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1. Základní údaje o škole 

 
1.1 Škola  

název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav 

adresa školy Sokolovská 254 
295 01 Mnichovo Hradiště 

právní forma příspěvková organizace 

IČ 70989010 

IZO 102 338 001 

identifikátor školy 600 049 264 

vedení školy ředitelka: Mgr. Vlasta Dittrichová 
zástupkyně ředitelky: Mgr. Veronika Sluková 

kontakt 

tel.: 326 772 321 – sekretariát, 326 772 526 – ředitelna 
fax: 326 772 060 
e-mail: skola@1zsmh.cz 
webové stránky: http://1zsmh.cz 

 

1.2 Zřizovatel  

název zřizovatele Město Mnichovo Hradiště 

adresa zřizovatele Masarykovo náměstí 1 
295 01 Mnichovo Hradiště 

kontakt 
tel.: 326 772 203 
fax: 326 772 209 
e-mail: posta@mnhradiste.cz 

 

1.3 Součásti školy  kapacita 

Základní škola 640 žáků 

Školní družina  90 žáků 

 

1.4 Základní údaje o sou částech školy  

Součást školy Počet tříd/ 
oddělení 

Počet žáků 
 

Počet žáků 
na třídu 

Počet žáků 
na pedagoga 

1. stupeň ZŠ 11 226 20,5 17,4 

2. stupeň ZŠ 7 146 20,9 11,2 

Školní družina 3 90 30 30 
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1.5 Materiáln ě technické podmínky školy  

Učebny, herny 12 učeben 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

16 (hudební, výtvarná výchova, chemie + fyzika, 
zeměpis, přírodopis, dějepis, matematika, český 
jazyk, 2 jazykové, rodinná výchova + vaření, 
keramická dílna, 1 pro výuku informatiky, 1 malá 
počítačová, 2 s interaktivní tabulí). 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 
Relaxační areál na školní zahradě školního 
pozemku, 1 travnaté hřiště, 1 víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem (ve velmi špatném stavu). 

Sportovní zařízení 

Sportovní hala BIOS (samostatná správní 
jednotka MěÚ) včetně malé posilovny, běžecká 
dráha za halou, zařízení pro pohybovou relaxaci 
na chodbách školy.  

Dílny a pozemky 1 dílna, 1 pozemek 

Žákovský nábytek Ve výborném stavu, průběžně obnovován. 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

Na dostatečné úrovni, technické zabezpečení 
výuky tělesné výchovy nadstandardní. Do tříd 
pořizovány nové tabule a renovovány staré. 
V dalším školním roce bude tato akce 
dokončena. 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Splňuje podmínky dle ŠVP – ZV č. j. 443/07 
„Učíme se pro život“ a osnov pro ZŠ 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Splňuje podmínky dle ŠVP – ZV č. j. 443/07 
„Učíme se pro život“ a osnov pro ZŠ. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

Na dostatečné úrovni, tři dataprojektory, dvě 
interaktivní tabule. 
Připojení k internetu je zajištěno prostřednictvím 
o. s. mh2net od září 2011zdarma v rámci 
projektu MDOŠ. 

Investiční rozvoj, opravy, údržba 

Z oprav ve škole prováděných jsou to zejména:  
malířské a instalatérské. Bylo instalováno 
elektronické otevírání vchodových dveří, 
provedena oprava pískovišť a doskočiště.   
V pavilonu provedeny stavební úpravy v budoucí 
počítačové učebně. 
V srpnu 2012 byla vyměněna všechna okna a 
vstupní dveře v pavilonu školy.  

 

1.6. Údaje o školské rad ě 

Datum zřízení 1. 1. 2006 

Počet členů školské rady 3 

Kontakt MUDr. Dagmar Karásková 

 
1.7 Údaje o Sdružení rodi čů školy  

Registrace 16. 11. 1992 

Zaměření tři stanovené schůzky ročně, operativní kontakty, 
financování školních akcí 

Kontakt 326 776 602, arnost.vajzr@mnhradiste.cz 
326 772 526, vlasta. dittrichova@1zsmh.cz 
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Komentá ř ředitelky školy – spolupráce s rodi čovskou ve řejností :  
V prosinci 2011 proběhla volba členů školské rady. Z řad pedagogických pracovníků vzešla Mgr. Eva 
Pospíšilová, z řad rodičů PharmDr. Miroslava Puncmanová. Za zřizovatele byla do školské rady 
jmenována MUDr. Dagmar. Karásková. 
Školská rada se schází třikrát do roka, operativně pomáhá škole i při jednání s rodiči. Ke konci 
školního roku, kdy ředitelka školy z finančních důvodů rozhodla o rozdělení žáků 3. C do tříd A a B, 
vyjádřili rodiče s tímto svůj nesouhlas. Proběhlo jednání se školskou radou i radou Města. I přes 
veškerá jednání rodiče nesouhlasili s rozdělením žáků do dvou zbývajících tříd a téměř všichni žáci 
k novému školnímu roku odcházejí i s třídní učitelkou do ZŠ ve Studentské ulici. 
Třídní schůzky se konají třikrát ročně – v září, prosinci, dubnu. Všechny základní akce jsou přístupné 
rodičům, největší zájem je o Vánoční jarmark, Den otevřených dveří a o Loučení s 9. třídami. 
Během školního roku 2011/12 nevznesla školská rada žádné připomínky ke školnímu vzdělávacímu 
programu. 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 
Název vzdělávacího programu Kód Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program Základní vzdělávání č. j. 443/07  

„Učíme se pro život“ 

1., 2., 3., 4., 5.,  

6., 7., 8., 9. 

 
 
 
Komentá ř ředitelky školy: 
Školní vzdělávací program „Učíme se pro život“ je stále otevřený pro další inovaci a úpravy.  
Pro příští školní rok do něj budou zapracovány standardy pro žáky 5. a 9. ročníků z českého jazyka, 
matematiky a anglického jazyka. 
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3. Přehled pracovníků školy 

 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy  

Počet pracovníků celkem 36 

Počet učitelů ZŠ 21 pedagogů s plným úvazkem 
5 pedagogů s částečným úvazkem 
3 asistenti pedagoga s částečným úvazkem 

Počet pedagogických pracovníků přepočtených na úvazky: 25,20 

Počet vychovatelů ŠD 2 vychovatelky s plným úvazkem 
1 vychovatelka s částečným úvazkem      

Počet pedagogických pracovníků školní družiny přepočtených na úvazky: 2,64 

Celkový po čet pracovn íků přepočtených na úvazky: 27,84 

Počet správních zaměstnanců 1 ekonomka 
1 školník s částečným úvazkem 
3 uklízečky s plným úvazkem   
1 uklízečka s částečným úvazkem 

