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Ohlédnutí za školním rokem 2021/2022 

 

Ani školní rok 2021/2022 se neobešel bez opatření s ohledem na COVID-19, museli jsme se 
poprat s testováním, karanténami, distanční, prezenční i kombinovanou výukou. Myslím, že 
v tomto školním roce jsme již měli distanční i kombinovanou výuku velmi dobře nastavenou. 
Celá škola využívá pro online výuku Meet, žáci od 4. ročníku pak i Classroom. A leccos z této 
výuky využíváme i při výuce prezenční. Po jarních prázdninách již všechna opatření skončila 
a my jsme se mohli vrátit k organizování školních akcí, jako jsou exkurze, výlety, spaní ve škole, 
sportovní kurz pro žáky 9. ročníku, účast v nejrůznějších soutěžích. 
 
Velmi důležitou změnou z mého pohledu bylo vytvoření nové podoby našich webových 
stránek. A soudě podle výsledků autoevaluačního dotazníku rodičů i žáků, jsou naše webové 
stránky přehledné a graficky lépe zpracované. 
 
Velmi důležité bylo zpracování Strategického plánu rozvoje školy na období let 2022–2028. 

Z daného plánu jednoznačně vyplývá nutná změna v organizaci stravování, v lepším nastavení 

kompetencí členů školního poradenského pracoviště i snaha o vytvoření pozice dalšího 

zástupce ředitelky školy.  

Na závěr školního roku jsme se mohli bez všech omezení rozloučit s žáky 9. ročníku a společně 
jim popřát hodně štěstí na další cestě životem, na dalších školách. 
 

 

 

Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy 
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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy 
Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá 
Boleslav 

Adresa školy Na Františku 75, 294 02 Kněžmost 
skola@zsknezmost.cz, 
www.zsknezmost.cz 
326 784 166 

Zřizovatel školy Obec Kněžmost  

Adresa zřizovatele 
Na Rynku 51, 
294 02 Kněžmost 

obec@knezmost.cz 

Identifikátor právnické osoby 600 049 167  

IČO 71 008 446  

Ředitelka školy Mgr. Michaela Řeháková Černá 
reditelka@zsknezmost.cz 
723 028 084 

Zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Brixí brixi@zsknezmost.cz 

Výchovný poradce 
Mgr. Alena Brixí – kariérové 
poradenství 
Mgr. Zdeněk Chlup  

 
 

chlup@zsknezmost.cz 

Metodik prevence Mgr. Tomáš Breň bren@zsknezmost.cz 

 

Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje, jejich maximální kapacita: 

Základní škola IZO 102326819 350 

Mateřská škola IZO 107514486 84 

Školní jídelna IZO 102802629 450 

Školní jídelna výdejna IZO 181116847 350 

Školní družina IZO 113600151 90 

Školní klub IZO 181049821 30 

 

Kód oboru Popis oboru Forma 
vzdělávání 

Délka 
vzdělávání 

Kapacita oboru 

79-01—C/01 Základní škola Denní 9 roků 350 

 

Název ŠVP Číslo 

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání základní školy Kněžmost 

129/2016 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:skola@zsknezmost.cz
http://www.zsknezmost.cz/
mailto:obec@knezmost.cz
mailto:reditelka@zsknezmost.cz
mailto:brixi@zsknezmost.cz
mailto:chlup@zsknezmost.cz
mailto:bren@zsknezmost.cz
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Od 2. 9. 2019 probíhá výuka pouze v budově školy na adrese Na Františku 75. Na této adrese 

vykonává činnost i školní družina a školní klub, je zde také výdejna obědů. 

Objekt školy se skládá z původní školní budovy, zrekonstruovaného a zmodernizovaného 

školního pavilonu, školní zahrady s amfiteátrem a tělocvičny.  

Původní školní budova je dvoupodlažní objekt, který je využíván pro výuku žáků 1. stupně školy 

a v průběhu užívání byl několikrát modernizován, aby odpovídal současným požadavkům. Je 

v něm pět učeben a jídelna se zázemím pro výdej jídel. V této budově byla vyměněna okna 

a zároveň došlo k propojení této části s novou školou a školní tělocvičnou. 

Nová budova školy je třípodlažní objekt, který byl zkolaudován v srpnu 2019. Je v něm deset 

odborných učeben, všechny jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo projektory. Dále je 

zde jedna kmenová třída pro 30 žáků, 3 oddělení družiny. Kmenovou třídu využívá školní klub. 

Škola má bezbariérový přístup. Prostředí školy je velmi moderní, nová budova splňuje nároky 

na pasivní stavbu. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře učitelé a také žáci, převážně svými 

výtvarnými pracemi. 

Jsme jednou ze škol, které byly mezi prvními v budování učeben vybavených počítačovou 

technikou. Od počátků v roce 1992 dosud jsme v tomto směru dosáhli, možno říci, 

nadstandardního vybavení. Počítačovou techniku učitelé funkčně využívají ve výuce většiny 

vyučovacích předmětů, každý učitel má k dispozici notebook a iPad. Celá škola je pokryta wifi 

připojením. Také jsme zpřístupnili webovou aplikaci školy pro rodiče, která obsahuje 

průběžnou a pololetní klasifikaci. Rodiče mohou komunikovat se všemi pedagogy 

prostřednictvím služebních emailů. Provozujeme funkční internetové stránky 

(www.zsknezmost.cz), které jsou pravidelně aktualizované. 

Velmi dobré jsou podmínky pro výuku tělesné výchovy. Škola má k dispozici fotbalové hřiště, 

venkovní plavecký bazén a svoji tělocvičnu přímo u školy. V zimě jsou zde vhodné přírodní 

podmínky pro bruslení i pro běžecký lyžařský výcvik.  

Ve škole je k dispozici i keramická dílna s moderní elektrickou pecí. Je využívána převážně pro 

zájmovou činnost žáků. 

Pro výuku je možné využívat také cvičnou kuchyňku se dvěma kuchyňskými linkami, venkovní 

amfiteátr a rozlehlou zahradu, vnitřní aulu. 

Všechny třídy a učebny na škole jsou vybaveny novým nábytkem. 
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2. Personální zabezpečení činnosti školy 

2.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 
Ve školním roce 2021/2022 v personálním obsazení došlo k následujícím změnám – na 
pozici učitelky nastoupily Mgr. Anna Urbanová, Mgr. Ivana Kavanová, Mgr. Jitka Marešová 
a Mgr. Lucie Hejnová, na pozici asistentky pedagoga nastoupila paní Petra Vrabcová a paní 
Eva Svárovská, na pozici uklízečky vystřídaly paní Simona Štrosová a Jana Heverochová paní 
Janu Černou a Renatu Kovářovou.   
 

Základní škola 17 pedagogů s plným úvazkem 
3 pedagogové s částečným úvazkem 
5 asistentek pedagoga s částečným 
úvazkem 
1 hospodářka s plným úvazkem 
2 uklízečky s plným a 1 s částečným úvazkem 
1 školník s plným úvazkem 

Mateřská škola 6 pedagogů s plným úvazkem 
1 uklízečka s plným úvazkem 
1 uklízečka s částečným úvazkem 
1 školnice s plným úvazkem 

Školní družina 2 vychovatelky s plným úvazkem 
1 vychovatelka s částečným úvazkem 

Školní klub 2 vychovatelky s částečným úvazkem 

Školní jídelna 6 pracovnic s plným úvazkem 
1 pracovnice s částečným úvazkem 
 

 

2.2 Seznam pracovníků školy ve školním roce 2021/2022 
 

Ředitelka školy  Mgr. Michaela Řeháková Černá 

Zástupkyně ředitelky  Mgr. Alena Brixí 

Třídní učitelé 

I. A třída Mgr. Michaela Volfová 

  I. B třída Mgr. Anna Urbanová 

  II. A třída Mgr. Aneta Šoltysová 

  II. B třída Mgr. Tereza Černá 

  III. A třída Mgr. Vendula Svobodová 

III. B třída Mgr. Soňa Hemalová 

  IV. A třída Mgr. Gabriela Hronová 

  IV. B třída Mgr. Veronika Nováková 

  V. A třída Mgr. Ivana Kavanová 

  V. B třída Mgr. Květa Havlíková 

  VI. třída Mgr. Zdeněk Chlup 

  VII. třída Mgr. Tomáš Breň 

  VIII. třída Mgr. Alena Brixí 
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  IX. třída Mgr. Marta Pažoutová/ 
Mgr. Michaela Řeháková Černá 

Netřídní učitelé 

 Lucie Brothánková 

Mgr. Lucie Hejnová 

Mgr. Jitka Marešová 

Mgr. Jiří Lehečka 

Šárka Ječná 

Asistentky 

 Ivana Šturmová 

Ing. Věra Jakubcová 

Mgr. Kateřina Pospíšilová 

Alena Hušková 

Lucie Brothánková 

Vychovatelky Školní družina Šárka Svobodová, Iveta Jirčíková, 
Ing. Věra Jakubcová 

Školní klub Lucie Brothánková, Iva Šturmová 

Provozní zaměstnanci 
ZŠ 

Hospodářka Jana Kubová 

Uklízečky Lucie Harazimová, Simona 
Štrosová, Jana Heverochová 

Školník Jiří Malík 

Zástupkyně ředitelky 
pro předškolní 
vzdělávání 

 
Květa Kobrlová 

Učitelky MŠ 
 Lucie Králová, Radka Pelantová, 

Barbora Hozáková, Jana 
Kabátková, Vladimíra Bejrová  

Provozní zaměstnanci 
MŠ 

Školnice Jaroslava Exnerová 

Uklízečka a kuchařka Eva Honcová 

Uklízečka a pradlena Marta Bayerlová 

Vedoucí školní jídelny  Hana Hemzalová 

 
Kuchařky 

 Marcela Kolářová, Jitka 
Svobodová, Lenka Bartášková, Eva 
Honcová, Tereza Salamatina, Lucie 
Kolářová 

3. Zápis k povinné školní docházce 

Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil 5. dubna 2022, v tomto školním roce opět 

prezenční formou, za přítomnosti dětí i rodičů. Celkem podalo žádost prostřednictvím svých 

zákonných zástupců 49 dětí, bylo vyhověno 8 žádostem o odklad. Vzhledem k  počtu přijatých 

dětí (41) můžeme i v následujícím školním roce otevřít dvě první třídy. Těšit se na ně budou 

Mgr. Ivana Kavanová a Mgr. Soňa Hemalová. 

4. Výsledky vzdělávání žáků 

Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací 

program pro základní vzdělávání základní školy Kněžmost. Integrovaní žáci byli vzděláváni 

podle Individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP), které byly na základě žádosti zákonných 



   

 

stránka 8 

 

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 

zástupců a doporučení pedagogicko-psychologické poradny vytvořeny. Celkem bylo na naší 

škole ve školním roce 2021/2022 vzděláváno podle IVP 14 žáků. 10 žáků mělo přiděleno 

asistenta pedagoga. Výsledky vzdělávání žáků – výsledná klasifikace za obě pololetí byla opět 

ovlivněna distanční i kombinovanou výukou, která nás i v letošním školním roce provázela. 

4. 1 Přehled o prospěchu 2021/2022 

třída 1. pololetí                     2. pololetí 

počet 

žáků 
průměr 

třídy 
prospělo s 

vyznam. 

prospělo neprospělo/ 

nehodnocen 
počet 

žáků 

s AP 

počet 

žáků 
průměr 

třídy 
prospělo s 

vyznam. 

prospělo neprospělo/ 

nehodnocen 
počet 

žáků 

s AP 

I. A 21 1,000 21 0 0 0 21 1,020 21 0 0 0 

I. B 20 1,000 20 0 0 0 21 1,000 21   0 0 0 

II. A 18 1,040 18 0 0 0 18 1,056 18 0 0 0 

II. B 16 1,018 16 0 0 1 16 1,027 16 0 0 1 

III. A 20 1,206 18 2 0 2 20 1,288 16 4 0 2 

III. B 19 1,139 17 1 1 1 18 1,181 17 0 1 1 

IV. A 23 1,164 20 2 1 0 23 1,313 17 6 0 0 

IV. B 18 1,361 14 4 0 1 18 1,294 13 4 1 1 

V. A 16 1,424 9 7 0 0 16 1,431 9 7 0 0 

V. B 20 1,117 19 1 0 0 20 1,122 17 3 0 0 

celkem 191 1,146 172 17 2 5 191 1,173 165 24 2 5 

% 65,63 x 90,05 8,9 1,04 x 65,41 x 86,38 12,56 1,04 x 

VI. 25 1,723 9 15 1 1 25 1,735 5 20 0 1 

VII. 21 1,705 4 17 0 1 21 1,735 7 14 0 1 

VIII. 29 1,843 6 17 6 0 29 1,839 8 20 1 0 

IX. 25 1,544 13 8 4 1 26 1,626 12 14 0 1 

celkem 100 1,703 32 57 11 3 101 1,733 32 68 1 3 

% 34,36 x 32 57 11 x 34,58 x 31,68 67,32        0,99 x 

Celkem 

I + II st 

291 1,424 204 74 13 8 292 1,453 197 92 3 8 

% 100 x 70,10 25,34 4,47 x 292 x 67,46 31,50 1,03 x 

 



   

 

stránka 9 

 

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 

4. 2 Testování žáků 5. ročníku – SCIO testy 

V týdnu od 2. do 13. května proběhlo na naší škole testování 5. ročníků ve SCIO testech 
z matematiky, českého jazyka, osobních studijních předpokladů a anglického jazyka. 
 
