Základní škola Na Výsluní
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha – východ

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
2021-2022
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Úvodní slovo
Školní rok 2021-2022 je minulostí a následující řádky a stránky se pokusí shrnout to podstatné z jeho
průběhu.
Při pohledu do starších výročních zpráv je od školního roku 2019-2020 nápadné, kolik změn zasáhlo
české školství a naši školu samozřejmě také. Vždyť ve zprávě za rok 2019-2020 jsem popisoval, jak náhle
v březnu přešla škola do distanční výuky, ve které zůstala vlastně do konce školního roku. A to vše vlastně
ještě překonal školní rok následující, 2020-2021, kdy byla distanční výuka většinu školního roku (soustavně
vlastně od října do dubna).
Do roku 2021-2022 jsme vstupovali s nadějemi. Zahájení školního roku sice bylo v souvislosti
s onemocněním COVID spojeno s určitými omezeními (pravidelné testování žáků na začátku školního roku),
ale do vzdělávací oblasti se vstupovalo vlastně bez jakýchkoliv opatření. Jaká skvělá zpráva oproti
předchozímu období. Jenže plány se začaly brzy měnit a postupně se opět jednotlivé třídy nebo pedagogové
dostávali do různých karantén či izolací. Podzim a první polovina zimy školního roku byly extrémně náročné
na operativní řízení. Pro budoucí generace zde mohu nastínit třeba tu skutečnost, že po ohlášení výskytu
pozitivního žáka byla zpravidla celá třída odeslána do karantény (z rozhodnutí hygieny) a na určité období
(zpravidla na čas kratší než týden) se přecházelo obratem na distanční výuku. Některé třídy do tohoto režimu
spadly i opakovaně (rekordem bylo 5 karanténních období), novinkou bylo třeba i tzv. hybridní výuka, kdy
část dětí byla vzdělávána doma a část ve škole. Přesto zůstala škola stále jako celek otevřená a vždy byla
větší část ve škole než doma. Pouze s jedinou výjimkou. Těsně před vánocemi jsem byl nucen vyhlásit
ředitelské volno na dva dny, protože zrovna zasáhla vlna karantén více než 10 tříd. Jako mávnutím
kouzelného proutku ale vlastně vše skončilo v polovině února 2022. Hygienické stanice přestaly nařizovat
karantény, žáci již nemuseli nosit roušky, vše bylo opět dovoleno. Škola (a nejenom ta naše) se nadechla
k normálními životu a my mohli pustit všechny plánované aktivity, soutěže, programy, projekty…..Bohužel
snad týden po „ konci covidu „ se objevila nová problematická situace. Vypukla válka na Ukrajině a během
několika týdnů se objevila potřeba začlenit do chodu školy děti, které s rodiči uprchly z válkou zasažené
země. Do tříd naší školy se postupně zapojilo 7 dětí, pro které byl stanoven program výuky, způsoby
hodnocení a důraz byl přitom kladen především na adaptaci a zdolání základů českého jazyka. Do života
školy se zapojila také ukrajinská paní učitelka, která od dubna vedla zvláštní adaptační skupinu menších dětí
v prostotu naší družiny. Ale to již škola jela naplno. Opět jsem sbírali medaile v různých sportech (basketbal,
atletika, florbal, volejbal, vybíjená), úspěchy sbírala nově vzniklá školní kapela (soutěž Žibřidická žabka),
plánovaly se exkurze, výlety, školy v přírodě. Vlastně se dá říci, že od března fungovala škola naplno a
dospěla do důstojného konce v červnu. Programem Sunny Open Air jsme si připomněli 35. výročí školy, vše
jsem se pokusil popsat právě ve výroční zprávě.
Shrnuto, podtrženo, školní rok 2021-2022 měl dvě fáze. Podzimní, kdy chod vzdělávání výrazně
ovlivňovala covidová opatření a karantény a jarní, kdy škola běžela naplno, tak, jak to známe.
Věřme, že i další roky budou již fungovat běžným režimem a že bude možnost naplňovat stránky výroční
zprávy tak, jako letos.
Mgr. Jan Přibyl, ředitel školy, 30. 8. 2022
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Po letech omezení jsme na
jaře opět mohli zorganizovat
zahraniční
poznávací
zájezdy. Osmáci vyrazili do
Švédska (to zachycuje tento
snímek), deváťáci zase do
Skotska.

a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o
vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě

název školy
sídlo školy
zřizovatel
adresa pro dálkový přístup
údaje o školské radě

ředitel školy
IČO:
IZO:

Fotografie ze zájezdu do Skotska
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Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem -Stará Boleslav
Kostelecká 1750, okres Praha -východ
Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, okres Prahavýchod, 250 01
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
www.zsnavysluni.cz
složení školské rady ve školním roce 2020-2021: Mgr. Nina Nováková,
Mgr. Tomáš Valášek (zástupci města – zřizovatele), Ing. Iva Filípková,
Ing. Zuzana Urválková (zástupci rodičů), Mgr. Eva Beníšková, Alice
Kubálková (zástupci pedagogických pracovníků).
Mgr. Jan Přibyl
75034549
102638489

Vývoj počtu žáku v ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
v posledních 12 letechh
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008

970
955
948
925
911
867
837
776
722
660
628
581
532
551
551

Zřizovatelem školy je Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a většina žáků má logicky bydliště právě
v našem městě. Pravidelně ale sledujeme podíl žáků dojíždějících z okolních obcí. Ve školním roce 21/22 to
bylo 17,6 %. Možná zajímavé je podívat se na to, ze kterých obcí k nám žáci nejčastěji dojíždí (uvádím pouze
obce, ve kterých má trvalé bydliště větší množství žáků).
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Procento dojíždějících žáků do ZŠ Na Výsluní v posledních letech
Záryby
Káraný
Dřevčice
Lázně Toušeň
Zápy
Brázdim
Hlavenec
Předměřice nad Jizerou
Ovčáry
Kostelec nad Labem

29
13
12
12
12
9
7
6
6
6

Celkově pro pojmenování trendu ještě připojuji tabulku ukazující vývoj podílu žáků z jiných obcí v naší škole
v posledních letech. Potvrdil se pokles z posledního období.

Procento dojíždějících žáků do ZŠ Na Výsluní v posledních letech
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
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18
21
19
25
28
29
31

Naši úspěšní atleti vybojovali
druhé místo na krajském kole ve
štafetovém
poháru
a
v republikovém
srovnání
tak
patříme mezi „ 10 nejrychlejších „
škol v celé republice.

