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V září 2009 zpracoval ředitel školy Mgr. Miloslav Ječný

Základní údaje

Název: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov
Sídlo: Školní 74, 294 04 Dolní Bousov
Odloučená pracoviště: Školní 153 (ŠD), Zahradní 534 (MŠ, školní jídelna – výdejna MŠ),
V Lipkách 620 (školní jídelna – vývařovna MŠ), vše 294 04 Dolní Bousov
Charakteristika školy: plně organizovaná škola (kapacita 430 žáků) s družinou (dvě oddělení –
kapacita 60 žáků)), školní jídelnou (kapacita 366 strávníků), jejíž součástí je mateřská škola
(kapacita 84 dětí), školní jídelna – vyvařovna MŠ (kapacita 94 strávníků) a školní jídelna –
výdejna MŠ (kapacita 94 strávníků).
IČO: 71 00 99 14, IZO: 600 049 141, č. účtu: 181 799 834/0300
Telefon: 326 396 388 (také fax), 777 061 727, 326 396 280 (školní jídelna)
e-mail: zs@dolnibousov.cz, www stránky: www.dolnibousov.cz/zs
Zřizovatel: Město Dolní Bousov, IČO: 00237680, náměstí TGM 1, 294 04 Dolní Bousov

Zahájení školního roku
Dne 1. září 2008 nastoupilo do školy 272 žáků v jedenácti třídách (43 žáků ve dvou prvních
třídách), 19 učitelů, dvě vychovatelky školní družiny mládeže, čtyři uklízečky, školník a
sekretářka. Na prvním stupni bylo šest tříd se 153 žáky, na druhém stupni pět tříd se 119 žáky.
V porovnání s předchozím rokem nastoupilo o deset žáků více a přibyla jedna třída. Odešli žáci
z jedné deváté třídy, první třídy byly otevřeny dvě. Přepočtený počet učitelů na prvním stupni
stoupl na 7,3, na druhém stupni klesl na 7,52 (přepočtených úvazků) plus ředitel a zástupce
ředitele.

Přidělení tříd třídním učitelům:

I. A        Eva Kuželová (úvazek 22 hodin)

I. B        Radka Procházková (22 hodin)

II.           Markéta Kissová (22 hodin)

III.          Jitka Ječná (22 hodin)

IV.     Radka Roxerová (22)

V.           Miroslava Cindrová (22)

VI.      Jiří Kužel (22)

VII.       Jaromíra Žďánská (22)

VIII.        Jindřiška Sůvová (14)

IX. A       Ingrid Mendlíková (22)

IX. B       Jaroslava Konývková (19)

mailto:zs@dolnibousov.cz
http://www.dolnibousov.cz/zs
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Bez třídnictví byli učitelé Jitka Neumanová (22), Radka Nechanská (22), Šárka Švábková (13
hodin), Ludmila Sládková (12), Zdeňka Skálová (11), Vladimíra Nocarová (12), zástupce
ředitele Tomáš Grindl (12) a ředitel školy Miloslav Ječný (7). V porovnání s předchozím
školním rokem došlo k několika změnám. Na první stupeň přišla Eva Kuželová (dosud ZŠ
Sobotka). Na mateřskou dovolenou odešly Kateřina Karnová, Lenka Dajčová (již od prosince
2007 rizikové těhotenství – místo ní nastoupila Radka Nechanská) a Helena Pánková, učitelky
na druhém stupni. Místo nich nastoupily důchodkyně Ludmila Sládková a po mateřské
dovolené Zdeňka Skálová a Vladimíra Nocarová. 7. září 2008 ukončila pracovní poměr
uklízečka Lenka Prudičová, místo ní nastoupila Dagmar Kordová. Koncem května 2008
ukončila pracovní poměr sekretářka Jana Urbanová, místo ní nastoupila Ingrid Demelová.
Funkci výchovné poradkyně zastávala Jaroslava Konývková. Jedno oddělení družiny mládeže,
do kterého bylo zapsáno 30 žáků, vedla vychovatelka Miluše Vodhánělová. Jeho provoz byl
denně od 11.30 do 15.30. Do druhého oddělení ŠD bylo zapsáno rovněž 30 žáků. Oddělení
bylo v provozu v návaznosti na potřebu podle dojíždění žáků, celkem 17,5 hodiny týdně.
Oddělení vedla vychovatelka Marta Olbrichová.

Zvolené vzdělávací programy

 Ve 3. až 5. a 8. a 9. ročníku bylo vyučováno podle vzdělávacího programu Základní škola č. j.
16847/96-2. V prvním, druhém, šestém a sedmém ročníku podle Školního vzdělávacího
programu Učíme se pro život, 29. 6. 2007.

Seznam pracovníků školy

Pedagogičtí pracovníci

P.č.                 Jméno Titul Aprobace Funkce

1. Cindrová Miroslava Mgr. 1. stupeň učit. 1. st.

2. Grindl Tomáš Mgr. M, Ch zást. řed.

3. Ječná Jitka Mgr. 1. stupeň učit. 1. st.

4. Ječný Miloslav Mgr. M, Pv ředitel

5. Kissová Markéta Mgr. 1. stupeň, Vv učit. 1. st.

6. Konývková Jaroslava Mgr. M, Pv učit. 2. st.

7. Kužel Jiří Mgr. D, Tv učit. 2. st.

8. Kuželová Eva Mgr. 1. stupeň učit. 1. st.

9. Mendlíková Ingrid Mgr. Č, D učit. 2. st.

10. Nechanská Radka učit. 2. st.

11. Neumanová Jitka Ing. Ch-VŠCHT + DPS, Aj učit. 2. st.

12. Nocarová Vladimíra Mgr. 1. stupeň učit. 1. st.

13. Olbrichová Marta SZŠ, Vychovatel a
pedagog volného času

vych. ŠD
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14. Procházková Radka Mgr.               1. stupeň učit. 1. st.

15. Roxerová Radka Mgr.  1. stupeň učit. 1. st.

16. Skálová Zdeňka Mgr. 1. stupeň učit. 1. st.

17. Sládková Ludmila Mgr. Př, Ch učit. 2. st.

18. Sůvová Jindřiška Mgr. Č, D, Ov učit. 2. st.

19. Švábková Šárka Ing. VŠSE + DPS učit. 2. st.

20. Vodhánělová Miluše Vychovatelství vych. ŠD

21. Žďánská Jaromíra Mgr. M, Pv učit.  2. st.

