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1. INFORMACE PODLE §7 VYHLÁŠKY MŠMT 

 

1.1 Základní údaje o škole 

 

Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního 

vydání rozhodnutí:  

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce, příspěvková organizace; 15. 11. 2021 

 

Identifikační údaje (sídlo, spojení, IČ): 

Rudé armády 300, 294 73 Brodce 

8bnfw83; www.zsbrodce.cz; skola@zsbrodce.cz; 326 312 233 

709 330 57 

 

Zřizovatel školy (název, sídlo, spojení, IČ): 

Městys Brodce  

Dobrovická 34,  294 73 Brodce 

tjwbssy; www.brodce.cz; podatelna@brodce.cz; 326 312 204 

002 375 40 

 

Charakteristika školy:  

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce, příspěvková organizace, je školou 

zřízenou Městysem Brodce. Právní subjektivita jí byla přiznána 1. 1. 2002 a je školou úplnou, 

kdy jejími součástmi jsou základní škola, školní družina, mateřská škola a školní jídelna.  

Všechna zařízení se nacházejí v jednom areálu a využívají tři budovy. Hlavní budova byla 

otevřena již v roce 1927. V areálu školy je víceúčelové sportoviště s umělým povrchem, který 

je díky významné investici zřizovatele uzpůsoben pro výuku dopravní výchovy. Dále zde jsou 

pingpongové stoly, dva tenisové kurty, hřiště na volejbal a dostatečný počet herních prvků pro 

děti od věku MŠ až po náctileté. Škola nemá vlastní tělocvičnu, při nepříznivém počasí 

probíhají hodiny TV v místní sokolovně. Škola je spádová pro místní děti a děti z obcí Horky 

nad Jizerou, Hrušov, Písková Lhota a Strašnov.  

Ve dvou budovách je základní škole k dispozici 10 kmenových tříd, dvě učebny pro informatiku 

se 40 žákovskými stanicemi, učebna dílen a cvičná kuchyňka. Všechny učebny jsou vybaveny 

interaktivní tabulí a internetem. Chybí ovšem odborné učebny pro výuky přírodních věd nebo 

cizích jazyků. Od 1. 9. 2006 učíme podle školního vzdělávacího programu „Od hraní k vědění“. 

Školní družina má k dispozici tři oddělení s kapacitou 90 účastníků dalšího vzdělávání. Družina 

využívá své vlastní prostory v jedné učebně a prostory kmenových tříd. V loňském roce byla 

plně využita jak v ranním, tak v odpoledním režimu. 

Čtyřtřídní mateřská škola disponuje čtyřmi učebnami, šatnami, jídelnou a potřebným sociálním 

zázemím. Tři učebny jsou vybaveny interaktivní technikou. Budova MŠ byla otevřena v roce 

1977, v roce 1996 byla dokončena nástavba pro potřeby ZŠ. Kapacita MŠ je 86 dětí a každý 

rok je plně využita. 

Školní jídelna byla uvedena do provozu v roce 1986. Je vybavena nábytkem pro současné 

stravování 100 dětí. Celková kapacita je 640 jídel denně a  kromě dětí, žáků a zaměstnanců 

školy je využívána i pro stravování mateřských a základních škol v blízkém okolí a pro cizí 

dospělé strávníky. Ve školní jídelně si strávníci objednávají stravu přes internet a máme 

zaveden čipový systém odběru stravy.  

 

Školská rada: zahájila svou činnost k 13. 10. 2005. Od šk. roku 2017/18 tvoří radu 3 členi 

v paritním zastoupení školy, rodičů a zřizovatele.  
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V současnosti pracuje ve složení: 

Mgr. Eva Beranová předseda, škola 

Edita Nová člen rady, zřizovatel 

Martina Jirků člen rady, rodiče 

   

Činnost školské rady ve školním roce 2021/2022: 

• byly schváleny změny ve školním řádu - zákaz používání mobilních telefonů mimo 

výuku, 

• byla schválena výroční zpráva školy za rok 2020/2021, 

• byl projednán rozpočet školy na rok 2022, 

• byly projednány změny v ŠVP s ohledem na zavádění nové informatiky, 

• byla schválena nominace člena ŠR do konkurzní komise pro volbu ředitele školy. 

 

1.2 Přehled oborů a učební plán školy 

 

Obory vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola 

 

ŠVP školy: ve šk. roce 2021/22 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu „Od hraní 

k vědění“ platného od 1. 9. 2006, ve znění pozdějších změn a úprav. 