Školní družina měla ve školním roce 2021-2022 stále 9 oddělení, kapacita družiny byla 270 žáků. Provoz
školní družiny byl ráno od 6:00 do 7:40, odpoledne poté od 11:40 do 17:00. Školní družina vhodně doplňovala
ŠVP školy mj. pravidelným pořádáním vzdělávacích akcí, především během pátečních odpoledních bloků.
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V době distančního vzdělávání byla činnost družiny samozřejmě přerušena. Přesto se paní vychovatelky
pokoušely motivovat své děti zajímavými úkoly a výzvami v dobrovolné rovině. Pro řízení distančního
vzdělávání se nám osvědčilo, že nastavení jednotlivých oddělení kopírovalo sestavy jednotlivých tříd. To
v případě karantény snižovalo zásahy do výpadku žáků.
Školní jídelna měla ve školním roce 2021-2022 8 zaměstnanců. Kapacita jídelny byla 960 strávníků. Na
škole dále pracovalo dalších 12 správních zaměstnanců.
Školská rada má 6 členů. Ta má složení Mgr. Eva Beníšková a Mgr. Alice Kubálková (oba za pedagogy),
Mgr. Nina Nováková a Mgr. Tomáš Valášek (za zřizovatele) a Ing. Iva Filípková a Zuzana Urválková (za
rodiče).
Struktura tříd:
Ve školním roce 2021-2022 měla škola 37 tříd, z toho 20 na prvním a 17 na druhém stupni. Počet tříd se
tedy o jednu zvýšil (v červnu 2021 končily jen tři deváté třídy). Ve školním roce 2021-2022 u nás podruhé v
řadě fungovala také přípravná třída, umístěna v pavilonu družin. Zřízení přípravné třídy směřovalo ke snaze
pomoci adaptaci dětí, které to potřebují na školní prostředí, protože naprostá většina dětí z přípravné třídy u
nás pokračuje v prvním ročníku.
Na škole působilo 85 pedagogických pracovníků, z toho 62 učitelů, 13 asistentek pedagoga a 9 vychovatelek
ve školní družině. V tomu je zahrnuta také speciální pedagožka a školní psycholog. Do celkového počtu
zaměstnanců je třeba ještě zahrnout 9 pracovníků školní jídelny a 14 provozních zaměstnanců. Dohromady
měla ZŠ Na Výsluní ve školním roce 104 zaměstnanců.
Pokračovali jsme ve zlepšování
školního prostředí. Na snímku
nové výukové tabule vedle
učebny
zeměpisu
druhého
stupně.
K výuce byly využívány všechny
standardní učebny, odborné
pracovny, tělocvičny a dílny.
Velmi dobré materiální vybavení
školy bylo dále vylepšováno a
modernizováno.
Škola
vyučovala
dle
školního
vzdělávacího programu Nová
škola – školní vzdělávací
program
pro
základní
vzdělávání. Na prvním stupni 5
tříd (I. D, II. D, III. D, IV. D, V. D) mělo status třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Na druhém stupni
4 třídy (VI. D, VII. E, VIII. D a IX. D) fungovaly v režimu rozšířené výuky cizích jazyků (Nj) a čtyři třídy (VI. C,
VII. C, VIII. C a IX. C) jako třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. I dalších 5 tříd (VIII. A, VIII. B, VIII. C,
IX. A, IX. B a IX. C) měly kromě povinného anglického jazyka zařazen další cizí jazyk (Nj nebo Rj). Škola je
členem Asociace školních sportovních klubů ČR. V plánech výuky byla zapracována témata environmentální
výchovy, výchovy k volbě povolání, dopravní výchovy, finanční gramotnosti, sexuální výchovy, výchovy ke
zdravému životnímu stylu nebo multikulturní výchovy. 81 žáků bylo vzděláváno podle individuálních
vzdělávacích plánů. Škola měla do svého systému fungování zapojeného speciálního pedagoga (Mgr. Silvie
Schreiberová), školního psychologa (Mgr. Blanka Antošová Kejíková), k tomu 13 asistentek pedagoga, a to
zejména v podobě pomoci potřebným žákům, spolupráce s rodiči nebo při výchovných komisích. Za zmínku
také stojí, že 4 žáci naší školy plnilo povinnou školní docházku v zahraničí.
Škola pokračovala v novince zavedené v roce 2015, kdy byla zavedena pro žáky elektronická žákovská
knížka. Ta je přístupná pro žáky i jejich rodiče přes webové rozhraní nebo aplikaci.

7

K vylepšení výuky angličtiny tu máme nepravidelná slovesa na
frekventovaném schodišti směrem ke druhému stupni.
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se
zápisem ve školském rejstříku
Ve školním roce 2021-2022 měla Základní škola na Výsluní
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav zapsány ve školském rejstříku
(www.rejskol.msmt.cz) tato zařízení:
• základní školu – kapacita zařízení 970
• školní družinu – kapacita zařízení 270
• školní jídelnu – kapacita zařízení 960
kód vzdělávání: 79-01-C/01
Výuka probíhala podle vzdělávacího programu Nová škola – školní
vzdělávací program pro základní vzdělávání. Na škole se vyučovalo
podle učebnic schválených doložkou MŠMT ČR.
Poznámka ke kapacitě školy: Do výroční zprávy by měla být
zařazena informace o naprosté naplněnosti kapacity ZŠ Na Výsluní.
Ta byla z různých důvodů navyšována v posledních letech a nyní je
na maximálním počtu 970 žáků. Škola má tak nejen maximální počet
žáků ve své historii a nejvyšší počet tříd, tj. 37 + přípravná třída (viz
kapitola základní údaje o škole na začátku této výroční zprávy).
Ředitel školy musel ve školním roce 21-22 přesto odmítnout vysoké
počty žadatelů o přijetí k základnímu vzdělávání nebo k přestupu do
ZŠ Na Výsluní. Při zápisu do prvních tříd byly odmítnuty vysoké
desítky budoucích prvňáčků, kteří měli trvalé bydliště mimo školský obvod naší školy – tedy tzv. nespádové
dětí. Poprvé v historii ale došlo i tzv. „ losování spádových dětí“. Počet spádových dětí byl totiž vyšší, než
možnosti pro první třídy. A to přesto, že se toto nepříjemné losování týkalo menšího počtu dětí, než to
původně vycházelo. Ředitel školy totiž využil toho, že se plánovalo otevření pěti prvních tříd a tak bylo možno
nakonec do prvních tříd přijmout zhruba 125 dětí. Zároveň bylo během školního roku evidováno více než 100
žádostí o přestup do vyšších ročníků (tj. 2. – 9. ročník). Z kapacitních důvodů mohlo být vyhověno jen zhruba
pětin žádostí. V souvislosti s přílivem ukrajinských obyvatel do Česka se objevily potřeby zařazovat také
ukrajinské děti do českých škol. I proto má ZŠ Na Výsluní od 1. 9. 2022 navýšenou kapacitu o 10 pro potřeby
ukrajinských dětí, ačkoliv zájem je vyšší.
Učební plán a dotace hodin v jednotlivých ročnících
Předmět/ročník
Matematika
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Další cizí jazyk
Informatika
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Občanská výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
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1
4
9
2
1
1
2
1

2
5
9
2
1
1
3
1

3
5
8
3
2
1
2
3
1

4
5
7
4
2
2
1
1
2
1

5
4
8
4
1
2
1
1
2
2
1

6
5
5
3
2
2
2
1
1
2
3
1

7
5
4
3
2
2
2
2
1
1
2
2
1

8
5
5
3
3
1
2
1
2
2
2
1
1
1
3
1

9
5
5
4
3
2
1
2
2
2
1
1
1
2
-

Rodinná výchova
Etická výchova
Informatika

-

-

-

- - 1 1 - 1
- - - - - 1
1 1 1 - 1 -

Učební plán a dotace hodin v jednotlivých ročnících – rozšířená výuka hudební výchovy
Předmět/ročník
Matematika
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Vlastivěda
Přírodověda
Informatika

1
4
8
2
3
1
2
1
-

2
5
8
2
3
1
2
1
-

3
5
7
3
2
3
1
2
1
-

4
4
7
4
3
1
2
1
2
1
1

5
4
7
4
3
1
2
1
2
1
1

8
5
5
3
3
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
-

9
4
6
4
3
2
2
2
2
1
1
2
1
1

8
4
4
3
1
2
2
2
2
1
1
4
1

9
4
4
4
2
2
2
2
1
1
4
1

Učební plán a dotace hodin v jednotlivých ročnících – rozšířená výuka cizích jazyků
Předmět/ročník
Matematika
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Informatika
Dějepis
Fyzika
Přírodopis
Chemie
Občanská výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Rodinná výchova
Etická výchova

6
4
4
3
3
1
2
2
1
2
2
1
1
-

7
4
4
3
3
2
2
2
1
1
2
2
1
1
-

Učební plán a dotace hodin v jednotlivých ročnících – rozšířená výuka tělesné výchovy
Předmět/ročník
Matematika
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Informatika
Dějepis
Fyzika
Přírodopis
Chemie
Občanská výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
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6
4
4
3
1
2
2
1
5
2

7
4
4
3
2
2
2
1
1
5
2

Pracovní činnosti
Rodinná výchova
Etická výchova
Další cizí jazyk (Německý nebo Ruský)