Počet provozních pracovníků přepočtených na úvazky: 5,44 

 
 
 
Komentá ř ředitelky školy: 
Na základě konkurzu se od 1. července 2011 ředitelkou školy stala Mgr. Vlasta Dittrichová. 
Jako svoji zástupkyni jmenovala Mgr. Veroniku Slukovou. 
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3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovník ů a aprobovanost ve vý uce  

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně 86 Učitelé 2. stupně 73,56 

Vychovatelky ŠD 76 Vychovatelky ŠD 76 

 

3.3 Pracovníci podle v ěkové skladby  

 do 30 let 

celkem   - ženy 

31 – 45 let 

celkem  - ženy 

46 – důch. věk 

celkem  - ženy 

v důch. věku 

celkem   - ženy 

celkem 

              - ženy 
Kvalifik. učitelé 7 5 5 5 9 9 2 2 23 21 

Nekval. uč. VŠ - - - - - - - - - - 

Nekval. uč. SŠ 0 0 1 1 0 0 - - 1 1 

Učitelé celkem 7 5 6 6 9 9 2 2 24 22 

Asistent 

pedagoga 
- - 3 3 - - - - 3 3 

Vychovatelé - - 2 2 0 0 1 1 3 3 

Provozní prac. - - 2 2 3 3 1 - 6 5 

 
3.4 Absence zam ěstnanc ů ve šk olním roce 2011  – 2012 

v měsíci na 1. stupni na 2. stupni 
září 24 83 
říjen 27 8 
listopad 23 30 
prosinec 25 15 
leden 56 35 
únor 74 33 
březen 104 29 
duben 0 4 
květen 8 40 
červen 7 46 
Absence celkem 671 hodina 348 323 
∅ na pedagogického pracovníka 22,37 hodiny 
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3.5 Přehled aprobov anosti výuky ve školním roce 201 1 – 2012 
I. stupeň 
předmět celkem hodin aprob. hod. % neaprob. hod. % 
Český jazyk 88 88 100 0 0 
Anglický jazyk 25 0 0 25 100 
Matematika 49 49 100 0 0 
Prvouka 14 14 100 0 0 
Přírodověda 8 8 100 0 0 
Vlastivěda 8 8 100 0 0 
Hudební výchova 11 11 100 0 0 
Výtvarná výchova 15 15 100 0 0 
Pracovní činnosti 11 11 100 0 0 
Tělesná výchova 29 29 100 0 0 
Informatika 3 0 0 3 100 

 

I. st. celkem 261 223 85,44 28 14,56 
 

II. stupeň 
předmět celkem hodin* aprob. hod. % neaprob. hod. % 

Český jazyk 30 30 100 0 0 
Anglický jazyk 24 0 0 24 100 
Německý jazyk 3 3 100 0 0 
Anglický j. volit. 2 0 0 2 100 
Německý j. volit. 12 6 50 6 50 
Matematika 30 30 100 0 0 
IT, ITV, SVI 4 0 0 4 100 
Dějepis 12 12 100 0 0 
Občanská výchova 7 6 90 1 10 
Fyzika 12 12 100 0 0 
Chemie 8 8 100 0 0 
Přírodopis 12 12 100 0 0 
Zeměpis 10 10 100 0 0 
Hudební výchova 7 0 0 7 100 
Výtvarná výchova 10 10 100 0 0 
Výchova ke 
zdraví 

5 0 0 5 0 

Tělesná výchova 24 6 25 18 75 
Pracovní činnosti 14 4 29 10 71 
Prac. činn. volit. 2 1 50 1 50 
Domácnost volit. 1 0 0 1 100 
Chemie - seminář 1 1 100 0 0 
Zájmová TV 2 1 50 1 50 
Seminář v zem. 1 1 100 0 0 
Mediální výchova 1 0 0 1 100 
Český jazyk-semin. 1 1 100 0 0 
Matematika-semin.  1 1 100 0 0 

 

II. stupeň celkem 236 155 65,68 81 34,32 
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4. Žáci 
 
4.1 Celkový p řehled  počtu žáků ve školn ím roce 2011  – 2012 k 30. 6. 2012 
 

Třída A B C 
A + B + C 
celkem 

 CH D ∑ CH D ∑ CH D ∑  
1. 16 8 24 12 12 24 0 0 0 48 
2. 9 10 19 11 8 19 0 0 0 38 
3. 9 11 20 8 10 18 10 9 9 57 
4. 15 11 26 12 6 18 0 0 0 44 
5. 4 16 20 8 11 19 0 0 0 39 
I. stupeň celkem 53 56 109 51 47 98 10 9 19 226 
6. 12 14 26 0 0 0 0 0 0 26 
7. 10 7 17 11 8 19 0 0 0 36 
8. 8 11 19 11 8 19 0 0 0 38 
9. 14 9 23 12 11 23 0 0 0 46 
II. stupeň celkem 44 41 85 34 27 61 0 0 0 146 
ZŠ celkem  97 97 194 85 74 159 10 9 19 372 
 

4.2 Zápis k  povinn é školní docházce  

počet prvních tříd počet dětí přijatých 
do prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6i let 

(nástup po odkladu) 

počet odkladů 
pro školní rok 
2012 - 2013 

2 66 6 11 
 

4.3 Výsledky p řijímacího řízení 

a) na víceletá gymnázia přijato: 
 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 11 0 
soukromá gymnázia 0 0 
církevní gymnázia 0 0 
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků 
přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní  
střední šk. 

střední  
odb. učiliště 

celkem 

6 2 5 10 6 10 39 
c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní  
střední šk. 

střední  
odb. učiliště 

celkem 

0 0 0 0 6 1 7 
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijat: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 
11 0 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 
v devátém ročníku v nižším ročníku 

46 0 
 

 
 
Komentá ř ředitelky školy: 
Problém je v nízké naplněnosti tříd. V tomto školním roce byla pro nízký počet žáků otevřena pouze 
jedna třída v šestém ročníku. Počet tříd na škole je tedy 18.  
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4.4 Školní družina   

Počet odd ělení a žáků v odd ělení  
Oddělení Počet žáků 

v oddělení 
Počet žáků – 

pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 

docházka 
1. 30 27 3 
2. 30 26 4 
3. 30 26 4 

Celkem 90 79 11 
 

Počet žáků docházejících do ŠD z  jednotlivých ro čníků 
1. ročník 35 
2. ročník 30 
3. ročník 25 
4. ročník 0 
5. ročník 0 
Celkem 90 

 
 

