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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Zřizovatel školy:   Obec  Nelahozeves 

Název školy:         Základní škola Nelahozeves, okres Mělník. 

Adresa školy :       Školní 55, 277 51 Nelahozeves  

IČ:                          709 923 12 

 

- Základní škola s 1. stupněm 

- vyučovalo se:  v   l. - 5. ročníku 

- počet žáků :   122 

- vyučování probíhalo v šesti třídách 

 I. třída   -    1. ročník     počet žáků  24 

 II.třída  -     2 .A                          počet žáků  16 

          2.B    počet žáků   17 

          III. třída -    3. ročník    počet žáků   20 

IV třída -    4. ročník    počet žáků   18 

          V. třída -     5. ročník               počet žáků   24  

 

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI 

MINISTERSTVA 

Průběh vzdělávání 

- 1. ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Nelahozeves, 

1.9.2017 

- 2. - 5. ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Nelahozeves, 

1.9.2013 

- výuka anglického jazyka od 1. ročníku 

- nevyučovalo se nepovinným předmětům 

 

Organizace vzdělávání 

Učivo bylo rozvrženo do celoročních tématických plánů, které byly v souladu se školními 

vzdělávacími programy, byly rozpracovány: 

- pro jednotlivé ročníky 

- podle jednotlivých předmětů 

 



 

Minimálně preventivní program – škola měla vypracován MPP - veškeré školní aktivity 

vycházely z tohoto programu, s cílem předcházet sociálně patologickým jevům a naučit žáky 

různým dovednostem, zručnostem, různým aktivitám, které vedou ke zdravému životnímu stylu 

a prevenci sociálně patologických jevů. Na škole byla založena schránka důvěry. 

 

Integrace:  

- žáků s poruchami učení do jednotlivých tříd – ADN – 1. skupina 

- pedagogická intervence - 4. skupiny 

- asistent pedagoga – 1. ročník, 2.A a 2.B, 4. ročník, 5. ročník 

- 11 žáků s IVP 

- 1 žák mimořádně nadaný 

 

 

 

Na škole pracovaly tyto zájmové útvary: 

  

     

Název kroužku Počet žáků    

ADN 4    

Dramatický kroužek 15    

     

Anglický jazyk , keramika, sportovní hry vyučováno externí firmou dle zájmu žáků. 

 

ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI 

A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI 

PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI: 

 Ředitelka školy, výchovný poradce  

• ředitelka školy, úvazek 1,0 

• vysokoškolské pedagogické vzdělání, funkční studium I + II pro řídící pracovníky ve 

školství na PF UK v Praze 

• protidrogový koordinátor -  preventista sociálně patologických jevů 

• výchovný poradce  

 

Třídní učitelka I. třídy – 1. ročníku 



• úvazek -  1,00 

vysokoškolské pedagogické vzdělání – VŠ PF Ústí n. Lab 

 

Třídní učitelka II. třídy – 2.A 

• úvazek -  1,0 

• vysokoškolské pedagogické vzdělání, dokončené studium Koordinátor ŠVP 

• koordinátor pro ŠVP 

Třídní učitelka II. třídy – 2.B 

• úvazek – 1,0 

• vysokoškolské pedagogické vzdělání PF UK Praha 

  

Třídní učitelka III. třídy – 3. ročníku 

• úvazek – 1,00 

• vysokoškolské pedagogické vzdělání PF UK Praha  

 

Třídní učitelka IV. třídy úvazek – 1,0 

• vysokoškolské pedagogické vzdělání PF UK Praha 

 

Třídní učitelka V. třídy – 5. ročníku 

• úvazek -  1,00 

• vysokoškolské pedagogické vzdělání – VŠ PF Ústí nad Labem (studující – 2. ročník) 

  

Vedoucí vychovatelka ŠD – 1,0 úvazek 

Vychovatelka ŠD – 0,928 úvazek 

Vychovatelka ŠD – 0,928 úvazek 

 

Pedagogických asistentů: 5 

 

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI: 