 

Učební plán školy: pro školní rok 2021/22 jsme vzhledem k revizi RVP, zavádění nové 

informatiky a výraznému nárůstu žáků přistoupili k úpravám učebního plánu školy. Důraz byl 

kladen na zavedení nové informatiky již od 4. ročníku a posílení dotace v matematické, 

jazykové a přírodovědné oblasti. Volitelné předměty byly vypuštěny, velký počet žáků nedával 

prostor k jejich smysluplnému využití. Povinně byla zavedena navíc hodina konverzace 

v anglickém jazyce již od 3. ročníku (na 1. stupni nazvaná AJ hrou), německý jazyk byl posílen 

a vyučován je již od 7. ročníku. 
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1.3 Personální zabezpečení činnosti školy 

 

Funkce na škole: 

Ředitel školy: Mgr. Bc. Nenčo Jordanov 

Vedoucí učitelka 1. st.: Mgr. Eva Beranová 

Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Fenclová 

Preventista sociálně patologických jevů: Mgr. Hedvika Habadová  

Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu: Jana Bahníková 

Vedoucí vychovatelka ŠD: Jana Beránková 

 

Pedagogičtí zaměstnanci školy: 

Třídnictví a asistence ve třídě: 

1. A Mgr. Eva Beranová  

1. B Mgr. Alena Procházková, asistence:  Eva Burianová  

2. A Tereza Jiráň, asistence: Pavla Horáková      

3. A Mgr. Marcela Ederová, asistence: Lenka Misíková  

4. A Mgr. Ladislava Košková, asistence: Monika Šimonková 

5. A Mgr. Zuzana Fenclová, asistence: Monika Bruthansová  

6. A  Mgr. Hedvika Habadová, asistence: Gabriela Táborská 

7. A  Ing. Jana Nopová, asistence: Dominika Donini 

8. A Mgr. Markéta Kadeřábková Ferklová, asistence: Olga Lázóková 

9. A Mgr. Petra Hrnčířová, asistence: Lenka Jehlíková   

  

Vyučující bez třídnictví: 

Mgr. Miloslava Kadeřábková Mgr. Josef Šimůnek   Mgr. Lenka Marhanová 

Mgr. Eliška Dostálová   Ing. Barbora Votoupalová Bc. Jan Šelepa   

Bc. Alena Jägerová 

Celkový počet ped. pracovníků byl 18, z toho 5 nekvalifikovaných (28%), z těchto pěti si 4 

dodělávají svou odbornou kvalifikaci. 

Z celkového počtu devíti asistentek jsou všechny plně kvalifikované. 

 
Vychovatelky a asistence v ŠD: 

Jana Beránková   Lenka Jehlíková   Eva Burianová 

asistence: Pavlína Horáková 

Všechny vychovatelky a asistentka v ŠD jsou plně kvalifikované. 

 

Pedagogičtí pracovníci a asistence v MŠ: 

Jana Bahníková   Hana Ševců   Šárka Kučerová 

Miroslava Klacková   Jana Horáková  Helena Votoupalová 

Jana Čížková    Jarmila Prokopová 

asistence: Jana Peštová 

Všechny učitelky a asistenka v MŠ jsou plně kvalifikované. 

 

Provozní zaměstnanci školy: 

Eva Šedivá - hospodářka 

Ivana Vernerová - vedoucí ŠJ 

Jaroslav Krulich - správce areálu, údržbář, školník 

Monika Bruthansová - uklízečka ZŠ  

Iva Nováková - uklízečka ZŠ 

Ladislava Nešněrová - uklízečka ZŠ 
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Renáta Kamenská - školnice, uklízečka MŠ 

Martina Jirků - vedoucí kuchařka 

Jaroslava Nábělková - kuchařka   

Miloslava Fiedlerová - kuchařka  

Věra Dlouhá - pomocná kuchařka 

Petra Hrušková Donini - pomocná kuchařka 

Vlasta Sichová - pomocná kuchařka 

Radka Kašpárková - pomocná kuchařka 

 

1. 4 Údaje o přijímacím řízení a o zápisu do prvního ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve školním roce 2022/2023 bude otevřena jedna první třída. 

 

1.5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Školní rok 2021/2022 byl částečně ovlivněm pandemií koronaviru a nemocí COVID-19. 

Během roku provázela celá řada omezení, zákazů a nařízení. Až do března platila různá pravidla 

ohledně testování, karantén žáků a pedagoggů a distančí (kombinované) výuky. Ve druhém 

pololetí se situace uklidnila a ve zbytku školního roku se mohlo fungovat bez omezení.   

Naplňování cílu školního vzdělávacího programu bylo chvílemi velice obtížné. Zde je třeba 

vyzdvihnout vysokou profesionalitu a obětavost učitelského sboru, jak se vypořádal 

s nástrahami a problémy karantén, testování a kombinované distanční výuky. Vyhodnocení 

změn v učebním plánu v hodinové dotaci bude možné provést s časovým odstupem cca tří až 

Přijímací řízení na střední školy 

Počet vycházejících žáků: 23 (13 chl./10 dív.) 

Z toho 

          z 9. ročníku: 

          z nižšího ročníku: 

 

19 žáků 

4 žáci 

Počet přijatých žáků: 19 

Z toho 

          Gymnázium: 

          SOŠ a SOU - obor s maturitou: 

          SOŠ a SOU - obor bez maturity: 

 

2 žáci 

8 žáků 

9 žáků 

Zápis do 1. ročníku 

Počet žádostí o zápis do 1. ročníku: 28 

Z toho 

          žádosti o odklad:  

          ze spádové oblasti: 

          mimo spádovou oblast: 

 

4 

16 uchazečů 

8 uchazečů 

Počet žáků přijatých do 1. ročníku: 24 (10 chl./14 dív.) 