 
Komentá ř ředitelky školy: 
Všechny vychovatelky školní družiny zajišťují pro děti přitažlivé činnosti zaměřené na rozvoj 
dovedností, vědomostí, obratnosti, estetiky. Snaží se vytvářet příjemné prostředí a přátelskou 
atmosféru, aby se děti cítily dobře, spokojeně a bezpečně.  
Ze zajímavých akcí v družině můžeme pro příklad uvést tyto: podzimní ukázka se psy, Drakiáda,  
Halloween, vánoční ladění, masopustní rej, Velikonoce, čarodějnice, dětský den, atletický den, 
dopravní soutěž, fotbalové klání se ZŠ ve Studentské ulici, vystoupení dětí hrajících na zobcovou 
flétnu, přírodovědné vycházky, vycházky na městská sportoviště, exkurze na statku, loutková 
představení žáka 7. třídy Štěpána Tučka. V rámci školní družiny je veden kroužek zobcové flétny.   
Zájem o školní družinu je stále velký. 
Proto jsme zažádali o navýšení kapacity školní družiny z 90i žáků na 120. Žádost byla schválena, 
takže od září 2012 bude možné vyhovět většímu počtu rodičů, kteří žádají o umístění svého dítěte do 
školní družiny. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 
5.1 Přehled o prosp ěchu a chování  – 1. pololetí  
Ročník Počet 

žáků 
Klasifikace: 

vyznamen.    prospěli      neprosp.      dostat. 
 

Chování 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. st. 3. st. 

1. A 24 24 0 0 0 0 0 0 0 
1. B 24 24 0 0 0 0 0 0 0 
2. A 19 19 0 0 0 0 0 0 0 
2. B 19 15 4 0 1 0 0 0 0 
3. A 20 20 0 0 0 0 0 0 0 
3. B 18 16 2 0 0 0 0 0 0 
3. C 19 16 3 0 0 0 0 0 0 
4. A 26 24 2 0 0 1 0 0 0 
4. B 17 11 6 0 1 0 0 0 0 
5. A 20 12 8 0 1 0 0 0 0 
5. B 19 8 11 0 5 6 2 0 0 

I. st. celkem 225 189 36 0 8 6 2 0 0 
6. A 26 10 13 3 11 5 0 0 0 
7. A 17 3 13 1 9 6 2 0 0 
7. B 19 3 16 0 5 3 0 2 0 
8. A 19 4 15 0 7 0 0 1 0 
8. B 19 5 14 0 4 0 0 0 0 
9. A 23 6 17 0 9 7 2 2 0 
9. B 23 8 14 1 7 1 0 1 0 

II. st. celkem 146 39 102 5 52 22 4 6 0 
 

ZŠ 371 228 138 5 60 28 6 6 0 
v % 100 61,46 37,20 1,35 16,17 7,55 1,62 1,62 0 

 

5.2 Přehled o prosp ěchu a chování – 2. pololetí  
Ročník Počet 

žáků 
Klasifikace: 

vyznamen.      prospěli     neprosp.     dostat. 
 

Chování 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. st. 3. st. 

1. A 24 23 1 0 0 0 0 0 0 
1. B 24 23 1 0 0 0 0 0 0 
2. A 19 19 0 0 0 0 0 0 0 
2. B 19 19 0 0 0 0 0 0 0 
3. A 20 20 0 0 0 0 0 0 0 
3. B 19 16 3 0 0 1 0 0 0 
3. C 18 16 2 0 0 0 0 0 0 
4. A 26 20 6 0 1 0 0 0 0 
4. B 18 13 5 0 0 1 1 0 0 
5. A 20 15 5 --- 2 0 1 0 0 
5. B 20 8 12 --- 4 0 0 0 0 

I. st. celkem 227 192 35  7 2 2 0 0 
6. A 26 4 18 4 11 6 2 0 0 
7. A 17 1 14 2 8 8 2 2 0 
7. B 19 3 16 0 9 3 0 1 0 
8. A 19 2 14 3 8 4 0 0 0 
8. B 19 6 13 0 6 0 0 0 0 
9. A 23 3 20 0 10 4 3 2 0 
9. B 23 4 19 0 10 1 1 0 1 

II. st. celkem 146 23 114 9 62 26 8 5 1 
 

ZŠ 373 215 149 9 69 28 10 5 1 
v % 100 57,64 39,95 2,41 18,50 7,51 2,68 1,34 0,27 
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Komentá ř ředitelky školy: 
Pochvaly žákům byly udělovány průběžně během školního roku za sběry, přípravy na vyučování, 
pomoc učiteli i kamarádovi, aktivitu ve výuce, za reprezentaci školy ve sportovních aj. soutěžích. 
Na jaře se uskutečnilo testování žáků. 
Testování byli žáci 7. ročníků z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka v rámci projektu 
Stonožka. 
Žáci 5. a 9. ročníků byli testováni z oblasti čtenářské gramotnosti (lepších výsledků dosáhli žáci 9. 
ročníků). Toto testování jsme pro žáky zvolili jako přípravu na Celoplošnou zkoušku 1 projektu 
Národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání, která se týká právě 5. a 9. ročníků. 
Zkouška z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka se uskutečnila na přelomu května a 
června. 
 

 

5.3 Údaje o zameškaných hodinách  
Školní rok 2011 – 2012 Celkem hodin Z toho na 1. stupni 

     hodin       ∅ hod./žák 
Z toho na 2. stupni 

    hodin        ∅ hod./žák 
Počet neomluvených 
hodin 

56 0 0 56 0,38 

Počet omluvených hodin 
 

29 105 14 767 65,34 14 338 98,21 

∅ počet všech zameškaných 
hodin na 1 žáka 

78,39 

 

5.4 Údaje o integrovaných žácích  
Druh postižení: Ročník Počet žáků 
Sluchové postižení 2. 1 
Zrakové postižení --- 0 
Autismus 1 1 
Vady řeči 3. 1 
Tělesné postižení 5. 1 
S kombinací postižení 4. 1 
S vývojovými poruchami učení 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 37 
S vývojovými poruchami chování 2., 3., 4., 9. 5 
Kombinace VPU a VPCH 5., 6., 9. 5 
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5.5 Údaje o výsledcích výchovn ě vzdělávacího procesu 
 
Organizace výchovn ě vzdělávacího procesu školy  
 
Rozvrh hodin (psychohygiena) 
Navíc pohybové přestávky 25 minut – za každého počasí venku (otužování). 
 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zaměřeny především na 
individuální péči a odpovídající metody a formy práce. Individuální vzdělávací plány. Spolupráce: 
výchovný poradce, ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, pedagogicko psychologická poradna 
v Mladé Boleslavi, Jedličkův ústav v Liberci, Speciální centrum Základní školy v Mnichově Hradišti. 
 
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků 
Nadaní žáci mají možnost doplňovat si a prohlubovat vzdělávací obsah, jsou jim zadávány specifické 
úlohy, konzultace. 
 