Obě třídy dohromady dopadly průměrně jako v jiných letech s percentilem ČJ 56, M 50 a OSP 
55. V konečném srovnání ale žáci 5. B dosáhli výrazně lepších výsledků nejen oproti 5. A ale 
i oproti předchozím rokům s percentilem ČJ 66, M 62 a OSP 69. 
 
V testování anglického jazyka SKATE z 36 testovaných žáků získali 4 žáci úroveň A2, 28 žáků 
úroveň A1 a pouze 8 žáků úroveň A0.  
 
Po dvouletém omezení z důvodu koronavirových opatření a online výuce uspěli žáci ve SCIO 

testování velmi dobře. Do Národního testování jsme se zapojili posedmé, pro zajímavost 

uvádím přehled výsledků v jednotlivých letech. 

Mgr. Marta Pažoutová 

Souhrnný percentil a procenta úspěšnosti 5. ročníku ve SCIO testech – přehled 

  ČJ M OSP Žáci s percentilem 90 a více 

2015/2016 
29 žáků 

57,86 
 
55 % 

48,62 
 
40 % 

48,28 
 
46 % 

XX           ČJ 95, M 99, OSP 98 

XX           ČJ 97, M 96, OSP 96 

XX           M 92, OSP 94 

XX           ČJ 95 
  

SCATE A0 15 žáků A1 12 žáků A2 2 žáci  

2016/2017 
19 žáků 

38 
 
33 %  

40,79 
 
40 % 

49,21 
 
44 % 

XX           M 95, OSP 96           

SCATE A0 11 žáků A1 7 žáků   

2017/2018 
26 žáků z 27 

50,08 
 
33 % 

59,5 
 
44 % 

64,88 
 
49 % 

XX           ČJ 98, M 91, OSP 90   
XX           M 93, OSP 95 

XX           ČJ 93 

XX           M 95 

XX           OSP 92  
SCATE A0 11 žáků A1 12 žáků A2 2 žáci B1 1 žák 

2018/2019 
32 žáků 

50 
 
30 % 

59 
 
52 % 

50 
 
37 % 

XX            ČJ 96, M  100, OSP  94 

XX            ČJ 94, OSP 95 

XX            ČJ 94, OSP 93 

XX            ČJ 99, M  100, OSP 100 

XX            M 91 

XX            OSP 91  
A 
14 žáků 

44 
26 % 

59 
51 % 

48 
33 % 

A0   3 žáci 
A1   8 žáků 
A2   3 žáci 
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B 
18 žáků 

54 
34 % 

59 
52 % 

51 
39 % 

A0   6 žáků 
A1   10 žáků 
A2   2 žáci 
 

SCATE A0 9 žáků A1 18 žáků A2 5 žáků  

2019/2020 
27 žáků z 28 

 48 
 
60 % 
  

 59 
 
69 % 

 68 
 
77 % 

XX            ČJ 97, OSP 95 
XX            OSP 91 
XX            M 100, OSP 91 
XX            ČJ 90,  OSP 95 
XX            OSP 92 
   

SCATE A0 1žák A1 11 žáků A2 5 žáků B1 1 žák 

2020/2021 
32 žáků 

42 
 
32 % 

51 
 
38 % 

51 
 
36 % 

XX            ČJ 93, M 100, OSP 96 
XX            M 90, OSP 94 
XX            M 96, OSP 91 
XX            OSP 93 
XX            M 93, OSP 96 
 

A 
17 žáků 

41 
32 % 

51 
39 % 

51 
36 % 

A0  2 žáci 
A1  11 žáků 
A2  3 žáci 
B1  1 žák 

B 
15 žáků 

42 
32 % 

50 
37 % 

51 
36 % 

A0  7 žáků 
A1  4 žáci 
A2  1 žák 

SCATE A0 9 žáků A1 15 žáků A2 3 žáci B1  1 žák 

2021/2022 
36 žáků 

56 
28 % 

50 
34 % 
 

55 
48 % 

XX ČJ 96, M 90, OSP 91 
XX ČJ 93, OSP 97 
XX OSP 94 
XX ČJ 91, OSP 92 
XX OSP 95 
XX OSP 94 
XX ČJ 98, M 98, OSP 99 
XX ČJ 91, M 98, OSP 94 
XX M 92 

A 
16 žáků 

45 
20 % 

35 
21 % 

39 
34 % 

A0  6 žáků 
A1  7 žáků 
A2  3 žáci 

B 
20 žáků 

66 
34 % 

62 
44 % 

69 
60 % 

A0 2 žáci 
A1 17 žáků 
A2  1 žák 

SCATE A0 8 žáků A1 24 žáků A2 4 žáci  
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4. 3 Výběrové testování žáků 5. ročníku 

V letošním školním roce byli žáci našeho 5. ročníku zařazeni do Výběrového zjišťování 

výsledků ČŠI. Testováni byli všichni žáci V. A i V. B a to z matematiky, českého jazyka a 

dovedností usnadňujících učení. 
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4. 4 Zpráva výchovného poradce 

Začátkem školního roku proběhla celková kontrola platnosti vyšetření žáků v PPP a SPC. Byla 
provedena evidence všech integrovaných a zohledněných žáků, ale také žáků, kteří byli 
vyšetřeni a doporučení k integraci nezískali.  

Problematika kariérového poradenství byla probírána v rámci PČ, VO a VZ. K nám na školu 
přicházeli absolventi naší školy s prezentováním jejich středních škol a učilišť. Dále na naší 
škole probíhala příprava na přijímací řízení v 5. i 9. ročníku z matematiky a českého jazyka. 
Zástupkyně ředitelky se postarala o vyplnění přihlášek na SŠ na základě poskytnutých 
informací od rodičů žáků. Rodičům žáků byly předány zápisové lístky a byla provedena jejich 
evidence.  

V průběhu školního roku byly postupně upravovány IVP a začleňovány na společný internetový 
prostor cloud. Byly vytvářeny nové IVP na základě zpráv z PPP. Naše škola úzce spolupracovala 
s PPP a jinými soc. organizacemi. Dvakrát za rok byla provedena revize IVP a přiložena 
k vysvědčení daných žáků. 

Mgr. Zdeněk Chlup, výchovný poradce 
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Přehled žáků přijatých na střední školy a odborná učiliště: 

 

Škola Maturitní obory Učební obory bez 
maturity 

Škoda AUTO a. s. 2 2 

Zdravotní škola Mladá Boleslav 2 0 

Obchodní akademie, MB 3 0 

Střední škola rybářská, Třeboň 0 1 

Česká zahradnická akademie, Mělník 1 0 

Gymnázium Mnichovo Hradiště 1 0 

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, MB 3 0 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště 
Jičínská, Mladá Boleslav 

2 1 

Integrovaná střední škola, Turnov 0 1 

Střední škola Kateřinky, Liberec 0 1 

Střední odborné učiliště Hubálov 0 3 

OA a jazyková škola, Liberec  1 0 

Střední průmyslová škola stavební, Mělník 1 0 

SPŠ Elektrotechniky a Inf. technologií, Dobruška 1 0 

Víceletá gymnázia (žáci 5. ročníku) 8 0 

 

5. Prevence sociálně patologických jevů 

Primární prevence na naší škole probíhala víceméně zdařile. Byla opřena především 
o působení organizace SEMIRAMIS z. ú., jež se dlouhodobě zabývá primární prevencí na 
základních školách. Na naší škole působí daná organizace od čtvrtých tříd, přičemž se jedná 

s maturitou

bez maturity

víceletá gymnázia

PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A UČILIŠTĚ
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o dva dvouhodinové, respektive tříhodinové bloky ročně. Vedle působení zmíněné organizace 
probíhá primární prevence zcela přirozeně v jednotlivých vyučovacích hodinách. 
 
Preventivní program školy byl samozřejmě vytvořen a zveřejněn na stránkách školy. 
  
Dlouhodobě se potýkáme s problémy v mezilidské komunikaci mezi žáky. Ostatní 
problematické jevy rizikového chování se nás dotýkají v relativně malé míře. 
 
I v naší škole byly zjevné dopady covidové situace, kdy nutno konstatovat, že sociální návyky 
a sociální zdatnost dětí silně utrpěly/a. 
 
Novým fenoménem letošního roku je častá komunikace s některými rodiči, jejichž děti 
nefungují dle obvyklých sociálních norem. Rodiče se pochopitelně domnívají, že se jedná 
o vinu školy.  
 

Mgr. Tereza Černá a Mgr. Tomáš Breň 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Výběr programů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) vycházel 
z potřeb a zaměření školy. Jak je obvyklé na většině základních škol, výběr je velmi často 
podmíněn finančními možnostmi školy. Velké poděkování patří zřizovateli za jeho velkou 
podporu. 

DVPP bylo zaměřeno na prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání vyplynulo 
z aktuální situace školy. Naše škola velmi úzce spolupracuje s MAP Mnichovo Hradiště. 

Velmi si cením pedagogů, kteří jsou ochotni rozšiřovat svoji kvalifikaci i přehled o nových 
metodách ve výuce, leckdy na úkor svého volného času. 

Pod záštitou SEMIRAMIS z. ú. se uskutečnil 22. 11. 2021 workshop celého pedagogického 
sboru na téma Psychohygiena a Vzájemné vztahy. Další školení pedagogů probíhala 
individuální formou, viz tabulka níže. Dále celý pedagogický sbor absolvoval další vzdělávání 
na téma Zavádění formativního hodnocení do praxe a Prevence kyberšikany. 

6.1 Konkrétní vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 

jméno a příjmení název akce termín instituce forma 

Michaela Řeháková  

Revize RVP - posílení výuky 
informatiky 

2. 11. 2021 Seminaria s.r.o.  Praha online 

Jak se připravit na kontrolu z 
ČŠI v roce 2021/2022 

2. 3. 2022 Forum online 

Legislativní třesk roku 2022 na 
Vaší škole 

22. 3. 2022 Forum online 

Legislativní novinky ve školství 31. 5. 2022 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Jak jednat s problémovými 
zaměstnanci 

15. 6. 2022 Seminaria s.r.o.  Praha online 

Anna Urbanová  Jak pracovat v centrech aktivit?  20. 9. 2021 Životní vzdělávání  online 
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Nadané děti  
2. 2, 16. 2., 9. 

3. 2022 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
online 

Michaela Volfová  

Jak pracovat v centrech aktivit?  20. 9. 2021 Životní vzdělávání  online 

Tripartity říjen 2021 Životní vzdělávání  online 

4 denní online kurz pro učitele 
1.–3. třídy  

červen 2022 Centrum Pochodeň  online 

Integrovaná tematická výuka 
pro 1. stupeň 

19. 5. 2022 Učitelnice  online  

Tereza Černá 

Revize RVP a ŠVP 9. 9. 2021 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Knihovna školám 5. 10. 2021 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Bobotubes 26. 10. 2021 Celoživotní vzdělávání webinář 

Vykročte do 1. ročníku s 
Taktikem 

25. 11. 2021 Taktik webinář 

Specializační studium pro ŠMP 
(300h) 

březen 2022 - 
listopad 2023 

SEMIRAMIS z.ú. prezenční 

Základy ukrajinštiny každý čtvrtek 
zolotovolasky ZŠ 

Kněžmost 
prezenční 

Ivana Kavanová 

Formativní hodnocení  13. 9. 2021 Životní vzdělávání  online 

Jak pracovat v centrech aktivit?  20. 9. 2021 Životní vzdělávání  online 

Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení 

září–prosinec 
2021/24 hodin  

RWCT online 

Jak na Canvu 14. 10. 2021 Životní vzdělávání  online 

Zkušenosti a nápady pro 
čtenářskou dílnu  

20. 10. 2022         Životní vzdělávání  online 

Práce s chybou  25. 10. 2021 Životní vzdělávání  online 

Spolupráce a vrstevnické 
hodnocení  

8. 11. 2021 Životní vzdělávání  online 

Matematika nás baví  29. 11. 2021 Životní vzdělávání  online 

Tripartity 16. 12. 2021 Životní vzdělávání  online 

Důkazy o učení  4. 1. 2022 Životní vzdělávání  online 

Formativní hodnocení a online 
nástroje 1, 2 

12. 1. 2022   
18. 1. 2022 

Životní vzdělávání  online 

Vlastivěda nás baví  19. 1. 2022 Životní vzdělávání  online 

Nadané dítě  
3. 2., 16. 

2., 9. 3. 
2022 

MAP 
Mnichovohradišťsko 

online 

První třída, na co se můžete 
těšit, na co připravit  

1. 6. 2022  
MAP 

Mnichovohradišťsko 
online 

Alena Hušková 

Spolupráce asistenta pedagoga 
a učitele 

30. 11. 2021 Člověk v tísni online 

Neurovývojové souvislosti v 
procesu učení 

7. 4. 2022 
Specálně pedagogická 

a rodinná poradna 
online 
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Lucie Hejnová 

Kvirin - matematika rukama 21. 10. 2021 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Nadané děti 2. 2. 2022 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
online 

Nadané děti  16. 2. 2022 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
online 

Nadané děti  8. 3. 2022 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
online 

Květa Havlíková 

Revize RVP a ŠVP 9. 9. 2021 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Programování pro 1. stupeň říjen 2021 Jihočeská univerzita online 

Kvirin - matematika rukama 21. 10. 2021 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Zásobník aktivit pro efektivní 
osvojení AJ a NJ 

4. 11. 2021 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Rozvíjíme informatické myšlení 
u žáků unplugged metodou 

8. 2. 2022 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Zlomky a desetinná čísla v 5. 
ročníku 

1. 3. 2022 Tvořivá škola online 

Excel pro začátečníky 3. 5. 2022 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Nová informatika 
26. 5., 2. 6. a 9. 