Školnice s povinností úklidu a topení - úvazek 1,0 

Uklízečky – 2 na úvazek 0,5, 1 uklízečka na úvazek 0,2 

Školní jídelna: 

• vedoucí ŠJ – úvazek 0,7 



• kuchařka ŠJ – úvazek 1,0 

• kuchařka, pracovnice provozu ŠJ – úvazek 1,0 + 0,5 

 

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

škola využívala nabídek kurzů a seminářů DVPP:  

 

•  H-MAT – Hejného metoda 

 

• ČŠI – systém InspIS SET 

 

• ČŠI – iSET – modul školního testování 

 

• VISK – Inkluze 

 

• PAU – legislativa, práce ředitele školy 

 

• FF UK – konference „Škola místo setkávání 2016“ 

 

• ČČK – kurz zdravotníka, doškolovací kurzy zdravotník 

 

• Projekty v ŠD a zájmové vzdělávání 

 

•  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami , SPU   

 

Dlouhodobé studium v rámci celoživotního vzdělávání: 

 

        Studium VŠ PF Ústí nad Labem – doplnění kvalifikace – 1 

 

        Pedagogický asistent – 1 

 

        Vychovatelství – doplnění kvalifikace - 1 

 

 

2. samostudium   

• individuální samostudium v rámci svých kompetencí 

• tvorba a aktualizace webových stránek 

• odborné pedagogické  publikace - s cílem využít nových poznatků ve výchovně vzdělávacím 

procesu, využívat alternativní způsoby výuky, zdokonalovat individuální přístupy k žákům - 

sledovali  jsme a čerpali informace z UN, Rodina a škola, Řízení školy, portál proskoly.cz a 

Datakabinet 

 

3. ostatní školení a kurzy – pro všechny zaměstnance školy: 



školení BOZP: 

• pravidelné BOZP  a PO (zajištěno smluvně) 

    topič plynových kotlů: domovnice - školení odborné způsobilosti  

    ADN – partnerská škola Veltrusy 

    Praktická škola Kralupy nad Vltavou  - práce s žáky se SVP 

 

 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ 

Přijímání žáků: 

V souladu se zákonem 561/2004Sb., vydala ředitelka školy rozhodnutí o zařazení dětí k 

docházce do Základní školy v Nelahozevsi - od l . 9. 2015  na základě zápisu ze dne 3.4.-

4.4.2018. K zápisu přišlo 30 žáků, k plnění povinné školní docházky bylo přijato do 1. ročníku 

školy: 23 žáků 

Celkem 30 

Po odkladu 7 žáků 

Žádost o odklad 3 žáci 

Přestup na jinou školu 4 žáci 

 

Rozhodnutí  o přijetí byla rodičům předána osobně, proti podpisu. 

Rozhodnutí bylo  zveřejněno a oznámeno na www.zsnelahozeves, budově školy. 

S rodiči jednoho žáka bylo nebylo vedeno správní řízení, rodiče přihlásili žáka do jiné školy, 

zápisu se nezúčastnili – přestěhování mimo kraj. 

 

Přijímací řízení na osmileté gymnázium v Kralupech n. Vlt. – v letošním školním roce si  

podalo přihlášku  6 žáků  na osmileté gymnázium, 3 žáci byli přijati.  

Zařazování dětí:  

  

žáci 5. ročníku ukončili docházku na naší škole a byli zařazeni takto: 

 

 

Dvořákovo gymnázium a OA Kralupy n. V.  2 

Gymnázium J. Jungmana Litoměřice 1 

Gymnázium Litoměřice 1 

ZŠ Veltrusy 12 

ZŠ Generála Klapálka. 2 

ZŠ Komenského nám., Kralupy n. V. 5 

http://www.zsnelahozeves/


ZŠ Václava Havla, Kralupy n. V. 2 

 

PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

 

 

ročník 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí   

TU 

Důtka 

ŘŠ 

Důtka 

TU 

 

Snížený 

stupeň z 

chování 

Prospěli s  

vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 23 22 23 22 0 1 

2.A 0/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 16  15 16 15 0 0 

2.B 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 15 13 17 16 0 0 

3. 