Školní řád, klasifikační řád 
Zpracován dle zásad MŠMT 
 
Informační systém vůči žákům a rodičům 
Zahajovací bulletin, webové stránky (častá aktualizace), školní časopis, informační panely, městský 
rozhlas, tři třídní schůzky ročně, možnost individuálního vstupu rodičů do vyučovacích hodin. 
 
Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC 
Pouze spolupráce s PPP a SPC. – Konzultace s vedoucí PPP na začátku školního roku, pomoc 
s individuálními vzdělávacími plány, schůzka s rodiči budoucích žáků prvních tříd. 
 
Prevence sociálně patologických jevů 
      
Vyučující mají k dispozici materiály s protidrogovým zaměřením, časopisy (Prevence, Učitelské 
noviny), publikace s problematikou sociálně patologických jevů, konzultace s vedením školy, 
výchovnou poradkyní a protidrogovým preventistou, vyhledávání informací na internetu.  
 
Ve školním roce 2011 – 2012 pokračujeme v plnění konkrétních cílů pro jednotlivé ročníky a školní 
družinu, to chceme uplatňovat i v dalších letech. 
 
Prostřednictvím žákovské samosprávy se žáci podíleli na organizování školních aktivit. Své problémy 
mohli řešit pomocí schránky důvěry, na školní nástěnce a ve školním časopise publikovali své 
nápady, náměty a problémy. 
 
Škola je zařazena do projektu Škol podporujících zdraví (ŠPZ). Učitelé se podíleli na vytváření 
nového projektu. Docházelo tak a nadále dochází ke vzájemnému propojování tohoto projektu 
s preventivním programem sociálně patologických jevů. 
 
V rámci primární prevence nadále pokračuje spolupráce: škola, výchovná poradkyně, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor školství, mládeže a sportu KÚ 
Středočeského kraje, Pedagogicko psychologická poradna v Mladé Boleslavi, Policie ČR, městská 
policie. 
Dochází k propojení RVP, projektu Škola podporující zdraví a programu primární prevence, 
průběžnému zařazování motivačních rozhovorů do výuky. 
Jsou využívány projektové dny nebo dlouhodobější projekty zaměřené na zdravý životní styl, 
správnou výživu, péči o zdraví, mezilidské vztahy, dopravní výchovu, sexuální výchovu, na prevenci 
zneužívání návykových látek. 
Škola dále spolupracuje s mateřskými školami, probíhá vzájemná spolupráce pedagogů a žákovské 
samosprávy. 
Ve škole běží školní informační kanál ŠIK. 
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Spolupracujeme s o. s. Semiramis (centrum primární prevence) naplňováním programu dlouhodobé 
primární prevence rizikového chování se zaměřením na rizikové chování, zdravý životní styl a zdravé 
mezilidské vztahy (pro 2. stupeň). Žáci 1. – 4. tříd shlédli Duhovou pohádku zaměřenou na mezilidské 
vztahy. Spolupracujeme s o. s. Slánka. Žáci 5. r. prošli preventivním programem zaměřeným na 
mezilidské vztahy, šikanu, krádeže. 
Probíhá i dopravní výchova směřující k získání průkazu cyklisty (4. r.). 
Pro pedagogické pracovníky proběhl interaktivní seminář zaměřený na šikanu a krádeže. 
 
Klima školy 
Využití poznatků z členství Škol podporujících zdraví. Vliv školního parlamentu na odstraňování 
rizikových míst (úrazy atp.).  
Příznivé klima školy bylo v závěru školního roku narušeno v souvislosti s nutným sloučením 
budoucích čtvrtých tříd. 
 
 
Přijímaná opatření a vliv na zlepšení výchovně vzdělávacího procesu 
Uvedena v zápisech z pedagogických rad a zápisech výchovné poradkyně, provozních porad. 
 

Hospita ční činnost:  
pracovníci počet hospitaci 
ředitel  33 
zástupce ředitele 6 
ostatní pracovníci 11 

celkem 50 
 

1. Plánování a p říprava na výuku  
Rozhodně 

ano 
Spíše 
ano 

Rozhodně 
ne 

Spíše  
ne 

učivo v souladu s ŠVP x    
vhodnost a přiměřenost cílů výuky  x   
konkretizace cílů ve výuce  x   
návaznost učiva na předcházející témata x    
příprava techniky a dalších materiálů  x   

 
 

2. Materiální podpora výuky  
Rozhodně 

ano 
Spíše 
ano 

Rozhodně 
ne 

Spíše  
ne 

uspořádání a využití vybavení učebny  x   
podnětnost učebny  x   
účelné využívání pomůcek a techniky x    
 

3. Vyučovací metody , organizace a řízení výuky, 
psychohygiena  

Rozhodně 
ano 

Spíše 
ano 

Rozhodně 
ne 

Spíše  
ne 

řízení výuky – účelné pokyny, pravidla, členění  x   
účelnost výuky frontální, skupinové a individuální  x   
zohledňování žáků se SPU x    
účelné využívání vyučovacího času  x   
účelné využívání zdrojů informací  x   
prostor pro samostatné učení  x   
prostor pro procvičování a opakování učiva  x   
věcná a odborná správnost výuky x    
psychohygienické zásady x    
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4. Účinnost a motivace žák ů 
Rozhodně 

ano 
Spíše 
ano 

Rozhodně 
ne 

Spíše  
ne 

využití vstupní motivace  x   
aktivita a zájem žáků o výuku  x   
propojení teorie s praxí v činnostech žáků  x   
využívání zkušeností žáků  x   
vliv hodnocení na motivaci žáků x    
využívání analýzy chyb na motivaci žáků  x   
 

5. Interakce a komunikace  
Rozhodně 

ano 
Spíše 
ano 

Rozhodně 
ne 

Spíše  
ne 

akceptování pravidel komunikace x    
rozvoj komunikativních dovedností  x   
rozvoj smyslu pro spolupráci a toleranci  x   
prostor pro vlastní názor žáků, argumentace, diskuze  x   
možnosti různých způsobů řešení  x   
respektování osobnosti žáka x    
klima třídy x    
 

4. Hodnocení žák ů 
Rozhodně 

ano 
Spíše 
ano 

Rozhodně 
ne 

Spíše  
ne 

ověřování pochopení učiva  x   
využití zpětné vazby a analýza chyb  x   
vhodnost využitých metod hodnocení  x   
respektování individuálních schopností žáků x    
využívání hodnocení a sebehodnocení žáků  x   
vyhodnocení práce žáků ve vyučovací hodině  x   
využití klasifikačního řádu  x   
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem  x   
 

 