1 1 1 1 1 - - - - 1
- - 3 3

Přehled tříd a počtu žáků podle tříd – stav k 30. 6. 2021
třída
Třídní učitel
celkem chlapci děvčata poznámka
PT
Tereza Saifrtová
15
12
3
přípravná
I. A
Hana Hatková
21
11
10
I. B
Dana Součková
23
12
11
I. C
Monika Drevová
24
13
11
I. D
Kateřina Kačalová
26
11
15
RvHV
II. A
Jitka Soukupová
27
19
8
II. B
Šárka Vejdělková
25
17
8
ZS
II. C
Markéta Šmídová
27
15
12
II. D
Šárka Kubešová
24
11
13
RvHv
III. A
Eva Beníšková
24
12
12
III. B
Barbora Bubelíny
28
11
17
ZS
III. C
Šárka Jarošová
27
16
11
III. D
Zuzana Uxová
26
7
19
RvHv
IV. A
Martina Bernardová
26
16
10
IV. B
Zdena Knapová (od 25. 5. Alice Kubálková)
23
12
11
IV. C
Lenka Štrbová
23
12
11
IV. D
Květoslava Halbichová
27
12
15
RvHv
V. A
Aneta Procházková
28
9
19
V. B
Eva Honzátková
28
16
12
V. C
Denisa Nedvědilová
27
11
16
V. D
Dagmar Lednická
24
7
17
RvHv
VI. A
Kateřina Procházková
28
15
13
VI. B
Jana Urbanová
29
14
15
VI. C
Jana Beranová
28
15
13
RvTv
VI. D
Lukáš Brychta
30
12
18
RvCj
VII. A
Jakub Potměšil
26
16
10
VII. B
Veronika Hrušková
25
13
12
VII. C
Hana Vltavská
25
13
12
RvTv
VII. D
Pavla Tluchořová
26
16
10
VII. E
Marcela Chramostová
23
11
12
RvCj
VIII. A
Adam Kubálek
29
10
19
VIII. B
Václava Vartová
30
15
15
VIII. C
Marika Sýkorová
30
15
15
RvTv
VIII. D
Dana Váňová
28
11
17
RvCj
IX. A
Pavlína Nečasová
26
13
13
IX. B
Jitka Pillmaierová
24
14
10
IX. C
Magdalena Michnová
24
16
8
RvTv
IX. D
Miroslava Podávková
28
7
21
RvCj
Poznámka: ZS – třída s prvky Začít spolu, RvHv – třída s rozšířenou výukou hudební výchovy, RvCj – třída
s rozšířenou výukou cizích jazyků, RvTv – třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy
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Po třech letech jsme opět mohli zorganizovat také sportovní den tříd druhého stupně. Tentokrát se konal 3.
června a kromě toho, že se každý den mohl zařadit do své vybrané sportovní disciplíny, začínalo se tradičními
štafetami jednotlivých tříd. Letos jsme měli poprvé již 4 sportovní třídy, jejich vzájemné soupeření o
nejrychlejší třídu bylo velmi dramatické. Úspěšní sportovci naší školy jsou zmíněni v kapitole o prezentaci
školy na veřejnosti, sluší se ale doplnit, že několik našich dětí také úspěšně závodilo na Olympijských hrách
mládeže, které se konaly na samotném konci června v Olomouci. Někteří naši žáci tam dokonce dosáhli na
medaile a patří mezi nejlepší sportovce ve svých kategoriích a sportech v zemi.
c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Přehled vyučujících ve škole, jejich funkcí,
třídnictví a vyučovaných předmětů 2021–2022
• Mgr. Jan Přibyl, ředitel školy, Z, D, IX. C
• Ing. Břetislav Krchov, zástupce ředitele
školy pro technické náležitosti, zástupce
statutárního orgánu, INF, Fy
• Mgr. Alice Kubálková, zástupce ředitele
školy pro první stupeň, výchovný poradce,
1. stupeň, 4. B
• Mgr. Dana Váňová, zástupce ředitele pro
druhý stupeň, Hv, Aj, VIII. D
• Mgr. Hana Hatková – I. A
• Mgr. Dana Součková – I. B
• Mgr. Monika Drevová – I. C
• Kateřina Kačalová – I. D
• Mgr. Jitka Soukupová – II. A
• Bc. Šárka Vejdělková – II. B
• Mgr. Markéta Šmídová – II. C
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Šárka Kubešová – II. D
Mgr. Eva Beníšková – III. A
Barbora Bubelíny – III. B
Mgr. Šárka Jarošová – III. C
Mgr. Zuzana Uxová – III. D
Mgr. Martina Bernardová – IV. A
Mgr. Zdena Knapová – IV. B
Mgr. Lenka Štrbová – IV. C
Mgr. Květoslava Halbichová – IV. D
Mgr. Aneta Procházková - V. A
Mgr. Eva Honzátková – V. B
Mgr. Denisa Nedvědilová – V. C
Mgr. Dagmar Lednická – V. D
Mgr. Hana Hatková – I. A
Mgr. Dana Součková – I. B
Mgr. Monika Drevová – I. C
Bc. Kateřina Kačalová – I. D
Mgr. Kateřina Procházková, VI. A, Aj, Ov

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Jana Urbanová – VI. B, VV, Z
Mgr. Jana Beranová – VI. C, TV, Pp, Pc
Ing. Lukáš Brychta – VI. D, Čj, D
Mgr. Jakub Potměšil – VII. A, D, OV
Mgr. Veronika Hrušková – VII. B, OV, RV,
PC
Mgr. Hana Vltavská – VII. C, M, Tv
Mgr. Pavla Tluchořová – VII. D, M
Mgr. Marcela Chramostová – VII. E, Aj, Rv
Adam Kubálek – VIII. A, Aj, M
Mgr. Václava Vartová – VIII. B, ČJ, NJ
Mgr. Marika Sýkorová – VIII. C, Aj, Tv
Mgr. Pavlína Nečasová – IX. A, Čj, D,
Mgr. Jitka Pillmaierová – IX. B, Nj, Rj, Vv
Mgr. Magdalena Michnová – IX. C, Př, Tv,
Rv
Mgr. Miroslava Podávková – IX. D, M, Fy
Bc. Věra Hrdinová, Z, Aj

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Květa Hájková, M,
Mgr. Radka Poddaná, Čj
Mgr. Nina Masáková, Nj, Vv,
Mgr. Marie Zpěváková, Ch
Mgr. Lucie Slavíková, Ch
Mgr. Lenka Jandová, Čj, Hv
Daniel Drummey, Aj konverzace
Bc. Jana Přibylová, Aj, Tv
Mgr. Lenka Kovačková, Nj
Mgr. Kateřina Vaníčková, Aj
Bc. Veronika Švecová, Aj
Tomáš Fric, Aj
Mgr. Jitka Hesová, Aj
Mgr. Linda Komárková, Čj
Mgr. Roman Koloničný, Pc, TV
Ing. Lenka Blahníková, Z, Inf
Mgr. Vlasta Beranová, Aj, Ov

Tradičně zde přináším přehled změn v pedagogickém sboru, ke kterým ve školním roce došlo. Změn většinou
nebývá mnoho, pedagogický sbor je velmi stálý. Na startu školního roku 2021-2022 chyběla mezi pedagogy
ve školní družině Ludmila Halíková st. a novou tváří byly Lenka Blahníková a Vlasta Beranová. Během
školního roku bohužel zemřela Zdena Knapová. Posily jsme uvítaly mezi asistentky pedagoga, v tomto
školním roce u nás prvním rokem pracovala Alice Biolková. V prosinci 2021 jsme také uvítali novou paní
vychovatelku – Martinu Šebkovou.
Přehled asistentů pedagoga:
• Andrea Čermáková
• Bc. Libuše Čížková
• Ludmila Šustrová
• Lucie Oplatková
• Tereza Poštolková
• Zuzana Krupičková
• Martina Čížková
• Michaela Holasová
• Ivana Malknechtová
• Michaela Malínská
• Petra Šamšová
• Alice Biolková
• Ludmila Halíková
Přehled poradenských pracovníků:
•
•

Mgr. Blanka Antošová Kejíková, školní
psycholog
Mgr. Silvie Schreiberová, speciální
pedagog

Přehled vychovatelů ve školní družině:
• Bc. Libuše Čížková – vedoucí ŠD
• Ludmila Halíková ml.
• Zdena Votroubková
• Ivana Rejzlová
• Ludmila Šustrová
• Tereza Lieblová
• Iveta Krausová
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•
•

Renata Jančarová
Martina Šebková

Přehled pracovníků ve školní jídelně:
• Miloslava Havlasová, vedoucí ŠJ
• Jana Salabová
• Petra Turčániová – vedoucí kuchařka
• Zdena Viskupová
• Marcela Dohalská
• Romana Hořánková
• Liliana Kubištová
• Lucie Fidrová
• Simona Mašková
Přehled provozních zaměstnanců:
• Lenka Beranová, účetní
• Kristýna Thomayerová, hospodářka
• Michal Procházka, školník a topič
• Marcela Bisová, uklízečka
• Hana Machová, uklízečka
• Iveta Kobzová, uklízečka
• Dagmar Šťastná, uklízečka
• Miroslava Dvořáková, uklízečka
• Pavlína Mikešová, uklízečka
• Marta Šabartová - uklízečka
• Kateřina Siudová – uklízečka
• Markéta Vachalovská - uklízečka
• Hana Loučová – recepční
• Jiřina Sukupová - recepční