6. 2022 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Práce s daty na ZŠ + Informační 
systémy 

7. 5. 2022 SYPO online škola webinář  

Rozvoj digitálních kompetencí 
ve výuce výtvarné výchovy na 

2. stupni 
18. 5. 2022 NIDV online 

Základy výuky 3D designu a 
tisku pro ZŠ 

8. 6. 2022 NIDV online 

Soňa Hemalová 

Amos - soubor vzdělávacích 
materiálů pro 1. ročník 

25. 4. - 8. 5. 
2022 

Nová škola s.r.o. online 

Robot Emil - úvod do 
kontruktivistické výuky 

informatiky na 1. stupni ZŠ 
2. - 3. 6. 2022 H-edu, s.r.o. online 

Nová informatika 
26. 5., 2. 6. a 9. 

6. 2022 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Základy ukrajinštiny každý čtvrtek 
zolotovolasky ZŠ 

Kněžmost 
prezenční 

Vendula Svobodová 

Amos - soubor vzdělávacích 
materiálů pro 1. ročník 

25. 4.–6. 5. 
2022 

Nová škola s.r.o. online 

Jak na dílnu čtení 9. 12. 2021 Životní vzdělávání  online 

Šárka Svobodová 
Tvorba ŠVP pro školní družiny 25. 5. 2022 Seminaria s.r.o.  Praha prezenční 

Školní družiny - tisíc věcí, co nás 
trápí 

10. 6. 2022 Olchavova.cz online 

http://olchavova.cz/
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Iveta Jirčíková Tvorba ŠVP pro školní družiny 25. 5. 2022 Seminaria s.r.o.  Praha prezenční 

Jitka Marešová 

warm-up activities 21. 10. 2021 Inspiromat online 

warm-up activities 22. 10. 2021 Inspiromat online 

Pohybová aktivita jako nedílná 
součást života našich dětí 

16. 10. 2021 Podej ruku sportu prezenční 

Zásobník aktivit pro efektivní 
osvojení AJ a NJ 

4. 11. 2021 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Hry v tréninku dětí 13. 11. 2021 Podej ruku sportu prezenční 

Hexomaty 9. 3. 2022 Inspiromat online 

Sdílení příkladů dobré praxe: 
Přijímaní a začleňování žáků 

cizinců 
17. 3. 2022 NPI online 

Role učitele ve vzdělávacím 
procesu 

29. 4. 2022 metodický portál rvp.cz online 

Třídnické hodiny 11. 5. 2022 metodický portál rvp.cz online 

Gabriela Hronová 

Warm-up activity na míru 8. 10. 2021 Inspiromat online 

Kvirin - matematika rukama 21. 10. 2021 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Zásobník aktivit pro efektivní 
osvojení AJ a NJ 

4. 11. 2021 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Matematika nás baví  24. 1. 2022 Životní vzdělávání  online 

Cizí jazyky v příbězích a 
komiksech 

26.–27. 1. 2022 Inspiromat online 

Hexomaty 9. 3. 2022 Inspiromat online 

Sdílení příkladů dobré praxe: 
Přijímaní a začleňování žáků 

cizinců 
17. 3. 2022 NPI online 

Slovní zásoba hravě, obrazově a 
systematicky 

22. 3. 2022 Inspiromat prezenční 

Projektová výuka na 2. stupni 
ZŠ 

21. 4. 2022 Životní vzdělávání  online 

Gramatika v novém kabátě 26. 4. 2022 Inspiromat prezenční 

Excel pro začátečníky 3. 5. 2022 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Třídnické hodiny na 2. stupni 4. 5. 2022 Životní vzdělávání  online 

Nová informatika 
26. 5., 2. 6. a 9. 

6. 2022 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Základy ukrajinštiny každý čtvrtek 
zolotovolasky ZŠ 

Kněžmost 
prezenční 

Věra Jakubcová 

Zakousněte se do knihy 11. 11. 2021 Portál  prezenční 

Waldorfský učitel 2021/22 
Akademie waldorfské 

pedagogiky Semily 
prezenční 

Školní zahrada v pedagogické 
praxi 

13.–15. 5. 2022 
Akademie waldorfské 

pedagogiky Semily 
prezenční 

http://2.st/
http://2.st/
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Komiks ve škole i za školou 15. 4. 2022 Člověk v tísni prezenční 

Reliéf, dekor, mozaika  2.–8. 7. 2022 
Keramické studio 

Kohoutov 
prezenční 

Lucie Brothánková 

Zážitkový kurz první pomoci 27. 3. 2022 
Klub dětí a mládeže 

MH 
prezenční 

Nová informatika 
26. 5., 2. 6. a 9. 

6. 2022 
MAP 

Mnichovohradišťsko 
prezenční 

Jak rozvíjet informační myšlení  
březen– 

prosinec 2022 
Informické myšlení - 

Eduscop 
online 

Základy ukrajinštiny každý čtvrtek 
zolotovolasky ZŠ 

Kněžmost 
prezenční 

Ivana Šturmová 
Neurovývojové souvislosti v 

procesu učení 
12. 5. 2022 

Speciálně pedagogická 
a rodinná poradna 

online 

 

Vzdělávání pod záštitou MAP Mnichovo Hradiště 

Reflektivní zpráva zapojené organizace do projektu –  

výsledkový indikátor 5 08 10 – vzor 

Příjemce Město Mnichovo Hradiště 

Registrační číslo projektu CZ 02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138 

Název projektu MAP II Mnichovohradišťsko 

Název zapojené organizace 

(vykazované v indikátoru 5 08 10) 
ZŠ a MŠ Kněžmost 

 

Reflektivní zpráva zapojené organizace 

Zapojená organizace se v rámci projektu vykazuje pouze jednou, reflektivní zpráva zapojené organizace se dokládá ve 

chvíli, kdy je organizace vykázána v indikátoru 5 08 10 
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Výčet akcí, jichž se zúčastnili pedagogové ZŠ Kněžmost: 

26. 3. 2019 ČŠI ve vztahu k čtenářské a matematické gramotnosti (Květa Havlíková, Tomáš Breň)  

27. 3. 2019 Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí (Bejrová Lucie + Kobrlová Květa, MŠ – účastnice setkání, Věra Jakubcová, 

školní klub – účastnice setkání, Jirčíková Iveta, vychovatelka ŠD – účastnice setkání, Volfová Michaela, ZŠ – účastnice 

setkání) 

25. 4. 2019 Učitelem ve waldorfské škole (Tomáš Breň) 

2. 5. 2019 Matematický inspiromat (Kateřina Pospíšilová) – inspirativní setkání PS pro matematickou gramotnost 

otevřené učitelské i rodičovské veřejnosti 

6. 5. 2019 Setkání asistentů pedagoga z ORP Mnichovo Hradiště (Kateřina Maříková, Markéta Šámalová)  

13. 5. 2019 Pozitivní klima ve škole (Tomáš Breň) – sdílení dobré praxe ze ZŠ Partyzánská v České Lípě  

31. 5. 2019 Reforma financování regionálního školství (Řeháková Černá Michaela) 

(informace pro vedení škol o změnách ve způsobu financování) 

26. 9. 2019 Kyberšikana a další nástrahy virtuálního prostředí (Tereza Černá, Tomáš Breň) – workshop s cílem 

srozumitelně upozornit na nejčastější rizika spojená s využíváním internetu (práce s reálnými případy), ukázat strategii 

řešení konkrétních situací a zaměřit se na prevenci rizikového chování spjatou s užíváním informačních technologií 

24. 10. 2019 Neklidné a nepozorné dítě (Tereza Černá, Soňa Hemalová, Michaela Volfová) – workshop s cílem seznámit 

se s možnostmi rozvojových technik pro zlepšení soustředění i nápravami již diagnostikovaných poruch 

6. 11. 2019 Školní zralost (Andrea Dutá, Dáša Eisová, Jana Kabátková) – workshop s cílem podpořit rodiče, aby byli 

schopni posoudit zralost svých dětí před zahájením školní docházky a být seznámeni s možnostmi rozvojových technik ve 

specifických oblastech školní přípravy 

19. 11. 2019 Čtenářský inspiromat (Květa Havlíková, Věra Jakubcová) – inspirativní setkání nad knihami a hrami 

rozvíjejícími čtenářskou gramotnost pro pedagogy a rodiče 

29. 11. 2019 Jak si hospitovat navzájem aneb Mentoring mezi učiteli (Gabriela Hronová) – workshop na téma, jak se 

učit formou vzájemných návštěv ve výuce, čeho si všímat, jak umíme sledovat výuku a jak tento výstup zúročit; lektorka 

zmínila, jak si vzájemně a funkčně hospitovat, rozbor videoukázek 

16. 1. 2020 workshop Stages (Květa Havlíková) – ochutnávka nové metody pro pedagogy a neformální vzdělavatele 

24. 1. 2020 Velká rodinná rada (Květa Havlíková, Eva Exnerová + žáci 6. třídy) – finanční gramotnost pro školy  

27. 2. 2020 Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody (Květa Havlíková) – workshop 

Hejného metody pro pedagogy 

10. 3. 2020 Společně zvládneme první třídu (14 rodičů a jejich předškolních dětí + pedagožky MŠ) – předškolní workshop 

pro dítě, mámu i tátu, který přinese informace o školní zralosti a její důležitosti pro úspěch prvňáčka 

3. 6. 2020 Hodnocení v době korony (Gabriela Hronová) – webinář, témata: vyhláška MŠMT o hodnocení v druhém 

pololetí školního roku 2019/2020, poskytování zpětné vazby při distanční výuce, doporučené postupy MŠMT pro školy 

v období vzdělávání na dálku 

9. 6. 2020 Zásobník aktivit pro rozvoj matematické gramotnosti (Květa Havlíková, Tereza Černá) – workshop, univerzální 

aktivizující startéry, hravá výuka finanční gramotnosti, párová práce…  
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18. 6. 2020 Supervize v době korony (Breň Tomáš) – setkání se supervizorkou ve školství, ochutnávka supervize pro 

sborovny 

13.–17. 7. 2020 kurz Stages (Tereza Černá, Lucie Brothánková, Gabriela Hronová, Květa Havlíková) – základní kurz pro 

rozvoj talentu, tvořivosti a inovace pro žáky ZŠ 

22. 9. 2020 Knihovna školám (Tomáš Breň, Květa Havlíková) – setkání v Městské knihovně MH nad novými knihami pro 

děti a mládež, jež jsou oceňované odborníky i čtenáři 

23. 9. 2020 Změny právních předpisů ve školství od 1. 1. 2020 (Řeháková Černá Michaela) 

(seznámení ředitelů MŠ a ZŠ se změnami právních předpisů ve školství od 1. 1. 2020 – odložené novely školského 

zákona, PHmax, PHAmax, financování žáků a další aktuality) 

2. 10. 2020 Na hradě Bradě: Komiksem ke čtení (Květa Havlíková, Tomáš Breň + 36 žáků čtvrtých ročníků ZŠ) – beseda 

se spisovatelkou Klárou Smolíkovou pracující s komiksovou řečí a porozumění výrazovým prostředkům komiksu, prvky 

dramatické výchovy a pracovními listy 

22. 10. 2020 G-Suite – formuláře Google, Google Classroom (všichni pedagogové, vychovatelky, asistentky ZŠ Kněžmost) 

2. 3. 2021 Aktivizační metody na začátek hodiny (Květa Havlíková) – webinář s cílem objevit, co hraje roli v probouzení 

vnitřní motivace žáků, a poté na vlastní kůži vyzkoušet sadu aktivizačních metod 

2.3.-10.5. 2021 – online kurz Učíme se venku – Nastartujte cestu ven (Soňa Hemalová, Michaela Volfová, Aneta 

Šoltysová) – motivace učit venku, vybavení ven, okolí školy, pravidelnost venkovní výuky, plánování cílů (a) výuky, 

metody pro růst dětí venku, spolupráce s kolegy, hodnocení venku, volný čas venku, učení místem a pro místo, mapa 

rozvoje učení venku) 

17. 3. 2021 Reflexe na konec hodiny (Květa Havlíková) – webinář s cílem seznámit učitele s metodami reflexí 

využitelnými v závěru hodiny, prozkoumat různé možnosti, jak reflexe v závěru hodiny pojmout, ukázat různé  pomůcky 

a materiály, které mohou reflexi zefektivnit a také ji pro děti udělat přitažlivější 

6. 4., 28. 4., 18. 5. 2021 (Květa Havlíková, Tomáš Breň) – série webinářů pro učitele 1. a 2. stupně, podstata a přínosy 

formativního hodnocení, sumativní a formativní hodnocení, aktuální porozumění žáků, vzdělávací cíle, respektující 

komunikace, dobré klima, důkazy o učení, cíle, respektující komunikace, dobré klima, důkazy o učení, kriteriální 

hodnocení, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení, seberegulace, propustky 

13. 4. 2021 Psychohygiena pro učitele (Tereza Černá) – webinář, jak sladit distanční výuku a osobní život 

7. 6. 2021 Zavádění formativního hodnocení (Tomáš Breň) – zkušenosti z praxe, sdílecí a vzdělávací akce pro pedagogy 