Ostatní pracovníci

3 Antošová Soňa uklízečka

5 Antošová Soňa správcová haly

6 Demelová Ingrid sekretářka, účetní

4 Kordová Dagmar uklízečka

1 Szabó Martin školník, topič

2 Vozková Jaroslava uklízečka
 Přepočtený počet ostatních pracovníků ....................5,5

Průběh školního roku

 V pondělí 1. září 2008 byl školní rok zahájen na školním nádvoří přivítáním prvňáčků a jejich
představením. Nastoupilo jich čtyřicet tři do dvou prvních tříd, třídní učitelkou I. A (20 žáků)
byla Mgr. Eva Kuželová (přišla ze ZŠ Sobotka), třídní učitelkou I. B (23 žáků) byla Mgr.
Radka Procházková. Pozdravit všechny žáky školy i učitele přišel starosta města Josef Vynikal.
Další den se již vyučovalo podle pravidelného rozvrhu. Žáci prvních ročníků si zvykali na školu
pomalu - první týden se učili jen dvě hodiny denně. 11. listopadu 2008 se konala první
informační schůzka rodičů a učitelů. Rodičům byla připomenuta práce Školské rady, jejímž
prostřednictvím mohou hájit a prezentovat své názory. Zástupci rodičů ve Školské radě byli
Jitka Koldovská, Jana Holubová a Ingrid Demelová. Za zřizovatele byli ve školské radě Josef
Kodrik, Jiří Procházka a Jana Urbanová, za pedagogy Kateřina Karnová, Radka Procházková a
Ingrid Mendlíková. Předsedou školské rady byl Jiří Procházka. Školská rada na svém prvním
zasedání 26. 9. 2008 schválila výroční zprávu školy a dala vedení školy řadu podnětů ke
zlepšení práce školy. Druhé jednání školské rady se uskutečnilo 26. 2. 2009 Byl projednán a
schválen rozpočet školy za rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009. Dále byli rodiče seznámeni
s placením za zájmové útvary (200 Kč za pololetí) a příspěvku 200 Kč za žáka na materiál na
Vv a Pv, o školním řádu (především uvolňování žáků z vyučování), sběru papíru a dalších
akcích školy.
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  V průběhu školního roku se uskutečnila řada akcí doplňujících vyučování. Přihlásili jsme se
do sběrové soutěže pořádané Středočeskými sběrnými surovinami v komoditě starý papír. 7.
října 2008 se uskutečnil podzimní sběr papíru. Odevzdáno bylo 28534 kg papíru, průměr na
žáka byl 105,29 kg. Polovina peněz byla dána k dispozici třídám, polovina byla převedena na
účet školy. Pořadí tříd podle průměru odevzdaných kilogramů na žáka:

Pořadí Třída, učitel Počet kg Žáků Průměr

1. 5., Cindrová 6442 30 214,73

2. 9. A, Mendlíková 2803 16 175,19

3. 2., Kissová 3761 30 125,37

4. 7., Žďánská 3801 34 111,79

5. 8., Sůvová 3064 30 102,13

6. 6., Kužel 1837 20 91,85

7. 3., Ječná 1772 23 77,04

8. 1. A, Kuželová 1254 20 62,7

9. 1. B, Procházková 1336 23 58,09

10. 4., Roxerová 1498 27 55,48

11. 9. B, Konývková 946 18 52,55

 Po celý školní rok pokračovali vybraní žáci pod vedením Mgr. Vladimíry Nocarové v
projektu CHIPS, jehož podstatou je práce mezi vrstevníky a pomoc při problémech. 11. září
byli žáci prvních tříd, 3., 4., 6. a 7. na akci Jičín, město pohádky. Zúčastnili se různých dílen,
zaměřených na práci s knihou. V říjnu škola spolupracovala s krajským úřadem na zajištění
očkování žáků prvních tříd proti hepatitidě. 7. října se prvňáčci z 1. B vypravili podívat do
mateřské školy na své bývalé spolužáky. 10. října absolvovali páťáci úkoly Logické olympiády,
pořádané společností Mensa.15. října se žáci čtvrté třídy zúčastnili dopravní výchovy na
dopravním hřišti v Mladé Boleslavi. Pokračování bylo 2. června 2009. Všichni žáci (27) se
úspěšně seznámili s pravidly silničního provozu a získali průkaz cyklisty. 24. 10. se pro žáky
prvních až čtvrté třídy ve škole uskutečnilo divadelní představení Honza Nebojsa. 11. listopadu
se žáci 5. třídy zúčastnili v Mladé Boleslavi koncertu Dětská nota. O den později se pro
všechny žáky školy uskutečnil hudební koncert J. Kubiceho A pořád se na něco hraje, na němž
se žáci seznámili s moderními hudebními nástroji a někteří si je i vyzkoušeli. 22. listopadu
vystoupil soubor Sůvičky pod vedením J. Sůvové pro Obec baráčníků Dolní Bousov. Jejich
vystoupení převážně starší baráčníky velmi zaujalo. Žáci druhé a třetí třídy jezdili v listopadu,
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prosinci a lednu na plavecký výcvik do bazénu v Jičíně. Výcvik trval dvacet hodin a na závěr
každý žák dostal osvědčení o svých plaveckých schopnostech. Plaveckého výcviku se
zúčastnilo 53 žáků. 6. prosince členové souboru Sůvičky vystupovali na jedenáctém ročníku
Mikuláše na dolnobousovském náměstí s pásmem vánočních písní a koled a někteří učitelé
připravili vánoční výstavu, jejíž součástí byla expozice betlémů. Tradiční Vánoční akademie
pro rodiče a veřejnost se konala ve čtvrtek 18. prosince v 18 hodin ve sportovní hale.
Podstatnou částí programu bylo vystoupení pěveckého a dramatického souboru Sůvičky pod
vedením učitelky Jindřišky Sůvové se zpívanou Čertovskou pohádkou a pásmem vánočních
koled. V prosince uspořádali žáci 9. tříd sbírku pro Dětský domov Mladá Boleslav. Za tři tisíce
korun pak nakoupili dárky a předali prostřednictvím I. Mendlíkové vedení domova. Podobnou
akcí byl prodej samolepek pro nadační fond Sidus, který podporuje dětské domovy. Jemu jsme
odeslali 1525 Kč. V termínu od 10. do 17. ledna 2009 se konal lyžařský kurz v Horní Malé
Úpě. Zúčastnilo se ho celkem 27 žáků především z druhého stupně. 20. ledna 2009 se budoucí
prvňáčci přišli podívat do prvních tříd, o den později se konala informativní schůzka jejich
rodičů. 5. února se ve škole konalo vystoupení divadla ŠUS pro 1. a 2. třídu (Kluk nebo holka)
a 3., 4. a 5. třídu (Ze starých pověstí českých). 6. února 2009 se konal zápis do první třídy.
Přišlo k němu 34 dětí, tři po doporučení poradny získaly odklad školní docházky a jedno do
první třídy nenastoupilo, neboť se odstěhovalo. Poslední týden v únoru se na prvním stupni
konal masopustní týden. V pondělí kloboukový, v úterý šálový, ve středu ponožkový a ve
čtvrtek barevný den. Vše vyvrcholilo v pátek 27. února 2008 školním karnevalem, na který si
děti připravovaly masky a v jehož průběhu absolvovaly řadu soutěží. Živou hudbu zajistil pan
Hašlar s dcerou, který ve škole vyučuje hru na hudební nástroje. 9. a 10. března se ve škole
uskutečnila výstava učebnic dodávaných firmou Geom Liberec, od níž odebíráme většinu
učebnic a pracovních sešitů. 27. března se konalo pro žáky 3., 4. a 5. třídy finále matematické
soutěže Počítání s Ámosem. V předchozím týdnu se konala třídní kola, do finále postoupili tři
nejúspěšnější žáci ze třídy. Začátkem dubna se pět tříd zapojilo do akce Noc s Andersenem,
zaměřenou na zvýšení čtenářské gramotnosti. Součástí akce bylo nejen čtení z knih, ale i
přespání ve škole. 6. dubna pracovníci Muzea přírody Prachov měli ve škole pro první stupeň
přednášku zaměřenou na přírodu Českého ráje. Druhý školní sběr papíru se uskutečnil 16.
dubna 2009, odevzdáno bylo 15325,4 kilogramů (průměr na žáka 57,61 kilogramu). Pořadí
tříd podle průměru na žáka:

