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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY  
 

 

za školní rok 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.15/2005 Sb.  
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 



 

ÚVOD 

    Společně s paní ředitelkou Mgr. Hanou Kubovou si Vám dovoluji předložit 18. výroční zprávu o činnosti a 
hospodaření obecně prospěšné společnosti Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s..  

Jan Jiterský 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název 

    Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. 
 

Sídlo 

    Veliš 40. 507 21 Veliš 
 

Charakteristika školy 

    Výuka probíhající v naší škole byla ve školním roce 2020/2021 organizována v devíti postupných ročnících 
(1. – 9. roč.). Vzdělávání probíhá ve 2 budovách: ve Veliši (převážně 1. stupeň a školní družina) a v Robousích 
(převážně 2. stupeň a školní klub). Budova školy ve Veliši je otevřena od 7,00 hod, v Robousích od 7,10 hod. 
Zavírají se s odchodem posledního žáka. Vyučování začíná v 8,10 hod na 1. i na 2. stupni. 

     

 Naše škola: 

1) Koresponduje se zákony ČR a dbá na dodržování Úmluvy o právech dítěte. 
2) Respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se všemi možnými úpravami ve 

prospěch školních projektů, originálních námětů a individuálních přístupů prospěšných dětem, 
rodičům a veřejnosti. 

3) Zaručí návaznost na další ročníky ZŠ, osmileté a šestileté gymnázium a další typy škol. V pátém, 
sedmém a devátém ročníku je žákům v případě zájmu věnována individuální péče při přípravě na 
přijímací řízení na výše zmíněný typ školy. 

4) Je otevřena pro všechny děti bez jakýchkoliv rasových, sociálních, zdravotních či jiných předsudků. 
5) Zajistí v případě delší nemoci žáka jeho doučování v domácím prostředí. 

 

     

Hlavními cíli a úkoly naší školy jsou:  

1) Usnadnit žákům přechod z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a 
systematického vzdělávání. 

2) Poskytnout všem svým žákům co možná nejkvalitnější základní vzdělání pomocí všech dostupných 
moderních i klasických vyučovacích metod a prostředků výuky. 

3) Velmi důsledně dbát na individualitu každého dítěte. 
4) Snažit se, co nejdříve rozpoznat a dále rozvíjet vlohy a dispozice každého žáka, a s ohledem na tato 

zjištění ho připravovat na další studium a následně pak uplatnění v dalším životě. 
5) Udržet maximální počet 15 žáků v jedné třídě. 
6) Spolupracovat s rodičovskou veřejností a veřejností vůbec. Snažit se je aktivně zapojit do akcí školy, 

utváření podoby i koncepce školy. Škola je denně otevřena a volně přístupna rodičům, kteří se 
mohou stát přímými účastníky vyučovacího procesu. 

7) Dbát na příjemné pracovní prostředí spíše rodinného charakteru. 
8) Posilovat v dětech základní vztahové návyky, jakými jsou např. úcta k rodičům, úcta ke starším 

lidem, úcta k přirozeným autoritám atp. 
9) Vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své potřeby a pocity, vyjádřit je a 

zařídit se podle nich. 



10) Vypěstovat v dětech pocit zodpovědnosti za sebe, za druhé a za své životní prostředí. 
11) Učit děti, jak vhodným způsobem a bez ostychu prezentovat a zdůvodnit svůj vlastní názor. 
12) Naučit své žáky, jak smysluplně a užitečně použít získané poznatky a dovednosti, jak plánovat a 

organizovat svou práci, pracovat a hlavně spolupracovat v týmu. 
13) Podporovat v dětech vlastnosti, jakými jsou čestnost, morálka, odpovědnost, trpělivost a vytrvalost, 

přátelství, zvídavost, tvořivost, starostlivost, sebeúcta. 
14) Vést děti k pozitivním postojům. 
15) Dbát na účelnou protidrogovou prevenci, výchovu proti rasismu a nesnášenlivosti. 
16) Naučit žáky pracovat s vlastní chybou – najít, přiznat si, odstranit. 
17) Motivovat žáky pro „celoživotní učení“. 
18) Jde-li o pedagogický záměr, akceptovat možnost zkrácení nebo prodloužení vyučovací hodiny 

(samozřejmě s hygienickými ohledy na děti i učitele). 
19) V co největší míře využívat výuku v přírodě v tzv. „zahradních třídách“.  
20) Postupem času vytvořit vlastní učebnice a učební texty, které by mohly být zařazeny mezi učebnice 

schválené MŠMT a které by přesně odpovídaly potřebám a požadavkům žáků, jejich učitelů i rodičů 
a co možná nejefektivnějším způsobem předávaly a procvičovaly učivo vážící se k našemu regionu. 