Složení metodických komisí
Metodické sdružení prvního stupně: Eva Beníšková. Český jazyk: Václava Vartová. Anglický jazyk:
Marika Sýkorová. Matematika-fyzika: Květa Hájková. Dějepis: Jakub Potměšil. Občanská výchovarodinná výchova: Jakub Potměšil. Zeměpis: Věra Hrdinová. Přírodopis-chemie: Marie Zpěváková.
Výtvarná výchova: Jitka Pillmaierová. Ruský jazyk: Jitka Pillmaierová. Německý jazyk: Jitka Pillmaierová.
Hudební výchova: Dana Váňová. Tělesná výchova: Jana Beranová. Pracovní vyučování: Jana
Beranová.
Správci sbírek
1. stupeň: Monika Drevová. Český jazyk: Václava Vartová. Anglický jazyk: Marika Sýkorová. Německý
jazyk: Jitka Pillmaierová. Dějepis: Jakub Potměšil. Zeměpis: Věra Hrdinová. Přírodopis: Magdalena
Michnová. Matematika: Květa Hájková. Chemie: Marie Zpěváková. Fyzika: Miroslava Podávková. Hudební
výchova: Dana Váňová. Výtvarná výchova: Jitka Pillmaierová. Tělesná výchova: Jana Beranová.
Pracovní činnosti: Jana Beranová. Rodinná výchova: Jana Beranová. Občanská výchova: Jakub
Potměšil. Žákovská knihovna 1. stupně: Dagmar Lednická. Žákovská knihovna 2. stupně: Václava
Vartová. Knihovna anglického jazyka: Marika Sýkorová. Učitelská knihovna: Radka Poddaná.
Správci pracoven a odborných učeben
Chemie: Marie Zpěváková. Fyzika: Miroslava
Tluchořová. Hudební výchova: Dana Váňová.
Fric. Počítačová pracovna: Radka Poddaná.
Dějepis: Jakub Potměšil. Výtvarná výchova:
Pillmaierová. Český jazyk: Radka Poddaná.

Podávková. Zeměpis: Věra Hrdinová. Matematika: Pavla
Přírodopis: Magdalena Michnová. Anglický jazyk: Tomáš
Školní kuchyně: Nina Masáková. Dílny: Jana Beranová.
Jitka Pillmaierová. Německý jazyk: Nina Masáková, Jitka

Další funkce
Požární preventista: Michal Procházka. Organizátoři sportovních akcí: Jana Beranová, Hana Vltavská,
Marika Sýkorová, Květa Hájková, Hana Hatková. Inventarizační komise: Břetislav Krchov, Jan Přibyl,
Michal Procházka. Zprávy na web a do novin: Jan Přibyl, Alice Kubálková.
d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021-2022 proběhl ve dnech 5. a 6. dubna 2022.
K zápisu bylo přihlášeno nakonec rekordní číslo 203 žáků, podrobnosti přináší tabulky.
Výsledky zápisu do prvních tříd v dubnu 2022
Celkem u zápisu
Přijati k základnímu vzdělávání
Nepřijati k základnímu vzdělávání
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

203
126
47
29

Z tabulky je patrné, že celkem se k zápisu dostavilo 203 dětí. V předchozí výroční zprávě za rok 2020-2021
jsem psal, že tehdejší číslo 174 je rekordním počtem. Ten byl tedy tento rok opět překonán, a to celkem o
17%. Protože ale počet spádových žáků byl vyšší než kapacitní možnosti školy, musel ředitel školy přistoupit
k nepopulárnímu losování. Losování proběhlo transparentně v hale školy a v první fázi bylo vylosováno
celkem 15 žáků, kteří nemohli být přijati. V dalším průběhu ale byla možnost dodatečně zařadit ještě 11
původně vylosovaných spádových žáků, a v rámci správního řízení (odvolání).
Opět jsme realizovali také zápis do přípravné třídy. Ta má dle platné legislativy kapacitu 10-15 žáků a
během zápisu se plně naplnila. Zřízení přípravné třídy má následující cíle:
1. Pomoci dětem s odkladem povinné školní docházky vyrovnat jejich vývoj před nástupem do 1. třídy
2. Pomoci dětem s odkladem povinné školní docházky lepší adaptaci na naši školu před nástupem do
1. třídy
3. Pomoci zřizovateli – městu – s kapacitami v zařízeních předškolního vzdělávání
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Zápisem do prvních tříd se nám tedy do školy dostávají noví prvňáčci. Určitě se jim povede tak dobře, jako
těm ze září 2021. Snímek ukazuje tradiční předvánoční aktivitu prvňáčků – Pasování na čtenáře.
Zapomenout ale nemůžeme na naší
přípravnou třídu. Ta má 15 dětí a
pod vedením paní učitelky Terezy
Saifrtové se děti chystají na nástup
do skutečné první třídy. Již máme
ověřeno, že vzdělávání v přípravné
třídě pomáhá dětem odstranit
určitou nezralost a naprostá většina
dětí je na konci vzdělávání
v přípravné
třídě
připravena
k nástupu do první třídy. Děti
z přípravné třídy jsou vzdělávány
podle
vlastního
školního
vzdělávacího programu a využívají
všech služeb naší školy (družina,
jídelna, sportoviště). Na snímku
program zaměřený na poznávání
včel.
e) stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu
Vedení školy i jednotliví pedagogové samozřejmě průběžně sledují, jestli jsou naplňovány cíle školního
vzdělávacího programu. Náš školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Nová škola – školní vzdělávací
program pro základní vzdělávání vznikl v roce 2005 a v dalších letech byl opakovaně inovován. K poslední
změně došlo v létě 2021 v souvislosti se změnou počtu vyučovacích hodin informatiky. Naše škola kromě
původně vyučované informatiky v pátém a osmém ročníků začala s výukou taktéž ve čtvrtém a šestém
ročníku. S tím byla spojena úprava učebního plánu a zároveň vytvoření nových výstupů a obsahu učiva
tohoto předmětu v našem ŠVP.
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Způsoby vyhodnocování naplňování cílů školního vzdělávacího programu jsou přitom různé:
• Jednání předmětových komisí nebo metodických sdružení
• Hospitační činnost
• Národní testování SCIO – podrobněji v kapitole f) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů
stanovených ŠVP
• Srovnávací testy – tzv. „ ředitelské písemky“. Ve školním roce 2021-2022 došlo k aplikaci tohoto
způsobu ve všech třídách šestého a osmého ročníku v předmětech Čj, Aj a M, v sedmém ročníku (Čj)
a ve čtvrtém ročníku (Aj). Jedním ze sledovaných cílů bylo právě naplňování ŠVP a jeho cílů. Výstupy
z tohoto srovnání byly projednány na pedagogické radě a poskytnuty metodickým sdružením.
e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a
podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a
absolutorií.
ZŠ Na Výsluní vyučuje dle školního vzdělávacího programu Nová škola – ŠVP pro základní vzdělávání, kód
vzdělávání je 79-01-C/01.
Tradičně přináším přehled či statistiku úspěšnosti přijetí našich žáků na střední školy (v závorce loňské počty)
• gymnázia – celkem 37 žáků (z toho 12 žáků 5. ročníku a 25 žáků 9. ročníku, o rok dříve to bylo
celkem 21 žáků
• SŠ informačních technologií – celkem 11 žáků (loni 9)
• SŠ elektrotechnického, telekomunikačního IT zaměření – celkem 10 žáků (loni 10)
• SŠ zaměřené na strojírenství – celkem 3 žáci (loni 2)
• SŠ umělecké – celkem 3 žáci (loni 5)
• SŠ právní – celkem 4 žáci (loni 1)
• SŠ zaměřené na stavebnictví, geodezii a kartografii – celkem 5 žáků (loni 3)
• SŠ zaměřené na ekologii a životní prostřední – celkem 1 žák (loni 3)
• SŠ zaměřené na zemědělství a lesnictví – celkem 6 žáků (loni 3)
• SŠ ekonomické – celkem 8 žáků (loni 9)
• SŠ zdravotnické – celkem 2 žáci (loni 4)
• SŠ chemické – celkem 2 žáci
• SŠ zaměřené na gastronomii, hotelnictví a turismus – celkem 8 žáků (loni 5)
• SŠ zaměřené na ostatní služby – celkem 4 žáci (loni 2)
• SŠ pedagogické – celkem 4 žáci (loni 3)
• SŠ obchodní – celkem 1 žák (loni 4)
Zajímavé je sledovat, kolik našich žáků bude na středních školách pokračovat přímo ve školách na území
našeho města. Takže v rámci 9. ročníků je to 12 žáků Gymnázia Brandýs (loni 9) a 3 žáci SZeŠ Brandýs
(loni 2).
ZŠ Na Výsluní se ve školním roce 2021-2022 opět zapojila do Národního testování SCIO s cílem ověřit
dosažené výsledky vzdělávání. Byly testovány dvě naše deváté třídy a výsledky byly velmi potěšující.
V českém jazyce patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol (včetně nižších gymnázií).
Také v matematice patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol (včetně nižších gymnázií – v testování o
rok dříve jsme byly lepší, než 80 % ostatních škol).
V matematice jsme lepší, než 80 % ostatních škol (včetně nižších gymnázií).
Jazyková třída IX. C má v českém jazyce lepší výsledky, než je průměr tříd nižších gymnázií v českém
jazyce.
Tyto výsledky jsou potvrzením trendu a naši žáci dosáhli ještě lepších výsledků, než v předchozích letech.
Další výsledky obsahují následující výstupy a grafy.
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DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Do výsledků a průběhu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se stejně jako v posledních dvou letech
promítla skutečnost, že na většinu školního roku fungovalo distanční vzdělávání, od léta 2020 i s právním
vymezením ve školském zákoně. V loňském školním roce jsem pro potřeby výroční zprávy rekonstruoval
průběh distančního vzdělávání v jednotlivých období, což je ale nyní prakticky nemožné. Distanční výuka
totiž zasáhla všechny třídy v různých etapách (v závislosti na vyhlášení karantény) a s různou délkou
(obvykle několik dní v řadě). Řada tříd navíc do distanční výuky naskočila i opakovaně. Pro potřeby
fungujícího distančního vzdělávání bylo důležité, že:
• Škola měla fungující prostředí distančního vzdělávání – G-Suite
• Škola měla techniku pro pedagogy a byla schopna zapůjčit zařízení i nezbytnému počtu žáků
• Škola měla pravidla fungování distančního vzdělávání
• Pedagogové byli schopni operativně přejít na distanční výuky (často ze dne na den)
• Žáci již byli zvyklí na dané prostředí a osvojili si dovednosti při práci s technikou
• Oporou byla spolupráce s rodiči, především těch nejmenších dětí
Oproti předchozím rokům bylo náročnější ale především toto:
• Novinkou byla tzv. hybridní výuka – část dětí se učila prezenčně ze školy a část distančně z domova
(do karantény totiž často nastoupila jen část třídy – byly různé výjimky z různých důvodů – očkování,
prodělaná nemoc COVID-19 apod.).
• Karanténa často zasáhla i nápadnou část pedagogického sboru. Vrcholem byl třetí lednový týden
2022, kdy v jeden den z důvodu nemoci či karantény chybělo více než 15 pedagogů a na distanční
výuce bylo 12 tříd.

