentka pedagoga.

Přípravný stupeň ZŠ speciální
V tomto školním roce byl opět v naší škole nově otevřen přípravný stupeň pro
žáky s těžkým zdravotním postižením. Jedná se o děti od 5 let věku, které se
připravují na plnění povinné školní docházky v ZŠ speciální.
Třída měla 6 žáků – z toho 5 chlapců a 1 dívku. Ve třídě působila také asistentka
pedagoga. Vzdělávání dětí probíhalo dle školního vzdělávacího programu pro
přípravný stupeň.  Výuka byla individualizována dle  potřeb jednotlivých dětí.
Děti  se  ale  také  společně  učily,  plnily  různé  úkoly,  získávaly  nové  nové
dovednosti. Důraz byl kladen na sebeobsluhu a samostatnost. 
V příštím školním roce budou 4 žáci  pokračovat  dalším rokem v přípravném
stupni. 

Třída I.A
Tato  třída  byla  složena  ze  dvou  postupných  ročníků  –  1.  a  3.  Na  začátku
školního roku měla třída 14 žáků – 9 žáků 1. ročníku a 5 žáků 3. ročníku.
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Během  roku  došlo  k několika  změnám  –  odhlášení  z důvodu  odstěhování  a
přihlášení nových žáků. Na konci školního roku měla třída I.A  15 žáků.
6 žáků se vzdělávalo dle IVP a 2 žáci dle PLPP. Ve třídě bylo realizována celá
řada projektů, žáci se účastnili kulturních akcí a dalších událostí v životě školy.
Ve třídě působila asistentka pedagoga.

Třída II.A
Třídu II.  A tvořilo převážnou většinu školního roku 9 chlapců a 3 dívky (5.
ročník – 2 žáci, 4. ročník – 5 žáků, 2. ročník – 5 žáků). V průběhu školního roku
byli ze školy odhlášeni 2 žáci a 4 byli přihlášeni. Žáci se vzdělávali dle ŠVP pro
ZV.
Podle  individuálního  vzdělávacího  plánu  byli  vzděláváni  4  žáci,  s  plánem
pedagogické podpory další  4 žáci,  tj.  8 žáků celkem. Výuka probíhala podle
plánu. 2 žáci přecházeli z 5. ročníku na 2. stupeň ZŠ, jeden žák se známkami
nedostatečně (ČJ, Vl) na vysvědčení. Do dalšího ročníku postoupilo standardně
11 žáků, jeden postoupil  věkem. Na jaře žáci  absolvovali  v rámci  hodin TV
plavecký kurz o 10 lekcích a dále během celého školního roku několik školních
akcí  (exkurze k Městské policii  Mělník,  divadelní představení,  sportovní den
apod.).

Třída IX.A
Ve  třídě  bylo  7  chlapců  a  4  dívky.  Vycházejících  žáků  bylo  8.  Dva  žáci
postoupili do 9.ročníku.
Vycházející žáci se zúčastnili mnoha akcí, které jim byly nápomocny při volbě
budoucího povolání.
Z vycházejících žáků jich 8 nastoupilo do odborných učilišť. Jedna žákyně do
učení nemohla nastoupit – důvodem byl nesouhlas otce.
Dvě žákyně pracovaly podle individuálního vzdělávacího plánu z matematiky, z
toho jedna ho měla i na český jazyk. IVP žákyním pomohl úspěšně překonávat
obtíže spojené s výukou a cítit se tak sebevědoměji.
Kolektiv  třídy  byl  vyrovnaný,  vládla  vzájemná  pomoc.  Občas  se  vyskytly
výchovné problémy, které se daly řešit v rámci třídy, za pomoci rodiny a  nebo
školy.
Docházka do školy byla velmi dobrá. Třída neměl mnoho zameškaných hodin.