16.–17. 8. 2021 Inspirativní letní škola pro pedagogy základních škol v Nymburku (Květa Havlíková) – akce zaměřená na 

formativní hodnocení, komunikaci v náročných situacích a metody aktivního učení 

9. 9. 2021 Revize RVP a nutné změny ŠVP (Havlíková Květa, Černá Tereza) – workshop poskytl ředitelům ZŠ 

a koordinátorům ŠVP praktické návody, jak co nejlépe zvládnout velkou revizi ŠVP, která postihuje až dvě třetiny 

vyučovacích předmětů: jejich obsah, očekávané výstupy a hodinovou dotaci 

21. 9. 2021 Legislativní novinky ve školství (Řeháková Černá Michaela) 

5. 10. 2021 Knihovna školám (Tereza Černá) – setkání v Městské knihovně MH nad novými knihami pro děti a mládež, 

jež jsou oceňované odborníky i čtenáři 
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21. 10. 2021 Kvirin – matematika rukama (Gabriela Hronová, Květa Havlíková, Lucie Hejnová) – seznámení se sadami 

na výuku matematiky, pro obvod, obsah, objem, povrch, hranoly a zlomky 

4. 11. 2021 Zásobník aktivit pro efektivní osvojení AJ a NJ (Gabriela Hronová, Jitka Marešová, Květa Havlíková) – 

inspirativní workshop pro učitele, jak naplánovat didakticky dobrou hodinu; účastnice si vyzkoušely aktivity zaměřené 

na osvojení gramatiky a způsoby zatraktivnění moderními technologiemi 

21. 12. 2021 Prožitkové bubnování (Květa Havlíková, Jitka Marešová) – hudební dílna zaměřená na uvolnění a aktivní 

relaxaci 

26. 1., 12. 2., 1. 3., 29. 3., 30. 3., 12. 4., 13. 4., 31. 5. 2022 online kurz pro logopedické asistenty (Barbora Hozáková) 

2. 2., 16. 2. a 9. 3. 2022 – Nadané děti (Lucie Hejnová, Ivana Kavanová, Anna Urbanová) – online přednáškový cyklus 

8. 2. 2022 Rozvíjíme informatické myšlení u žáků unplugged metodou (Květa Havlíková) – seminář metody unplugged, 

která je v informatice charakteristická tím, že umožňuje seznamovat se s informatickými tématy a koncepty bez použití 

počítačů hravou a zážitkovou formou   

15. 3. 2022 Setkání učitelek MŠ a 1. tříd ZŠ (Květa Kobrlová) – setkání na téma přechodu z MŠ na ZŠ 

24. 3. 2022 Techniky na zmírnění tenze, práce s tělem a relaxační techniky pro dospívající a dospělé (Jitka Marešová) – 

zážitkový kurz, ve kterém jsme se společně na chvíli zastavili, zaměřili se na své prožívání, naučili se techniky, které 

pomáhají se snížením stresu a napětí 

28. 3. 2022 – Zavádění formativního hodnocení do praxe (celý pedagogický sbor ZŠ Kněžmost) – seminář s dílnou, kde si 

účastníci osvojili řadu technik a metod, jež si vyzkoušeli z perspektivy žáků, tvorba materiálů pro formativní hodnocení 

přímo v rámci semináře, příležitost sdílet své dosavadní zkušenosti a konfrontovat je se zkušenostmi a názory ostatních 

a vzájemně se inspirovat 

29. 3. 2022 Kurz první pomoci pro pedagogy a neformální vzdělavatele (Vladimíra Bejrová, Lucie Brothánková, Radka 

Pelantová) 

Květa Havlíková byla členkou pracovní skupiny pro matematickou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka 

(15 setkání PS během doby trvání projektu).  

Tomáš Breň byl členem pracovní skupiny pro podporu spolupracující atmosféry a dobrého klimatu ve školách, zavádění 

metod a forem práce vedoucích k individualizaci vzdělávání (15 setkání PS). 

Z finančních prostředků projektu si mohla škola zakoupit učební pomůcky dle svého výběru (výše celkové částky vydané 

na pomůcky se odvíjela od počtu žáků). 

Škola se zapojila do strategického plánování vedeného facilitátorkou Annou Randákovou. 

Díky projektu MAP II Mnichovohradišťsko se mohli učitelé na našich akcích potkávat, inspirovat se od ostatních, sdílet 

mezi sebou. 

 

 

Oblast ICT 

Vedení školy má za svoji prioritu ICT techniku a rozvoj ICT dovedností učitelů. Ve školním roce 
2021/2022 jsme opět velmi vylepšili vybavení školy IT technikou. Všechny prostory školy jsou 
zasíťované a také pokryté školní wifi. Ve všech učebnách 1. stupně jsme pořídili nové dotykové 



   

 

stránka 22 

 

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 

velkoplošné interaktivní tabule. V  počítačové učebně je nainstalováno 28 PC pro žáky. Všichni 
učitelé mají potřebné vybavení počítačovou technikou, kterou využívají ve výuce. Technika se 
průběžně udržuje v provozuschopném stavu. Všichni učitelé mají nové notebooky, které jsou 
staré maximálně 3 roky. Všichni pedagogičtí pracovníci školy i žáci mají vytvořeny síťové 
individuální profily. 

Mgr. Jiří Lehečka 

7. Česká školní inspekce 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla na naší škole šetření ČŠI.  

8. Základní údaje o hospodaření školy 

Čerpání rozpočtu bylo pravidelně sledováno a konzultováno s ředitelkou školy, hospodářkou 
školy, mzdovou účetní a v neposlední řadě se zřizovatelem. Finance byly investovány podle 
plánu, aktuální situace a potřeb školy, s ohledem na dlouhodobé cíle a úkoly školy při jejím 
provozu i rozvoji. Velkou pomocí je pro naši školu pomoc zřizovatele při drobných i větších 
opravách spojených s provozem školy.  Letošní školní rok bylo hospodaření školy z velké části 
podřízeno výdajům plynoucím z plánované přestavby školy. 
 

Přijaté příspěvky a dotace  
Za rok 2021 

1. pol. 2022 

1. Přijaté dotace z rozpočtu obce celkem  
3 896 636,53 

1 909 682,51 

 

z 

toho 

- na provoz (672 01) 
- čerpání fondů 

 

3 000 000,00 

416 181,34 

1 761 000,00 

- školné (602 40)  
146 270,00 

106 958,00 

- úroky (662)  
  934,79 

  248,01 

 - ostatní 
- covid dotace, ost. 

 

123 021,05 

210 229,35 

    7 262,00 

34 214,50 

2. 
Tržby VHČ – doplň. činnost (pronájem, stravné 

pro cizí) 
  96 606,00 
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106 168,00 

3. 

Přijaté dotace MŠMT na neinvest. výdaje ze  

stát. rozpočtu (NIV) – platy, odvody, ONIV, 

FKSP 

UZ 33353 

+UZ 33079 

+UZ 33087 

 

29 035 818,00 

13 622 894,83 

 

Přijaté dotace MŠMT na neinvest. výdaje ze  

stát. rozpočtu (NIV) – plavání 

- šablony OPVVV  

 

UZ 33070 

UZ 33063 

        0 

        0 

1 029 625,31 

         28 500,00 

4. Stravné (na potraviny) ZŠ + MŠ 
1 327 633,00           

1 151 231,00 

 

 

 

Za rok 2021 (k 31. 12.) 

 

Za 1. pol. roku 2022 

(k 30. 6. 2022) 

 

činnost činnost 

hlavní doplňková hlavní doplňková 

 Náklady celkem 35 258 293,09  84 340,00 16 831 519,38  143 578,00 

 Výnosy celkem 35 466 401,33  96 606,00 16 888 636,46  170 068,00 

 

Výsledek 

hospodaření 

za činnost 

 208 108,24 12 266,00 - 57 117,08     26 490,00 

 

Výsledek 

hospodaření  

CELKEM 

220 374,24 - 30 627,08 
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Náklady 

2021/ 

1. pol. 2022 

Hlavní činnost 
 Doplňková 

činnost 

PROVOZ MŠMT 
projekty a 

refundace 

ŠD, ŠK, MŠ 
VHČ 

Spotřeba 

materiálu a covid 

a potravin 501 

354 319,53 

213 966,10 

172 312,27 

1 336 871,05 

  1 154 569,76 

146 467,02 

 110 362,57 

14 104,79 

167 706,00 

145 159,45 

119 211,08 

15 021,00 

16 353,00 

Spotřeba energie 

502 

ostatní 503 

 

451 670,44 

327 825,09 

460 813,86 

371 009,00 

  

 3 540,00 

    10 125,00 

5 133,00 

9 720,00 

Prodané zboží 

čipy 

1 080,00 

11 932,23 
  

 
 

Opravy                 a 

udržování 511 

335 606,50 

 131 787,84 
  

 
 

Cestovné 512 
 5 420,00 

11 284,00 

 

204,00 
 

 
 

Služby 518 

 836 975,64 

 

541 273,83 

 

133 838,00 

 

  84 758,80 

 

256 545,42 

 

0 

31 529,04  7 011,00 

 

10 270,00 

Mzdové náklady 

521, refundace 

349 790,00 

195 000,00 

 

21 044 208,00 

9 885 778,00 

110 996,00 

28 500,00 

 53 635,00 

  97 110,00 

Zákon. soc. poj. 

524 

   -1 391,00 

vratka po 

kontrole ZP 

6 969 509,00 

3 143 695,00 

23 998,00  
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 0 

 

Jiné           sociální 

náklady 

525+527+528 

    35 177,86 

0 

 

501 408,98 

230 390,46 

 

1 420,00  

 

Daně + poplatky + 

ostatní 

547+548+549 

+553 

199 489,55 

42 048,10 

 

  

 

 

Odpisy 

dlouhodobého 

majetku 551 

 45 488,00 

 9 115,00 

 

  

 

 

Náklady majetku 

558 

  432 537,59           

108 219,60 

240 387,00 

         0 

622 561,10  
 

Náklady 

za činnost 

5 016 161,29 

 

3 118 030,55 

 

29 035 818,00 

 

13 455 188,83 

1 029 625,31 

 

196 206,00 

176 688,49 

 

119 211,08 

 84 340,00 

 

 143 578,00 

Náklady celkem 
35 258 293,09 

16 888 636,46  
 

  84 340,00 

 143 578,00 

 

9. Projekty realizované z cizích zdrojů 

Šablony III OPVVV ZŠ a MŠ Kněžmost  
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha 
 
Od 1. 9. 2021 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony 
III OPVVV ZŠ a MŠ Kněžmost“. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy  
formou  projektů  zjednodušeného vykazování. Aktivity realizované na naší škole v rámci 
tohoto projektu jsou zaměřeny na posílení o školního psychologa, realizace projektových dnů, 
odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči žáků ZŠ a využití ICT ve vzdělávání. 
 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020950 
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
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Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 
Číslo výzvy: 02_20_080 
Doba realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023 
Rozpočet projektu celkem: 903.470,- Kč 
 
Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon: 

3.I/3 Školní psycholog – personální podpora MŠ 

3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ 

3.I/9 Projektový den ve výuce 

3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 

3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 

3.II/12 Projektový den ve výuce 
 

10. Spolupráce s organizacemi 

Na naší škole není odborová organizace. 

10.1 Školská rada 

Volby do školské rady z řad pedagogů a zákonných zástupců proběhly v pátek 17. 12. 2021 
online formou. Zvolení za člena školské rady sdělila ředitelka školy úspěšně zvoleným 
kandidátům písemně. 

 
Volba pedagogů 
Celkem hlasovalo 23 pedagogů z celkového počtu 25 pedagogů.  

Do školské rady byli zvoleni: Šárka Svobodová (21 hlasů), Jitka Marešová (11 hlasů). Tereza 

Černá a Soňa Hemalová měly stejný počet hlasů – 9. Losem za přítomnosti ředitelky školy se 

rozhodlo o tom, že třetím zástupcem pedagogů ve školské radě bude Soňa Hemalová. 
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Volba zákonných zástupců 
Celkem byl formulář pro volbu do školské rady odeslán na 362 emailů zákonných zástupců. 
Celkem přišla odpověď ze 194 emailových adres (seznam je uložen u ředitelky školy).  
 
Do školské rady byli zvoleni: 
Lucie Králová (57 hlasů), Lenka Bergmanová a Jana Raclavská (52 hlasů). 
Jmenování zástupců zřizovatele 

Rada obce Kněžmost jmenuje pro volební období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 tyto zástupce 

zřizovatele do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Kněžmost, jmenovitě: Ladislav 

Bartoň, Stanislava Drdolová, Michaela Kastnerová. 

Školská rada bude tedy v následujícím funkčním období pracovat ve složení: 

Šárka Svobodová (předsedkyně), Jitka Marešová, Soňa Hemalová, Lucie Králová, Lenka 

Bergmanová, Jana Raclavská, Ladislav Bartoň, Stanislava Drdolová, Michaela Kastnerová. 

 

10.2 Obecní knihovna Kněžmost 

Školní rok 2021/2022 byl pro knihovnu a její projektové hodiny organizačně náročnější, ale i 
přesto se podařilo uskutečnit několik pěkných akcí pro naše žáky. Snažíme se připravovat 
programy, které přiblíží dětem práci s knihou, textem formou různých literárních her tak, aby 
se zapojily všechny děti ve skupinách. Děkujeme za váš zájem, těšíme se na další spolupráci.  
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V letošním roce proběhly tyto aktivity.  
2021  
září 

• S žáky III. A jsme se vydali do 
Informačního střediska, kde se 
seznámili s historií obce a 
přilehlých osad. Nechyběla ani 
naučná procházka obcí. 

• Projektová hodina pro IV. A, B – 
Práce s knihou propojená 
s poznáváním textu. Skupinové 
úkoly, stavba vět, tvorba příběhu. 