 
Komentá ř ředitelky školy: 
Výuka probíhá v souladu s cíli a zásadami vzdělávání. Ve školním roce 2011 – 2012 byl školní 
vzdělávací program „Učíme se pro život“ realizován a naplňován ve všech ročnících. 
Vhodně vybrané a uspořádané učebny umožňují učitelům velmi dobře realizovat cíle našeho ŠVP. 
V hodinách dochází k podpoře osobnostního a sociálního rozvoje dětí, k rozvoji sebedůvěry, 
sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance. Jsou rozvíjeny komunikativní dovednosti žáků, důraz 
je kladen na spolupráci, vyjádření vlastních názorů a pocitů. Žákům je poskytována zpětná vazba 
různými formami hodnocení, jsou vedeni k sebehodnocení i k hodnocení svých spolužáků. Učí se 
pracovat s chybou. Rovněž mají možnost uplatnit své zkušenosti. 
Žáci pracují nejen frontálně, ale i ve dvojicích a skupinách. V hodinách je často zařazována práce 
s počítači i na interaktivní tabuli. Učí se vyhledávat informace z různých zdrojů. Učitelé zařazují do 
výuky různé projekty. Kázeň v hodinách je na dobré úrovni, ve třídách panuje příjemná atmosféra. 
Zvláště žáci 1. st. pracují s velkou chutí a se zaujetím. Dochází k častému střídání činností. 
Aktivita žáků 2. st. je menší.  
K žákům se specifickými poruchami učení vyučující přistupují individuálně, pracují s nimi dle IVP. Jsou 
respektovány individuální schopnosti a tempo žáků, žáci mají možnost relaxace. 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP) a ostatních pracovníků školy 
 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci ve školním roce 2011 – 2012 zúčastnili. 
Vzdělávací akce byly hrazeny z prostředků poskytovaných KÚ Středočeského kraje, dvě akce 
z projektu EU Peníze školám. 

 
 pracovník termín 

studia 
instituce název akce 

1. Institucionální vzdělávání     
1.1 Studium ke spln ění 
kvalifika čních p ředpoklad ů 

---    

a) Studium v oblasti 
pedagogických věd 

---    

b) Studium pedagogiky ---    
c) Studium pro asistenta 
pedagoga 

---    

d) Studium pro ředitele škol ---    
e) Studium k rozšíření odborné 
kvalifikace 

    

1.2 Studium ke spln ění 
dalších kvalifika čních 
předpoklad ů 

    

a) studium pro vedoucí 
pedagogické pracovníky 

- - -    

b) Studium pro výchovné 
poradce 

- - -    

c) Specializovaná činnost – 
koordinace v oblasti ICT 

- - -    

d) Specializovaná činnost – 
tvorba a následná koordinace 
školních vzdělávacích programů 

- - -    

e) Specializovaná činnost – 
prevence sociálně 
patologických jevů 

Myšková S. 
Rašínová J. 
Průšková  I. 
Sehnoutková M. 
Bukvičková Al. 
Hejnová T. 
 
všichni pedagogičtí 

pracovníci 

04/2012 
04/2012 
04/2012 
04/2012 
04/2012 
04/2012 
 
05/2012 

SPMKV*, Praha 
SPMKV*, Praha 
SPMKV*, Praha 
SPMKV*, Praha 
SPMKV*, Praha 
SPMKV*, Praha 
 
Semiramis, MB 

Respektovat a být respekt. 
Respektovat a být respekt. 
Respektovat a být respekt. 
Respektovat a být respekt. 
Respektovat a být respekt. 
Respektovat a být respekt. 
 
Šikana a krádeže 

f) Specializovaná činnost – 
specializovaná činnost 

- - -    

g) Specializovaná činnost – 
specializovaná činnost v oblasti 
enviromentální výchovy 

- - -    

1.3 Studium k  prohlubování 
odborné kvalifikace 

Dittrichová Vl. 
Myšková S. 
Rašínová J. 
Průšková  I. 
Sehnoutková M. 
Bukvičková Sv. 
Sluková V. 
Dittrichová Vl. 
Bukvičková Al. 
Hanzlíková I. 

 
10 proškolených 

03/2012 
04/2012 
04/2012 
04/2012 
04/2012 
04/2012 
05/2012 
05/2012 
05/2012 
05/2012 

VISK - ZDVPP, MB 
VISK - ZDVPP, MB 

Kritické myšlení, Pha5 

Kritické myšlení, Pha5 

Kritické myšlení, Pha5 

VISK - ZDVPP, MB 

VISK - ZDVPP, MB 

VISK - ZDVPP, MB 

VISK - ZDVPP, MB 

VISK - ZDVPP, MB 

 

Školská legislativa 
Podpora mat. gramotnosti 
Čteme s nečtenáři 
Čteme s nečtenáři 
Čteme s nečtenáři 
 
Kreativní témata ve VV  
Výjezdní seminář pro ředitele 
škol 
 
Čtenářská gramotnost 

2. Samostudium  Pförtnerová P. 09/2011-
06/2012 

VISK - ZDVPP, MB 

 
Jazykově metod. kurz AJ 

 
* Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání   
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivit ách  
Spolupráce školy a dalších subjektů domov důchodců Modrý kámen, Městské 

muzeum, Policie ČR, knihovna, mateřské školy, 
ZUŠ, občanské sdružení Spokojený domov 

Významné akce školy 
(38) 

� Vítání prvňáčků  
� Návštěva 1. třídy na školní zahradě MŠ 
� Drakiáda 
� Mikulášská nadílka, Vánoční ladění 
� Setkání s rodiči dětí z mateřské školy 

před zápisem do školy 
� Den otevřených dveří se zápisem do 1. 

tříd  
� Tři předškolní setkání před zápisem žáků 
� Zápis do školy 
� Školička nanečisto – tři lekce pro 

předškoláky (ČJ, AJ, M) 
� Masopustní rej 
� Vynášení Moreny, Velikonoční kraslice  
� Kuličkiáda 
� Velikonoční soutěž o nejhezčí kraslici 
� Divadelní představení 
� Barevný týden zakončený Čarodějnicemi 
� Dětský den  
� Školní výlety 
� Exkurze 
� Sportovní den   
� Loučení s 9. třídami  
� Soutěž o nejlepší sportovce školy   

ve školním roce 
� Plavecký výcvik 1. – 2. tříd v Mladé 

Boleslavi  
� Sportovní kurz pro šesté třídy s náplní 

netradičních sportovních her, turistikou 
apod. 