Podobné aktivity, jako vidíme na obrázku, byly bohužel v době distanční výuky zapovězeny. Fotografie
zachycuje program přibližující archeologii v rámci výuky vlastivědy ve čtvrtém ročníku. Právě návštěva
muzeí, galerií nebo koncertů patří k vítanému obohacení výuky a nelze jí v rámci sebelepší online výuky
nahradit.
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Prostředí realizace
Podstatnou záležitostí distančního vzdělávání byla stanovení jednotné platformy pro jeho realizaci. Škola
fungovala v prostředí virtuální učebny na platformě G-Suite, která byla povinná pro všechny žáky od 3. žáků.
Menší žáci (přípravná třída, 1. a 2. ročníky) měli odlišná prostředí, která vždy co nejlépe vyhovovala
spolupráci pedagoga s rodiči a žáky. Pro samotnou synchronní online výuku využívali pedagogové dvou
platforem v rámci G-Suite, a to Zoom nebo Meet.
Podoby distančního vzdělávání
V rámci distančního vzdělávání byly využívány dvě základní podoby:
• online vzdělávání – s využitím výpočetní techniky. Toto online vzdělávání mělo dvě své formy:
a) synchronní – setkání pedagoga s žákem v jeden čas – podle stanoveného rozvrhu. V průběhu
zvyšujícího trvání distančního vzdělávání se prostor pro synchronní vzdělávání postupně
navyšoval na hranici, která byla stanovena vedením školy jako optimální.
b) asynchronní – žák pracoval podle svých vlastních podmínek v rámci online prostředí G-Suite
• off-line vzdělávání – bez výpočetní techniky, tj. využití učebnice, pracovních listů nebo tvorba
vlastních prací (třeba v prostředí výchov)
Hodnocení distančního vzdělávání
Žáci byli v průběhu distančního vzdělávání samozřejmě hodnoceni. A to v souladu s platnou legislativou a
školním řádem. Bylo přihlíženo k tomu, v jakých podmínkách žák pracoval a byly hledány především ty
pozitivní výsledky.
Vyhodnocení distančního vzdělávání
Samotné distanční vzdělávání bylo v průběhu opakovaně vyhodnocováno. A to především dvěma způsoby:
• zpětná vazba od pedagogů a žáků
• zpětná vazba od rodičů (mj. dotazníkové šetření od vedení školy k různým aspektům distančního
vzdělávání)
Vzdělávání na
ZŠ, to není jen
matematika,
český
jazyk,
dějepis
nebo
výtvarná
výchova, ale i
průřezová
témata. Jedním
z nich
je
finanční
gramotnost.
S tou se různou
formou potkají
žáci z různých
ročníků, pro ty
největší
–
deváťáky – je tu
výuka
prostřednictvím
hry
Finanční
svoboda.

22

Výsledky klasifikace ve školním roce 2021-2022

1. pololetí 21-22
Průměr
Průměr
známek
omluvených hodin
třída
I. A
I. B
I. C
I. D
II. A
II. B
II. C
II. D
III. A
III. B
III. C
III. D
IV. A
IV. B
IV. C
IV. D
V. A
V. B
V. C
V. D
VI. A
VI. B
VI. C
VI. D
VII. A
VII. B
VII. C
VII. D
VII. E
VIII. A
VIII. B
VIII. C
VIII. D
IX. A
IX. B
IX. C
IX. D

Třídní učitel
Hana Hatková
Dana Součková
Monika Drevová
Kateřina Kačalová
Jitka Soukupová
Šárka Vejdělková
Markéta Šmídová
Šárka Kubešová
Eva Beníšková
Barbora Bubelíny
Šárka Jarošová
Zuzana Uxová
Martina Bernardová
Z. Knapová (A.
Kubálková)
Lenka Štrbová
Květoslava Halbichová
Aneta Procházková
Eva Honzátková
Denisa Nedvědilová
Dagmar Lednická
Kateřina Procházková
Jana Urbanová
Jana Beranová
Lukáš Brychta
Jakub Potměšil
Veronika Hrušková
Hana Vltavská
Pavla Tluchořová
Marcela Chramostová
Adam Kubálek
Václava Vartová
Marika Sýkorová
Dana Váňová
Pavlína Nečasová
Jitka Pillmaierová
Magdalena Michnová
Miroslava Podávková
Celkový prospěch školy 21-22
Průměrný prospěch
Vyznamenání
prospělo
neprospělo
Zameškané hodiny
Zameškané hodiny na žáka
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2. pololetí 21-22
Průměr
Průměr
známek
omluvených hodin

1,000
1,000
1,000
1,000
1,079
1,023
1,021
1,089
1,040
1,005
1,060
1,014
1,135
1,226

60,636
34,000
46,625
50,269
75,148
74,000
46,926
80,583
58,440
71,724
88,519
64,692
57,500
62,087

1,027
1,000
1,000
1,000
1,095
1,040
1,042
1,119
1,078
1,014
1,079
1,063
1,208
1,178

58,905
53,043
65,417
41,462
56,481
55,240
25,296
66,260
53,958
63,679
61,704
61,269
67,692
70,696

1,177
1,050
1,314
1,239
1,330
1,254
1,490
1,562
1,449
1,144
1,665
1,520
1,462
1,605
1,203
1,547
1,617
1,456
1,174
1,711
1,679
1,488
1,061

72,957
61,538
55,821
72,821
56,630
42,250
91,571
65,536
59,000
67,600
76,600
108,300
57,960
88,077
87,167
86,679
81,533
84,833
99,286
81,231
88,750
105,917
99,679

1,213
1,046
1,268
1,296
1,356
1,263
1,561
1,588
1,488
1,177
1,593
1,474
1,452
1,626
1,205
1,480
1,569
1,444
1,152
1,618
1,670
1,568
1,087