 

0/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 18 18 20 20 0 0 

4. 

 

8/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 15 14 18 18 0 0 

5. 

 

24/0 3/4 0/0 0/0 0/0 0/0 15 17 24 24 0 0 

celkem 32/26 3/4 0/1 0/0 0/0 0/0 101 99 118 115 0 1 

 

Chování :  

1. Snížená známka z chování - nebyla udělena 

2. Pochvala ŘŠ udělena za:  reprezentaci školy 

 

Zameškané –  omluvené / neomluvené hodiny : 
 

Omluvené hodiny 1.pololetí  2.pololetí 

1.ročník 705/0 1011/0 

2.A 390/0 534/0 

2.B 483/0 500/0 

3.ročník 653/0 768/0 

4.ročník 601/0 985/0 

5.ročník 740/0 702/0 

 
 Neomluvené hodiny –  0 
 

 

 

ÚDAJE O  VÝSLEDCÍCH  KONTROL, INSPEKCE PROVEDENÉ ČSI  

 

- Audit účetních dokladů - Vnitřní audit – kontrola vedena starostou obce – zaměřeno na 

vnitřní směrnice, inventarizaci, čerpání finančních prostředků, která škola získává od Obce 

14.6.2018 

- kontrola pokladny – 1x za měsíc kontroluje vedoucí ŠJ 

- Inspekce provedené ČSI: nebyla vykonána  



- Kontrola ŠJ -  Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 

 

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla řešena žádná stížnost.  

 

ŘÍZENÍ ŠKOLY 

Třídní schůzky a informace o prospěchu a chování žáků se konaly 4x ročně, konzultační hodiny 

jednotlivých vyučujících 1x do měsíce, v případě jakýchkoliv dotazů a problémů měli rodiče 

možnost kdykoliv kontaktovat třídního učitele nebo ředitelku školy. 

 

SPOLUPRÁCE SE SPÁDOVÝMI ŠKOLAMI – spolupráce probíhá se ZŠ Veltrusy – naše 

partnerská škola. 

V tomto školním roce probíhala ještě spolupráce s Praktickou školou Kralupy n. Vlt. 

 

SPOLUPRÁCE S OBECNÍM ÚŘADEM – obecní úřad v Nelahozevsi se školou spolupracuje. Na 

základě žádosti školy byl navýšen příspěvek na provoz (plavání, výjezd žáků do Anglie) 

Společně provedeno výběrové řízení na nákup vybavení nové přístavby, sborovny nábytkem.  

Od 2. pololetí probíhá výuka ve třech nových třídách, venkovní učebně v nové přístavbě 

vybudované zřizovatelem.  

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  

Březen 2018 výjezd žáků 4. a 5. ročníku do Anglie – výuka AJ, hrazeno z prostředků zřizovatele a 

rodičů. 

 

PROJEKTY, DOTACE 

Škola zpracovala projekt „Šablony 1“, který je financován z prostředků EU a MŠMT. V tomto 

školním roce probíhala tematická setkávání s rodiči a doučování žáků. Projekt bude ukončen v roce 

2019. 

 

PORADENSKÉ SLUŽBY – škola využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Mělník, 

Kladno (žáci s poruchou učení, chování) 

SVP Slaný (žáci s poruchou chování) 

Sociální komise při MěÚ Kralupy n. Vlt. 

Policie ČR Kralupy n. Vlt. 

Pediatři: MUDr. Turečková, MUDr. Gelbičová. 



 

ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 

 

Celoročně: 

 

Práce v knihovně školy -půjčování knih k mimočítankové a individuální četbě 

Veřejně prospěšná práce - sběr starého papíru 

 - Recyklohraní (eko sběr) 

Spolupráce s:  

Hasiči Kralupy - Den mimořádných událostí 

ZŠ Veltrusy - metodická sdružení, vzájemné návštěvy, školení 

Městské muzeum  

v Kralupech n.V. 

- soutěže 

- výstavy, výuka (projekty), dílničky 

Místní knihovna Nelahozeves - prohlídka knihovny 

- soutěže 

- výpůjčka knih 

Městská knihovna 

v Kralupech n. V. 