Školní družina
Ve  školním roce 2016/2017 bylo v ŠD zapsáno 24 žáků, kteří byli rozděleni do
dvou oddělení.  Program vycházel  ze  zájmů a přání  dětí.  Střídaly se  činnosti
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řízené s volnou hrou.  Procvičovány byly sebeobslužné činnosti  a hygienické
návyky. Důraz byl kladen rovněž na vytváření přátelských vztahů a vzájemnou
spolupráci. 
K nejoblíbenějším činnostem patřila kresba, malba, hry se stavebnicemi. Jednou
týdně  probíhalo  tvoření  z  korálků.  Děti  z  družiny  se  podílely  na  přípravě
výrobků  a  dekorací  pro  vánoční  výstavu  a  během  celého  roku  na  výměně
nástěnek  a výzdoby. Na Den dětí  jsme uspořádali  malou oslavu s dortem a
dárkem v podobě nových hraček – stavebnic Star Wars Lego.
Během školního roku se nevyskytly žádné závažnější problémy.

IX. Údaje o předložených a školou realizovaných

projektech financovaných z     cizích zdrojů

 Projekt EU peníze školám
 Realizovaný  projekt  z operačního  programu  vzdělávání  pro

konkurenceschopnost:
duben 2017 – Krajský úřad Středočeského kraje – odeslána Monitorovací
zpráva o udržitelnosti projektu -   CZ.1.07/1.1.06/02.0030 „Inovace výuky
2. stupně ZŠ praktická Mělník.

 Rozvojový  program  MŠMT  -  Kompenzační  pomůcky  pro  žáky
zdravotním postižením v roce 2016 
Pro potřeby žáků se zdravotním postižením byly nakoupeny 24. 11. 2016
4 tablety a televizor.

 Sponzoring a pronájem prostor školy

Ve  školním  roce  2016/2017  se  od  dárců  podařilo  získat  tyto  finanční
(sponzorské) dary v celkové částce 63 500 Kč.

Z pronájmu sportovního sálku  a učeben jsme získali 32 750 Kč (čistý zisk).

X. Co se nám v     uplynulém roce podařilo a co
         naopak ne
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1. Hodnocení výuky podle ŠVP

 Hodnocení výuky podle ŠVP ZV

Od 1. 9.2016 jsou žáci 1. stupně ZŠ vzděláváni dle ŠVP pro základní vzdělávání
„Otevřená cest“ č.j. 37/2016. ŠVP je vytvořen dle RVP ZV 2016 a jsou v něm
obsaženy všechny povinné výstupy na konci prvního období – 3. ročník i na
konci  druhého  období  –  5.  ročník.  Učivo  je  zpracováno  po  ročnících.
V jednotlivých předmětech jsou také zpracovány kompetence, kterých by měl
žák  v daném  ročníku  dosahovat.  Průřezová  témata  jsou  integrována  do
předmětů. Výuka žáaků se SVP je založena na poznání, respektování a rozvíjení
individuálních potřeb každého žáka. Škola v případě potřeby vypracovává PLPP
nebo IVP, který vychází z ŠVP daného ročníku. Úprava očekávaných výstupů
stanovených v ŠVP se řídí RVP ZV 2016.
             

 Hodnocení výuky podle  ŠVP -  ZŠ speciální

Od školního  roku probíhá  v 1.,2, 7.  a  8.  ročníku  ZŠs vyučování  dle  nového
školního  vzdělávacího  programu  „  Já  a  svět“  pro  ZŠ  speciální.  V ostatních
ročnících ještě dobíhá vzdělávání dle školního vzdělávacího programu „ŠVP pro
ZŠs“ z roku 2010.
Nový školní vzdělávací program při respektování povinných výstupů RVP ZŠs
zohledňuje osobnost žáka s různým stupněm postižení. Individuálním přístupem
a  cílenou  podporou  se  snaží  vést  žáka  k co  největší  míře  samostatnosti  a
soběstačnosti v budoucím životě.

 Hodnocení výuky podle ŠVP – přípravný stupň ZŠ speciální

Od  1.  9.  2015  pracuje  nově  zřízený  přípravný  stupeň  podle  školního
vzdělávacího programu pro přípravný stupeň ZŠs.
ŠVP je přizpůsoben fyzickým i psychickým možnostem dětí předškolního roku
s různým stupněm postižení.  Při výchově je důsledně uplatňován individuální
přístup.  ŠVP připravuje  děti  na  zařazení  do  nejvhodnější  formy  povinného
vzdělávání.