63,043
75,962
55,000
55,429
53,889
47,750
79,460
71,420
63,321
58,467
66,620
111,500
54,452
88,846
60,420
71,460
78,067
70,250
81,460
109,538
133,375
90,290
131,393

1. pololetí

2. pololetí

1,2317
704
255
6
69837
71,994

1,320
708
250
3
70787
73,354

Neomluvené hodiny
Neomluvené hodiny na žáka

79
0,081

38
0,039

Srovnání výsledků klasifikace v posledních dvou školních letech
Celkový prospěch školy
První pololetí Druhé pololetí První pololetí
20-21
20-21
21-22
Průměrný prospěch
Vyznamenání
prospělo
neprospělo
Zameškané hodiny
Zameškané hodiny na žáka
Neomluvené hodiny
Neomluvené hodiny na žáka

1,274
749
186
9
29621
30,759
501
0,520

1,337
704
231
14
29501
30,666
1120
1,164

1,2317
704
255
6
69837
71,994
79
0,081

Druhé pololetí
21-22
1,320
708
250
3
70787
73,354
38
0,039

g) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory dětí, žáků a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných a s nárokem na
poskytování jazykové přípravy
Škola se aktivně snaží o prevenci rizikových jevů. Vzhledem k tomu, že v rámci prevence rizikových jevů
pracujeme podle vlastního Minimálního preventivního programu, bylo těžištěm prevence sociálně
patologických (rizikových) jevů opět zapojení tříd druhého stupně do programu Semiramis. Jednotlivé třídy
druhého stupně procházely během školního roku několika tříhodinovými bloky zaměřenými na následující
aktivity: seznámení s programem, klima ve třídě, šikana a vztahy, vztahy s rodiči, nebezpečí drog a kouření,
sexuální vztahy. Jednotlivé bloky byly realizovány školenými lektory za přítomnosti třídního učitele. V období
různých omezení, zákazů, karantén či distanční výuky bylo samozřejmě omezeno konání aktivit (především
těch mimoškolních), které mohly přispět k další prevenci sociálně patologických jevů. Jakmile ale bylo možné
začít tyto akce konat (od poloviny února 2022), začala škola organizovat ozdravné pobyty, zahraniční zájezdy
(Švédsko, Skotsko), školní výlety a další exkurze. V několika případech sloužily k prevenci sociálně
patologických jevů také případové komise svolávané za účasti rodičů, vedení školy, výchovného poradce,
třídního učitele, případně speciálního pedagoga nebo preventisty k řešení problematického školního
působení některých žáků. Funkci metodika prevence sociálně-patologických jevů vykonává s patřičnou
kvalifikací Mgr. Magdalena Michnová. Žáci mají možnost kontaktovat metodika prevence, třídní učitele nebo
vedení školy se svými problémy, přičemž mohou zvolit i anonymní cestu přes webové rozhraní školního webu
Do výuky byly také zařazovány další aktivity posilující prevenci sociálně-patologických či rizikových jevů. Byly
to adaptační kurzy všech nově složených šestých tříd i některých dalších tříd druhého stupně během září ve
Svoru či ve Sloupu. Pod vedením zkušené lektorky se žáci během těchto programů učili poznávat své
spolužáky a mít k nim kladné, přátelské vazby. Pro přesnější diagnostiku poměrů ve třídních kolektivech pak
škola využívá diagnostiky B3 sledující vztahy ve třídě. Žákům, kteří jsou identifikovaní jako potencionální
oběti, je pak věnována větší pozornost pedagogů z důvodů prevence před případnými negativními projevy
spolužáků. Novinkou letošního roku byla série besed o bezpečnosti na internetu s názvem Internetová
komerce, dezinformace a fake-news (pro žáky druhého stupně) a obdobné téma Kamarádi online (pro žáky
prvního stupně).
Škola samozřejmě zajišťuje také podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům
nadaným. Toto zajišťuje školní poradenské pracoviště ve spolupráci s jednotlivými pedagogy. Školní
poradenské pracoviště tvoří výchovní poradci, metodik prevence, školní psycholog a speciální pedagog).
Podpora potřebným žákům je nastavována v rámci možnosti školy v závislosti na doporučení z Pedagogickopsychologické poradny. Školní poradenské pracoviště zajištuje podporu celkem 81 žákům naší školy, kteří
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mají platné doporučení z PPP (tj. 8,3% počtu žáků naší školy
je takto integrováno). ZŠ na Výsluní nezajišťuje jazykovou
přípravu, ale doporučuje své potřebné žáky ke vzdělávání
touto formou na blízké škole a pro své žáky – cizince, nabízí
a zajišťuje kroužek češtiny pro cizince řízeného pedagogy
naší školy.
Údaje o prevenci rizikových jevů pravidelně doplňuje ve
výroční zprávě fotografie z adaptačních kurzů. Ty naše škola
realizuje pro většinu tříd druhého stupně (primárně 6. a 7.
ročník) v zařízení ve Svoru nebo Sloupu v severních
Čechách. Význam mají nejen pro nově vzniklé šesté třídy, ale
po dlouhém covidovém období se ukázaly jako důležité i pro
již existující třídy. Pro sportovní třídy byly naplánovány
sportovní kurzy, zpravidla vždy na celý týden. Ty se konaly na
začátku září na Sázavě a kromě sportovních aktivit a kurzů
první pomoci se zde žáci věnovali i aktivitám v rámci utužení
třídních kolektivů.

h) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje nepedagogických
pracovníků
V průběhu školního roku 2021 - 2022 probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků v těchto
kategoriích:
a) Kvalifikační studium – kvalifikaci potřebnou k vykonávání funkce pedagogického pracovníka si
během školního roku doplňovali tito pracovníci školy: Jana Přibylová, Adam Kubálek, Šárka
Vejdělková, Linda Komárková a Kateřina Kačalová.
b) DVPP pedagogického sboru – bylo realizováno školení pedagogického sboru na téma Řešení
krizových situací s rodiči a žáky (září 2021).
c) Poslední kategorií DVPP byla jednotlivá individuální vzdělávání pedagogických pracovníků:
Jméno, příjmení
Antošová Blanka
Beníšková Eva
Bernardová Martina
Bernardová Martina
Blahníková Lenka
Brychta Lukáš
Bubelíny Barbora
Čížková Libuše
Čížková Martina
Drevová Monika
Drevová Monika
Drevová Monika
Hatková Hana
Hesová Jitka
Honzátková Eva
Hrdinová Věra
Hrdinová Věra
Chramostová Marcela
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Vzdělávací akce
Praktický workshop pro facilitátory
Informatika pro první stupeň dle nových RVP
Podpora pedagogů ve výuce IVT
Učíme informatiku na 1. stupni
Podpora pedagogů ve výuce IVT
Český jazyk a komunikace, rozvoj čtenářské dovednosti
Jak pracovat s žáky s odlišným jazykem
Seminář vedoucích vychovatele ŠD
Jak získat autoritu učitele
Formativní hodnocení (Zřetel)
Hry na školy v přírodě
Jak pracovat s žáky s odlišným jazykem
Objevujeme a poznáváme s Oskarem
English grammar pro učitele AJ
Podpora pedagogů ve výuce IVT
Proč je důležitá správná AJ výslovnost
Zeměpisné hry a jejich využití ve výuce
Konverzační kurz AJ

Termín
10/21
02-05/22
průběžně
11/21
průběžně
04/22
03/22
06/22
10/22
12/21
04/22
03/22
10/21
11/21
průběžně
10/21
11/21
průběžně

Chramostová Marcela
Jandová Lenka
Jandová Lenka
Jandová Lenka
Kačalová Kateřina
Kačalová Kateřina
Kačalová Kateřina
Koloničný Roman
Koloničný Roman
Komárková Linda
Kovačková Lenka
Kovačková Lenka
Kovačková Lenka
Kubálková Alice
Kubálková Alice
Lednická Dagmar
Lednická Dagmar
Lednická Dagmar
Michnová Magdalena
Pillmaierová Jitka
Pillmaierová Jitka
Pillmaierová Jitka
Podávková Miroslava
Podávková Miroslava
Podávková Miroslava
Procházková Aneta
Procházková Kateřina
Procházková Kateřina
Přibyl Jan
Přibyl Jan
Přibyl Jan
Saifrtová Tereza
Saifrtová Tereza
Soukupová Jitka
Šamšová Petra
Šmídová Markéta
Šmídová Markéta
Šmídová Markéta
Šmídová Markéta
Štrbová Lenka
Štrbová Lenka
Štrbová Lenka
Štrbová Lenka
Štrbová Lenka
Štrbová Lenka
Šamšová Petra
Urbanová Jana
Uxová Zuzana
Vaníčková Kateřina
Váňová Dana
Váňová Dana