-prohlídka knihovny 

- soutěže 

- výuka – Den Slabikáře, Jsem čtenář 

Policie ČR Mělník 

Odbor sociál.věcí Mělník 

- dopravní hřiště, dopravní výchova 

- přednášky kyberšikana 

 

Projektové dny: 

5.9.            Piknik, vítání prvňáčků ve škole 

24.- 25. 10.     Halloweenské odpoledne a nocování, halloweenské vyučování 

24. 10. a 15.5. Olympijský víceboj – soutěžní dny, projekt běží celý rok 

23.3.   Noc s Andersenem, burza knih 

Celoroční projekt ŠD „Cesta za pokladem“. 

Celoroční projekt 2.A,2.B – Jsem čtenář – rozvoj čtenářské gramotnosti 

Celoroční projekt Zážitkem k porozumění, zaměřený na žáky se sluchovým postižením 

Projekt Zdravíkov – 6 setkání na téma zdravý životní styl, zdravé stravování 

Akce pořádané školou v rámci plnění MPP 

CÍL: 

• začlenit bezproblémově děti do vrstevnického kolektivu 

• rozvíjet jejich kreativitu, kladné sebepojetí  

• předcházet školní neúspěšnosti 

• prevence negativních sociálně- patologických jevů 

Tématická setkávání s rodiči 

- Zdravé dítě = zdravý dospělý 

- Děti a mládež v kyberprostoru 



- Vývoj a výchova dětí, problémy ve školním kolektivu, v učení, nadané dítě… 

- Mediální výchova v Čechách aneb Co by naše děti měly vědět o médiích, aby se jim lépe 

žilo. 

- Jak správně komunikovat s dítětem, jak rozvíjet dítě v oblasti psychiky, jak se stát pro dítě 

autoritou, vzorem 

- Přijímání žáků do 1. ročníku. Školní zralost, nadaný žák, žák s SPU 

- Smysluplné využití volnočasových aktivit žáků, jejich vliv na rozvoj psychiky, vztahy dětí 

v kolektivu svých vrstevníků 

 

Rok 2017 - 2018 

Září 

- Zahájení školního roku 

- Školní piknik 

- Návštěva kina – KASS Kralupy nad Vltavou – Já padouch 3 

- Festival vědy Praha Dejvice s návštěvou Národní technické knihovny 

- Škola v přírodě 2.A a 2.B – SA Berounka, Liblín 

Říjen 

- Kytarový koncert – ZŠ Nelahozeves 

- Návštěva Národního muzea Praha – výstava T:G.M (program s workshopem) 

- Jump arena Zličín 

- Mobilní dopravní hřiště v ZŠ 

- Nocování ve škole Halloween 

- Halloweenské vyučování 

- Olympijský víceboj 

Listopad 

- Kino KASS Kralupy nad Vltavou – Cesta do pravěku 

- Dopravní hřiště Mělník 

- Kino KASS Kralupy nad Vltavou – Earth (BBC) 

- KASS Kralupy nad Vltavou – Tomáš Kočko&Orchestra – koncert, vzdělávací pořad 

- Projekt Zdravíkov 

Prosinec 

- Vánoční dílničky, Mikuláš ve škole 

- Zpívání v kostele sv. Ondřeje – zahájení Adventu 

- Vánoční besídka, jarmark pro veřejnost – KD Nelahozeves 

- Muzeum Karla Zemana Praha – program a výtvarná dílna 



Leden 

- Rodný dům A. Dvořáka - exkurze 

- Planetárium Praha 

- Městská policie Kralupy n.Vlt. – preventivní program 

- Výroba čokolády – cukrářství Veltrusy 

- Muzeum Roztoky u Prahy – výstava Imaginárium bratří Formanů 

- Bruslení – zimní stadion Kralupy nad Vltavou  

Únor 

- Turnaj ve vybíjené – Komenda cup 

Březen 

- Výjezd žáků 4. a 5. ročníku do Anglie 

- Den pro knihu ve škole – projekt pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