• Pro MŠ – Za dráčkem do knihovny. 
Děti se seznámily s novým 
kamarádem Dráčkem, který jim 
vyprávěl o svých kamarádech a 
připravil několik zábavných úkolů. 
Děti následně zaplnily knihovnu 
krásnými obrázky. 

říjen 

• V rámci akce Týden knihoven 
proběhla výstava „ Komenský 
v komiksu“. 

• II. A, III. A Seznámení s prací 
turistických služeb a následně 
práce s knihou. 

• VI. ADRA - Práce s lektorem na dopadech znečišťování životního prostředí. Hlad, 
chudoba, nerovnost nebo znečištění životního prostředí patří mezi nejpalčivější 
světové problémy současnosti. Globální rozvojové cíle (nebo také cíle udržitelného 
rozvoje) ukazují cestu, jak tyto problémy zmírnit či úplně odstranit.  

listopad 

• III. B 
Interaktivní hra ve skupinách – tvoření příběhů a následný rozbor. 
 

2022 
Březen – měsíc knihy 

• MŠ - Pohádkové čtení pro nejmenší ve třídách MŠ. 

• II. A, B - Projektová hodina skupinová knihovnická hodinka. 

• I. A, B, II. A, B - Enviromentální program „ Včeličky“. 
Naučný program o životě včel a práci včelařů. 

• III. A, B Recyklované pohádky, aneb život kolem nás. Práce s příběhem, skupinové 
dovednosti. 

• I. A, B - Interaktivní zpracování příběhu Bobr a liška. 
duben 



   

 

stránka 29 

 

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 

• 4.–6. ročník - V rámci projektu Týden s Andersenem 
proběhla beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. 
květen 

• III. A, B - Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou. 
 

• MŠ - Divadelní představení O paní z jezera. 
 

 
 
červen 
 PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 
I letos se podařilo připravit pro žáky prvních tříd Pasování na 
čtenáře naší knihovny. Velmi milá byla hojná účast rodičů, 
babiček, dědečků. Letošní ročník se nesl v duchu příběhů 
Komisaře Koťátka a okradené paní Šťastné. V závěru se děti 
zapsaly do knihovnické kroniky čtenářů. 

 
Ivana Cenefelsová a Lada Charvátová 
 
 
 

 

10.3 Spolupráce Spolku rodičů a přátel ZŠ Kněžmost se základní školou 

Ve školním roce 2021/22 jsme pokračovali v dobře nastavené spolupráci. Z fondu SRPŠ jsme 
realizovali pravidelné platby ve formě příspěvků na dopravu, odměny na Mikulášskou besídku 
nebo drobné dárky pro žáky, ať už na konci školního roku nebo v jeho průběhu. Dostali jsme 
také několik žádostí o mimořádný výdaj. Nově jsme se rozhodli, po konzultaci s třídním 
učitelem, pomoci žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. A to tím způsobem, že jsme 
je finančně podpořili, aby se mohli zúčastnit adaptačního pobytu v prostředí mimo školu, který 
se realizoval na konci školního roku. Toto rozhodnutí plně podpořili všichni členové výboru a 
žádosti o příspěvek jsme vyhověli. Opakovaně jsme poskytli příspěvek také na dozařízení 
některých tříd nebo nákup učebních pomůcek.  
 
Ve spolupráci se školou jsme samozřejmě jako každý rok organizovali sběr starého papíru, což 
je pravidelná aktivita, na jejímž hladkém průběhu se vždy podílejí žáci 9. a 8. ročníku. Ráda 
bych poděkovala i jim. Dokonce jsme vzhledem k momentální vysoké výkupní ceně (květen 
2021) získali do fondu pěknou částku. Ráda bych upozornila na to, že výtěžek ze sběru papíru 
je důležitou součástí našich příjmů. Proto si velmi ceníme rodičů a žáků, kteří se snaží alespoň 
symbolicky zúčastnit a nějaký sběr v určený den přinést. V tomto školním roce jsme kvůli 
přetrvávající nejistotě ohledně epidemiologických nařízení nemohli uspořádat školní ples. 
Snad nám bude příští rok příznivěji nakloněn a budeme moci tuto oblíbenou akci znovu 
zorganizovat.  
Za spolek SRPŠ mohu upřímně říci, že si velmi ceníme přátelského a otevřeného přístupu 
vedení školy i jejích zaměstnanců. Myslím, že naše spolupráce funguje dlouhodobě 
k oboustranné spokojenosti. 
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Mgr. Kateřina Pospíšilová, předsedkyně SRPŠ 

 

 

11. Školní družina a školní klub 

 
Školní družina 

 
Školní rok 2021/22 byl ze začátku opět ve znamení covidových opatření, i když už mírnějších. 

V září jsme se společně všichni po 
prázdninách sešli ve školní družině a 
přivítali jsme mezi námi dvě třídy prvňáčků, 
se kterými jsme se postupně seznamovali.  
 
Krásné podzimní počasí nám dopřálo pobyt 
na školní zahradě, kde jsme trávili čas až 
téměř do Vánoc. Během podzimu jsme si 
vyrobili spoustu krásných výrobků, 
nazdobili jsme prostory školy. Spoustu 
pěkných věcí jsme si připravili v 
předvánočním čase, připomněli jsme si 
zvyky a tradice spojené s Vánocemi. Před 
Vánocemi se opět bohužel velmi zhoršila 
epidemiologická situace a my jsme tak stále 

museli nosit roušky a dodržovat opatření. Po novém roce jsme všichni doufali, že se situace 
ohledně koronaviru uklidní. Ještě do února jsme se povinně testovali, ale postupem času se 
opatření pomalu rušila. Takže jsme se na jaře mohli konečně pohybovat bez roušek a 
testování. 
 
Během roku jsme opět 
pravidelně navštěvovali 
knihovnu, kde pro nás paní 
knihovnice měly vždy 
nachystaný zajímavý 
program. V únoru jsme zažili 
pohádkový týden, vyráběli 
jsme si masky. Velikonoce 
jsme strávili na velikonočních 
prázdninách, připomněli jsme 
si tradice a vyrobili originální 
dekorace. Čekal nás také 
čarodějnický rej. Ve škole se 
to hemžilo čaroději a 
čarodějkami. Společně jsme 
oslavili Čarodějnice 
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zábavným odpolednem s různými úkoly, např. jsme házeli myší, na zahradě hráli hry s 
koštětem apod. Pro maminky k jejich svátku jsme barvili hedvábné šátečky a moc jsme si to 
užili.  
 
Během roku jsme se seznamovali s různými materiály a technikami, nakreslili jsme si spoustu 
krásných obrázků. Hodně času jsme trávili na naší školní zahradě, kde děti hrají míčové hry, 
staví z písku, skáčou přes švihadlo nebo třeba jen tak relaxují. Letos nám na zahradě přibyly tři 
velké stromy, které nám do budoucna zajistí částečně stín na naší terase. Den dětí jsme 
konečně mohli společně oslavit bez jakýchkoliv restrikcí a tak jsme si užili zábavné a soutěžní 
odpoledne na školní zahradě. 
 

Šárka Svobodová a Iveta Jirčíková 

 

Školní klub  

Ve školním roce 2021/2022 
fungoval školní klub 3 dny v týdnu 
(úterý až čtvrtek). Děti, které 
nebyly přijaty do družiny, tak 
mohly trávit čas právě 
zde.  Vzhledem k malému počtu 
přihlášených (celkem 8 dětí) se dal 
program plánovat opravdu 
individuálně. Využívali jsme školní 
kuchyňku, kde si děti připravily 
např. vánoční perníčky, kuřecí 
stripsy, pizzu, lívanečky, palačinky 
ale i vlastní nanuky. Tato činnost se 
setkávala vždy s velkým nadšením. 
Často jsme chodili na vycházky do 
nedalekého okolí, zejména během covidové doby, kdy platila roušková opatření ve vnitřních 
prostorách. Děti se tak mohly vydovádět na zahradě, hřišti i nedalekém Hrádku.  O Vánocích 
byly klubové děti obdarovány dárky – zakoupilo se lego, deskové hry a stolní fotbal, takže jsme 
pořádali i malé turnaje. Na jaře jsme tvořili různé jarní dekorace. S dětmi v tak malém počtu 
(často pouze 3–4) sice nelze hrát některé hry, ale na druhé straně uvítaly možnost, že si mohly 
v klidu popovídat a probrat, co je právě zajímalo. A tak se i vzájemně obohatily o nejrůznější 
dovednosti (tvořivá činnost, sportovní aktivity) a poznatky (logické úlohy, vyjmenovaná slova, 
zajímavosti o přírodě). Po celý rok tu vládla přátelská a pohodová atmosféra. 

Lucie Brothánková 

12. Asistentky pedagoga 

Ve školním roce 2021/22 se náš tým asistentek rozrostl o další dvě posily, Petru Vrabcovou 
a Evu Svárovskou. O asistenty tak byly obohaceny další dvě třídy, konkrétně pak V. A a 
VIII. třída. V současné chvíli tedy máme na naší základní škole celkem 7 asistentů pedagoga. 
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Na starost máme deset žáků (šest na prvním a čtyři na druhém stupni). Naše podpora je 
vyžadována zejména při hodinách matematiky, českého a anglického jazyka, v případě 
druhého stupně také ve fyzice či chemii. 

Z dlouhodobého hlediska několika let lze s jistotou říct, že funkce asistenta pedagoga má velký 
význam nejen pro konkrétní žáky, kterým byl asistent přidělen, ale plní důležitou roli v celém 
třídním kolektivu. Zejména na prvním stupni jsme se přesvědčili o tom, že děti jsou schopny 
s asistentem vyřešit řadu drobnějších problémů, se kterými by se jinak obracely na své učitele. 
Tím se nám daří ušetřit čas pedagogů.  

Velmi potřebnou funkci máme my, asistenti, také při různých mimoškolních aktivitách, kdy 
doprovázíme třídy na výlety, exkurze, soutěže, adaptační či sportovní kurzy. Nevzniká v tak 
velkém rozsahu potřeba suplování hodin za kvalifikované učitele.  

Za asistentky pedagoga Mgr. Kateřina Pospíšilová 

13. Výsledky výchovy a vzdělávání v mateřské škole ve školním roce 2021/2022 

Nedílnou součástí naší školy je i škola mateřská. O zhodnocení školního roku 2021/2022 jsem 

i tentokrát požádala svoji zástupkyni, paní Květu Kobrlovou. 

Hodnocení se opírá zejména o závěry z hospitační činnosti, o výsledky kontrol, dílčí hodnotící 
zprávy z jednotlivých tříd, záznamy v hodnotících listech dětí, analýzu dětských prací, 
vyhodnocení dotazníkových anket mezi rodiči dětí a mezi pedagogickými pracovnicemi.  
 
Pracujeme podle ŠVP “Díváme se, povídáme, tvoříme”, rovnoměrné naplňování cílů je 
zajištěno prostřednictvím projektů. Užíváme metody vedoucí k přemýšlení a samostatnému 
rozhodování dětí, vytváříme podmínky pro možnost spolupráce na činnostech a rozhodnutích. 
Vedeme děti k samostatnosti a sebeobslužnosti, rozvíjíme sebevědomí a sebedůvěry  
prostřednictvím hodnocení a podpory.  Smysluplně pracujeme s diagnostikou, využíváme 
zpětnou vazbu, činnosti jsou diferencované podle věku.  
 
O průběhu vzdělávání jsou 2–3x ročně informováni rodiče na individuálních schůzkách 
(poradenský servis), rodiče se spolupodílejí na vzdělávání dětí (individuální činnosti v domácím 
prostředí). Evidujeme a kontrolujeme omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním. 
V tomto školním roce jsme poskytli podporu pro učitelky s krátkou dobou praxe a začínající – 
metodická pomoc třídních učitelek a zástupkně ředitelky školy. Kontrolní a hospitační činností 
v průběhu roku bylo zjištěno zlepšení v kvalitě práce učitelek.  
 
Hodnocení materiálních podmínek 
Materiální podmínky jsme zkvalitnili pořízením nového nábytku do červené a žluté třídy a do 
kanceláře zástupkyně ředitelky školy. Do všech tříd jsme v srpnu instalovali interaktivní tabule, 
do žluté třídy kvalitnější PC, do ostatních tříd notebooky. Sponzorským darem učitelky do 
zelené třídy získaly piano. Vyměnili jsme poškozené rolety v zelené třídě za žaluzie. Do izolační 
místnosti v 1. patře hlavní budovy jsme pořídili lednici, kterou mohou používat učitelky z 
červené třídy. Zelená a červená třída je nově vybaveny policovým nábytkem pro ukládání 
šanonů a desek. Všechny třídy jsme vybavili zahradními prvky – pružinovými houpačkami 
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a balančními žebříky. Na zahradě zelené třídy děti užívají nové posezení – dřevěné stoly a 
lavice. Provedli jsme opravu zahradního altánu žluté třídy.  
 
Akce školy 
Turistický výlet k Suhrovickým rybníkům 
Ekologická vycházka ke krmelci 
Ukázka 1. pomoci – zdravotní sestra G. Stádníková  
Výuka plavání v plaveckém bazénu Jičín 
Vánoční besídka pro rodiče (program natočen a prezentován na Facebook) 
Návštěva střediskové knihovny a čtení ve školce 
Návštěva kamarádů v ZŠ – 1. den seznámení s prostředím, ukázka výuky, 2. den výuka 
Fun Park výlet do Babylonu 
Ukázka činnosti kněžmostských hasičů 
„Odstrkovadla, koloběžky, kola“ – sportovní akce 
Oslava MDD 
Koně Žantov – exkurze 
„Havěť sedmihorská“ – výlet s dětmi a klubem důchodců 
Rozloučení s předškoláky – šerpování 
„My se vody nebojíme“ – otužování, koupání 
 
Na akcích je zajištěna bezpečnost dětí. Učitelky zajišťují prezentaci akcí pro rodiče a veřejnost 
fotografiemi a články (Facebook, webové stránky školy, Zpravodaj). 
 