� Lyžařský výcvik sedmých tříd  
� Klub mladých diváků I. a II. stupně 

(divadelní představení v Mladé Boleslavi, 
v Praze) 

� Školní vánoční jarmark (výrobky i krátké 
vystoupení žáků), městský vánoční 
jarmark 

� Den Země  
� Dopravní soutěž 
� Návštěvy výchovných koncertů a 

filmových představení aj. kulturních akcí  
� Diplomka – aneb Odejdi jako vítěz 

(prezentace žáků 9. tříd) 
� Veřejná sbírka Život dětem (Kč 2 260,--) 
� Veřejná sbírka Fond Sidus (Kč 3 437,--) 
� Besedy s cestovateli pro veřejnost 

(Ladakh, Laponsko) 
� Projekt EU peníze školám 
� Testování žáků 7. r. Stonožka (ČJ, M, AJ) 
� Testování žáků 5. a 9. r. – Čtenářská 

gramotnost 
� Národní šetření výsledků žáků 

v počátečním vzdělávání 
� Ovoce do škol (1. – 5. ročník) 
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Akce k prevenci sociálně patologických jevů 
(7) 

� Zdravý životní styl (1. – 9. r.)  
� Zdravá škola (1. – 9. r.) 
� Den Země (1. – 9. r.) 
� Preventivní programy s o. s. Semiramis 

pro 2. st. 
� Průkaz cyklisty (4. r.) 
� Čas proměn (dívky 6. r.) 
� Jak se (ne)stát závislákem (6. – 8. r.) 

 
Akce k environmentální výchově 
(4) 

� Sběry kaštanů, žaludů, pomerančové kůry 
� Sběry papíru 
� Jednodenní výjezd 8. a 9. tříd 
� Návštěva Úřadu práce žáků 8. a 9. tříd 

 

7.2 Účast žáků školy v sout ěžích 
Název soutěže Počet žáků 
Dopravní soutěž 4 
 
7.3 Účast žáků školy ve sportovních sout ěžích 
Název soutěže Počet žáků 
Přespolní běh v Mn. Hradišti 20 
Přespolní běh v Ml. Boleslavi 15 
Zimní víceboj v Bakově n. Jiz. 18 
Mc Donald´s Cup 15 
Laťka – skok vysoký 25 
Turnaj ve futsalu 15 
Atletický čtyřboj 35 
Pohár rozhlasu v Ml. Boleslavi 39 
Soft 14 
 
Celkový počet soutěží ve školním roce: 10 
Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 200 
 
7.4 Péče o volný čas žáků 
Zájmové kroužky Počet zařazených žáků  
Aranžérský 13 
Flétna 24 
Florbal (4 oddělení) 45 
Keramický 10 
Rybářský  20 
Šití 11 
Turistický 12 
Vaření (2 oddělení) 21 
Volejbal 8 
 
 
 
 
 
 
7.5 Další aktivity školy, které významn ěji ovliv ňují její činnost  
Interhaf – skvělý přítel, ale nebezpečný šéf – program se psy 
Zdravé zuby 
Karneval, Masopust 
Bramborový den 
Putujeme za pohádkou 
Duhová pohádka – zaměřeno na vztahy mezi lidmi 
Vánoční koncert – seznámení se starými hudebními nástroji, zvyky betlémy 
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Hodina zpěvu - koncert Jaroslava Uhlíře 
Hurvínek vypravuje – návštěva putovní výstavy 
Koncert našich spolužáků v ZUŠ 
Musicstar 
Kuličkiáda 
Světový běh Harmonie 
Sportovní den 
Podzimní, vánoční a velikonoční výstavky dětských prací  
Barevný týden (svět a barvy kolem nás, škola hrou a čarodějnický den) 
Domácí mazlíčci 
Soutěž o nejlepšího sportovce 2. tříd 
Soutěž o nejkrásnější strom 
Na navštěvě u žížal 
Kapka Dropka – koloběh vody v přírodě 
Čápi 
Den matek 
Cvičení v přírodě (ochrana člověka v mimořádných situacích, dopravní výchova, první pomoc) 
Den Země (ochrana životního prostředí, návštěva sběrného dvora) 
Plavecký výcvik 1. a 2. ročníků 
Noc s Andersenem 
Slavnostní předávání dětí z MŠ 
Loutková představení ve školní družině 
Exkurze do muzea, do Templu, na kozí farmu, do sklárny, medvědária, planetária, muzea perníku,  
do Prahy… 
Čtenářské dílny 
Projekty:  

Dobrý den, školo 
Podzim – ježek západní  
Záložka do knihy spojuje školy – mezinárodní projekt 
Krkonoše 
Sokol – 150. výročí založení 
Olympijské hry 
CHKO Český ráj 
Život v pravěku 
Pitný režim žáků – Jupík 
Praha – hlavní město 
Jak se žilo za časů našich prababiček – dílny 
Den české státnosti – sv. Václav 
Sv. Martin 
Lidové zvyky a tradice 
Den učitelů – J. A. Komenský 
Moje záliby 

Vánoční besídky pro rodiče 
Úspěchy žáků v Mc Donald´s Cupu, přespolním běhu, zimním víceboji, Poháru rozhlasu, MH laťce a 
ve volejbalu 
 
 

 

 
Komentá ř ředitelky školy: 
Mimořádného sportovního úspěchu dosáhli ve fotbalové soutěži Mc Donald´s Cup žáci 2. a 3. tříd, 
kteří postoupili až do republikového kola. V konkurenci šestnácti družstev se umístili na krásném 6. 
místě. 
Bohužel však, klesá počet těch, kteří jsou schopni školu reprezentovat. 
 

  



[20] 
 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2011 – 2012 na škole neproběhla žádná inspekce. 
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Mgr. Vlasta Dittrichová 
ředitelka 

Základní školy Mnichovo Hradiště, 
                                           Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V Mnichově Hradišti 3. září 2012   
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Seznam p říloh: 

1) Zahajovací list školy, září 2011 

2) EU peníze školám 

3) Veřejná sbírka Život dětem 

4) Veřejná sbírka Fond Sidus 

5) Testování Scio - vyhodnocení čtenářských dovedností v 5. ročnících 

6) Testování Scio - vyhodnocení čtenářských dovedností v 9. ročnících 

7) Testování Scio, projekt Stonožka  - výsledky testování v 7. ročnících, anglický jazyk 

8) Testování Scio, projekt Stonožka  - výsledky testování v 7. ročnících, český jazyk, matematika 

9) Fotografie a materiály ze školních akcí:  

- informační bulletin – Škola předvánoční 

- Tři předškolní setkání – pro předškoláky 

- Školička nanečisto – pro předškoláky 

- Noc s Andersenem 30. 3. 2012 

- reprezentační tým Mc Donald´s Cupu 

- několik diplomů 
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Z A H A J O V A C Í  L I S T  
Základní školy v Sokolovské ulici, Mnichovo Hradiště 

pro školní rok 2011 - 2012 

„Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život.“ 

 
Vedení školy: ředitelka: Mgr. Vlasta Dittrichová, 1. st. 