Podpora pedagogů ve výuce IVT
Hudební seminář Letňany
Kurz hudební výchovy
Čtení s porozuměním
Formativní hodnocení
Hudební seminář Orffovské společnosti
Kurz hudební výchovy
Podpora pedagogů ve výuce IVT
Jak získat a udržet autoritu učitele
Zvládání konfliktů v učitelské praxi
Formativní hodnocení
MBTII 3
Co nabízí web učiteli němčiny
Matematika Hejného metodou na 1. stupni
KOSS při organizaci MZ a PŘ na SŠ žáků s SVP
Podpora pedagogů ve výuce IVT
Aby tělocvik bavil i nesporťáky
Učíme děti nebo matematiku?
Skupinové a kooperativní vyučování
Třídnické hodiny na 2. stupni ZŠ
Webináře vlavici.cz
Webináře R. Rubešové (VV)
Konference pro učitele fyziky 2022 Elixír do školy
Fyzikální experimenty s měřícím systémem Vernier
Regionální centrum Archimedes Nymburk – Elixír do školy
Podpora pedagogů ve výuce IVT
Plánování lekcí AJ
Americká historie a kultura
Ředitel školy a inspekce ČŠI
Osobnost ředitele školy
Webinář ČŠI – ŠVP a INspis set
Karty ctností aneb výchova ke ctnostem
Loutka jako nástroj vzdělávání
Já vás slyším, ale nevnímám (Zřetel)
Role asistenta pedagoga při vzdělávání žáků s OMJ
Formativní hodnocení (Droždín)
Semináře – formativní hodnocení, myšlenkové mapy, Hanami
Aby tělocvik bavil i nesporťáky
Vyjmenovaná slova krok za krokem
Správné dýchání jako nástroj zdraví a ochrana před viry
Jak rozvíjet informatické myšlení - EDUSKOP
Úvod do pojmového mapování
Pojmové mapování
Podpora pedagogů ve výuce IVT
Čtenářské dílny
Vyjmenovaná slova krok za krokem
Zeměpisné hry a jejich využití ve výuce
Podpora pedagogů ve výuce IVT
Konverzační kurz AJ
Italština (Societa Dante Alighieri)
Time management (rozvoj osobnosti)

průběžně
11/21
08/22
11/21
12/21
11/21
08/22
průběžně
10/21
12/21

05/22
09/12/21
09/21
průběžně
05/22
11/21
11/21
09/21
průběžně
průběžně
05/22
průběžně
průběžně
průběžně
10/21
10/21
10/21
11/21
09/21
08/21
07/22
10/21
12/21

05/21
10/21
10/21
průběžně
09/21
09/21
průběžně
11/21
10/21
11-/21
průběžně
Průběžně
Průběžně
11/21

Nepedagogičtí pracovníci – především ekonomka školy a vedoucí školní jídelny absolvovaly kurzy poskytující
jim odborný rozvoj v jejich profesi.
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K této tabulce lze doplnit, že proběhly desítky dalších školení (online) jednotlivých pedagogů nebo pravidelná
setkávání pedagogů naší školy snažící se vzájemně inspirovat novými metodami a prostředími v distanční
výuce.
i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
ZŠ Na Výsluní se snaží o zdravé množství aktivit a prezentací své činnosti na veřejnosti. Třídních aktivit
(projekty, výlety, exkurze, ozdravené pobyty apod.) proběhlo bezpočet, ve výroční zprávě se zaměříme na
ty celoškolní aktivity s velkým přesahem.
Název akce
Festival sportu
Suit-up day
Příbehy našich sousedů
Eudamus
Den bez batohů
Lidická hrušeň
Sunny open air
Rozlučka žáků devátých tříd

Termín
září 21
říjen 21
průběžně celý rok
březen 22
červen 22
červen 22
červen 22
červen 22

A nyní jednotlivé výjimečné události podrobněji. V září se krátce po startu školního roku proměnilo naše
školní hřiště na místo, kde se v rámci Festivalu sportu prezentovaly místní sportovní oddíly a spolky široké
veřejnosti. Akci organizoval MDDM společně s Gymnáziem Brandýs a děti ze širokého okolí tak měly
možnost ochutnat širokou škálu různých sportů.
V říjnu jsme vyhlásili tradiční Suit-Up Day. V tento den vyrazili naši žáci slavnostně oblečeni. Vždyť šaty
dělají člověka stále platí a bylo zajímavé opět sledovat, jak báječně vypadaly naše děti v oblecích, šatech,
košilích či kravatách. Tato akce probíhá vždy v rámci celoročního projektu Hrdá škola.

Takto to slušelo třídě 2. C v rámci Suit-Up Day.
Žáci druhého stupně se během celého školního roku zapojili do programu Příběhy našich sousedů. Do této
aktivity se již také zapojujeme pravidelně. Pod vedením pana učitele Jakuba Potměšila čtveřice Anna
Horvátová, Štěpán Klepiš, Petr Malínský a Veronika Vaňousková připravila rozhovor a reportáž s důležitou
osobností našeho města, panem Milanem Novákem.
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Konec února a začátek března byl časem, kdy do chodu školy začala promlouvat i válka na Ukrajině. Naše
škola zorganizovala sbírkovou akci Děti dětem. V jejím rámci děti (a rodiče) nashromáždily neuvěřitelné
množství materiálu pro válkou zasažené oblasti, který byl postupně odvážen právě na Ukrajinu.
Novinkou bylo zapojení našich žáků do hudebního programu Eu-Da-Mus. Výjimečným dnem se přitom stal
15. březen. V tento den jsme si totiž připomněli důležitost hudební výchovy a jejího místa ve vzdělávání.
Evropský den hudební výchovy EuDaMus vyhlásila v Česku Společnost pro hudební výchovu ve spolupráci
se zahraničními hudebními společnostmi. Celá akce získala záštitu MŠMT. Užili jsme si společné zpívání a
hraní v hale školy. Zapojili se přitom všichni žáci z naší nově vzniklé školní kapely (We-sluní) a kroužku
ukulelistů. Společně si zazpívali píseň Together, která se stala hymnou letošního ročníku. Píseň „ Společně“
tak symbolicky propojila všechny zapojené školy (z celé Evropy). Žáci z hudebních tříd (3.- 5. ročník) se také
zúčastnili mezinárodního ZOOM přenosu včetně zpěvu společné písničky. V průběhu celého týdny jsme
navíc v hodinách HV „ hudebně“ navštívili řadu zemí Evropy a připomněli si některé skladby a hudební
skladatele. V hodině fyziky si tak žáci zkusili měřit barvu tónu a měřili frekvenci ladičky. Ve výuce se tančilo,
zpívali i hrálo na hudební nástroje. Tanec přitom nechyběl ani v hodinách tělocviku. Navíc předvedly děti
z druhého stupně svým mladším spolužákům své hudební nástroje. Spolužáci zahráli v jejich třídách jen pro
ně. Děti si navíc mohly nástroj prohlédnout, některé také vyzkoušet, ale hlavně jej slyšely a viděly, jak se na
něj hraje. V posledních letech se kvůli COVIDU musela hudební výchova hodně uskromnit a často se rušila
nebo byla jinak zakázána. Jen dobře, že se i tímto týdnem mohla na naší škole opět skvěle rozjet.

Žáci z hudebních tříd společně přes ZOOM zpívají píseň Together s žáky z celé Evropy
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V hale školy vystupuje naše kapela
V rámci projektu Hrdá škola jsme letos zařadili ještě zvláštní den – tzv. Den bez batohů. Kdo chtěl, mohl
tento den (1. červen) přijít do školy s neobvyklou aktovkou, jinou, než tradiční. Do akce se zapojila většina
našich dětí a tak jsme pozorovali opravdu nečekané a okázalé nápady, s čím vším se do školy může přijít.
Navíc bylo vše spojeno také s hlasováním o nejoriginálnější nápad.