 Hodnocení výuky podle ŠVP – přípravná třída

Od 1. 9. 2015 pracuje přípravná třída podle nového ŠVP „Půjdeme do školy“
pro přípravnou třídu ZŠ, vypracovanou podle RVP pro předškolní vzdělávání.
ŠVP je zaměřen na potřeby vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením
povinné školní  docházky. Výuka zohledňuje a vyrovnává rozdíly vývoje dětí
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především vytvářením sociálních, kulturních a hygienických návyků, rozvojem a
upevňováním slovní zásoby, rozvojem motorické koordinace. Ve vzdělávání je
důsledně uplatňován individuální přístup.

 Hodnocení výuky podle ŠVP – školní družina

Od 1. 9. 2015 pracuje školní družina dle „ŠVP“ pro školní družinu „Čtyři roční
období“. Hlavním cílem zájmových vzdělávacích činností  je rozvoj osobnosti
dítěte, komunikace, spolupráce a respektu navzájem v diferencované skupině.

2. Školská rada

Školská rada na svém jednání byla seznámena a schválila výroční zprávu za rok
2015/2016. ŠR se seznámila s hlavními body práce na školní rok, s průběžným
plněním projektů. Byl schválen nový školní řád a řád školní družiny. 
Zástupce za rodiče je paní R. Galíčková a za pedagogy Mg. I. Červenková .

3. Informace o činnosti školy – prezentace školy    

Pravidelně informujeme veřejnost o činnosti naší školy a zájmových aktivitách
v Mělnické  radnici,  v Mělnickém  deníku.  Zejména  se  jedná  o  informace  o
proběhlých projektech, chystaných aktivitách – výstavách. 
Mnoho zajímavého o naší škole lze najít na  webových stránkách školy, které
Veškeré informace o dění ve škole jsou zde snadno k přečtení. 
Naše webová adresa je www.zsp-melnik.cz 

4. Kterou oblast hodnotíme kladně, co se nám podařilo

 rodičům  a  žákům  nabízíme  individuální  přístup  a  vstřícné  jednání,
prioritní jsou pro nás potřeby každého z žáků a to nejen  na ZŠ speciální,
což se odráží v naplněnosti našich speciálních tříd.

 úspěšně zavést nový školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
(1. stupeň) a začít tak transformaci naší školy. S tím souvisí i zájem o
naší školu – úspěšný zápis 2017/2018.
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 ve školním roce 2016/2017 se nám podařilo opět zrealizovat přípravný
stupeň ZŠ speciální,  což je pro naši  školu velice přínosné.  Máme tak
možnost  pracovat  již  s dětmi  předškolního  věku  a  připravit  je  pro
případný vstup do naší ZŠ speciální. Vznik přípravného stupně je velice
kladně hodnocen rodiči. Péče o předškolní děti s postižením zde velmi
chyběla.

 během  školního  roku  se  nám,  myslím,  podařila  práce  na  poli
personálních vztahů – všichni jsme se snažili  o vytvoření fungujícího
týmu.

 škola zahájila působení v novém uspořádání, což bylo velmi organizačně
náročné.  Mnoho úprav školního prostředí  se  dělo za  plného provozu.
Také  bylo  náročné  období  „sžívání“  třídních  kolektivů,  zaměstnanců
školy apod. Toto náročné období ale proběhlo nadmíru v klidu a pohodě,
všichni  zúčastnění  přispěli  velkou  měrou  k hladkému  průběhu  1.
školního roku v upravené budově. 