zástupkyně ředitelky: Mgr. Veronika Sluková, Ch, Z, PČ 
vedoucí školní družiny: Helena Velichová 

ekonomka školy:  Dana Pförtnerová 
 
      Učitelé 
1. A Mgr. Eva Pospíšilová, 1. st.  6. A Mgr. Hana Kořínková, NJ, D, MeV 
1. B Mgr. Tereza Hejnová, 1. st., AJ  7. A Mgr. Marcela Zahrádková, ČJ, VV, VZ, PČ 
2. A Mgr. Martina Sehnoutková, 1. st., AJ  7. B Mgr. Martin Medlík, M, Z, VZ 
2. B Jarmila Vopatová, 1. st.  8. A Mgr. Hana Kräuterová, AJ, TV, Př, VZ 
3. A Mgr. Alena Bajerová, 1.st.  8. B Mgr. Hana Kneidlová, ČJ, TV, VZ, PČV 
3. B Mgr. Alena Bukvičková, 1. st.  9. A Mgr. Dagmar Švejdová, Př, Ch, NJV, SVI 
3. C Mgr. Ivana Průšková, 1. st.  9. B Petra Andeltová, AJ, DoV, OV 
4. A Mgr. Svatava Bukvičková, 1. st., PČ    

4. B Mgr. Jana Rašínová, 1. st.   Jaroslava Doubravská, PČ 
5. A Mgr. Soňa Myšková, 1. st.   Mgr. Eva Hajzlerová, ČJ, AJ 
5. B Mgr. Iva Hanzlíková, 1. st., PČ   Mgr. Marie Hejnová, M, OV, PČ 

    Mgr. Aleš Krejčík, TV, HV, IT 
    Mgr. Petra Pförtnerová, 1. st., AJ, IT 
    Mgr. Alena Švermová, F 

 
    Asistent pedagoga Romana Kolínská, Markéta Salabová DiS, Šárka Kollárová 
    Výchovná poradkyně Mgr. Alena Bukvičková 
    Školní družina Šárka Kollárová, Andrea Vobořilová  
    Školník Karel Hnídek 
    Úsek úklidu Helena Formáčková, Alena Mužíčková, Ivana Kochová,  

Světla Fidlerová 
    Sdružení rodičů školy předseda Arnošt Vajzr 
    Rada školy Mgr. Marek Jansta, Mgr. Eva Pospíšilová,  

PharmDr. Miroslava Puncmanová 
 
 
     Telefonujte na správná čísla 
Sekretariát 326 772 321 webové stránky:        www.1zsmh.cz 
Ředitelna 326 772 526    ☺ e-mail: skola@1zsmh.cz 
Pavilon, školní družina 326 772 514 vlasta.dittrichova@1zsmh.cz 
Fax 326 772 060 veronika.slukova@1zsmh.cz 
BIOS 326 772 685 e-maily učitelů ve tvaru: 
Školní jídelna, kancelář 326 771 060     jmeno.prijmeni@1zsmh.cz 
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     Razítka a jiné úřednosti vyřídíte na sekretariátu v úředních hodinách 

v pondělí až pátek: 7:40 - 7:55 a v 9:40 – 9:50 hod. 
 
     Pravidelné vyučovací hodiny 

 a) ČTYŘI + DVĚ HODINY b) PĚT + JEDNA HODINA c) ÚTERÝ 
0. 7:00 – 7:45 7:00 – 7:45 7:00 – 7:45 
1. 7:55 – 8:40 7:55 – 8:40 7:55 – 8:40 
2. 8:50 – 9:35 8:50 – 9:35 8:50 – 9:35 

svačinová přestávka 
3. 9:50 – 10:35  9:50 – 10:35  9:50 – 10:35  

pohybová přestávka pohybová přestávka přestávka 10 min. 
4. 11:00 – 11:45, oběd 11:00 – 11:45 10:45 – 11:30 
5. 12:50 – 13:35 11:55 – 12:40, oběd 11:40 – 12:25 (oběd do13:10) 
6. 13:45 – 14:30 13:45 – 14:30 13:15 – 14:00 
7. 14:40 – 15:25  14:10 – 14:55 

 
     Uvolňování, omlouvání 
Nepřítomnost dítěte ve škole omlouvají rodiče nejpozději do tří dnů. 
Na jeden den může žáka ze závažných důvodů uvolnit třídní učitel, o uvolnění na delší dobu žádají 
rodiče v  d o s t a t e č n é m předstihu ředitele školy. 
 
      Prázdniny ve školním roce 
Období školního vyučování trvá od čtvrtku 1. září 2011 do pátku 29. června 2012 
Prázdniny: 
 PODZIMNÍ: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2011 
 VÁNOČNÍ: pátek 23. prosince 2011 až pondělí  2. ledna 2012, 
 vyučování začíná v úterý 3. ledna 2012 
ukončení vyučování v prvním pololetí v úterý 31. ledna 2012 
 POLOLETNÍ: pátek 3. února 2012 
 JARNÍ: 5. až 11. března 2012 
 VELIKONOČNÍ: čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012 
 HLAVNÍ od soboty 30. června  2012 do neděle 2. září 2012 
zahájení školní výuky dalšího školního roku v pondělí 3. září 2012 
 
     Určitě nás čekají tyto akce 
Vítání prvňáčků, Drakiáda, Mikulášská nadílka, Vánoční ladění s vánočním jarmarkem, týden 
otevřených dveří před zápisem dětí do 1. tříd, Velikonoce, Jarní jarmark, Kuličkiáda, Barevný týden, 
Dětský den, Sportovní den, Loučení s devátými třídami, soutěž o nejlepší sportovce školy, Klub 
mladých diváků pro žáky I. stupně v Mladé Boleslavi a žáky II. stupně v Praze, plavecký výcvik 1. - 2. 
tříd, sportovní soustředění 6. tříd, lyžařský výcvik 7. tříd, jednodenní výjezdy 8. a 9. tříd na hory nebo 
do plaveckého bazénu, Diplomka 9. tříd,… 
 
     Informace pro 6. – 9. ročníky 
Klíček od šatní skříňky každý žák výše uvedeného ročníku obdrží od svého třídního učitele oproti 
vratné záloze Kč 100,-- 
 
     Plnění bříšek 
svačina od rodičů, osvěžení z nápojového automatu, pitíčka v pavilonu školy, obědy ve školní 
jídelně… 
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Základní škola Sokolovská, Mnichovo Hradiště - předvánoční… 
Vánoční ladění má v naší škole v Sokolovské ulici již dlouholetou 
tradici. Snad se dá i říci, že všichni obyvatelé základky se na celé toto 
období těší.  
Hned se začátkem adventu jsou prostory školy slavnostně vyzdobeny, 
a to nejen velikými živými stromky, ale nejrůznějšími milými 
vánočními dekoracemi, chvojím, vystřihovánkami, kocháme se 
pěknou výstavkou a čerpáme adventní moudra z našlechtěných 

nástěnek… Třídy soutěží ve výzdobě tříd – to jsou potom, panečku, k vidění věci!  
 