Květa Kobrlová, zástupkyně ředitelky v mateřské škole 

  14. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Ve školním roce 2021/2022 jsme měli pouze omezenou možnost nabízet mimoškolní aktivity. 

I přes nepříznivou situaci vzhledem ke Covid-19 jsme se snažili věnovat PR aktivitám. Všechny 

naše úspěchy a zdařilé projekty jsme se snažili medializovat, spolupracovali jsme s redakcí 

místního Zpravodaje i Novinek. Všechny články je možné najít i na našich webových stránkách 

v sekci Aktuality a Fotogalerie. 

Z našich akcí 

1. ročníky 

Letošní školní rok byl pro prvňáčky 

opět plný nejen učení, ale i 

zajímavých akcí a projektů. Toto je 

pouze krátký výběr: 

Jablíčkový den  
Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se žáci 
prvňáci z I. A a I. B účastnili 
projektového a prožitkového 
vyučování, které neslo název Čas 
jablíčkových vůní. Žáci se seznámili 
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s jablkem jako potravinou a jejím zpracováním. Dále se děti dozvěděly, kdy se jablka sklízí a 
proč. Téma jablíček naše prvňáčky provázelo i čtením, psaním a počítáním. Námořníci z I. A si 
potom všichni společně udělali jablíčkový salát, na kterém si moc pochutnali. Průzkumníci 
divočiny z I. B si dali rozkrojené jablíčko k svačině a v rámci výtvarné výchovy si za pomoci 
svých vlastních prstíků jablíčka vybarvili.  
 

Den v Ekocentru 

Na začátku listopadu jsme  se s dětmi zúčastnili prožitkových programů v Ekocentru Zahrada 
v Mladé Boleslavi. Námořníci z I. A se dozvěděli, kde se rodí semínka, jak cestují a rostou. Na 

závěr si děti vyzkoušely poznávat 
jednotlivá semínka. Průzkumníci 
z I. B se seznámili s obřími šneky – 
oblovkami. Zjistili, z jakých částí 
se skládá jejich tělo a také, co rádi 
jí. Nakonec si každý vyrobil svého 
šnečka, kterého si odnesl domů. 
 

S příchodem jara se v prvních 
třídách konala spousta 
zajímavých akcí, při kterých se 
děti učily nové věci, ale zároveň 
měly pocit, že je to velká zábava. 
Šňůru těchto dnů zahájilo 
Masopustní učení. Děti se 

dozvěděly základní informace o masopustu, vyřešily sérii úkolu a na závěr si užily karneval ve 
školní tělocvičně. A dokonce i s balónky! Další v řadě byl Pyžamový den, kde společně s žáky 
V. B prvňáčci spolupracovali na návrhu originálního pyžama. Spolupráce byla příjemná a 
proběhla na jedničku. Následovalo Velikonoční učení, motivované řadou velikonočních 
symbolů. Na konci dubna přiletěly do prvních tříd čarodějnice a přinesly dětem zábavné úkoly 
do třídy i do tělocvičny. Všichni měli krásné čarodějnické kostýmy. V květnu se děti účastnily 
programu Prožitkové bubnování, které se jim velice líbilo. Zkusily si totiž bubnovat na africké 
bubny.  

Mgr. Michaela Volfová, Mgr. Anna Urbanová 

2. ročníky 

Enviromentální program Včely  

Děti z II. A a II. B navštívily 16. září knihovnu, 
kde pro ně byl připraven prožitkový program 
Včely. Lektorka děti seznámila s životem včel a 
s jejich důležitou funkcí v ekosystému. 
Pověděla jim plno zajímavostí z jejich života a 
ukázala včelařské pomůcky. V praktické části si 
děti oblékly včelařskou kuklu, přes speciální 
brýle si zkusily, jak včely vidí. Pomáhaly nosit 
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pyl do včelího úlu a pracovaly s miniaturami vývojových stádií včel. V knihovně byly také 
připraveny knihy o včelách, ve kterých si děti mohly vyhledat další informace. Ve škole 
druháčci ještě včely výtvarně ztvárnili. Program se všem moc líbil. 

Školní výlet na zříceninu hradu 
Zvířetice – II. A + II. B 

Dne 25. 5. 2022 zažili žáci 2. tříd 
velké dobrodružství na zřícenině 
hradu Zvířetice. Napínavá pátrací 
hra Tajemství zvířetického 
trezoru hraběnky Eleonory začala 
v budově TIC Zvířetice. Zde děti 
obdržely herní pergamen 
s hádankami, které jsme s velkým 
nadšením luštili v areálu 
zříceniny. Stali se z nás pozorní 
pozorovatelé, kteří museli 
prokázat svoji odvahu a důvtip. 
Abychom získali dané indicie, 
museli jsme např. vystoupat do 
vysoké věže, sestoupit do 
temného sklepení nebo hledat 
odpověď v zámecké studni. 

Nakonec jsme na magickém stromě na zahradě infocentra vyhledali tajemné symboly a 
získali tak kód k trezoru s pokladem. Každý si mohl vzít svůj díl pokladu. 

Po zábavném, ale náročném pátrání jsme museli nabrat nové síly. Zaslouženou odměnou 
nám byla výtečná zmrzlina a zákusky v nedaleké bakovské cukrárně. 

Těšíme se na nové výzvy a dobrodružství.  

Mgr. Tereza Černá, Mgr. Aneta Šoltysová 

Čím se bavíme ve III. A 

Letošní zima nám nedopřála tolik 
oblíbené bobování a stavění sněhuláků, 
jak jsme si je velkou měrou užili s naší 
třídou vloni. Ale přesto se u nás stále 
něco děje. V polovině února jsme začali 
navštěvovat hodiny plavání v nově 
rekonstruovaném plaveckém bazénu 
v Mladé Boleslavi. Lekce potrvají až do 
května. Každý čtvrtek ráno teď 
vyrážíme autobusem za pohybem a 
zábavou. 
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Jarní prázdniny letos zasáhly svým termínem do 
masopustního času, tak jsme si tradiční pohádkový týden a 
karneval posunuli až na první  týden v březnu. Celý týden 
jsme se učili za pomoci klasických lidových pohádek, hráli 
jsme si. Povídali jsme si o autorech a ilustrátorech známých 
pohádkových knížek, například o Heleně Zmatlíkové, 
Adolfu Bornovi nebo Josefu Ladovi. Pohádky jsme si také 
pouštěli na interaktivní tabuli, abychom si připomněli 
krásné příběhy, třeba z Večerníčků.  
Během pracovních činností jsme vyráběli ponožkového 
maňáska. Naučili jsme se přišít knoflíky a vlásky z vlny. 
Některé děti byly při práci s jehlou a nití moc šikovné, jiným 
to dalo zabrat víc, ale zvládly to nakonec úspěšně všechny. 
Na závěr týdne jsme si užili cestu pohádkovým lesem 
s úkoly, které si pro celý první stupeň připravily se svými 
učitelkami děti z 5. tříd. A kromě toho jsme se v tento den 
převlékli za masky, abychom si připomněli masopustní 
tradici.  
V březnu nás čeká ještě návštěva knihovny, kam děti chodí 
velice rády. V knihovně pro ně vždy mají nachystaný 
zajímavý program a nějakou tu hru. Řada dětí si také 

půjčuje při společných návštěvách knížky, které čtou nejen doma, ale také v rámci pravidelné 
čtenářské dílny. Tu máme s dětmi každý týden jako součást výuky. Mezi dětmi je tato hodina 
dost oblíbená; když jsme ji museli nedávno z nějakého důvodu zrušit, dost hlasitě protestovaly. 

😊 Snad se nám touhle cestou daří předat jim chuť ke čtení a pěkný vztah ke knihám.  
V březnu se také vypravíme na malý výlet do Ekocentra v Mladé Boleslavi, kde máme zajištěný 
naučný program s poutavým názvem: Vstup do ptačího světa prožitkem. Určitě se dozvíme 
spoustu zajímavých informací nejenom o ptácích. Zkrátka; škola je fajn a pořád se máme na 
co těšit! 
 

Mgr. Vendula Svobodová, třídní učitelka, Mgr. Kateřina Pospíšilová, asistentka pedagoga 

 

Z akcí III. B 

Návštěva Ekocentra Zahrada Mladá Boleslav 

Program Ptáci - vstup do ptačího světa prožitkem 

Seznámení s 10 druhy našich ptáků, jejich zpěvem, potravou a domácím prostředím. Děti si 
vyzkoušely tesat zobákem jako strakapoud a lovit jako kachna či ledňáček. Dále se vylíhnout 
jako sova a přiblížit se tak nebezpečí, která jí hrozí. Osobně jsme se všichni seznámili se sovou 
pálenou NickNackem, kterou jsme si mohli pohladit a nést na ruce. Samozřejmě jsme 
nevynechali ani prohlídku MiniZoo, která je součástí Ekocentra Zahrada. 
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Roční spolupráce se ZŠ Campanus Praha 

Píšeme si s kamarády z Prahy 

Pravděpodobně si mnozí z nás ještě 
dnes vybaví výměnnou 
korespondenci s přáteli, která byla 
mnohdy součástí výuky. Některým 
přinesla dlouholetá přátelství, 
která trvají dodnes.  
I když v dnešní době přednost 
dostává elektronická komunikace, 
ve III. B jsme se rozhodli, zpestřit si 
výuku českého jazyka právě 
dopisováním klasickou formou, 
tedy dopisy. Pro naši 
korespondenci jsme si vybrali 
pražskou základní školou 
Campanus, která je umístěna 
uprostřed velkého pražského sídliště a navštěvuje jí cca 1000 žáků.  A začali jsme si dopisovat 
s žáky z III. D, mezi kterými jsou také děti pocházející z Vietnamu, Ruska, Ukrajiny a díky tomu 
se tak můžeme seznamovat i s jinou kulturou. Abychom se vzájemně poznali, vytvořili jsme si 
třídní tablo a každý napsal první dopis „neznámému kamarádovi“. Následně jsme vše odnesli 
na poštu a netrpělivě pak vyčkávali na první odezvu, která nás zastihla zrovna v den naší 

vánoční besídky a přinesla nám všem velkou radost😊Nové dopisy bychom měli dostat již 
v dohledné době a těšíme se na další rozmanité zážitky našich kamarádů, se kterými jsme se 
osobně ještě neviděli, ale věříme, že se brzy i osobně setkáme. Dopisování s dětmi z jiné školy 
vnímáme jako vhodnou formou k procvičení pravopisu a gramatiky, ale také jako výjimečný 
způsob, jak se v dnešní době seznámit s lidmi jinak než přes sociální sítě.  
 
Plavání únor – květen 2022  

Ve druhé třídě jsme se nemohli účastnit 
kurzu plavání, a proto jsme si kurz ve třetí 
třídě náležitě užili. Naučili jsme se všechny 
základní plavecké styly, skákat šipku nebo 
„bombu“ a celkově si užít vodní radovánky.  

Všechny děti si odnesly své „mokré 
vysvědčení“ 

Mgr. Soňa Hemalová a Lucie Brothánková 
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Akce IV. A 

Začátkem školního roku absolvovala třída IV. A 
adaptační kurz, který se konal v Drhlenách – Na Výsluní. 
Potom jsme byli na dopravním hřišti v Mnichově 
Hradišti, kde jsme se učili poznávat dopravní značky a 
vyzkoušeli si, jak se má jezdit v dopravním provozu na 
silničním kole. 
V říjnu jsme navštívili Ekocentrum Zahrada v Mladé 
Boleslavi. Byl tam pro nás připraven program s názvem 
Jmenuji se Jizera. Žáci se seznámili s městy, kterými 
Jizera protéká a se zvířaty a rostlinami, které žijí v okolí 
řeky.  
 

Na jaře jsme si vyzkoušeli drátkování, zážitkové bubnování a ještě jednou jsme jeli na dopravní 
hřiště do Mnichova Hradiště, aby žáci mohli složit zkoušky a obdržet řidičák na kolo. Potom 

jsme ještě jednou zavítali do 
Ekocentra v Mladé Boleslavi na 
zážitkový program Včely. 
 

Závěr roku jsme zakončili školním 
výletem do Bozkovských jeskyň. 
Jeli jsme vlakem do Jesenného, pak 
pěšky do Bozkovských jeskyň na 
prohlídku a na Riegrovu stezku a 
nakonec vlakem ze Semil zpět. 
 

Mgr. Gabriela Hronová 

 

Třída IV. B 

Tento školní rok byl pro IV. B poměrně náročný. V září zahájili se stávající třídní učitelkou 
Veronikou Červenkovou. Proběhlo první setkání se zástupci organizace Semiramis, absolvovali 
v Mnichově Hradišti výuku na dopravním hřišti, navštívili Ekocentrum Zahrada a před Vánoci 
si ve škole společně upekli a ozdobili perníčky.  
 