21) Stát se školou pro udržitelný život respektující a podporující zásady EVVO. 
22) Být školou komunitní. 

 

Tyto cíle a úkoly jsou dále rozpracovány do výchovných a vzdělávacích strategií obsažených ve Školním 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání – Porozumění. 

 

Zřizovatel školy 

    Zřizovatelem školy je obecně prospěšná společnost Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.. 
 

Údaje o vedení školy  

    Řídící učitel/ka: Jan Jiterský do 29.8.2021, Mgr. Hana Kubová od 30.8.2021 
    Zastupující řídícího učitele pro 1. stupeň: Mgr. Kateřina Eichlerová 
    Zastupující řídícího učitele pro 2. stupeň: Mgr. Hana Kubová 
 

Adresa pro dálkový přístup  

    E-mailová adresa: reditel@zsbp.cz 
    Datová schránka: Identifikátor datové schránky juy8sza 
 

Údaje o školské radě  

  Školská rada vznikla Zřizovací listinou dne 1. října 2005. Členové Školské rady za zákonné zástupce žáků a za 
pedagogické pracovníky byli zvoleni ve volbách, které proběhly ve školním roce 2018/2019. Následující volby 
proběhnou ve školním roce 2021/2022. 
 

• Členy školské rady jsou 
o Ing. Vladimíra Stránská – předsedkyně ŠR, jmenována ředitelem školy po projednání       

se zakladateli o.p.s. 
o Mgr. Eliška Neckařová – člen ŠR zvolený zákonnými zástupci žáků 
o Mgr. Hana Kubová – člen ŠR zvolený pedagogickými pracovníky ZŠBP, o.p.s. 

 
 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, 
které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

    Kód oboru: 79-01-C/01 
    Popis oboru: Základní škola 
    Forma studia: denní 
    Délka vzdělávání: 9 r. 0 měs.   
 

mailto:reditel@zsbp.cz


RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

• 17 pedagogů 
o z toho 15 učitelů a 2 vychovatelky (školní družina a školní klub) 

▪ z toho 1 řídící učitel a 2 zástupkyně řídícího učitele pro 1. a 2. stupeň 

• 1 jazykový asistent – rodilý mluvčí z Velké Británie 

• 2 provozní zaměstnanci (úklid Veliš; úklid a výdej stravy Robousy)  
 
 
 

ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

     Termín konání zápisu byl z organizačních důvodů stanoven na dny 1. - 30. dubna 2021 na základě 
individuální domluvy s rodiči budoucích prvňáků. Zápis byl pak realizován dálkovým způsobem (pomocí ICT 
prostředků) nebo jiným vhodným způsobem. Dotazník vyjadřující předběžný zájem odevzdalo 
prostřednictvím svých rodičů celkem 30 dětí. 
 

 
    Již od roku 2012 máme pro přijetí do 1. ročníku stanovena preferenční kritéria, jejichž naplňování je 
sledováno při probíhajícím zápisu. Aktuálně platné preferenční oblasti jsou zveřejněny na webových 
stránkách školy a v případě zájmu rodičů budoucích uchazečů osobně probírány při návštěvě školy. Zápis je 
veden ve správním řízení v souladu se Správním řádem. 
 
 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 

A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 

1. pololetí 

Třída s vyznamenáním prospěli neprospěli

I. 14 1 0

II. 11 2 0

III. 8 3 0

IV. 4 9 0

V. 10 2 0

VI. 7 8 1

VII. 8 4 1

VIII. 6 6 0

IX. 5 6 2

celkem 73 41 4  

 