Z toho z obce 

          Brodce: 

          Horky nad Jizerou: 

          Hrušov: 

          Písková Lhota - Krnsko: 

          Strašnov: 

 

8 žáků 

6 žáků 

1 žák 

1 žák 

0 žáků 
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pěti let, pokud bude situace „normální“, porovnávat výsledky vzdělávání žáků lze za 

rovnocenných podmínek. 

Následující tabulky ukazují přehled prospěchu a absence v jednotlivých pololetích nejprve 

v kontextu celé školy a následně v jednotlivých třídách. 
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17 

 

 

 



18 

 

 



19 
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1.6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Prevencí rizikových jevů na škole byla pověřena Mgr. Hedvika Habadová. V prevenci 

rizikových jevů se vycházelo z  preventivního programu školy. Nejvíce řešené rizikové jevy ve 

školním roce 2021/2022 byly spojeny se šikanou - nevhodné slovní narážky na spolužačku a 

vyčleňování spolužáka z kolektivu. Dále byl řešen náznak kyberšikany, který byl ihned 

vyhodnocen jako velice nevhodné chování ke spolužačkám a byly řešeny krádeže menších 

obnosů peněz v prostorách šaten. Škola soustavně spolupracuje s pracovníky OSV MM MB a 

s PPP MB. Během školního roku byly žákům nabízeny volnočasové aktivity v rámci školy, v 

rámci možností vzhledem k epidemiologické situaci se žáci zúčastnili, vzdělávacích, zábavních 

a sportovních akcí a školních projektů. 

Škola je zařazena do pilotního programu ověření přenositelnosti programu KiVa, který se 

zaměřuje na prevenci a intervenci v oblasti šikany u žáků ZŠ. V rámci projektu proběhne 

adaptace metodiky KiVa pro využití v ČR a bude realizována studie přenositelností programu 

KiVa v prostředí pilotních ZŠ, která je nezbytná pro implementaci programu KiVa v širším 

měřítku. 
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1.7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Škola se snaží vytvářet podmínky pro soustavný rozvoj svých zaměstnanců dle jejich vlastního 

zájmu a dle potřeb školy. DVPP ve šk. roce 2021/22 bylo, podobně jako v roce předchozím, 

ovlivněno pandemiíí korovnaviru. Většinově zavedená forma online kurzů a webinářů se 

osvědčila a byla využívána nejčastěji. 

Důležitým projektem s ohledem na poskytování kvalitního vzdělávání je vstup do programu 

„Zlepšování práce školy v rámci formativního hodnocení“ realizovaného společností Služby a 

školení MB pro základní školy v Mladé Boleslavi. Cílem projektu je naučit učitele, jak zlepšit 

své výukové postupy prostřednictvím technik formativního hodnocení. Předpokládané 

ukončení projektu je v červnu 2023 a mimo vzdělávacích a tréninkových programů budou 

probíhat i exkurze do vybraných škol a odborný mentoring. 

 

Přehled akcí, kterých se ped. zaměstnanci zúčastnili v rámci DVPP: 
  Název školení Organizace Datum Místo konání Rozsah (h) 

Nenčo Jordanov 

1 Podpora autoevaluace ZŠ s využitím 

systému InspIS ŠVP 

ČŠI 24.09.2021 online 6 

2 Leadership pro vedoucí pedagogické 

pracovníky 

AISIS, EDU Škoda 

Auto 

11.3.-

17.6.2022 

Jičín 64 

Jana Nopová 

1 Tvoříme webové stránky Aneva s.r.o. 14.10.2021 

2.11.2021 

online 8 

2 Revize RVP ZV - Startovací balíček - 

Práce s daty, základy informatiky 

NPI ČR 16.12.2021 online 2 

3 Revize RVP ZV - Startovací balíček - 

Vzdělávání koordinátorů změny 

NPI ČR 06.12.2021 online 4 

4 Revize RVP ZV - Startovací balíček - 

Základy algoritmizace a programování 

1.st. 

NPI ČR 08.12.2021 online 2 

5 Revize RVP ZV - Startovací balíček - 

Základy algoritmizace a programování 

2.st. 

NPI ČR 13.12.2021 online 3 

6 Formativní hodnocení Služba škole MB 13.04.2022 Mladá Boleslav 4 

7 Informatika/robotika VEX ZŠ Litvínovská, P9 25.05.2022 Praha 9 5 

Alena Procházková 

1 Webinář Oskar NOVÁ ŠKOLA 9.-

10.11.2021  

online 8 

2 Kognitivně-behaviorální intervence při 

práci s úzkostnými dětm 

Lektor: PhDr. Nora 

Gavendová INFRA 

2.+8.12.2021  online 6 

3 Čtenářské dílny INFRA 10.01.2022 online 8 

4 Hudební výchova s Danielou Taylor TAKTIK 17.02.2022 online 1 

5 Efektivní výuka češtiny ve 2. ročníku s 

integrací prvoučných témat 

Mühlhauserová 

nakladatelství 

HANAMI 

1.-2.3.2022 online 8 

6 Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ Tvořivá škola 09.03.2022 online 4 