Na začátku druhého pololetí třídu převzala paní učitelka Šárka Ječná. Pokračovalo se 
v programu Semiramis zaměřeném na rozvíjení a zlepšování vzájemných vztahů v kolektivu. 
Koncem dubna ze zdravotních důvodů skončila paní učitelka Ječná a třídu převzala do konce 
školního roku asistentka Alena Hušková.  
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Děti si během května vyzkoušely 
drátkování a do školy také přijel 
lektor na zážitkové bubnování, 
které u nich mělo velký úspěch. 
Krásný den si žáci užili při návštěvě 
kina v Mnichově Hradišti a 
následné pěší cestě zpět do 
Kněžmosta se zastávkou na 
občerstvení pod Valečovem. Na 
závěr roku se podařilo uskutečnit 
ještě spaní ve škole a školní výlet 
do Bozkovských jeskyní. 
 
Alena Hušková 
 

 
Společné akce 5. tříd 

 

Podzimní akce očima dětí 
 

Mise Vyšehrad 

pořádaly: paní učitelka Květa Havlíková a paní učitelka Ivana Kavanová 

Akce se konala 21. 9. 2021 v Praze. Jeli jsme vlakem do Prahy. Z nádraží jsme šli na Vyšehrad. 
Tam jsme měli program, který se týkal vlastivědy. Např. dostali jsme klíče a pak jsme hledali 
truhly, v těch truhlách byly různé předměty, pak jsme na hřbitově hledali hroby významných 
osobností. Z Vyšehradu jsme šli na nádraží. Skvělá akce, její význam bylo opakování 
z vlastivědy. Chtěli bychom ještě další takovéhle akce.                                   Vojtěch Zíta, V. B 

 

Stmelovací kurz 

Ve středu 6. 10. jsme jeli obě páté třídy na třídenní STMELOVACÍ KURZ. Měli jsme namířeno 
do REKREAČNÍHO DOMU U PEŠTŮ, 
který se nachází v obci ROUDNÝ. 
Náš příběh začal tak, že jsme se 
ráno všichni sešli na nádraží v 
MNICHOVĚ HRADIŠTI. Nasedli 
jsme do vlaku a jeli do obce 
DOLÁNKY. Tam přijel pán, který 
nám dal do auta zavazadla a odvezl 
nám je na místo pobytu. V autě jeli 
i někteří žáci. Ti, co tam zůstali, 
museli jít pěšky. Když jsme tam 
dorazili, ubytovali jsme se. Pak byl 
oběd a hráli jsme různé hry. Po 
hrách byl odpolední klid. Na pokoji 
jsme si s holkama povídaly. 
Následovaly hry, večeře a pak zase 
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hry. Poté jsme se umyly a šly s holkama spát. Ve čtvrtek po budíčku byla snídaně. Poté jsme šli 
na pěší výlet. Navštívili jsme MALOU SKÁLU a HRAD FRÝDŠTEJN. Když jsme dorazili zpět do 
penzionu, tak mě strašně bolely nohy. Následovala večeře a opékání buřtů. Poté jsme se s 
holkama umyly a šly spát, protože jsme byly strašně utahané. Pátek začal snídání v 8 hodin. 
Poté jsme si zabalili a šli na nádraží v DOLÁNKÁCH. Navštívili jsme DŮM PŘÍRODY. Pak nás 
čekala cesta vlakem do MNICHOVA HRADIŠTĚ. 
STMELOVACÍ KURZ se mi moc líbil. Zažila jsem tam hodně zážitků. Určitě bych si to chtěla 
někdy zopakovat :) 
                                                                   Tereza Kučerová, V. A 

 

Exkurze do Poniklé a muzea v Turnově 

Na exkurzi do Poniklé jsme jeli 16. listopadu 2021 s třídou 5. A a s paními učitelkami Ivanou 
Kavanovou a Květou Havlíkovou. V Poniklé jsme navštívili rodinnou firmu Rautis, kde se ručně 
vyrábí perličkové vánoční ozdoby. Ve výrobně jsme se dozvěděli, jak se perličky foukají, stříbří, 
barví a řežou. Poté jsme vyrazili do turnovského muzea, kde jsme navštívili výstavu lega a prošli 
si Cestu kamene. Odváželi jsme si s sebou hezké suvenýry a krásné vzpomínky. Moc jsme si to 
užili a myslíme, že i ostatní. 
Děkujeme paním učitelkám, že nám umožnili na tuto akci jet. 
Moc děkujeme! 
 

Helena Housková, Anna Sajdlová, Kateřina Janků, Kateřina Umáčená, Andrea Kašpárková, 
Valerie Červená, V. B 

 

Jarní akce 

 

V rámci pohádkového týdne jsme si v pátek 4. března připravili pro naše mladší kamarády z 1. 
stupně Pohádkové putování. 
 

Před Velikonocemi jsme v hodinách výtvarné výchovy drátkovali s paní Martinou 
Kraušnerovou a začátkem května jsme se vyřádili při prožitkovém bubnování s panem Pavlem 
Jasanským. 

 

Od 23. do 27. května 2022 
jsme vyrazili na školu v 
přírodě do Příchovic. 
Cílem bylo lépe se 
seznámit, spolupracovat, 
vzájemně respektovat, 
pomáhat si. V příštím 
školním roce nás totiž čeká 
spojování do jedné třídy, 
tak abychom se tam měli 
všichni dobře. Myslíme si, 
že se to povedlo. Většinu 
aktivit si pro nás připravili 
lektoři z agentury Foxík, 
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kterým moc děkujeme za opravdu pěkné zážitky. Nemůžeme ale zapomenout ani na majitele 
Chaty pod Štěpánkou, kteří se starali o naše plná bříška. A byla to opravdu výborná bašta :) 
 

Den dětí jsme oslavili s deváťáky, kteří si pro nás na školní zahradě připravili různá stanoviště 
se soutěžemi, a na něj navázala páteční návštěva kina, kde jsme zhlédli novou pohádku Zakletá 
jeskyně. 
 

V pátek 24. června jsme navštívili interaktivní výstavu řemesel “Ten umí to, a ten zas tohle” v 
městském muzeu v Mnichově Hradišti. Na chvilku jsme se stali kováři, pekaři, řezníky a truhláři 
a bylo to moc fajn. 
 

žáci V. A, V. B + Mgr. Květa Havlíková + Mgr. Ivana Kavanová 

 

VI. třída 

Ve školním roce 2021/22 naše VI. 
třída podnikla výpravu na kole na 
adaptační kurz do Mladějova. 
Hlavním důvodem byla změna 
třídního učitele a spojení V. A a V. B. 
Zavedli jsme pravidelné třídnické 
hodiny, které probíhaly téměř každý 
týden v úterý v polední pauze. 
Společně se třídou jsme během roku 
absolvovali první dvě setkání 
s organizací Semiramis, ve kterých 
jsme pracovali na utváření a rozvíjení 
kolektivu. Mezi společné akce třídy se 
řadí: adaptační kurz, Štědrý den a 
přespání ve škole, prožitkové 
bubnování, 3denní školní výlet v kempu Lodín a návštěva kina. Školní rok jsme zakončili 
fantastickou výpravou na školní výlet, kdy všech 25 žáků absolvovalo během školního výletu 
pěší výlet v délce 20 km.  

Mgr. Zdeněk Chlup 

VII. třída 

Letošní sedmou třídu navštěvovalo 21 dětí (11 dívek a 10 chlapců). Na začátku školního roku 
jsme společně trávili dva dny v kempu v údolí Kurandov, kde jsme se po prázdninách opět 
docela úspěšně stmelovali. Na konci roku jsme absolvovali několikadenní třídní výlet v Hrádku 
nad Nisou. Součástí byl výlet na kánoích a koloběžkách. V průběhu roku jsme se zúčastnili 
několika akcí, jmenujme alespoň výlet do Budyšína, kde jsme se potkali s lužickosrbskými 
dětmi. Rovněž jsme ve škole nocovali. Poklidnou hladinu našeho třídního života nic moc 
zásadního tento rok nezčeřilo. 

Mgr. Tomáš Breň 
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IX. třída 

V pondělí 20. června vyrazili deváťáci 
vlakem na třídenní školní výlet na 
Malou Skálu. Po příjezdu se rozdělili 
a osm statečných zdolávalo překážky 
v lanovém centru, ostatní zamířili na 
zříceninu hradu Vranov. Kolem 
poledne se přemístili vlakem do 
Dolánek a pěšky na chatu Zrcadlová 
Koza, kde se naobědvali a ubytovali. 
Odpoledne si zahráli hry a přivítali 
paní ředitelku, která s nimi zůstala do 
příštího odpoledne. Následující den nastoupili ráno na koloběžky a vypravili se zpět na Malou 
Skálu. Po posilnění v pizzerii se deváťákům splnilo přání a nalodili se na rafty, kterými spluli 
Jizeru zpět do Dolánek.  Navečer si zahráli hry a opekli špekáčky. Ve středu je čekala cesta 
domů. Po celou dobu výletu je doprovázely paní učitelka Marta Pažoutová a paní vychovatelka 
Šárka Svobodová.  Deváťáci si výlet náramně užili a určitě na něj budou dlouho vzpomínat.  
 
Mgr. Marta Pažoutová 

Exkurze do Národního muzea 

Po poměrně dlouhé době bez školního výjezdu se žáci 9. ročníku vypravili do Prahy. Účast byla 
100%. Cílem bylo Národní muzeum, konkrétně jeho mineralogická sbírka, kde absolvovali 
komentovanou prohlídku vystavených minerálů. Následně si v krásně opravené budově 
muzea prohlédli expozici Zázraky evoluce a úplně čerstvě otevřená Okna do pravěku. Následně 

se žáci 
procházkou 

přesunuli do 
Celetné ulice 
do  Muzea 

Madame 
Tussauds, kde 

jsou 
k prohlédnutí 

voskové figuríny 
významných 

osobností jak 
českých, tak 

zahraničních.  Účastníci exkurze se tak mohli vyfotit třeba s Václavem Havlem, Karlem IV., 
nebo Albertem Einsteinem. Zájem byl i o známé herce a téměř všichni si pořídili nějakou tu 
fotečku.  
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Mgr. Alena Brixí 

 

Kinetismus: 100 let elektřiny v umění 
 
Ve středu 22. června 2022 se žáci 8. ročníku vydali vlakem 
na výstavu do nové galerie Kunsthalle v Praze. Navštívili 
zde multimediální výstavu Kinetismus, která zachycuje 
vývoj umění od prvního motorizovaného pohybu a 
umělého světla až po informační technologie a digitální 
umění současnosti. Bylo zde hodně zajímavých exponátů a 
všichni si to moc užili. Samozřejmě bylo i dost času na 
nákupy, které nemohly chybět. 

Mgr. Květa Havlíková, Mgr. Lucie Hejnová 

 
 

 

Anglický jazyk 

V letošním školním roce jsme se opět zúčastnili projektu Evropský den jazyků, který se konal 
na naší škole v září. Tentokrát se do projektu zapojili jen žáci 7. a 9. ročníku a připravili si pro 
své mladší spolužáky informace o Španělsku, Rusku, Koreji a slovanských jazycích. Nechyběla 
hudba, zajímavá místa a památky, slavné osoby a taky ochutnávka typických produktů. Dále si 
žáci 9. třídy připravili v říjnu Halloween pro žáky prvního stupně. A v březnu jsme na 2. stupni 
slavili svátek svatého Patrika a žáci přišli oblečeni v zeleném a přinesli si zelené svačinky. 
Školní ani okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se v letošním školním roce 
nekonaly. 
Mgr. Gabriela Hronová 
 
Konverzační soutěž v německém jazyce 

V březnu 2022 proběhlo v Mladé Boleslavi okresní kolo konverzační soutěže v NJ. Naši školu 
reprezentoval žák 9. ročníku Antonín Přibík. Umístil se na 2. místě v kategorii pro ZŠ. 
 

Jazyková animace aneb němčina hravě 

V úterý 7. června 2022 se žáci VI. třídy zúčastnili jazykové animace a to pod vedením paní 
Markéty Razákové. Žáci se seznámili hravou formou s němčinou, která je v novém školním 
roce čeká jako povinný druhý cizí jazyk. Dozvěděli se základní informace o německy mluvících 
zemích, naučili se 4 základní barvy a základní členy rodiny. Vyzkoušeli si i první konverzaci. V 
průběhu programu panovala velice příjemná atmosféra a žáci si to moc užili. 
 
Jazykové animace pořádá Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a 
to jako projekt, který velmi úspěšně běží již několikátým rokem. Projekt „Němčina nekouše" 
je financován Česko-německým fondem budoucnosti a německým velvyslanectvím v Praze. 
Více o jazykové animaci: http://www.tandem-org.cz/sekce/jazykova-animace. Paní Razákové 

http://www.tandem-org.cz/sekce/jazykova-animace
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děkuji za pestrý program a jsme moc rádi, že navštěvuje naši školu. Pokud bude projekt 
„Němčina nekouše“ pokračovat i v příštím školním roce, rádi se ho zúčastníme. 
 
Mgr. Květa Havlíková 

 

Tělesná výchova 

Pomalu, ale jistě končí školní rok a my se ohlížíme za celoroční reprezentací v tělesné výchově. 
Reprezentace je založená na účasti v jednotlivých sportovních kláních, které sdružují základní 
školy nejen na úrovni okrskové, okresní, ale i na úrovni krajské soutěže, do které jsme se letos, 
bohužel, nepodívali. V letošním školním roce vzhledem k obavám z covidu byla výrazně 
zmenšen počet soutěží pro ZŠ. U žáků poklesla chuť soutěžit, ale i tak v hojném počtu skvělými 
výkony a především radostnou náladou a chutí ke sportu reprezentují nejen naší školu, ale 
i obec. 