5. prosince se školou proženou čerti a andělé; celou tu nebeskou 
družinu usměrňuje urostlý Mikuláš. Nejen všechny školní děti jsou poctěny 
jejich návštěvou s drobnými dárky, ale Mikuláš & spol. zamíří i za 
mrňátky ze školy mateřské a spoluobčany v domově důchodců Modrý 
kámen.  

Již od začátku listopadu se věnujeme tvorbě 
výrobků pro školní vánoční jarmark, který letos připadl na 6. prosince. K prodeji jsou svícny 
z přírodních materiálů, perníkové stromečky, perníky, keramika, drátované nádoby, výrobky 
z pedigu, šité užitečnosti, drobná aranžmá na sváteční stůl, školní časopis a i jiné drobnosti. 

Jarmark spojený s výstavkou betlémů má pěknou vánoční 
atmosféru, o jeho oblíbenosti hovoří i slušná návštěvnost 
z řad veřejnosti. 

Součástí vánočního ladění ve škole je pečení perníčků ve 
třídách, o praktických činnostech a výtvarné výchově se 
zhotovují předměty s vánoční tematikou. Žáci připravují a 
pilují program na vánoční besídky, které završí konec roku 2011 před odchodem 
na zimní prázdniny. 

Žáci prvního stupně se v úterý 20. prosince zúčastní výchovného koncertu, který 
nabídne písně času adventního a vánočního tak, jak si je zpívali a poslouchali 
naši předkové. V pořadu také zazní celá řada dobových nástrojů (dudy, šalmaj, 
niněra, loutna, flétny, citera a další instrumenty a děti si během koncertu mohou 
tyto nástroje zblízka prohlédnout a též si na ně zkusit zahrát. Pořad je doplněn 
ukázkami papírových betlémů ze soukromé sbírky a pár slov o betlémech a 
historii stavby jesliček v severních Čechách, samozřejmě s hudebními ukázkami. 

To je pěkné, ne? Nechtěli byste se vrátit o kus zpátky? A být aspoň chvíli 
dítětem? Na základce v Sokolovské? 

    
 

Tak už nám to začíná 
Čoudí se nám 
z komína. 
Zima je tu znova zas 
Přináší nám chladný 
čas. 
Zima už se na nás 
chystá 
Zasněží nám všechna 

Zima přišla mezi nás 
navštívil nás velký 
mráz. 
A já běžím s dětmi ven 
vyhlížíme Štědrý den. 
 
Mám já velkou vidinu 
všude sněžnou peřinu. 
Budem zase sáňkovat 
nebo taky bobovat. 
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Noc 

s Andersenem 

letos i v Mnichově 

Hradišti                           

Letošní noc 
s Andersenem 
proběhla z 30. na 31. 
března 2012. Pro ty, 
kterým tato akce nic 
neříká, nejprve krátká 
charakteristika. Noc 
s Andersenem je akce 
knihoven a škol na 
podporu dětského 
čtenářství, při níž děti 
nocují v knihovně 
(škole) u příležitosti 
výročí narození 
dánského pohádkáře 
Hanse Christiana 
Andersena, které 
připadá na 2. dubna, 
kdy je od roku 1967 
vyhlášen i 
Mezinárodní den 
dětské knihy. První 
noc proběhla v roce 
2000 v jediné 
knihovně. V letošním 
roce 2012 se 
zúčastnilo přes 60 
000 dětských čtenářů, 

akce měla i mezinárodní účast, elektronickou konferenci, noční soutěže s odtajněním 
jedné kapitoly z knihy O chlapci, který spadl z nebe od Petry Braunové (kniha vyjde 
teprve až o Vánocích). Účastníci dostali od pořadatelů upomínkovou pohlednici od 
malíře Tomáše Řízka, ilustrátora knihy. Pohlednice se nedá koupit a je krásnou 
upomínkou na pohádkovou noc. 

Letos v pátek večer otevřela dětem svou bránu i naše 
mnichovohradišťská ZŠ v Sokolovské ulici. Děti vybavené 

spacáky, polštářky, čelovkami, maminkovskou večeří a 
knihami ze svých knihovniček, maminky s vonícími 

bábovkami, koláči, muffiny a paní učitelky přípravou na 
večerní lekce čtenářství se sešly v 17.30 před školou. Po 

ubytování ve třídách se děti v hale školy seznámily 
s životem a dílem Hanse Christiana Andersena formou 

„besedy s Andersenem“. Další práce následovala ve třídách, 
kde děti pracovaly s literárním textem Tove Jonssonové 

z knihy Čarodějův klobouk nebo s textem pohádkáře 
Andersena. Lekce byly vedeny podle moderních metod 
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směřujících k dobré čtenářské gramotnosti, děti si vyzkoušely diskuzi nad textem, 
předvídání děje v logických souvislostech, shrnující metodu pětilístku, vytvářely svoje 

minipříběhy.  Po večeři a odpočinku se všichni sešli u interaktivní tabule, kde si 
připomněli dílo letošního jubilanta Jiřího Trnky knihou Zahrada a zhlédnutím jedné 

kapitoly z této knihy na DVD. Nejočekávanější chvílí byla noční čtenářská dílna s 
baterkou ve spacáku, kdy si děti, za dohodnutých pravidel, četly ze svých vlastních knih. 

Vlastní čtení vystřídalo předčítání pohádek až do úplného usnutí. 
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Mc Donald´s Cup - republikové finále 28. a 29. května 2012 v Teplicích 

 

Přes místní, okresní a krajské kolo se naše ZŠ Sokolovská v Mnichově Hradišti v kategorii 1. - 3. třída 

probojovala až na republikové finále McDonald´s Cupu, které se konalo v Teplicích Na Stínadlech ve 

dnech 28. a 29. 5. Turnaje se zúčastnilo šestnáct nejlepších škol v kategorii A, tedy 1. - 3. třída a 

šestnáct škol v kategorii B, 4. - 5. třída. Nakonec jsme se umístili na krásném 6. místě ze všech škol  

z celé České republiky.  Chlapci byli pod odborným dozorem pana učitele Krejčíka a trenéra starší 

přípravky pana Knoblocha. Patronem turnaje byl Petr Čech, se kterým se naši chlapci mohli vyfotit.  

Sestava: David Kima - Adam Knobloch, Kryštof Razák, Šimon Průšek, Adam Charvát, Vojtěch 

Stránský, Josef Matoušek, Jiří Máj, Václav Kočí, Matěj Košek, Filip Striženec 
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