7 Vzdělávání žáků s rizikovým chováním a s 

agresivními projevy v chování  

NPI ČR 03.2022 online 16 

8 Jsem čtenář – čtenářská gramotnost ve 2. a 

3. ročníku 

NOVÁ ŠKOLA 15.-

16.3.2022 

online 4 

Eva Beranová     

1 Objevujeme a poznáváme s Oskarem NOVÁ ŠKOLA 12.-

13.10.2021 

online 4 
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2 Hudební výchova TAKTIK 16.03.2022 online 1 

3 Interaktivita TAKTIK hravě TAKTIK 17.03.2022 online 1 

4 Dny třídních učitelů Život bez závislosti, 

z.s. 

24.-25. 3 

2022 

online 8 

5 Čtenářská gramotnost ve 2. a 3. roč. NOVÁ ŠKOLA 7.- 8.6.2022 online 4 

Eliška Dostálová 

1 Cirkusová pedagogika- pyramidy a balanc Cirqueon 09.04.2022 Cirqueon Praha 8 

2 Pohyb hravě a efektivně Wanado 08.12.2021 Benátky n. J. 8 

3 Hry v cizích jazycích NPI 29.11.2021 online 8 

Hedvika Habadová 

1 KiVa koordinátorství Schola Empirica srpen 2021 online 16 

2 KiVa Booster Schola Empirica únor online 4 

3 Věda má budoucnost AISIS, EDU Škoda 

Auto 

03.-06.2022 Jičín 34 

4 Dny třídních učitelů Život bez závislosti, 

z.s. 

24.-25.3. 

2022 

online 8 

5 Jsem čtenář- čtenářská gramotnost ve 2. a 

3. ročníku 

Nová škola s.r.o. 7. a 8. 6. 

2022 

online 4 

6 Formativní hodnocení- seminář Služba škole MB 13.04.2022 Mladá Boleslav 4 

Markéta Kadeřábková Ferklová 

1 Aktivity pro zpestření hodin dějepisu  Živ.vzdělávání 22.09.2021 online 1 

2 Praktický balíček do hodin dějepisu Živ.vzdělávání 25.11.2021 online 1 

3 Jak hodnotit v dějepisu bez písemek a zk. Živ.vzdělávání 03.12.2021 online 1 

4 Formativní hodnocení- seminář Služba škole MB 13.04.2022 Mladá Boleslav 4 

Lenka Marhanová 

1 Projektová výuka na 2. st. ZŠ zivotnivzdelavani.cz 06.12.2021 online 1,5 

2 Čtenářská gramotnost na 2. st. ZŠ TAKTIK 

International 

22.02.2022 online 2 

3 Tipy do výuky dějin 20. století zivotnivzdelavani.cz 04.04.2022 online 1 

4 Starší dějiny badatelsky zivotnivzdelavani.cz 27.04.2022 online 1 

5 Badatelská výuka soudobých dějin Nakl. Fraus 18.05.2022 online 4 

Lenka Jehlíková 

1  ADHD nebo LMD? Poruchy chování INFRA 29. 3.,30. 3.  online 7 

Ladislava Košková 

1 Čtenářská gamotnost  TAKTIK 17.03.2022 online 2 

2 Hudební výchova TAKTIK 22.03.2022 online 1 

3 Interaktivita TAKTIK TAKTIK 22.03.2022 online 1 

Marcela Ederová 

1 Objevujeme a poznáváme s Oskarem Nová škola 09.11.2022 online 4 

2 Objevujeme a poznáváme s Oskarem Nová škola 10.11.2022 online 4 

3 Hudební výchova tvořivě na 1. stupni  Tvořivá škola 17.05.2022 online 3,5 

Petra Hrnčířová 

1 Programování ve Scratch I, II Aneva 21.09.2021 

5. 10. 2021 

online 8 

2 Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v 

matematice 

NPI 06.12.2021 online 8 

3 Pohyb zdravě a efektivně Wannado 08.12.2021 Benátky n. Jiz. 8 

4 Formativní hodnocení Služba škole MB 13.04.2022 Mladá Boleslav 4 

Jan Šelepa 
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1 Programování ve Scratch Aneva s.r.o 18.11.2021 online 8 

2 Badatelská výuka Životní vzdělávání, 

z.s. 

12.11.2021 online 1 

3 Jak může přírodopis děti bavit aneb 

aktivity na výuku přírodopisu vyzkoušené 

v praxi II. 

Životní vzdělávání, 

z.s. 

10.11.2021 online 1 

4 Revize RVP ZV - Startovací balíček - 

Práce s daty, základy infromatiky 

NPI ČR 06.12.2021 online 2 

5 Revize RVP ZV - Startovací balíček - 

Základy algoritmizace a programování 2. 

stupeň 

NPI ČR 13.12.2021 online 2 

6 Revize RVP ZV - Startovací balíček - 

Základy algoritmizace a programování 1. 

stupeň 

NPI ČR 08.12.2021 online 2 

7 Jak naplno využít hry ve výuce dějepisu 

(naživo i on-line)? 