2. pololetí 

Třída s vyznamenáním prospěli neprospěli

I. 14 1 0

II. 12 1 0

III. 9 3 0

IV. 9 4 0

V. 8 4 0

VI. 7 9 0

VII. 8 6 0

VIII. 5 6 0

IX. 5 8 0

celkem 77 42 0  

Zápis pro 
2021/2022 

Odevzdaných 
dotazníků 

O odklad 
požádalo 

Odklad 
udělen 

Nepřijati 
Do 1. ročníku 
nastoupí 1.9.2021 

Počet žáků 30 1 1 14 15 



ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Hodnocení Počet

Pochvala třídního učitele 9

Pochvala ředitele školy 9

Napomenutí třídního učitele 1

Důtka třídního učitele 1

Důtka ředitele školy 1

2 (chování uspokojivé) 0

3 (chování neuspokojivé) 0
 

 
    Výše uvedená výchovná opatření byla udělena v souladu se Školním řádem, který obsahuje pravidla pro 
hodnocení (mimo jiné i chování) a který byl předem znám všem zúčastněným stranám. I nadále v oblasti 
prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme s výchovným střediskem Návrat v Hradci Králové, 
naplňujeme náš Minimální preventivní program.   
 
 
 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

     Ve školním roce 2020/2021 bylo DVPP zaměřeno na dálkovou výuku a užívání různých aplikací a online 
podpory při výuce. Obě zástupkyně absolvovaly mentorský kurz Ředitel koučem realizovaný prostřednictvím 
MAP Jičín. Dále se kolegové a kolegyně zapojili do mnoha kurzů. Například: 

- Učitel 21. století,  
- FIE,  
- Elearning,  
- Formativní hodnocení v praxi,  
- Nácvik správného sedu - uvolnění kloubů ruky a příprava dětí na psaní,  
- Formativní učení,  
- Zdravé štístko, prevence vadného držení těla pro děti předškolního a školního věku,  
- Proč děti zlobí,  
- Čteme s nečtenáři,  
- Spolupráce pedagoga s asistentem,  
- Typologie MBTI 1 – sebepoznání a spolupráce v týmu. 

Vzdělávali jsme se v programu ERASMUS+, v průběhu celého školního roku i během letních prázdnin jsme se 
vzájemně obohacovali při práci na revizi našeho ŠVP. Čerpáme mentorskou podporu a realizujeme meziškolní 
setkávání v rámci projektu Growth Mindset: Podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního 
hodnocení, do kterého je zapojeno celkem 11 škol. 
 
 
 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Videohovory s Bodlákem probíhaly každou středu vždy ve 20:00 na tomto odkazu: 
https://meet.google.com/vkg-yinu-yvh.  
 
Září 
1. 9.  Zahájení školního roku - 9:00 ve Veliši 
2. - 4. 9. Adaptační kurz pro žáky druhého stupně 
10. 9. Výlet 6. ročníku (Jolana Sýkorová, Marcela Chalupová) 
16. 9. Olympijský běh (celá škola) 
18. 9. V síti (Marcela Chalupová) 

https://meet.google.com/vkg-yinu-yvh


25. - 28. 9. Výprava Havranů (Hallík) 
26. 9. Den otevřených dveří ve Veliši (12.00 až 14.00); Velišské posvícení 
30. 9. Květinový den 
 
Říjen 
8. 10. Storytellig - program v jičínské knihovně - 3. - 9. ročník 
8. 10. Pro rodiče - Bodlákova poškola – „Bezpečnost na internetu v souvislosti s připravovanou dálkovou 
výukou“, Robousy 16:00 (Bodlák) - ZRUŠENO 
15 - 16. 10. Projekt 72 hodin - dobrovolnické aktivity zaměřené na zlepšení života a přírody v našem okolí -  
(Jitka Odvárková) - ZRUŠENO 
15. 10. Zveřejnění témat závěrečných prací pro žáky 8. ročníku (Hanka Kubová) 
15. 10. Schůzka žáků 8. a 9. ročníku a jejich rodičů s výchovným poradcem - aktuální informace k přijímacímu 
řízení na SŠ (od 18 hodin v Robousích) (Marcela Chalupová) 
16. 10. Prezentace středních škola a zaměstnavatelů - Jičín - 8. a 9. ročník (Hanka Kubová) - ZRUŠENO 
22. 10. Návštěva Úřadu práce - devátý ročník (Marcela Chalupová) - ZRUŠENO 
26. 10. Velišská barvička - výtvarná soutěž pro žáky 1. stupně - 13.00 až 15:30 (Pampeliška) - ZRUŠENO 
27. - 1. 10. Výprava Havranů (Hallík) 
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny 
31. 10. Uzávěrka přihlašování Závěrečných prací 
bez termínu: 4. a 5. ročník na dopravním hřišti (PŘESUNUTO na "až to půjde"); mobilita projektu Erasmus+ 
"Playing for chance" v ČR 
 