Dva z mnoha zdařilých nápadů na školní zavazadlo v rámci Dne bez batohů
Řada lidí ví, že 10. června 20222 uplynulo přesně 80 let od likvidace obce Lidice nacisty za druhé světové
války. Tuto událost si naše škola připomněla výjimečným způsobem – v předvečer výročí byla v areálu školy
zasazena lidická hrušeň. Celé akci ale předcházela přenáška pro několik tříd, kterou vedli pánové Kaliga a
Nešpor ze spolku Posel naděje, který úspěšně šíří povědomí o Lidicích mezi mladou generaci. A tak se naši
žáci nejprve dozvěděli stručnou historii Lidic a informace o osudech lidických žen a dětí a poté se postarali o
samotnou výsadbu mladého stromku, který je štěpem původní hrušně. Jediného stromu, který přežil likvidaci
vesnice a vymazání všech budov i vegetace z povrchu země. Vlastního sázení se účastnil i pan starosta a
vedení města a vše mělo pěkný, důstojný průběh.
29

Sázení lidické hrušně
Na samotným konec června
jsme pak nachystali dva další
závěrečné
výjimečné
momenty. Sunny Open Air a
Rozlučku žáků devátých tříd.
Sunny Open Air byl velkou
letní akcí ve čtvrtek 23.
června, kterou jsme si
připomněli 35. výročí naší
školy. ZŠ Na Výsluní byla totiž
slavnostně otevřena v roce
1987 a tak je to letos 35 let.
Toto půlkulaté výročí jsme se
rozhodli připomenout právě
tím, že ukážeme, co jako
škola dovedeme. Ve čtvrtek
odpoledne se tak areál školy
naplnil stanovišti s různými
aktivitami
(vzdělávacími,
tvůrčími, vyráběcími), které
měly na starosti naše děti a na pódiu naší venkovní učebny se zase předvedla naše kapela We-sluní
společně s kroužkem ukulelistů a celý program doplnila hudební produkcí, Součástí programu bylo také
slavnostní ocenění žáků naší školy, kteří v průběhu školního roku vybojovali v dresu naší školy úspěšné
umístění ve vědomostních nebo sportovních soutěžích nebo jinak výrazně pomohli naší škole.
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Zaplněné atrium školy při Sunny Open Air
A ve středu 29. června, v předvečer závěrečného vysvědčení, jsme se rozloučili s našimi deváťáky. V kině
proběhla Rozlučka devátých tříd, kde si před plným publikem každá třída připravila svůj program a pak byli
všichni deváťáci slavnostně vyřazeni. Tímto chceme začít novou tradici a takto slavnostně se s našimi
deváťáky loučit každý rok.

Závěrečná rozlučka našich deváťáků, tady je to 9. C

Seznam žáků, kteří uspěli ve školním roce 2021-2022 v krajských nebo republikových soutěžích
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DUATLON – medaile z krajského finále
• Hájková Tereza, Horký Albert
MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ – postup do republikového kola
• Silvie Vaculová
BASKETBAL – druhé místo v krajském kole a postup do podzimních bojů v Junior NBA
• Děvčata: Pfafová Karolína, Koloničná Eliška, Kolínská Eliška, Alešová Anna, Čumrdová Nikola,
Hájková Tereza, Antošová Ellen, Hrubinová Amálie, Kohoutková Petra
• Chlapci: Stieber Filip, Pilný Antonín, Vlček Adam, Chmela Radim, Kostkuba Tadeáš, Martins
Kenneth, Šolc Martin, Horák Matěj, Řebíček Prokop, Adam Syrový
• Junior NBA: Cafourková Eliška, Duchoň Patrik, Heglas David, Hlaváček Felix, Kupčík Kamil,
Petříková Ema, Novotná Ema, Novotný Václav Pawingerová Marie, Roškota Jan, Schnatzer Jan,
Schwan Ondřej, Vašinová Natálie
POHÁR ROZHLASU – druhé místo v krajském finále
• Mladší chlapci: Motl Alex, Motl Filip, Motl Jonáš, Joudal Radek, Fuka Marek, Korbel Dominik,
Vomastek Filip, Vaverka Petr, Richter Matěj, Holas Jan, Axon Adam
ŠTAFETOVÝ POHÁR – druhé místo v krajském finále
• Lecko Kryštof, Kovaříková Vanda, Varga Jakub, Švejdová Aneta, Horký Albert, Marysko Jonatán,
Přibylová Kateřina, Vonešová Sára, Marysko Matyáš, Jordánová Eliška, Ujváriová Nela, Kitner
Luboš, Uhlíř Adam, Urminská Denisa, Malá Antonie, Kupčík Kamil, Schnatzer Jan, Vonešová Adéla
VYBÍJENÁ – druhé místo v krajském finále
• Děvčata: Vondrová Viktorie, Truschánová Karolína, Wágnerová Eliška, Novotná Ema, Malá
Antonie, Faltusová Julie, Pawingerová Marie, Šváchová Kristýna, Mejstříková Veronika, Součková
Michaela, Cafourková Eliška, Dufke Natalia, Waitzmanová Sofie
ŠKOLNÍ KAPELA WE SLUNÍ – první místo na festivalu Žibřidická žabka
• Matyáš Bartoň, Šimon čapek, Lara Hájková, Martin Janda, Markéta Jandová, Heidi Jaške, Laura
Kapeková, Dominika Laurinová, Klaudie Lecková, Josefína Libertin, Alžběta Liebzeitová, Vojtěch
Nejedlý, Gordana Ninkovič, Markéta Pokorná, Martina Soboličová, Lucie Sováková, Barbora
Šimčíková, Kateřina Šimčíková, Julie Šmídová, Anna Marešová

V programu vzdělávání nechyběly ozdravné pobyty. Na snímku prvňáci na Zvířeticích.
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j) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2021-2022 neproběhlo žádné šetření České školní inspekce. Ta neřešila žádnou stížnost
zákonných zástupů. Ředitel školy se ale zapojil do jednotlivých tematických šetření ČŠI.
k) základní údaje o hospodaření školy
Na následujících řádcích jsou uvedeny základní údaje o hospodaření školy. Vzhledem k probíhající druhé
polovině a pro lepší srovnání jsou uvedeny oba kalendářní roky, tedy 2021 a 2022.

Rozpočet ZŠ Na Výsluní v letech 2021-2022

Příjmová položka
Příjem od zřizovatele celkem
Příjmy – úplata za vzdělávání
Příjmy – pronájmy a doplňková činnost
Příjmy ze státního rozpočtu
Z toho mzdy a odvody
Z toho ONIV

2021

2022

8 554 000
425 000
850 000
59 808 000
58 736 000
1 072 000

8 564 000
425 000
450 000
69 156 000
66 930 000
2 226 000

Celkem

69 637 000

78 595 000

Prostředky na platy - příjmy

K 30. 6. 2022

Základní škola
Školní stravování
Školní družina

61 674 283
4 487 628
5 499 465

celkem

71 661 376

Stavy fondů 2022

K 30. 6. 2022

Fond odměn
Rezervní fond
Fond FKSP

477 374,97
1 389 600,74
1 477 784,30

celkem

2 630 194,08

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
ZŠ Na Výsluní byla ve školním roce 2021-2022 zapojena do dvou rozvojových programů. Prvním z nich je
program Ovoce do škol, ve školním roce pravidelně fungující pro žáky 1. stupně i 2. stupně. Ve spolupráci
s firmou Bovys dochází k týdenní dodávce ovoce pro všechny zmiňované žáky. Vybraní žáci školy také byli
podpořeni v rámci projektu Obědy pro děti, kdy jim bylo financováno stravování ve školní jídelně ze
sociálních důvodů. Tento projekt škola realizovala prostřednictvím organizace Women fo women.
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Nedílnou součástí vzdělávání v ZŠ Na Výsluní je školní
družina. Ta v devíti odděleních poskytuje prostor pro 270
dětí. Ranní družina funguje od 6:00, odpolední končí v 17:00.
I družinu zasáhly v prvním pololetí karanténní útrapy a rušení
oddělení, ale přesto zůstal prostor pro projekty a zajímavé
aktivity. Na snímku děti z prvního oddělení v rámci programu
z ledna – „ Ovocný a zeleninový týden „.

Snímky ve spodní části stránky ukazují dva příklady informačních tabulí z naší nové stezky stromů. V areálu
školy takto máme pojmenovány desítky našich vzrostlých dřevin a celá stezka tak začíná sloužit i samotné
výuce přírodopisu u nás ve škole.
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Vypracoval: Mgr. Jan Přibyl, ředitel školy, 24. 7. 2022
Předloženo školské radě: 13. 8. 2022 (zasláno členům rady k prostudování)
Schválila školská rada dne: 29. 8. 2022
Zasláno zřizovateli dne: 1. 9. 2022
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