Životní vzdělávání, 

z.s. 

14.01.2022 online 1 

8 Naučme žáky přemýšlet Životní vzdělávání, 

z.s. 

17.03.2022 online 1 

9 Věda má budoucnost AISIS, EDU Škoda 

Auto 

03.-06.2022 Jičín 34 

10 Projektová výuka na 2. stupni ZŠ Životní vzdělávání, 

z.s. 

21.04.2022 online 2 

11 Jak mluvit s rodiči o problémových dětech Životní vzdělávání, 

z.s. 

25.04.2022 online 1 

12 Starší dějiny badatelsky - jak na to? Životní vzdělávání, 

z.s. 

27.04.2022 online 1 

13 Dny třídních učitelů Život bez závislosti, 

z.s. 

24.-25. 3 

2022 

online 8 

14 Třídnické hodiny na 2. stupni ZŠ - aneb 

předávání zkušeností z praxe 

Životní vzdělávání, 

z.s. 

03.05.2022 online 1 

15 Druhostupňáci bez respektu Životní vzdělávání, 

z.s. 

10.05.2022 online 1 

Tereza Jiráň 

1 Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 

1., 2., 3. ročník  

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 12.10.-

13.10.2021 

online 6 

2 Interaktivita nové trendy- 1. stupeň Taktik 17.03.2022 online 1 

3 Hudební výchova s Danielou Taylor Taktik 16.03.2022 online 1 

4 Občanská výchova s Robertem Čapkem Taktik 24.03.2022 online 1 

5 Jsem čtenář- čtenářská gramotnost 2. a 3. 

ročníku 

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 12. 

13.4.2022 

online 4 

Zuzana Fenclová 

1 Objevujeme a poznáváme s Oskarem Nová škola 9.-

10.11.2021 

online 6 

2 Hudební výchova s Danielou Taylor Taktik 16.03.2022 online 2 

3 Setkání vých. poradců PPMB 14.03.2022 online 2 

4 Dny třídních učitelů Život bez závislosti, 

z.s. 

24.-25. 3 

2022 

online 8 

5 Formativní hodnocení- seminář Služba škole MB 13.04.2022 Mladá Boleslav 4 

 

Ostatní pedagogičtí pracovníci, kteří si doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání: 

J. Nopová - Specializace v pedagogice 

J. Šelepa - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

B. Votoupalová - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

D. Donini - Předškolní a mimoškolní pedagogika 

 

Provozní zaměstnanci jsou proškolování v oblastech, které potřebují pro výkon svého povolání 

a které předepisuje zákon. Např. zaměstnankyně jídelny v hygienickém minimu pro pracovníky 
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školních jídelen, školník v obsluze plynové kotelny a PO, hospodářka školy ve spisové službě, 

v oblasti účetnictví, daní a FKSP. 

 

1.8 Údaje o aktivitách a projektech školy 

 

Naše škola spolupracuje s rodiči především formou třídních schůzek, konzultačních hodin,  

individuálních pohovorů na základě žádosti jedné či druhé strany a dotazů a odpovědí na 

stránkách školy. Rodičům umožňujeme kontakt se školou a informace o jejich dětech 

prostřednictvím systému Bakaláři. Rádi bychom školu více otevřeli rodičům a dospělým tak, 

aby byla komunitním centrem mikroregionu.  

V průběhu dubna 2022 bylo provedeno anonymní on-line dotazníkové šetření mezi rodiči na 

téma „spokojenost se školou“. Rodiče měli možnost vyjádřit svůj názor na komunikaci, výuku, 

školní družinu a školní jídelnu, volnočasové aktivity a měli možnost popsat silné a slabé stránky 

školy a návrhy na zlepšení. Zaměstnanci školy byli seznámeni s výsledky dotazníkového šetření 

a byli vyzváni k zapracování relevantních návrhů na změnu práce do provozu ve škole. 

Nadstandardní je naše spolupráce s Městysem Brodce, ale i s ostatními obecními úřady 

školského obvodu školy. Obce poskytují dotace na žáky nad rámec jejich povinnosti.  Škola se 

opačným směrem snaží prezentovat na obcích, pomáhá jim kulturními vystoupeními při vítání 

občánků, setkání s důchodci a řadou jiných obecních akcí. 

Úzké vztahy spolupráce máme též s oddílem tenisu Brodce, se kterým společně provozujeme 

sportovní areál.  

Firma LAVEL MB nám pravidelně poskytuje pomoc zejména v souvislosti se stavbou 

venkovních podií pro vystoupení žáků a zapůjčováním mobilních lešení pro úklid školy. 

 

Šk. rok 2021/2022 byl částečně ovlivněm pandemií koronaviru a nemocí COVID-19. Plán akcí 

nemohl být realizovaný v naplánované šíři, společné akce byly omezeny na dobu mimo 

pandemické vlny. Přesto byla realizovaná celá řada akcí. 

 

Realizované třídní a školní akce: 
Datum Akce Třídy 

13.-17.9. Adaptační kurz, Kletečná 6.-9. 