Listopad 
3. 11. Den soukromého školství - den otevřených dveří ve Veliši i v Robousích - ZRUŠENO 
6. 11. Dopravní výchova 8. ročník - ZRUŠENO 
9. - 13. 11. Konzultační týden na druhém stupni 
13.11. Dopravní výchova 9. ročník - ZRUŠENO 
16. 11. Pedagogická rada 
27. 11. Adventní trhy - 16.00 až 18.00 ve Veliši (Pampeliška) - POUZE E-TRHY 
  
Prosinec 
21. 12. Vánoční zpívání v Robousích ve škole – 18:00 (Bodlák) - ZRUŠENO 
22. 12. Vánoční zpívání ve Veliši - v kostele od 18.00 (Bodlák) - ZRUŠENO 
23. 12. až 3. 1. Vánoční prázdniny 
bez termínu: vánoční výlet do ZOO, dopravní výchova – 8. a 9. ročník - ZRUŠENO 
bez termínu: mobilita (žákovská) Erasmus+ „Playing for chance“ v Řecku - ZRUŠENO 
leden 
4. 1. Novoroční turnaj v sedbalu (Jolana Sýkorová) - ZRUŠENO 
11. - 15. 1. Konzultační týden na druhém stupni 
17. 1. Termín odevzdání Závěrečných prací k posouzení oponentovi 
19. 1. Pedagogická rada 
22. - 24. 1. Výprava Havranů 
28. 1. Online školní snídaně 
28. 1. Vysvědčení za 1. pololetí 
29. 1. Pololetní prázdniny 
 
Únor 
5. 2. Masopust – projektový den Robousy – celá škola (Lucie Stillerová, Marcela Chalupová) - ZRUŠENO 
8. až 14. 2. Jarní prázdniny 
20. 2. nebo 27. 2. Výlet Havranů (Hallík) - ZRUŠENO 
  
Březen 
1. - 5. 3. Lyžařský výcvikový kurz (Katka Eichlerová) - ZRUŠENO 
1. 3. První Online večeře s absolventy ZŠBP 
9. 3. Bodlákova poškola - beseda Budoucí prvňáček radost, nebo starost? Určeno pro rodiče budoucích 
školáků ONLINE verze: https://meet.google.com/fzq-cnqv-sob 
12. - 13.3. Společné pečení chleba online 



19. - 20. 3. Noc s Andersenem (pro zájemce ve škole v Robousích) - ZRUŠENO 
29. 3. Oslava dne učitelů výukou naruby (v režii jednotlivých parlamentů) - ZRUŠENO 
31. 3. Prvňáčkem nanečisto Veliš – 9:00 – 10:00 (Pampeliška) - ZRUŠENO 
31. 3. Velikonoční trhy v Robousích - 16:00 – 18:00 (Hanka Kubová) - ZRUŠENO 
bez termínu: karneval (připraveno ve spolupráci s obcí Veliš v KD Veliš) - ZRUŠENO 
  
Duben 
1. 4. Velikonoční prázdniny 
1. až 30. 4. Zápis k základnímu vzdělávání - Veliš 
19.-23. 4. Konzultační týden na druhém stupni 
22. 4. Den Země - dopoledne věnované naší planetě (Katka Kozáková) 
26. 4. Setkání pedagogů z partnerských škol IROP - online 
27. 4. Pedagogická rada 
29. a 30. 4. Čarodějnice ve Veliši (Pampeliška) - Čarodějné dílny 30. 4. proběhly; spaní ve škole ZRUŠENO 
bez termínu: Záchranná stanice Huslík - návštěva ekocentra a stanice pro zraněné živočichy; 2. stupeň 
ZRUŠENO 
bez termínu: Zlatý list - přírodovědná soutěž pro družstva žáků 1. stupně - ZRUŠENO 
 
Květen 
7. - 9. 5. Výprava Havranů 
17. 5. - Dopravní hřiště; 4. ročník 
28. - 30. 5. Výprava Havranů - vodácká výprava 
15. 5. Termín pro odevzdání závěrečných prací vedoucímu práce 
30. 5. až 2. 6. Vodácký kurz pro žáky 5. až 9. ročníku (Katka Eichlerová, Hanka Kubová) - ZRUŠENO 
31. 5. - 4. 6. - Obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku 
bez termínu: návštěva naší školy zahraničními delegacemi v rámci projektu Erasmus+ TEJL ZRUŠENO; Senegal 
- projekce v rámci projektu Planeta Země 3000 + sportovní den v Jičíně (Jitka Odvárková, Petr Huf) ZRUŠENO; 
v tomto měsíci oslavíme maminky; mobilita (žákovská) Erasmus+ „Playing for chance“ v Portugalsku - 
ZRUŠENO 
 