 Byla  dokončena  bezbariérová  úprava  budovy  –  částečně  za  plného
provozu,  což  kladlo  velké  nároky  na  všechny  zúčastněné.  začala
zamýšlená optimalizace budov naší školy. 

 také  se  nám  podařilo  v tomto  školním  roce  opět  díky  sponzorským
darům realizovat canisterapii, které je pro naše žáky s těžkým postižením
velice přínosná.

 velmi  kladně  shledáváme  spolupráci  s Městskou  policií  Mělník  –
v oblasti primární prevence jsou jejich programy zásadní.

 navázali  jsme  dobrou  spolupráci  s okolními  poradenskými  zařízeními.
Tato spolupráce je přínosná a intenzivní.

 Podařilo se nám zrealizovat individuální logopedickou péči pro naše žáky.

5. Ve kterých oblastech vyjadřujeme určitou nespokojenost
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Inkluzivní vzdělávání přineslo do života naší školy mnoho změn. Snažili jsme se
s těmito  změnami  vypořádat  tak,  aby škola  byla  zachována  pro  naše  žáky  a
přizpůsobit se maximálně jejich potřebám v rámci nové legislativy. 
V tomto školním roce se větší počet žáků na prvním stupni vzdělával formou
integrace v běžné třídě ZŠ s využitím podpůrných opatření.
Byla to situace nová a pro všechny velmi náročná. Některé třídní kolektivy se se
situací vypořádaly lépe jiné složitěji. Toto nové uspořádání klade na pedagogy
velké nároky. Nový školní vzdělávací program byl zaveden a po prvním roce
ověřování je vyhovující. 
Obavy z úbytku žáků se nám nepotvrdily – žáků má naše škola dostatek. Naše
škola  je  vyhledávána  pro  individuální  přístup  k dětem  v malém  třídním
kolektivu.
Velmi dobře spolupracujeme se zřizovatelem, který nás v období změn velmi
podpořil. Bez této podpory bychom těžko mohli touto změnou projít.
ZŠ  speciální  se  tyto  změny  nedotkly,  kapacitu  těchto  tříd  máme  naplněnou.
Nové žáky v současné době přijímat nemůžeme. V novém školním roce budeme
žádat o změnu – přerozdělení kapacity školy ve prospěch ZŠ speciální. O tyto
třídy je ze strany rodičů velký zájem.
V oblasti personální se nám podařilo relativně stabilizovat tým pedagogů, máme
plně  kvalifikovaného  koordinátora  EVVO,  výchovného  poradce,
kvalifikovaného  pedagoga  jako   metodika  primární  prevence.  Stále  se  nám
nedaří zajistit kvalifikovaného koordinátora ICT.

XI. Na co bychom se chtěli zaměřit v     novém
         školním roce

a) Po  roce  změn,  které  nastaly,  pokračovat  v budování  kvalitní
„provostupňové“  ZŠ.  Naším cílem je  individualizovaná  výuka  v rámci
třídních  kolektivů,  při  plném respektování  možností  a  schopností  dětí.
Chceme  zajistit  kvalitní  výuku v bezpečném prostředí  školy  rodinného
typu.

b) V příštím školním roce bychom rádi zřídili 2 třídy dle par. 16 školského
zákona. Třída pro žáky s poruchou autistického spektra pro cca 6 žáků a
třídu pro žáky s LMP pro maximální počet 12 žáků.
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c) Stále zkvalitňovat systém fungování našich žáků ve škole – velmi různé
třídní  kolektivy  a  odlišnými  nároky  na  provoz  a  organizaci.  Nedílnou
součástí  je zajištění dobrého fungování pedagogického sboru, což bude
jistě  náročné.  Dokončit  zdárně  rekultivaci  zahrady  a  zlepšit  materiální
vybavení budovy. 

d) Zlepšování  nabídky  žákům  a  jejich  rodičům  –  zabezpečit  fungování
družiny pro naše žáky.

e) Pokračovat  v projektovém  vyučování  na  všech  stupních  školy  a  dle
možností našich žáků.

f) Zapojení školy do veřejného života města – aktivní účast na jarmarcích
pořádaných  Regionálním  muzeem  Mělník.  Prohlubování  spolupráce
s ostatními městskými subjekty – např. Mekuc, Městská policie Mělník.
Zaměřit se na prezentaci školy – den otevřených dveří, webové stránky,
informace o akcích školy v regionálním tisku, výstavy žákovských prací
apod.