Pořadí Třída, učitel Počet kg Žáků Průměr

1. 5., Cindrová 4544 30 151,47

2. 2., Kissová 2651 30 88,37

3. 8., Sůvová 1616 29 55,72

4. 3., Ječná 1149 23 49,96
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5. 1. B, Procházková 873 20 43,63

6. 7., Žďánská 1352 33 40,55

7. 6., Kužel 770,4 19 40,55

8. 4., Roxerová 1149 26 38,19

9. 9. B, Konývková 597 18 33,17

10. 1. A, Kuželová 520 21 24,76

11. 9. A, Mendlíková 260 17 15,29

Množství sebraného papíru z obou školních sběrů (36.520 kg)nám zajistilo druhé místo ve
Velké ceně Nestlé a Českých sběrných surovin (15. ročník), do níž jsme se na začátku roku
přihlásili. V kategorii mimopražských škol dle celkové množství nasbíraného množství jsme
skončili za ZŠ Vašatova, Kladno (57.160 kg) a před ZŠ Norská, Kladno (33.950 kg). Při
slavnostním vyhlášení výsledků, které se konalo 23. června 2009 ve Velkém zasedacím sále
Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy, jsme obdrželi dárkovou kartu IKEA v hodnotě
10.000 Kč plus volný vstup do Národního muzea pro jednu třídu. Vstup dostala 5. třída, která
v obou sběrech byla nejlepší, na kartu bude zakoupen nábytek do tříd. Soutěže se zúčastnilo
celkem 172 škol, 90 pražských a 82 mimopražských. Celkem bylo nasbíráno 1.817.261 kg
starého papíru. Škola se zapojila i do projektu Recyklohraní, jehož cílem byl sběr starých
baterií a drobného elektroodpadu. Celkem jsme odevzdali 361 kilogramů použitých baterií, 14
kg drobného elektroodpadu a pod vedením J. Konývkové žáci plnili různé úkoly. Za vše byly
získávány body, které jsme na konci prázdnin „nakoupili“ dva radiomagnetofony. Ty byly
přiděleny na první a druhý stupeň především pro výuku angličtiny.

22. dubna absolvovali žáci druhého stupně akci Vývoj hudebních nástrojů, při níž se seznámili
s více než padesáti hudebními nástroji a na některé si i zahráli. 29. dubna se školní soubor
Sůvičky zúčastnil třetího ročníku pěvecké přehlídky Popsong festival v Mladé Boleslavi, jejímž
pořadatelem je soubor Paprsek Milana Klipce. Přehlídka je nesoutěžní, pro vedoucí J. Sůvovou
byla účast především porovnáním se soubory z jiných škol či institucí.

Druhá veřejná školní akademie se konala 14. května 2009 při příležitosti Dne matek.V
programu vystoupily žákyně a žáci všech tříd prvního stupně, žákyně navštěvující aerobik
(vedoucí Huterová), taneční kroužek (vedoucí Kittnarová), děti navštěvující výuku hry na
hudební nástroje (Hašlar) a členové dramatického kroužku Sůvičky, kteří pod vedením J.
Sůvové nacvičili pásmo country písniček a tanců. Od 31. května do 7. června bylo deset žáků
školy s p. u. Neumanovou na jazykovém zájezdu v Anglii. Kromě výuky angličtiny absolvovali
i několik výletů. 15. června uspořádala 1. A Slavnost slabikáře, při níž se rodiče mohli seznámit
s dovednostmi svých dětí. 23. 6. uspořádaly děti angažující se v CHIPSu akci Rozloučení
s CHIPSem, při níž žáci prvního stupně absolvovali různé soutěže. 24. června se s prvním
stupněm loučili páťáci pásmem písniček, scének a povídání. V pondělí 29. června 2009 se



8

uskutečnila 8. školní olympiáda. V areálu fotbalového hřiště a sokolovny na deset družstev
čekalo deset různých soutěží. Po jejich absolvování bylo stanoveno konečné pořadí: 1.
Švédsko (O. Šebek, Bláha, Brezáni, Skála, Kolková, Šrůta, Jankowská, Kršíková, Dubská,
Svoboda, Špytková, Hadrovič, Lochmanová, Žapka, Smandrová) - 75 bodů. 2. Francie (J.
Šebek, Červa, Faciník, Hrdá, Šrytr, Podzimková, Orlický, Brynychová, Nožířová, Mistalér,
Steinbock, Horyl, Černý, Dimitrova, Králová, Voborník) - 74 bodů. 3. Švýcarsko (Králová,
Salay, Ort, Rampasová, Kmentová, Hotváthová, Tomášů, Rejzek, Skálová, Bariová, Dubský,
Milan Cu, Sudíková, Egrt, Svobodová) - 68 bodů. 4. Itálie - 60,5 bodu. 5. Polsko - 56 bodů. 6.
Maďarsko - 55,5 bodu. 7. Dánsko - 52,5 bodu. 8. Německo - 45 bodů. 9. Norsko - 43 bodů.
10. Česko - 20,5 bodu.
Součástí olympiády byl i závod na kolech. Kategorie dívky 1. - 5. třída (1 kolo): 1. Pavlíčková
4., 2. Skálová 4., 3. Koprnická 5., 4. Svobodová 2., 5. Brynychová 4., 6. Novotná 3., 7.
Zdobinská 2., 8. Nocarová 2., 9. Hynková 2., 10. Špytková 2. Kategorie kluci 1. - 5. třída (1
kolo): 1. Kozák 4., 2. Kratochvíl 3., 3. Purš 5., 4. Kameník 5., 5. Boček 2., 6. Bartko 4., 7.
Šolc 4., 8. Horyl 3., 9. Bergman 5., 10. Bechyně 5. Kategorie 6. - 9. třída (2 kola): 1. Sacher
7., 2. Bláha 7., 3. Filip Novotný 7., 4. Bariová 7., 5. Maděra 7. V deseti družstvech startovalo
celkem 157 žáků ze všech tříd.