Červen 
30. 5. až 2. 6. Vodácký kurz pro žáky 5. až 9. ročníku (Katka Eichlerová, Hanka Kubová) - ZRUŠENO 
31. 5: - 4. 6. - Obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku 
4. 6. Robouský motýl - přírodovědné dopoledne pro žáky 1. stupně (Jitka Odvárková) - ZRUŠENO 
7.-11.6. Konzultační týden na druhém stupni 
10. - 13. 6. Výprava Havranů (Hallík) 
14. 6. Dopravní hřiště; 4. ročník 
15. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře 
15. 6. Pedagogická rada 
17. a 18. 6. - Třídní výlety druhého stupně 
18. 6. Trpasličí odpoledne – Veliš - 13:00 – 17:00 (Pampeliška) 
21. až 25. 6. Závěrečná Pecka - ZRUŠENO; výlet druhého stupně do Prahy 
24. 6. 1., 2. a 5. třída ZOO Chleby; 3. a 4. třída výlet do Prahy 
30.6. Rozdávání vysvědčení ve Veliši (všechny ročníky) od 8:00 hod + PAROH od 9:00 hod (pasování prvňáků, 
rozloučení s páťáky a deváťáky, hudba? = možná v jiném pořadí) (Pampeliška, Jolana Sýkorová, Matěj Čejchan, 
Bodlák) 
 
 
Více zde: https://bodlakapampeliska.webnode.cz/akce-a-projekty/skolni-rok-2020-2021/  
 
 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

    Ve školním roce 2020/2021 proběhla v naší škole inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí. 
Výsledkem této kontroly je inspekční protokol, který je v současné době předmětem připomínkového řízení. 
Po jeho vypořádání bude zveřejněn na webových stránkách školy. Všechny Inspekční zprávy jsou uloženy 
v ředitelně školy a na webových stránkách ČŠI - https://csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?d=9063.  

 

https://bodlakapampeliska.webnode.cz/akce-a-projekty/skolni-rok-2020-2021/
https://csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?d=9063


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY    
 
    V minulém období přešla obecně prospěšná společnost Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. na 
účtování v hospodářském roce, tj. od 1.9. do 31.8. následujícího roku. Jako přechodné období bylo stanoveno 
období od 1.1.2018 do 31.8.2019. Následující hospodářský rok byl již od 1.9.2019 do 31.8.2020. 
 
    Údaje o hospodaření školy uvedené níže, jsou údaje, které byly již zauditovány. Tedy údaje o hospodaření 
školy za období od 1.9.2019 do 31.8.2020. Hospodaření v hospodářském roce 1.9.2020 – 31.8.2021 je právě 
uzavíráno a bude auditováno. Bude tedy součástí výroční zprávy za školní rok 2021/2022. 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
A 

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
 
 

Šablony II pro ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.  
Číslo programu: 02 
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Číslo výzvy: 02_18_063 
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP 
Název projektu CZ: Šablony II pro ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s. 
Název projektu EN: Templates II for Elementary School Bodláka a Pampelišky 
Anotace projektu: 
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní 
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, 
aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 
  
„Projekt Šablony pro ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s. je spolufinancován Evropskou unií.“ 
íce zde: https://bodlakapampeliska.webnode.cz/   
 
 
 
 
 
 
 
Více zde: http://bodlakapampeliska.webnode.cz/  
 
 
 

Šablony III pro ZŠ Bodláka a Pampelišky 
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018821 
Číslo programu: 02 
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Číslo výzvy: 02_20_080 
Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP 
Název projektu CZ: Šablony III pro ZŠ Bodláka a Pampelišky 
Název projektu EN: Templates III for Basic School Bodláka a Pampelišky 
Anotace projektu: 
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní 
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových 
aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 
  
„Projekt Šablony pro ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s. je spolufinancován Evropskou unií.“ 
  

 
 