- Den s domácím mazlíčkem 

Duben 

- Česká spořitelna Kralupy n. V. – vzdělávací program Abeceda peněz 

- Městská knihovna Kralupy nad Vltavou –výukový program 

- Dopravní hřiště Mělník 

- Den Země ve škole Divadelní představení marionet 

- Motýlí farma – projekt žáků 2. ročníku 

- Fotografování 

- Čarodějnický den v čarodějné škole 

Květen 

- Den zvířat ve škole 

- Záchranná stanice Penthea – KASS Kralupy nad Vltavou 

- Výlet – zámek a labyrintárium Loučeň 

- Výlet do ZOO Liberec 

- Mobilní trilopark – ZŠ 

- Klavírní koncert v RD A. Dvořáka v Nelahozevsi 

- Sportovní den 

- Škola v přírodě Orlík – 5. ročník 

Červen 

- Divadlo Hybernia Praha – muzikál Šeherazáda 

- Den bezpečnosti v Kralupech n. Vlt. – Dny Kralup – záchranné složky 

- Výlet – Chomutov – zoopark, lanový park 

- Muzeum technických hraček Velvary (historické železnice) 



- Návštěva Werichovy vily Praha 

- Závody – přeskok přes švihadlo – Kralupy nad Vltavou 

- Hornický skanzen Mayrau Kladno – exkurze a výukový program 

- Městské muzeum Velvary – výtvarný workshop 

- Zámecký park Veltrusy – cykloprohlídka s programem 

- Trilopark Praha Dalejské údolí – vycházka za zkamenělinami do terénu 

- Turnaj ve stolním tenise – akce pod záštitou starosty obce 

- Dřevohraní – zahrada ZŠ 

 

Akce školní družiny 

            Prosinec 

- Pečení a zdobení perníčků 

- Jarmark, vyrábění a tvoření výrobků na jarmark 

Únor 

- Recyklohraní, třídění odpadu – projekt pro třídy 

- Karneval – výroba masek, soutěže 

Březen 

- Magická iluze – představení plné kouzel 

Duben 

- Výroba drobných dárku pro budoucí prvňáčky 

Červen 

- Den dětí – zábavné odpoledne 

- Ovoce do škol – ochutnávka exotického ovoce a zeleniny 

- Císař Karel IV. na hradě Kokořín – představení z doby středověku, dílničky 

- Cesta za pokladem, závěrečné rozloučení se ŠD, plnění úkolů z tematických bloků za celý 

školní rok 

 

Ekologie a zdravý styl života na škole. 

Po celý rok probíhá na škole sběr starého papíru a soutěž Recyklohraní. Žáci mají široké znalosti o 

recyklaci odpadu. 

Na závěr školního roku byli nejlepší žáci- sběrači odměněni. 

Na podzim v druhých a první třídě probíhal projekt „Zdravíkov“ – seznámení žáků se zdravým 

životním stylem, se správným a zdravým stravováním. 

Dále škola má celoroční projekt „Ovoce do škol“ – žáci dostávají 2x měsíčně bezplatně ovoce od 

firmy Laktea. 



 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK    1. – 2. ročník v prvním  pololetí 2017/2018 

 

CVIČNÝ POPLACH PO, BOZP        31.10.2017 

 

 

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU  2017/2018 

Ukončení školního roku 2017/2018 proběhlo dne 29.6.2018 – Slavnostní zakončení 

s programem. 

- předání odměn za celoroční soutěže a pochvaly za celoroční aktivitu 

- rozloučení s žáky 5. ročníku, předali jsme jim pamětní listiny a upomínkové předměty 

O kulturní vystoupení se postarali žáci s třídními paní učitelkami. 

- Předání vysvědčení proběhlo jednotlivě po třídách – zámecká zahrada, park A. Dvořáka, 

RD A. Dvořáka, nádvoří zámku Nelahozeves. 

 

  

V Nelahozevsi, dne 27.6.2018    Ředitelka školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou. 

 

 

Předseda školské rady ….................................................. 