 Závěr školního roku měl slavnostní ráz. V úterý 30. června nejprve každý žák dostal
vysvědčení, pak jsme se sešli na školním nádvoří k ocenění nejlepších žáků a loučení s
deváťáky. Za organizování soutěže Recyklohraní byli odměněni Martin Bárta, Jiří Javůrek,
Lucie Švadlenková, Petra Havelková, Michal Folprecht, Marek Mocák, Tereza Pajerová,
Kateřina Knesplová, Matěj Langer a Tomáš Kohoušek. Na 1. stupni zvítězila 2. třída, v
jednotlivcích bylo pořadí: 1. David Pechan - 2. třída, 2. Michal Bari - 1. A, 3. Jakub Motyčka -
2. třída. Na druhém stupni byla nejlepší 8. třída, v jednotlivcích bylo pořadí: 1. Milan Blažek -
8. třída, 2. Gabriela Špálová - 9. B, 3. David Nechanský - 9. B. Další odměny byly za sběr
papíru, v němž jsme v soutěži Sběrných surovin obsadili druhé místo v kategorii mimopražské
školy - celkové množství. Odměnu dostala 5. třída (čokoláda pro každého žáka a volný vstup
do Národního muzea pro celou třídu). Malý dárek dostali i kluci, kteří končí své působení ve
fotbalovém družstvu žáků Dolnobousovského SK a přecházejí do dorostu: Milan Vitvar,
Martin Kozák, Marian Faciník, Dušan Salay, Daniel Staněk, Pavel Procházka, Jakub Ort a
Tomáš Kolek. Kytici květů za dlouholeté působení v tanečním seskupení Daisy Dance od své
vedoucí Pavly Huterové dostaly Lucie Švadlenková, Michaela Škaloudová, Tereza Pajerová a
Kateřina Knesplová. Pak již byli knihami oceněni žáci z jednotlivých tříd. 2. třída: Jakub
Motyčka za prospěch a chování, Zuzana Nocarová za prospěch a chování. 3. třída: Markéta
Bariová za snahu a píli, Tomáš Kratochvíl za snahu a píli. 4. třída: Dominik Bartko za
svědomitou práci po celý rok a výborné výsledky, Dominika Džuberová za svědomitost,
vzornou přípravu, studijní výsledky a vzorné chování. 5. třída: Kateřina Horylová za výborný
prospěch a aktivní práci, Phuong Cu Thi Trang za výborný prospěch a výbornou práci, Klára
Podzimková za výborný prospěch a aktivní práci. 6. třída: Adriana Kolková za nejlepší
prospěch, Petr Skála za nejlepší prospěch. 7. třída: Nguen Thi Ngoc Yen za svědomitou školní
práci, Milan Vícha za svědomitou školní práci. 8. třída: Žaneta Křížová za svědomitou práci a
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výborný prospěch, Denisa Šídová za nejlepší prospěch a práci v třídní samosprávě. 9. A: Jan
Bernard za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a práci pro třídní kolektiv, Martin
Kozák za reprezentaci školy ve sportu a práci pro školní časopis, Miroslav Kverek za
dlouhodobou práci pro školní časopis, Daniel Staněk za výborný prospěch a dlouhodobou
práci pro školní časopis, Jakub Šebek za výborný prospěch a dlouhodobou práci pro školní
časopis, Ondřej Šebek za dlouhodobou práci pro školní časopis, Michaela Škaloudová za
reprezentaci školy, Michaela Závorková za výborný prospěch po celou dobu školní docházky.
9. B: Kateřina Knesplová za práci v dramatickém kroužku a reprezentaci školy ve sportu,
Tereza Pajerová za práci v dramatickém kroužku a reprezentaci školy ve sportu, Gabriela
Špálová za svědomité plnění svěřených úkolů, Lucie Švadlenková za dlouhodobou práci v
dramatickém kroužku, Milan Vitvar za reprezentaci školy ve sportu. Pak již nastoupili všichni
vycházející žáci, od starosty Města Dolní Bousov Josefa Vynikala dostali pamětní list a růži,
jejich zástupci Radek Vysoký a Petra Havelková se rozloučili se školou a všichni žáci vyrazili
na prázdniny. Nejdůležitější události z průběhu školního roku byly zachyceny na stovkách
fotografií a na školní videokazetě.

Po celý rok měli žáci školy možnost přístupu do počítačové učebny, v níž jsou všechny
počítače připojeny na internet. Každý z učitelů měl svůj přístupový kód, který mu zaručoval
ochranu osobních materiálů a přistup ke společným materiálům.

 V průběhu celého roku měli žáci možnost kupovat si školní dotované mléko (zajišťovala R.
Procházková),  svačiny (zajišťovala vedoucí školní jídelny D. Jirsová) a pití z automatu
umístěného v přízemí. Po celý rok probíhala náprava žáků se specifickými poruchami učení.
Pravidelná práce J. Ječné a J. Krautvorové se týkala 15 žáků z jednadvaceti, kteří měli
rozhodnutí o integraci. Vzhledem k mizivému přídělu mzdových prostředků na nápravu poruch
byla rodičům nabídnuta možnost pravidelných sezení, ovšem za určitou úplatu. Patnáct rodičů
nabídku akceptovalo, ostatní o pomoc svým dětem neprojevili zájem. Pokračovala i náprava
vad řeči pod vedením J. Krautvorové. Logopedii absolvovalo dvanáct žáků z první a jeden ze
druhé třídy. Rodiče žáků za logopedii platili. Od 7. do 17. srpna 2009 se v prostorách školy
konalo soustředění tanečního klubu Topdance Vratislavice. Jeho členové spali v místnostech
v přízemí školy a trénovali ve školní tělocvičně i ve sportovní hale. Stravování jim zajišťovaly
pracovnice školní jídelny.