 
Více zde: https://bodlakapampeliska.webnode.cz/ 
 

http://bodlakapampeliska.webnode.cz/
https://bodlakapampeliska.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fbodlakapampeliska.webnode.cz%2F
https://bodlakapampeliska.webnode.cz/_files/system_preview_detail_200001616-dfa9ae0a39/Logolink.jpg


 

Hudební projekt Erasmus+III - Together to Enjoy, Join to Learn (TEJL) 

Na podzim roku 2018 jsme se stali součástí mezinárodního hudebního projektu se zkráceným názvem TEJL. 
Tento ambiciózní a jedinečný zahraniční projekt pěti evropských zemí je zaměřen na rozvíjení jazykových, 
evropských a digitálních kompetencí na pozadí koncertů unikátního mezinárodního orchestru a sboru. Z 
důvodu pandemie byl poslední koncert plánovaný v ČR odložen o rok. Ten se ale nakonec z důvodu nekončící 
celosvětové pandemie vůbec neuskutečnil. Namísto něj jsme uspořádali pětidenní virtuální mobilitu 
zakončenou celosvětovou premiérou videoklipů pěti vybraných písní z koncertního repertoáru, které jsme 
společně s našimi projektovými partnery v průběhu jara 2021 nahráli a natočili. 

Together to Enjoy, Join to Learn je projektem těchto pěti evropských zemí: 

● Česká republika 

● Polsko 

● Itálie   

● Portugalsko   

● Turecko 

 

V prvním roce projektu jsme zažili spoustu nezapomenutelných a zásadních událostí: učitelskou mobilitu v 
tureckém Anamuru v říjnu 2018, při které tým koordinátorů společnými silami nastavil pravidla a detailně 
rozepsal průběh celého projektu. 

V lednu 2019 jsme pak společně s šesti žáky naší školy a dvěma učiteli vycestovali do polského Tenczynku, 
kde jsme bok po boku s dalšími čtyřiceti studenty a pedagogy z partnerských zemí nazkoušeli jedenáctku 
vánočních písní, které jsme pak úspěšně prezentovali hned na třech vánočních koncertech v okolí Krzeszowic. 

V květnu téhož roku jsme posléze nedaleko portugalského Lisabonu s našimi pěti školáky, dvěma učiteli a 
dalšími desítkami zahraničních zpěváků a muzikantů nazkoušeli a v rámci slavnostního koncertu odehráli 
jedenáct slavných muzikálových hitů. 

V rámci prvního roku projektu jsme se také zúčastnili soutěže o jeho hlavní logo, začali připravovat zpěvník, 
který je jedním z hlavních výstupů projektu, a pravidelně ve formě dotazníků a rozhovorů zkoumali rozvoj v 
prvním odstavci zmíněných kompetencí přímo i nepřímo zapojených žáků a pedagogů naší školy. 

Ve druhém a původně plánovaném závěrečném roce (2019/2020) zahraničního projektu Together to Enjoy, 
Join to Learn jsme realizovali jednu mobilitu – prosincovou v Itálii. Ta květnová na naší domovské půdě, která 
měla celé strhující dva roky uzavřít, dokončit zpěvník, prezentaci učebních materiálů spojených s průběhem 
projektu a vyhodnocením evaluačních průzkumů, měla být s odkladem jednoho roku z důvodu celosvětové 
pandemie uskutečněna v květnu 2021. 

Z důvodu i v roce 2021 přetrvávající pandemické situace nakonec “česká” mobilita proběhla pouze ve virtuální 
formě. Společně s partnery jsme v průběhu 5 dní v rámci on-line setkání vytvořili virtuální hudební muzeum, 
vařili národní pokrmy či uskutečnili slavnostní premiéru videoklipů pěti písní, které jsme v průběhu jara 2021 
společnými silami nahráli a natočili. Klip ke shlédnutí nelznete zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=YQ3_hEA0yQU. Webové stránky projektu pak naleznete na tomto 
odkazu: https://www.tejl.eu/. V těchto dnech projekt uzavíráme a na konci října 2021 jej oficiálně 
ukončujeme. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YQ3_hEA0yQU
https://www.tejl.eu/


Hudební projekt Erasmus+IV – Playing for Chance (PfCh) 

Projekt Playing for Chance je zahraniční projekt, který svou myšlenkou i částí partnerského týmu 
navazuje na předchozí projekt Together to Enjoy, Join to Learn (TEJL). Jednou ze dvou hlavních 
činností projektu jsou opět koncerty mezinárodního orchestru a sboru tvořeného studenty a učiteli 
všech zapojených zemí. Druhým výstupem a výraznou odlišností projektu od toho předcházejícího 
je pak tvorba a nahrávání pěti videí národních písní všech partnerů žáky a učiteli všech partnerských 
škol. 