23.9. Exkurze, Praha 4.,5. 

23.9. Sběr papíru 1.-9. 

29. 9.  Výroba keramických dárků 1.+9. 

7.10. Exkurze cukrovar, Dobrovice 4.,5. 

13.10. Dopravní hřiště 4. 

21.10. Spaní ve škole 8. 

12.10. Soutěživé hry 1.+9. 

5.11. Hudebně výchovný koncert – Krejčík Honza 1.-3. 

30.11. Pernštejni - Da Vinci 1.-9. 

11.11. Dětská nota, Mladá Boleslav 1.-5. 

16.11. Projekt kniha  1.-5. 

16.11. Prodejní výstava knih 1.-9. 

25.11. Projekt advent 6.-9. 

16.12. Kino, Mladá Boleslav 6.-9. 

3. 12. Mikuláš 9.  

14.1. Bruslení, Benátky n. Jizerou 1.-5. 

20.1. Bruslení, Benátky n. Jizerou  1.-5. 

24.-28.1. Škola v přírodě, Josefův Důl 6.-9. 

7.2.,1.3. Eko-přednáška 1.-9. 

8. 3. N. Winton – Síla lidskosti, Benátky n. Jizerou 9. 

15.-16.3. Kino 3D 1.-6. 

28.-29.3. Drumbeny 1.-9. 

11.-12.4. Projekt Velikonoce 1.-5. 

29.4. Čarodějnický den 1.-5. 

7. 4.  Velikonoční spaní ve škole 1.B 
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18.5. Dopravní hřiště, Mladá Boleslav 4. 

4.5. Mc Donald´s cup 4.,5. 

6. 5.  Erasmus day 3.-9. 

10. 5. Zoo, Chleby 1.+9. 

11. 5. Všeználek 6.-9. 

13.5. Výlet do ZOO, Liberec 2. 

16. 5.  Sázení stromů na Homolce 9.  

17.5. Exkurze, Praha 8., 9. 

1.6. Třídní výlet, Doksy 3. 

5.6.-7.6. Třídní výlet, Sobotka 7. 

7.6. Dobroluse cup – atletika, Dobrovice 6.-9. 

7.-8.6. Třídní výlet, Sobotka 8. 

8.6. Třídní výlet, Doksy 4. 

9.6.  Zámek, divadlo, prohlídka, Mnichovo Hradiště  1. 

13.-15.6. Třídní výlet, Příhrazy 9.  

15.-17.6. Třídní výlet, Sloup v Čechách 5. 

14.6. Spaní ve škole 1. 

15.6. Dopravní výchova - přednáška ŠKODA Auto 3.,4.,6.,7. 

16.6. Sběr papíru 1.-9. 

20.6. Spaní ve škole 4. 

21.-22.6. Policie ČR - prevence - přednáška 6.-9. 

21.6. Spaní ve škole 3.,9. 

22.6. Spaní ve škole 5.   

27.6.  Třídní výlet, Horky nad Jizerou 1.B 

28.-29.6. Třídní výlet, Smržovka 6. 

 

Naši žáci se zúčastnili i různých soutěží, kde vzorně reprezentovali školu a zasloužili se o její 

zviditelnění: 

McDonald Cup (kopaná) - 1. místo v okrskovém kole, žáci 4. a 5. ročníku  

DoBroLuSe Cup (atletické disciplíny) - ml. dívky - 3. místo, st. dívky - 2. místo, ml. chlapci - 

2. místo, st. chlapci - 2. místo, žáci a žákyně 2. st. 

Dopravní soutěž mladých cyklistů - 1. místo v okresním kole, 1. místo v krajském finále, 2. 

místo celorepublikově, E. Kratochvílová, M. Beran, A. Gabryšová, Š. Palas 

 

Dlouhodobé školní projekty: 

Na škole velmi dobře pracuje Klub mladých čtenářů pod vedením paní učitelky Koškové. 

 

Recyklohraní  
V tomto projektu již řadu let třídíme odpad. Nejenom, že třídíme odpod v každé třídě, ale žáci 

i sbírají staré baterie, vysloužilá drobná elektrozařízení, prázdné tonery či náplně do tiskáren. 

Od šk. roku 2020/21 se nezískávají body, sběr elektrozařízení a baterií probíha vždy v rámci 

podzimní a jarní kampaně, avšak i přesto v projektu chceme pokračovat a příspívat tak k vyšší 

péči o životní prostředí.  

 

Ovoce a mléko do škol  

V rámci projektu obou stupňů dostávají žáci ke svačině jednou týdně čerstvé ovoce a mléčné 

výrobky. Ve šk. roce zásobovala naši školu firma BOVYS. 