 Po celý rok se jednotliví učitelé účastnili řady akcí v rámci dalšího vzdělávání. V prvním
pololetí to bylo celkem 29 vzdělávacích akcí, ve druhém pololetí 23. Počet akcí byl menší než
v minulých letech, protože vzhledem k omezování financí na ONIV bylo nutné omezit i počet
akcí pro jednotlivé učitele, na které mohli být vysláni. Snižuje se i nabídka vzdělávacích
institucí, které mnohdy již vyhlášené akce ruší pro malý počet zájemců.

Provozní práce v průběhu školního roku

 V průběhu školního roku 2008/2009 byly ve školních prostorách provedeny pouze drobné
údržbářské práce. Již v září 2008 byly v kreslírně namontované rolety a byla tak zprovozněna
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druhá promítací učebna. V této třídě mají vyučující k dispozici dataprojektor, velké promítací
plátno a možnost pouštět videokazety, DVD i programy z počítače. Svépomocí (školník +
žáci) bylo vyrobeno šest stolů s lavicemi pro venkovní posezení, které byly umístěny na
školním dvoře a slouží dětem před vyučováním i o polední přestávce. Možnost sedět venku
využívali mnozí učitelé také při výuce. Pokračovalo třídění odpadu. Ve všech třech podlažích
jsou umístěny lisy na plastové láhve a kontejnery na plastové láhve, na plasty a na obaly od
nápojů (tetrapaky). Na základě připomínek pracovnic školní kuchyně a hygieny byl zpracován
projekt na úpravu odsávání vzduchu ve školní kuchyni. Úprava byla realizována v únoru
pracovníky firmy Proclima nákladem cca 160 tisíc korun. Výrazně se tak zlepšily podmínky
pracovnic ve školní kuchyni. O prázdninách bylo provedeno odstranění nedostatků vytknutých
při kontrole hygieny. Do všech tříd byly namontovány rolety (zastínění proti slunci) a přímé
osvětlení tabulí. Na sociálním zařízení dívek v prvním a druhém poschodí a sociálním zařízení
učitelů byly nainstalovány ohřívače vody. Závažným nedostatkem zůstává fakt, že škola nemá
žádné odborné pracovny. Jedinou částečnou výjimkou je počítačová učebna, v níž jsou ale
počítače umístěny na normálních stolech. Chybí odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu
(mohly by být společné), jazyková učebna a další počítačová učebna. Vhodná by byla i hudební
učebna. V současné škole nemá škola interaktivní tabule, ideálním stavem by byla interaktivní
tabule v každé třídě.

Školní zájezdy, exkurze a výlety

 V průběhu roku se konala řada těchto akcí. Exkurzí, zaměřených na doplnění učiva,
absolvovali žáci všech ročníků celkem 28. Byly to exkurze do místní knihovny, na městský
úřad, do zahrady Domů dětí na různé dílny, do mladoboleslavského Templu či na hrad na
různě zaměřené dílny (výroba ručního papíru, vánoční zvyky, velikonoční zvyky atd.) a
podobně. 22. 9., deváté třídy – Lidice, Praha. 24. 9., 5. – Muzeum Mladá Boleslav, barvířská
dílna. 25. 9., 4. – koňská farma Obrubce. 9. 10., 2. – Staré Hrady, výstava Časem zpátky do
pohádky. 30. 10., 3. – Zahrada DDM Mladá Boleslav. 6. 11., 5. a 6. – zoologická a botanická
zahrada Liberec. 7. 11., 8. – mlýn a sádky Střehom. 11. 11., 4. – Zahrada DDM Mladá
Boleslav. 18. 11., kluci 9. – OU Hubálov. 2. 12., 3. – hudební dílna Mladá Boleslav. 4. 12., 4.
– Muzeum Mladá Boleslav – barvířská dílna. 10. 12., 9. třídy – Úřad práce Mladá Boleslav.
19., 4. a 12. 3., 5. – Muzeum Mladá Boleslav – knihařská dílna. 13. 3., 4. – Templ Mladá
Boleslav – výstava Středověk v MB. 6. 4., 9. třídy – Terezín, Mělník. 23. 4., 5. – Hasiči Mladá
Boleslav. 7. 5., 4. a 5. – Památky Prahy. 22. 5., 9. třídy – Jabkenice a Bedřich Smetana. 11. 6.,
4. – Muzeum Mladá Boleslav – výstava o stavebnici Merkur a dílna. 11. 6., 2. – výstava na
Humprechtě. 25. 6., 1. B – koňská farma Obrubce.

 Každá třída byla na školním výletě. 1. A – Praha, 1. B – Poděbrady, 2. třída – Vyskeř
(dvoudenní),  3. třída – Mšeno u Mělníka (dvoudenní), 4. třída – Vyskeř (dvoudenní), 5. třída
– Smržovna (ŠVP), 6. třída – Kozákov (2 dny), 7. třída – Mšeno (2 dny), 8. třída – Mšeno (2
dny), deváté třídy – Jižní Čechy (3 dny). V průběhu školního roku jezdili žáci prvního stupně
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na cyklus divadelních představení (vedoucí Vl. Nocarová), žáci druhého stupně pak na cyklus
divadelních představení pro dospělé (vedoucí I. Mendlíková). Lyžařský kurz se konal ve dnech
10. až 17. ledna 2009 v Horní Malé Úpě v penzionu U Kostela. Zúčastnilo se ho 27 žáků,
vedoucími byli Miloslav Ječný a Šárka Švábková. Žáci páté třídy byli na škole v přírodě ve
Smržovce v termínu 25. – 29. 5. 2009 s Miroslavou Cindrovou a Miluší Vodhánělovou.