Playing for Chance je projektem těchto pěti evropských zemí: 

● Česká republika   

● Polsko   

● Řecko   

● Portugalsko   

● Španělsko 

 

V uplynulém roce probíhal pouze ve virtuální rovině. V podstatě již s prvními dny projektu v září 
2020 bylo zřejmé, že se pandemická situace ve světě vyvíjí neslučitelně s plněním plánovaných 
aktivit našeho projektu pro školní rok 2020/2021. Proto jsme se hned zkraje školního roku spojili s 
českým Domem zahraniční spolupráce a prokonzultovali možnost budoucího prodloužení projektu 
o jeden rok a alternativní formu vedení prvního projektového roku, kdy bychom společně s partnery 
pracovali na cílech a výstupech projektu, které je možné realizovat digitálně. 

Následně jsme se na začátku října 2020 s projektovými partnery po dobu tří dnů virtuálně scházeli a 
společně domluvili hlavní body týkající se organizace a průběhu prvního roku projektu. Toto on-line 
setkání se týkalo jen pedagogů ze všech zapojených škol a bylo virtuální verzí plánované aktivity C1, 
která měla v říjnu 2020 proběhnout na naší, tedy koordinátorské, půdě. S partnery jsme se 
pravidelně každý měsíc až měsíc a půl setkávali při konferenčních hovorech, v průběhu kterých jsme 
sdíleli informace o aktuální pandemické situaci v našich zemích a probírali další kroky, které v rámci 
projektu uskutečníme. Společně s našimi žáky jsme se zaměřili na aktivity, na nichž bylo možné 
pracovat z domova. 

Tedy, proběhla tvorba loga projektu a následně bylo vybráno vítězné a oficiální logo projektu Playing 
for Chance. Sbírali jsme studentské fotografie do plánovaného kalendáře projektu. Vybrali jsme 
písně, které společně zahrajeme a zazpíváme při plánovaných studentských mobilitách ve všech pěti 
zemích, rozepsali jsme nástrojové obsazení orchestru a začali pracovat na tzv. "songbooku", ve 
kterém budou skladby z playlistu detailněji rozepsány. Především jsme pak ale uplynulý školní rok 
věnovali práci na tvorbě pěti videí, ve kterých společnými silami zpíváme a hrajeme pětici vybraných 
národních písní zemí všech partnerů, tedy prací na jednom z hlavních výstupů projektu. Nyní jsou 
videa již ve střižně. 

Studentské virtuální mobility jsme po společné konzultaci s partnery v uplynulém roce neuskutečnili 
především z toho důvodu, že jedním z hlavních bodů mezinárodního setkání studentů je společný 
koncert na půdě hostící školy, o což bychom v rámci on-line mobilit přišli. V září 2021 jsme českou 
Národní agenturu požádali o prodloužení projektu o 12 měsíců. Naší žádosti bylo před pár dny 
vyhověno. Nyní již plánujeme termíny setkání v Řecku a Portugalsku, která měla proběhnout v 
minulém školním roce, a pevně věříme, že nám pandemická situace tentokrát již plány nepřekazí. 

  
 



Realizace prací v základní škole v Robousích 

    Naše škola podala žádost o podporu projektu z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO 
PROGRAMU s názvem "Realizace prací v základní škole v Robousích". Tento projekt byl dokončen v roce 
2019/2020 dokončen. Nyní jsme ve fázi udržitelnosti projektu. V rámci udržitelnosti projektu probíhaly ve 
školním roce 2020/2021 (zatím online a virtuálně) návštěvy žáků ze spřátelených škol v našich učebnách na 
připravených lekcích, aktivity pro veřejnost a pro pedagogy. 