 

Erasmus+ 

Projekt Erasmus+ „Heroes of our Lives“ (Hrdinové našich životů) byl společně s projektovými 

partnery z Nizozemí, Polska, Maďarska a Turecka zahájen v září 2019. Projektová práce se 

soustřeila především na žáky ve věku 7 – 13 let s ohledem na výměnné pobyty. Do celkové 

projektové práce, tvorby výstupů, apod. byly ovšem zahrnuty všechny děti na škole. Bylo tomu 

tak z toho důvodu, že projekt byl považován za záležitost nejen naší školy, ale také městysu 

Brodce a jeho široké veřejnosti včetně rodičů našich žáků, kteří nás podporují. Hlavní 

myšlenkou projektové práce bylo kromě zdokonalení se v jazykových dovednostech a kontaktu 
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s kulturami, také představení národních hrdinů partnerských zemí s použitím digitálních médií 

a technologií. Důležitým aspektem bylo to, aby se děti seznámily s životem ve  školách, 

rodinách, regionech a jednotlivých států.  

Z důvodu pandemie koronaviru bylo zažádáno o prodloužení realizace aktivit projektu až do 

31. 8. 2022. Na jaře 2022 se podařily uskutečnit všechny zbývající výjezdy: březen - Ankara 

(Turecko), duben - Wouw (Nizozemí), květen - Psary (Polsko). V současné chvíli probíhá 

schvalovací proces závěrečné zprávy.   

 

OP VVV - Výzva č. 02_20_080 Šablony III pro MŠ a ZŠ 

Od 1. 2. 2021 byl zahájen projekt „Podpora vzdělávání a personální podpora pomocí šablon 

v Masarykově ZŠ a MŠ Brodce_III“, doba realizace je stanovena na 24 měsíců. Od února do 

srpna 2021 se ve škole realizovala personální podpora ZŠ formou školního asitenta. Ve školním 

roce 2021/22 se dále realizovala formou asistenta personální podpora v MŠ, proběhlo sdílení 

zkušeností pedagogů z různých MŠ, odborně tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí 

v MŠ, projektové dny mimo školu a projektové dny ve škole. Pro žáky byly zřízeny kluby – 

čtenářský, cizího jazyka a zábavné logiky a deskových her. Se žáky ohroženými školním 

neúspěchem bylo realizováno doučování. Projekt bude ukončen v lednu 2023 a následně 

bychom se chtěli zapojit do výzvy z OP JAK. 

 

KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence šikany na ZŠ v 

ČR 

Cílem projektu je pilotní ověření přenositelnosti programu KiVa, který se zaměřuje na prevenci 

a intervenci v oblasti šikany u žáků ZŠ. V rámci projektu proběhne adaptace metodiky KiVa 

pro využití v ČR a bude realizována studie přenositelností programu KiVa v prostředí pilotních 

ZŠ, která je nezbytná pro implementaci programu KiVa v širším měřítku.  

KiVa je program proti šikaně vyvinutý na základě výzkumu a vědecky ověřených výsledků, 

který vytvořila Univerzita v Turku s finanční podporou finského Ministerstva školství a kultury. 

Jeho vysoká efektivita byla prokázána prostřednictvím velké celostátní randomizované 

kontrolované studie a několika dalších studií. Program KiVa je využíván po celém světě a jedná 

se o program proti šikaně, který je předmětem nejvíce studií. Cílem programu KiVa je šikaně 

předcházet a efektivně řešit již probíhající případy šikany. KiVa obsahuje tři hlavní pilíře: 

prevenci (aby šikana nezačala), intervenci (nástroje pro řešení případů šikany) a monitorování 

(každoroční monitorování výsledků). 

 

1.9 Údaje o inspekční činnosti 

 

Poslední návštěva ČŠI proběhla v listopadu 2017, při dodržení šestiletého cyklu předpokládáme 

další návštěvu ČŠI ve šk. roce 2023/24. 

V daném školním roce ve škole proběhla inspekční činnost formou výběrového testování 

výsledků žáků v 5. ročníku. Žáci byli testování v matematice, českém jazyce a v dovednostech 

usnadňujících učení. V následujích grafech a tabulkách jsou ukázány výsledky našich žáků 

v porovnání se všemi testovanými žáky a školami zahrnutými v testování. Graf umožňuje 

posoudit, zda jsou naši testovaní žáci v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených podle 

výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Tabulka 

prezentuje průměrné úspěšnosti žáků školy a všech testovaných žáků za celý test a po 

jednotlivých tematických oblastech zastoupených v testu.  
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Matematika 

 

 
Úspěšnost v matematice dosáhla 50%, což je lehce pod celorepublikovým průměrem (52%). 

Úspěšnost v jednotlivých oblastech v podstatě opět kopíruje výsledky všech žáků. Jednoznačně 

je třeba zaměřit se na geometrii jako na nejslabší oblast. 

 

Český jazyk 

 

 
Úspěšnost v českém jazyce dosáhla 69%, což přesně odpovídá celorepublikovému průměru. 

V jednotlivých oblastech příznivě vyznívá „slovní zásoba“, kde naši žáci byli o 7% lepší, než 

byl celorepublikový průměr. 

 

Dovednosti usnadňující učení 
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Úspěšnost v dovednostech usnadňujících učení dosáhla 44%, což je o celých 9% méně oproti 

celorepublikovému průměru. Výsledky v jednotlivých oblastech, tématech a otázkách je třeba 

detailně rozebrat a zavést opatření k jejich zlepšení. 