Účast žáků v soutěžích

 Se školami v našem okrese se porovnáváme v různých soutěžích, které podle pokynů MŠMT
pořádá pravidelně Dům dětí v Mladé Boleslavi (olympiády) a AŠSK Mladá Boleslav (sportovní
soutěže).
Na škole se konala místní kola některých znalostních soutěží. Největší účast byla v
matematických soutěžích, které organizovaly J. Konývková, J. Žďánská a Š. Švábková.
Soutěže Klokan pro žáky 2. – 9. tříd se ve čtyřech kategoriích zúčastnilo 185 žáků. Nejlepší
byli v kategorii Cvrček 1. Nocarová, Horák (oba 2. třída), 2. Mistalér (3.), 3. Šrytr (3.).
Kategorie Klokánek: 1. Podzimková, Zítková (obě 5. třída), 2. Horylová (5.) a Ježek (4.), 3.
Bonková (4.). Kategorie Benjamin: 1. Bariová, 2. Vícha, 3. Mušková, Pajer a Roxerová
(všichni 7.). Kategorie Kadet: 1. Langer (9. B), 2. J. Šebek (9. A), 3. Mocák (9. B).
Uskutečnilo se i školní kolo soutěže Přírodovědný klokan (8. a 9. třída). Zúčastnilo se 26 žáků
z 8. ročníku a 29 žáků z devátých tříd. Soutěžní úlohy byly hodně náročné, do dalších kol
nikdo nepostoupil. Pythagoriáda se konala v 6. a 7. ročníku, zúčastnilo se celkem 47 žáků.
 Školního kola dějepisné olympiády, kterou organizoval J. Kužel, se zúčastnilo 35 žáků 8. – 9.
tříd. Nejlepších výsledků dosáhli Daniel Staněk, 9. A – 50 bodů, Marek Mocák, 9. B – 43 bodů
a Dušan Salay, 9. B – 42 bodů. Do okresního kola však nikdo nepostoupil. Školního kolo
Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 19 žáků, M. Langer byl v okresním kole šestnáctý.
V zeměpisné olympiádě kategorie C (8. – 9. třída) obsadil Miroslav Drázský 25. místo a
Tomáš Kolek 31. místo. Dobře si vedli žáci školy v soutěžích v konverzaci v cizích jazycích.
V konverzaci v anglickém jazyce byl Milan Vícha na 8. místě. Soutěž v němčině se pro malý
počet přihlášených konala v Nymburce, kam jsme nikoho neposlali.
Žáci 9. A a 9. B pod vedením I. Mendlíkové se zúčastnili 4. ročníku mezinárodní internetové
soutěže pro mládež Lidice pro 21. století, vyhlašované památníkem Lidice, Vojenským
historickým ústavem Praha a Filosofickou fakultou UK. Záštitu nad soutěží převzali ministr
kultury, ministr školství a ministryně obrany České republiky. Soutěže se zúčastnilo 2432
soutěžících ze 13 zemí světa. Kritériem hodnocení škol byl poměr zapojených žáků k počtu
žáků školy a kvalita odevzdaných prací. Mezi deseti nejlepšími školami v České republice (z 84
zúčastněných) bylo pět středních škol a pět základních, mezi nimiž byla naše škola. Pro žáky
devátých tříd byla účast v soutěži výborným doplněním dějepisu a informatiky, neboť všechny
úkoly se plnily přes internet. Doplněním učiva dějepisu bylo v listopadu v rámci akce Příběhy
bezpráví promítání filmu o roce 1968 (Přerušené jaro – srpen jako kladivo), po němž
následovala beseda s J. Bernartem a promítání záběrů a fotografií ze srpnových událostí v roce
1968 v Dolním Bousově.
 V okresních sportovních soutěžích získali naši žáci několik dobrých umístění. 8. října 2008 se
konalo okresní kolo v přespolním běhu družstev, v němž jsme se výrazněji neprosadili. 21. října
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se konalo školní kolo v přespolním běhu žáků 1. stupně. Dívky 1., 2. třída: 1. Nocarová, 2.
Svobodová, 3. Bartková (všechny 2. třída). Chlapci 1., 2. třída: 1. Horák, 2. Boček, 3.
Motyčka (všichni 2. třída). Dívky 3. – 5. třída: 1. Bláhová, 2. Horylová (obě 5.), 3. Skálová
(4.). Chlapci 3. – 5. třída: 1. Sendrej (5.), 2. Bartko, 3. Ježek (oba 4.). 5. listopadu jsme v naší
hale pořádali okresní kolo ve stolním tenise. Naše družstva si vedla výborně, obsadila dvě
druhá a dvě třetí místa. Druzí skončili kluci 8. a 9. třída (Kolek, Bernart, Ort) a dívky 6., 7.
třída (Syrovátková, Bariová). Třetí byli kluci 6., 7. třída (Odstrčilík, Le, Paulus) a dívky 8., 9.
třída (Závorková, M. Holíková). 27. listopadu jsme v naší hale pořádali okresní kolo ve
florbalu kategorie kluci 6., 7. třída. Náš tým obsadil 3. místo za 2. ZŠ benátky a 7. ZŠ Mladá
Boleslav. Sestava: Jeřela, Sacher, Bláha, Paulus, Kasal, Adam, J. Novotný, Brezáni, Le, Žáček.
3. prosince jsme v naší hale pořádali okresní kolo v nohejbalu – Pohár ČNS. Náš tým ve
složení Kolek, Vitvar, Rympler obsadil třetí místo. Ve stejném složení se školní družstvo
zúčastnilo 26. 12. 2008 turnaje dospělých a obsadilo 8. místo z 15 celků. 5. března 2009
startovaly dívky 8. a 9. třída v okresním kole v basketbalu. Na 9. ZŠ v Mladé Boleslavi
skončily na 4. místě. Sestava: Pajerová, Králová, Ouředníčková, Kuková, Procházková, M.
Holíková, S. Holíková, Sendrejová, Sedláčková, Linková. 19. března se konalo v naší hale
okresní kolo ve florbalu kluků 8., 9. třída. Obsadili jsme 3. místo za 8. ZŠ Mladá Boleslav a 9.
ZŠ Mladá Boleslav. 31. března byly dívky ze 6. a 7. třídy na okresním kole Nestle Basket
cupu. Obsadily 3. místo, hrály v sestavě Knesplová, Hrdá, Mušková, Pospíšilová, Čechová,
Říhová, Syrovátková, Černá, Kadeřábková, Kolková. 29. dubna startovali kluci 8., 9. třída
v okresním kole malé kopané. Obsadili 4. místo, sestava: Kolek, Ort, Vysoký, Vitvar, Červa,
Mocák, Salay, Faciník, Kozák, Göpfert. 13. května jsme byli na okrskovém kole McDonalds
cupu – soutěži v minikopané. Mladší družstvo – 2., 3. třída -  skončilo druhé (Horyl, Urban,
Kalina, Zelený, Horák, Boček, Svoboda, Hercík, Motyčka, Rudavský), starší – 4., 5. třída –
páté (Jankowski, Bláhová, Kameník, Skálová, Bartko, Ježek, Kozák, Pechánek, Šolc). 4.
června jsme na fotbalovém hřišti v Dolním Bousově pořádali okresní kolo v malé kopané žáků
6. a 7. tříd. Náš tým v sestavě Adam, Odstrčilík, Bláha, J. Novotný, Brezáni, Paulus, Kasal, F.
Novotný, Žáček, Fišer, Pajer, Sacher) vybojoval 3. místo. 8. června startoval školní tým žáků
4. a 5. třídy na turnaji elévů ve florbale. Ve sportovní hale v Mladé Boleslavi jsme skončili na
5. místě. Reprezentovali Tomášů, Bláhová, Šouta, Žižková, Bartko, Břicháček, Ježek, Kozák,
Pechánek, Skálová.
Součástí sportovních aktivit byly i florbalové zápasy s Libání, závody v gymnastice pro dívky
docházející do gymnastického kroužku, školní turnaj v nohejbale či školní turnaj ve stolním
tenise. Ku prospěchu školního sportování bylo od září 2008 přístupné hřiště s umělým
povrchem Na Bahně, kde je k dispozici doskočiště na skok daleký a skok vysoký, atletický
ovál s umělým povrchem a víceúčelové hřiště s umělou trávou.