Za zmínku stojí výborný výkon kněžmostských fotbalistů, kteří okrskovým kolem prošli bez 
inkasované branky a v okresním kole jim postup do kraje unikl až v samotném finále. Byla to 
nádherná sportovní akce. Za zmínku také stojí krásné třetí místo dívek 6. a 7. ročníku, které 
svou zarputilostí a houževnatostí skvěle reprezentovali ve florbalu.   

Od srdce bych chtěl poděkovat vedení ZŠ Kněžmost, SRPŠ a také obci za veškerou podporu při 
těchto soutěžích. Nesmírně si toho vážím. 

Ve 2. pololetí jsme začali zavádět 
také školní kola sportovních 
soutěží, kam mají možnost se 
přihlásit všichni zájemci naší školy. 
Letos jsme zvládli uspořádat skok 
vysoký a také šplh na tyči. Na 
soutěže se přihlásilo přes 50 dětí a 
to nás velmi těší. Rádi bychom 
soutěže pojali jako novou tradici a 
navázali i dalšími disciplínami. 

V rámci tělesné výchovy pak ve 
spolupráci se Sazkou a 
Olympijským výborem dětem 
připravujeme olympijský diplom. 
K tomu je zapotřebí během 

školního roku 
absolvovat většinu stanovených disciplín. 

Mgr. Zdeněk Chlup 
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 Přírodovědný klokan 2021/2022      

Do soutěže zahrnující přehled z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu a přírodopisu bylo 
přihlášeno 39.609 žáků z celé České republiky. V kategorii Kadet se jí účastnili žáci osmé 
a deváté třídy. Eliška Černá z IX. třídy naší školy obsadila v celostátním měřítku fantastické 
1. místo se ziskem 117 bodů ze 120 bodů možných, a při průměru 42,5 bodu na žáka. 
 
Mgr. Alena Brixí 
 

Matematické soutěže a Bobřík informatiky 
Ani v letošním školním roce naši žáci nelenili a zúčastnili 
se různých matematických soutěží. Začátkem října 2021 si 
mohli vyzkoušet úlohy Logické olympiády. V listopadu se 
dobrovolníci poprali s úlohami Pythagoriády. Dva žáci, 
Johanka Pelantová ze 7. ročníku a Lukáš Vacek z 9. 
ročníku, nás reprezentovali v okresním kole této soutěže. 
 
Samozřejmě jsme ani letos nezapomněli na týmovou 
matematickou soutěž MaSo. Žáci řešili nejen spoustu 
zajímavých příkladů a úloh, ale také byla důležitá zvolená 
strategie a spolupráce v týmu při doprovodné hře. V 
pátek 26. listopadu 2021 proběhlo podzimní kolo ještě 
online a z naší školy se zúčastnilo 11 tříčlenných týmů. Náš 
nejúspěšnější tým ve složení Antonín Přibík, Vítek 
Maršálek a Josef Nohynek skončil na 159. místě z 
celkového počtu 600 zúčastněných týmů z ČR. Ve středu 
11. května 2022 se uskutečnilo jarní kolo této soutěže již 
prezenčně a naše týmy vyrazily do České Lípy. Z naší školy 
se zúčastnily dva týmy: Řezníci - Antonín Přibík, Vítek 
Maršálek, Lukáš Vacek (žáci IX. třídy) a Kněžmosťáci - Barbora Vrabcová (IX. třída), Nikola 
Pokorná (VIII. třída), Eliška Vedralová a Johanka Pelantová (obě VII. třída). Tým Řezníci skončil 
na 116. místě z 231. zúčastněných týmů. 
 
V průběhu února 2022 proběhlo školní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea. Žáci 
pracovali s reálnými příklady ze života. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 138 žáků. 
nejúspěšnější řešitelé školního kola: 

třída jméno umístění v kraji (celkový počet účastníků) umístění v ČR 

4. Eva Stuchlíková 13. (1585) 86. 

5. Anna Bartoňová 35. (1544) 196. 

6. Vítek Volf 64. (1089) 562. 

7. Jakub Havel 15. (1083) 166. 

8. Martin Mucska 190. (1018) 1637. 

9. Vítek Maršálek 12. (842) 174. 

 
V polovině března 2022 se konalo školní kolo Matematického klokana.  
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nejúspěšnější řešitelé školního kola: 
kat. Cvrček (2.–3. ročník) – Antonín Houska (III. A) 
kat. Klokánek (4.–5. ročník) – Helena Housková (V. B)  
kat. Benjamín (6.–7. ročník) - Johanka Pelantová (VII.)  
kat. Kadet (8.–9. ročník) – Lukáš Vacek (IX.) 
 
Jako v minulých letech se mohli žáci 4.–9. ročníků zúčastnit v listopadu 2021 Bobříka 
informatiky. Nově si vyzkoušeli i úlohy z blokového programování a moc je to bavilo. Přes 40 
dětí naší školy se stalo 
úspěšnými řešiteli. 
Nejúspěšnější byla žákyně V. B 
Kateřina Umáčená, která získala 
maximální počet bodů. 
 
Mgr. Květa Havlíková, Mgr. 
Lucie Hejnová 
 
Turistický kroužek 

Ve školním roce 2021/2022 
navštěvovalo turistický kroužek 
20 žáků ze 6.–9. ročníku. 
V prvním pololetí se nám 
podařilo zorganizovat dva 
výlety. Nejprve jsme šli 
z Nového Boru přes Sloup v Čechách do České Lípy, a pak jsme vystoupali na vrchol Ralsko. Ve 
druhém pololetí jsme podnikli další dva výlety. Nejprve jsme jeli do Borku pod Troskami a šli 
na výlet podél rybníků Věžák, Vidlák a přes Čertoryje do Turnova, a pak jsme jeli do Rychnova 
u Jablonce nad Nisou a šli přes Černou Studnici do Tanvaldu. Všechny výlety se nám vydařily. 
Turistický kroužek se těší velké oblibě žáků a bude pokračovat i v následujícím školním roce. 

Mgr. Gabriela Hronová 
 
 
 
Kroužek keramiky 
Ve školním roce 2021/22 byl opět 
v naší škole otevřený kroužek 
keramiky. V tomto roce ho 
navštěvovalo 16 dětí, 
rozdělených do dvou 
skupin. Scházeli jsme se každou 
středu od 15 do17 hod. Během 
roku jsme si vyrobili spoustu 
krásných výrobků. Děti se naučily 
pracovat s různými druhy hlíny, 
nástroji, s glazurami a různými 
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technikami používanými při výrobě keramiky. Každý výrobek, který následně v peci vypálíme, 
je vždy tak trochu překvapení, neboť po vypálení vypadá hlína i glazury úplně jinak, než při 
samotném barvení. Během roku si děti domů odnesly spoustu krásných výrobků, moc se jim 
dařilo, i když to někdy nebylo vůbec jednoduché. Některé byly dokonce velmi originální, 
fantazie dětí je opravdu nepřeberná. Snad naše výrobky dělají vám doma radost a potěšily 
nejedno oko. 
 
Šárka Svobodová 
 
Divadelní kroužek ZŠ Kněžmost 
V květnu a červnu předvedli mladí herci 
našeho divadelního kroužku své herecké 
umění v představení O Jeníčkovi a 
Mařence. Nakonec jsme odehráli pět 
školních představení, tři představení pro 
rodiče a dvě představení pro mateřskou 
školu. Vždy máme také velkou radost z 
diváků z řad dospělých, rodičů, prarodičů, 
přátel a kamarádů, kteří nám tím 
vyjadřují svou podporu. Všem moc 
děkujeme.  
 

A dětem z kroužku do příští sezóny přeji 
hodně chuti do práce a zlomte vaz! 
 
Mgr. Soňa Hemalová 

 
Divadelní představení pro děti  
Po roční přestávce navštěvovaly děti z druhých a třetích tříd ZŠ Kněžmost divadelní 
představení v rámci předplatného pro nejmenší diváky v Městském divadle v Mladé Boleslavi. 
Letos je čekaly 4 inscenace. Již 15. září jely na první z nich, na pohádku Kocour Modroočko, 
kterou zahrálo divadlo Krapet z Prahy. Kocoura Modroočka v něm při poznávání světa 
doprovodil Bělovous Zrzunda a kočka Zelenoočka. Jako další děti viděly Pohádku do dlaně 
Naivního divadla Liberec, Krkonošské pohádky a představení Čertův švagr. Návštěva divadla je 
pro malé diváky vždy velkou událostí a jsme rádi, že s nimi můžeme tato setkání prožívat.  
 
Mgr. Tereza Černá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

stránka 48 

 

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 

 

Hudební vystoupení žáků naší školy  
Dne 9. 5. 2022 proběhlo v prostorách auly naší školy hudební vystoupení organizované ve 
spolupráci s paní Ivanou Velebnou (ZUŠ Mnichovo Hradiště, kytarové oddělení). Zúčastnilo se 
celkem 12 hudebníků a zpěvaček z 1. i 2. stupně, kteří nacvičili 2 české písničky a jednu 
anglickou (Ob-la-di Ob-la-da od Beatles), a zároveň se doprovodili i na neobyčejných nástrojích 
(kromě klasických kytar a akordeonu hráli také na cajon, tamburínu, zvonkohru, kabasu 
a kazu). Diváky jim tvořil celý 1. stupeň včetně pedagogického doprovodu. Dětem se 
vystoupení mimořádně povedlo. Musely zvládnout 5 kol zpěvu i hraní (celkem 3 hodiny včetně 
jen těch nejnutnějších přestávek), nezaváhaly ani jednou a měly obrovský úspěch u malých 
i velkých diváků. Všem zúčastněným moc děkuji, byli výteční a budu se těšit na další spolupráci.  
 

Zpěvačky: Andrea Kašpárková, Iveta Radoňová, Jasmína Jirsáková, Eliška Vedralová 

Hudebníci (a zpěváci zároveň): Vítek Maršálek (tamburína, cajon), Antonín Přibík (akordeon), 
Josef Mareš, Matyáš Raclavský, Ladislav Koprnický, Dušan Prokůpek – všichni kytara, Johanka 
Pelantová, Viktorie Kvašková – zvonkohra. 

Mgr. Jitka Marešová 
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Recyklohraní  2021 

V rámci ekologické kampaně 
Recyklohraní, pořádanou společností 
ECOBAT s.r.o. jsme v roce 2021 
odevzdali 105 kg použitých baterií, ze 
kterých bylo recyklací získáno 78 kg 
kovonosných surovin.         
                       
Mgr. Alena Brixí 
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Vize pro školní rok 2022/2023 
 

Jsem velmi ráda, že jsme po několika letech mohli 1. 9. 2022 opět zahájit nový školní rok v aule 
naší školy bez jakýchkoli omezení. V letošním školním roce počet žáků poprvé překročí hranici 
300, přesněji: v naší škole se bude vzdělávat 318 dětí. Výuka bude probíhat prezenčním 
způsobem a všichni věříme, že to tak zůstane po celý školní rok. Přesto jsme připraveni 
v případě nutnosti přejít na výuku kombinovanou nebo čistě distanční (výuku na dálku). 
Myslím, že všechny možnosti už máme plně zvládnuté. 
 
Veškeré informace ohledně organizace školního roku, novinek u nás ve škole budou rodiče 
dostávat prostřednictvím svých třídních učitelů do emailů. Školní emaily jsou vytvořeny pro 
všechny žáky naší školy (s výjimkou prvních tříd). Využívání jak emailů, tak aplikací Classroom 
a Meet, se budeme snažit zařazovat především ve vyšších ročnících i v průběhu prezenční 
výuky ve většině předmětů. Nově budou mít žáci 5. a 7. ročníku zařazenou výuku Informatiky 
jako samostatného předmětu.  
 
Od 1. 10. 2022 začneme opět nabízet našim žákům zájmové kroužky. V letošním školním roce 
bychom se rádi vrátili i k organizaci akcí, které vzhledem k platným nařízením v minulých 
letech proběhnout nemohly. Jedná se především o vánoční jarmark, lyžařský výcvikový kurz 
a nejrůznější kulturní představení žáků naší školy. 
 
Od června 2022 máme plně funkční nové webové stránky. K novinkám letošního školního roku 
bude patřit dovoz jídel pro žáky základní školy z Jídelen Mnichovo Hradiště. S tím nově souvisí 
také možnost výběru ze tří jídel. Stávající kuchyně, která je umístěna v budově mateřské školy, 
už zůstane k dispozici pouze našim předškolním dětem. 
 
Další velkou změnou bude úhrada všech plateb na základní škole. Od září budou realizovány 

pouze bezhotovostně. Ve webové aplikaci Bakaláři uvidí rodiče novou záložku Platby. Po 

rozbalení se objeví další dvě záložky Třídní fond a Pravidelné platby. V obou záložkách uvidí 

rodiče i žáci podrobný přehled všech plateb uhrazených i neuhrazených. Po rozkliknutí 

příslušné neuhrazené platby se zobrazí platební údaje včetně QR kódu. V záložce Třídní fond 

bude navíc podrobný přehled všech plateb, které se budou z třídního fondu realizovat. V této 

záložce uvidí rodiče také stav třídního fondu svého dítěte.  

Mateřská škola, která je součástí naší základní školy, bude mít od září již standardní provoz. 
Opět může docházet ke spojování dětí z různých tříd, budou probíhat společné akce 
jednotlivých oddělení. Všechna oddělení jsou nově vybavena bezdotykovými interaktivními 
tabulemi. Věřím tedy, že i v mateřské škole dojde k posílení digitálních kompetencí dětí. 
 
Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy 

Zpracovala: Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy 

Školské radě předloženo dne: 11. 10. 2021 
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Školská rada schválila dne: 31. 10. 2022 