 

1.10 Údaje o hospodaření školy 

 

Hospodaření školy za období od 1. 1 do 31. 12. 2021 

 

Přehled příjmů za rok 2021 (v Kč): 

1)  Provozní dotace - Městys Brodce     3 033 600,00 

2)  Provozní dotace na přímé výdaje - KÚ Stč. kraje   30 379 686,00 

3)  Projekt ŠABLONY II - MŠMT       289 860,47 

4)  Projekt ŠABLONY III  - MŠMT      368 551,00     

5)  Projekt ERASMUS+       56 497,00 

6)  Čerpání fondů - FKSP, FO         62 718,50 

7)  Ostatní výnosy z činnosti - ATG testy pro žáky   179 138,70 

8)  Rozpuštění transferu za rok 2020 - rekonstrukce kotelny    16 601,88                                                  

9)  Vlastní příjmy              3 732 888,34 

-  ZŠ       97 036,07 

-  ŠD  105 828,00 

-  MŠ  266 276,00 

-  ŠJ           3 263 748,27 

 
Příjmy celkem za rok 2021:       38 119 541,89 Kč 

                   

Přehled výdajů za rok 2021 (v Kč): 

1) Spotř. materiálu vč. projektů Šablony II, III a ERASMUS+ 975 453,58 

2) Spotřeba potravin       2 359 510,31 

3) Spotřeba  elektr. energie      442 035,00 

4) Spotřeba vody        87 337,00 

5) Spotřeba plynu       402 807,00 

6) Opravy a udržování       899 484,21 

- malování ZŠ a ŠJ 

- rekonstrukce toalet v ZŠ 

- změna učebny ŠD na učebnu ZŠ 

- rekonstrukce kuchyňky a jídelny v MŠ 

- opravy zařízení v kuchyni ŠJ 

- běžná údržba  

7) Cestovné         21 089,00 

8) Náklady na reprezentaci       2 541,00 

9) Ost. služby vč. projektů Šablony II, III a ERASMUS+  765 896,39 

- ostatní služby nevýrobní povahy 

- telekomunikační služby 

- revize 



29 

 

- poštovné 

- bankovní poplatky 

- služby pro výpočetní techniku 

- zpracování mezd 

- nájemné kopírek SHARP 

- vzdělávání pedag. pracovníků 

10)   Mzd. náklady vč. projektů Šablony II, III a ERASMUS+  22 975 868,00 

11)   Zákonné zdravotní a sociální pojištění    7 479 132,00 

12)   Jiné pojištění - Kooperativa      92 935,92 

13)   Zákonné soc. náklady - FKSP        480 122,96 

14)   Jiné sociální náklady ochr. pomůcky    35 000,00 

15)   Ost. náklady z činnosti - pojištění majetku a osob   94 359,00 

16)   Odpisy dlouhodobého majetku     789 364,80 

17)   Náklady z drobného dl. majetku     198 121,00 

 
Výdaje celkem za rok 2021:       38 101 057,17 Kč 

Příjmy 2021 - Výdaje 2021                   18 484,72 Kč 

 
Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 18 484,72 Kč byl po schválení 

zastupitelstem městyse Brodce rozdělen dle zákona č. 250/2000 Sb., § 30 a § 32, do fondu 

rezerv a fondu odměn.  

Pracovnice pověřené obecním úřadem provedly kontrolu hospodaření školy. V závěru kontroly 

nebyly shledány žádné nedostatky, porušení platných předpisů a zákonů. Veškeré účelově 

vázané finanční prostředky byly využity v souladu se zákonem. Všechny čtvrtletní a roční 

výkazy o hospodaření byly předány zřizovateli v řádných termínech. 

 

Rozpočet na rok 2022  

Příjmy 2022         37 988 500 Kč 

- neinvestiční příspěvek na činnost - Městys Brodce  3 538 500 Kč 

- přímé neinvestiční výdaje - MŠMT    30 000 000 Kč 

- vlastní příjmy       4 450 000 Kč 

Výdaje 2022         37 988 500 Kč 

Schváleno starostkou městyse Brodce dne 30. 11. 2021, vzato na vědomí zastupitelstvem 

městyse Brodce na zasedání konaném dne 29. 11. 2021. 

 

Průběžné čerpání rozpočtu k 30. 6. 2022: 

Příjmy          21 405 418,76 Kč 

Výdaje          20 275 287,93 Kč 
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2. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY v oblasti poskytování informací 

podle zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn. 

 

Dle znění § 18 výše uvedeného zákona uvádíme k 1. 3. 2022: 

 

a) počet podaných žádostí o informace: 0 

b) počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 

e) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0 

 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

Škola obdržela během kalendářního roku řadu telefonických, elektronických a ústních dotazů 

týkající se předmětu její činnosti. Dotazy byly vyřizovány ve smyslu znění § 4, § 13 a § 14 

zákona ihned formou podání ústní, popř. písemné informace. 

 

V Brodcích, 30. 8. 2022 

 

        Mgr. Bc Nenčo Jordanov 

        ředitel školy  