Přehled zájmové činnosti žáků

 Ve školním roce 2008/2009 jsme se opět zaměřili na volný čas žáků. Tuto aktivitu jsme
považovali za nejdůležitější činnost při uskutečňování preventivních opatření proti nežádoucím
jevům.
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 Ve škole pracovalo 17 zájmových kroužků, do zájmové činnosti byla zapojena více než
polovina žáků. Dvanáct kroužků vedli učitelé. Přehled kroužků:

Název Vedoucí Den, čas Místo Určeno pro
Aerobik I. P. Huterová ÚT, 14 – 15 tělocvična Dívky 1. – 3. třída
Aerobik II. P. Huterová ÚT, 15 – 16 tělocvična Dívky 4. – 6. třída
Angličtina R. Roxerová ČT, 13.30 –

14.15
4. třída Žáci 2. třídy

Angličtina R. Roxerová ČT, 11.45 –
12.15

4. třída Žáci 1. třídy

Aranžování J. Neumanová ČT, 15 – 17 kreslírna Dívky 6. – 9. třída
Daisy Dance P. Huterová ÚT, 16 – 17.30 tělocvična Dívky 7. – 9. třída
Dramatický J. Sůvová PÁ, 13 – 15 kreslírna Dívky, kluci 4. – 9. třída
Florbal M. Ječný PO, 15 – 16.30 hala Kluci 1. – 5. třída
Florbal J. Kužel PO, 16.30 – 18 hala Kluci 6. – 9. třída
Gymnastika Z. Skálová ČT, 15 – 16 hala Dívky 1. – 5. třída
Keramika I. H. Šolcová ST, 13.30 – 15 keramika Dívky, kluci 5. – 9. třída
Keramika II. H. Šolcová ST, 12 – 13.30

1x14 dnů
keramika Dívky, kluci 3. třída

Keramika III. H. Šolcová ST, 12 – 13.30
1x14 dnů

keramika Dívky, kluci 2. a 4. třída

Pohybové hry E. Kuželová ČT, 12 – 13 tělocvična Dívky, kluci 1. třídy
Sportovní hry I. M. Ječný ST 11.35 – 12.45 hala Kluci 2. – 5. třída
Stolní tenis J. Jihlavec PÁ 16.00 – 17.30 tělocvična Dívky, kluci 2. – 9. třída
Taneční kroužek M. Kittnarová SO 16 – 18 tělocvična Dívky, kluci 2. – 9. třída

 Velkou pochvalu si zasloužila především Jindřiška Sůvová, která s členy divadelního kroužku
nacvičila program na vánoční akademii a část programu na akademii ke Dni matek. 29. dubna
2009 se soubor Sůvičky zúčastnil třetího ročníku nesoutěžní přehlídky pěveckých sborů Pop
song fest v Mladé Boleslavi. Mezi soubory převážně z Mladé Boleslavi se rozhodně neztratil.
Mimo kroužky se žáci zapojovali do pravidelné činnosti především ve sportovních klubech
v místě i okolí. Výborná byla spolupráce školy s Dolnobousovským SK při využívání
fotbalového hřiště a Sokolem Dolní Bousov při využívání antukových kurtů.

Účast v projektu Tetřev (testování žáků 3. tříd

 Žáci třetí třídy se zúčastnili testování v rámci programu Tetřev, které připravilo Scio.

Testování se v době od 27. dubna do 7. května 2009 zúčastnilo 5 343 žáků ze základních škol.
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Každý žák obdržel Osvědčení o dosažených výsledcích žáka. Nejúspěšnějšími žáky byli:

Matematika  - Karolína Dubská, Tomáš Horyl, Karel Hosa - 100 %, Český jazyk – Tomáš

Kratochvíl – 100 %, Anglický jazyk – Karel Hosa – 100 %, Prvouka – Karel Hosa – 100 %,

Klíčové kompetence – Karel Hosa, Karel Šrytr – 100 %. Celkové výsledky třídy byly

podprůměrné v češtině, klíčových kompetencích a angličtině, průměrné v prvouce a lepší

průměr v matematice. Výsledky ovlivnil fakt, že testování se uskutečnilo on line na počítačích,

se kterými mnozí žáci neumí zacházet.

Výsledky výchovy a vzdělávání

 Povinnou školní docházku skončilo 37 žáků, z  9. ročníku 35, jeden z osmého a jeden ze
sedmého ročníku. Na gymnázium  odešli dva žáci, na obchodní akademie 7 žáků, na střední
průmyslové školy 4 žáci, na střední zdravotnickou školu 3 žáci, do středních odborných učilišť
(obory s maturitou) 5 žáků, do středních odborných učilišť (učební obory) nastoupilo 16 žáků.
Dvě žákyně odešly na víceletá gymnázia z pátého ročníku. Vycházející žáci, kteří projevili
zájem, absolvovali profi testy v PPP Mladá Boleslav. Výsledky s nimi a jejich rodiči pracovnice
poradny probraly.

Žádosti o dotace

Ve školním roce 2008/2009 podala škola celkem tři žádosti o poskytnutí finančních

prostředků. První byla z Programu I (prevence), měla název Implementace prevence sociálně

patologických jevů na ZŠ TGM a MŠ Dolní Bousov a byla neúspěšná. Druhá byla směřována

na dotační titul Sport a volný čas. Předmětem žádosti bylo vybudování víceúčelového

pískového hřiště v prostoru za sportovní halou. Také tato žádost byla neúspěšná. Uspěla pouze

žádost, ve které se pod vedením ZŠ Kosmonosy spojilo 22 škol a která byla zaměřena na

poskytnutí prostředků na doplnění vybavení škol audiovizuální technikou. Výsledkem bude

v roce 2010 zisk dvou interaktivních tabulí včetně softwaru a finanční ocenění učitelů

zapojených do vytváření programů.