g) Podporovat  další  vzdělávání  pedagogických pracovníků školy,  zejména
v oblasti poruch autistického spektra, žáků s těžkými vývojovými vadami
řeči apod. Podpora těchto druhů školení má své opodstatnění v narůstání
počtu autistických žáků v naší základní škole speciální.

h) V oblasti  výchovně  vzdělávací  se  zaměřit  na  používání  dostupných
moderních metod ve výuce, využívání moderní techniky, učebních textů a
učebnic. Snažit se o zlepšování vybavení školy dle finančních prostředků.

i) Podporovat  všechny  pedagogické  pracovníky  školy  ve  vzájemné
spolupráci a komunikaci. Podporovat učitele v jejich práci, motivovat je a
svěřit jim adekvátní kompetence. Stejně tak se snažit o otevřenost vůči
rodičům a podporovat jejich komunikaci se školou.

j) V oblasti chování žáků se zaměřit na zlepšování komunikace mezi učiteli
a  žáky.  Otevřená  komunikace  ve školním prostředí  je  dobrou prevencí
násilí  a  šikany  ve  třídních  kolektivech.  S tímto  problémem  otevřeně
pracovat, zaměřit se na důsledné sledování třídních kolektivů a rizikových
jedinců, udělat maximum pro snížení možnosti šikany. Žáky podporovat
ve slušném chování, vzájemném respektování se. Zaměřit se na docházku
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do školy,  eliminovat  skryté  záškoláctví,  propagovat  zdravý životní  styl
V případě kázeňských přestupků postupovat  s ohledem na  jednotlivce  i
třídní  kolektiv,  řešit  vše  důsledně  a  vždy  v úzké  spolupráci  všech
zúčastněných žáků a pedagogů.

k) Zasadit se o získávání finančních prostředků i z jiných zdrojů – sponzoring,
maximální využití sportovního sálku pro pronájem v odpoledních hodinách
apod.

l) Dobře prezentovat naši školu na veřejnosti – v tisku, na našich webových
stránkách  a  také  prostřednictvím  dne  otevřených  dveří,  který  se  bude
pravděpodobně konat v březnu 2018.

S výroční zprávou byli pedagogičtí pracovníci seznámeni na Pedagogické radě
dne 27. 9. 2017

Příloha č.1 Výroční zpráva o hospodaření
Příloha č.2 Fotodokumentace – akce žáků ZŠ 
Příloha č. 3 Fotodokumentace – akce žáků ZŠ speciální

V Mělníku dne 27. 9. 2017

MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
    ředitelka školy
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Příloha 1

Výroční zpráva o hospodaření
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ZŠ praktická a ZŠ speciální Mělník, p.o.

Základní údaje o hospodaření 
školy za rok 2016

1 Prostředky přidělené Krajským 
úřadem Praha

výdaje příjmy

Příjmy: dotace 10099322,00

Výdaje: hrubé mzdy 7315090
OON 26960
celkem mzdy 7342050 7342050

odvody zdrav.a sociál. 2481249
1% FKSP 110311
celkem odvody 2591560 2591560

učebnice 27899
UP+1.třída 60320
plavecký výcvik a přednášky 9420
cestovné 3565
další vzdělávání ped.prac. 14765
náhr.DNP 19015
koopetativa 4,2 promile 30728
celkem ONIV 165712 165712

výdaje celkem 10099322

2 Prostředky přidělené MěÚ Mělník

Příjmy: MěÚ 1942811,00
ostatní příjmy a čerpání fondů 127600,44
příjmy celkem 2070411,44 2070411,44

Výdaje: Spotřební materiál 204534,10
Spotřeba energií 540339,48
Opravy a revize 207927,80
Ostatní služby 893835,87
granty 75000,00
Maradovi 26747,00
výdaje celkem 1948384,25 1948384,25

12047706,25 12169733,44
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Příloha 2

Fotodokumentace – akce žáků ZŠ
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Příloha 3

Fotodokumentace – akce žáků ZŠ speciální
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