Závěrečné výsledky v prospěchu a chování

Třída Nejlepší žáci Žáků Prospěli Prospěli s
 vyznamenáním

Nepro-
spěli

Chování
2

Chování
3

I. A 21 0 21
I. B 20 1 19 1
II. Zuzana Nocarová

Jakub Motyčka
30 0 30

III. Karel Šrytr
Monika Žapková

23 5 18

IV. Dominik Bartko
Monika Džuberová

26 13 12 1
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V. Klára Podzimková
Phuong Cu Thi Trang

30 17 12 1

VI. Petr Skála
Adriana Kolková

19 12 6 1 1

VII. Nguyen Thi Ngoc Yen
Milan Vícha

33 24 9

VIII. Denisa Šídová
Žaneta Křížová

29 21 3 5

IX. A Michaela Závorková 17 14 3
IX. B Jiří Javůrek 18 15 3

CELKEM 266 122 136 8 2 0
Celkem v procentech 100 45,86 51,13 3,01 2,27 0,0

 Srovnání zásadních údajů k 30. červnu 2003, 4, 5, 6, 7, 8 a 9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

počet žáků 321 316 317 299 283 260 266

počet tříd 16 15 13 12 11 10 11

průměrný počet
žáků na třídu

20,06 21,07 24,38 24,92 25,73 26,0 24,18

průměrný počet
žáků na učitele

15,74 15,49 16,09 16,32 16,17 15,66 15,81

počet pracovníků
celkem

30 31 30 29 26 25 26

počet učitelů
(přepočtený)

20,4 20,4 19,7 18,32 17,5 16,6 16,82

absence učitelů –
počet dnů

237 238 167 150 129 337 106

Další údaje k 30. 6. 2009:

počet pedag.pracovníků: fyzických 19, přepočtených na úvazky 16,82,

počet vychovatelek školní družiny: fyzických 2, přepočtených 1,625
počet provozních pracovníků: fyzických 6, přepočtených 5,5
stravování: vlastní školní jídelna, počet stravovaných žáků 235, počet pracovníků fyzických 5,
přepočtených 4,1

Kvalifikovanost (počet hodin/počet hodin učených kvalifikovanými pedagogy/procenta)
k zahájení školního roku:

1. stupeň: 159/153/96,2, Čj: 26/26/100, Jazyky: 28/22/78,6, M: 26/26/100, Ch: 6/6/100. F:
8/8/100, Př: 10/10/100, Z: 10/8/80, D: 10/10/100, Ov: 5/4/80,0, Rv: 5/5/100, Hv: 5/5/100, Vv:
7/0/0, Pč: 7/7/100, VP: 11/11/100, Tv: 15/15/100.
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Aprobovanost (počet hodin/počet hodin učených aprobovanými pedagogy/procenta):

1. stupeň: 159/146/91,8, Čj: 26/26/100, Jazyky: 28/22/78,6, M: 26/26/100, Ch: 6/6/100, F:
8/0/0, Př: 10/10/100, Z: 10/0/0, D: 10/10/100, Ov: 5/0/0, Rv: 5/0/0, Hv: 5/2/40, Pč: 7/7/100,
Tv: 15/4/26,6.
 Nekvalifikovaným vyučujícím byla R. Nechanská (22 hodin), vyučující především anglický
jazyk na prvním i druhém stupni a výtvarnou výchovu na druhém stupni.

Kontrolní činnost

V průběhu školního roku se ve škole uskutečnilo několik kontrol. 4. 2. 2009 pracovnice PPP
Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, kontrolovaly dodržování postupů a opatření
v IVP podle vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. Kontrola byla bez připomínek. 6. 5. 2009
kontrolovaly pracovnice OSSZ mladá Boleslav odvádění pojistného a plnění úkolů
v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění – bez závad. 4. 6. 2009 provedly pracovnice
Krajské hygienické stanice Mladá Boleslav kontrolu v základní škole, ve školní družině a v
jídelně základní školy. Předmětem kontroly byly prostorové podmínky, vybavení, provoz,
osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s
prádlem. V kontrolním protokolu byla uvedena řada nedostatků, k nimž byla 30. 6. 2009
odeslána písemná zpráva o jejich odstranění. Některé nedostatky jsou v momentální situaci
neodstranitelné, neboť jejich odstranění může zajistit až celková rekonstrukce budovy školy
(mezery mezi parketami ve třídách, oddělení WC personálu podle pohlaví, úklidové komory ve
všech patrech, teplá voda v dílnách, výměna všech osvětlovacích těles). Drobné nedostatky
byly ještě v průběhu června odstraněny školníkem (chybějící kličky na oknech v šatně, chybějící
kliky na dveřích na WC, chybějící zásobník mýdla, vymalování sociálních zařízení). O
prázdninách bylo pracovníkem města J. Puršem do všech tříd nainstalováno umělé osvětlení
tabulí. Nedostatky vyžadující větší finanční náklady byly odstraněny o prázdninách díky
poskytnutí finančních prostředků od zřizovatele, Města Dolní Bousov. Jednalo se o výškově
nastavitelný nábytek do osmi tříd na druhém stupni (650.589 Kč), rolety do všech tříd prvního
i druhého stupně (225.062 Kč) a zajištění teplé vody na sociálním zařízení učitelů a na
sociálním zařízení pro dívky v prvním a druhém patře (65.090 Kč). Díky navýšení rozpočtu
školy celkem o 940.741 Kč mohly být nedostatky vyžadující vysoké finanční náklady
odstraněny.

Finanční hospodaření školy ve školním roce 2008/2009 /údaje v tis. Kč/

2008 (9.–12.) 2009 (1.–8.)
celkem ZŠ Obec celkem ZŠ obec

Výdaje celkem 5450 4610 840 9017 7245 1772
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z toho:
   a) investiční celkem - - - - - -
   b) neinvestiční celkem 5450 4610 840 9017 7245 1772
   z toho:
   - náklady na platy 3370 3370 - 5305 5305 -
 - OPPP 1 1 - 56 56 -
 - zákonné odvody 1180 1180 - 1756 1756 -
 - učebnice a učební pomůcky 61 20 41 132 112 20
 - energie 297 - 297 327 - 327
 - služby, materiál, údržba 502 - 502 1425 - 1425
     - vzdělávání 16 16 - 16 16 -
     - ochranné pomůcky 24 24 - - - -

Přehled zahrnuje i hospodaření mateřské školy, školní jídelny ZŠ a školní jídelny MŠ, tedy
součástí, které byly k základní škole přičleněny od 1. 1. 2003. Hodnocení práce mateřské školy
je v samostatné výroční zprávě, která není součástí výroční zprávy základní školy.

Výroční zpráva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.
Jedno vyhotovení obdrží zřizovatel, dvě základní škola. Výroční zpráva je k nahlédnutí
v ředitelně školy a je umístěna na www stránkách školy.

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou při Základní škole T. G.
Masaryka a Mateřské škole Dolní Bousov dne 30. září 2009.

     --------------------------------------------                     ----------------------------------------------

                Mgr. Jiří Procházka                                                 Mgr. Miloslav Ječný

              předseda školské rady                                                       ředitel školy
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