V rámci tohoto projektu bylo podepsáno Memorandum o spolupráci s těmito vzdělávacími institucemi: 
 
Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice 
se sídlem Tyršova 336, 507 13 Železnice, IČ: 70985634 
zastoupená Mgr. Soňou Munzarovovou – ředitelkou školy 
  
Základní škola, Jičín, Husova 170 
se sídlem Husova 170, 506 01 Jičín, IČ: 70886849 
zastoupená Mgr. Romanem Marešem – ředitelem školy 
  
Základní škola, Jičín, Železnická 460 
se sídlem Železnická 460, 506 01 Jičín, IČ: 70886784  
zastoupená Mgr. Blankou Kalátovou Lisou – ředitelkou školy 
  
Mateřská škola, Veliš 
se sídlem Veliš 40, 507 21 Veliš, IČ: 70983151 
zastoupená Jitkou Votýpkovou – ředitelkou školy 
  
Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín 
se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany u Jičína, IČ: 70981868 
zastoupená Mgr. Monikou Tringelovou – ředitelkou školy 
 
 
 
 
 
 

Projekt „When Partnership Becomes Friendship“ 

Základní informace o projektu 
 
Po úspěšně zakončeném tříletém projektu Erasmus + Europe Web Walking jsme se domluvili s partnery z 
Itálie, Polska a Portugalska na společném pokračování v zahraniční spolupráci. Ve školním roce 2017/2018 
jsme intenzivně jednali o podmínkách spolupráce. Tentokrát však již ne pod záštitou Evropské unie, ale dle 
našich vlastních pravidel domluvených mezi partnery. Bohužel v uplynulých dvou školních letech byly naše 
cestovatelské a výměnné aktivity zcela zastaveny. I nadále jsme však s partnery v kontaktu a vyměňujeme si 
informace o situaci v jednotlivých zemích, nařízených opatřeních a možnostech realizované distanční výuky.   
 
Více zde: http://www.zsbp.cz  
 

Growth Mindset: Podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení 
 
Název projektu CZ:  Growth Mindset: Podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008263 
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Číslo výzvy: 02_16_032 
Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP 
Doba trvání projektu: 1. 7. 2018 až 30. 6. 2021 
Příjemce: 3. základní škola Heuréka, s.r.o. (ZŠBP o.p.s. zapojena jako jedna z 10 síťovaných škol) 
Partner s finanční účastí na rozpočtu: JOB - spolek pro inovace 
  

http://www.zsbp.cz/


Anotace: Vznikne síť vybraných deseti základních škol s intenzivním zájmem o formativní hodnocení a jeho 
zavádění do výuky. Předpokládaný počet zapojených pedagogů bude minimálně 50 osob. Projekt počítá 
s podporou učitelů od lektorů, mentorů a vedoucích formativních skupin. Učitelé budou mít možnost si své 
vzdělávání v rámci projektu ve velké míře individuálně nastavit.  Výstupy projektu vzniknou v souladu s výzvou 
a budou mít vysokou odbornou a praktickou úroveň. 
  
Klíčové aktivity: 
Řízení projektu 
Podpora formativních skupin a podpora zavádění formativního hodnocení 
Zpracování podkladů 
Propojení s projektem Komplexní systém hodnocení 
Diseminační aktivity projektu 
  
Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci 
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 
 

 
 

Adopce na dálku 
 
    Pokračujeme v adopci na dálku, kterou financujeme ze sběru papíru. Adopce probíhá přes centrum Dialog  
(www.centrumdialog.cz). Chlapec, kterého naše škola podporuje, se jmenuje Seydou Kourouma z Guiney.  Je 
mu 15. Žáci ZŠBP, o.p.s. mu 2x za rok píší dopis a zajímají se o jeho studijní výsledky (úspěchy), o kterých je 
Seydou informuje také zaslaným dopisem. 

 
 

Pokusné ověřování „Organizace, způsob a formy vzdělávání v základních školách s oběma stupni 
základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo 
dobrovolný svazek obcí“ 
 
    Pokusné ověřování vyhlášené MŠMT pro rok 2020, jehož se naše škola účastní je v našem případě 
zaměřeno na téma Školní kurikulum a jeho struktura. V rámci tohoto ověřování pracujeme na tvorbě 
případové studie, která řeší mj. tyto otázky: 

- Provázání Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a školního vzdělávacího 
programu (tvorba školního vzdělávacího programu). 

- Výchozí hodnoty pro výuku, výukové metody, aplikace učiva v různých kontextech.  
- Nové vzdělávací přístupy (práce s chybou, podpora kreativity jedince).  
- Hodnocení vzdělávacích výsledků (dosažených kompetencí a gramotností). 

 
V roce 2021 jsme se opět do pokusného ověřování přihlásili. Tentokrát jsme si zvolili téma Způsob fungování 
týmu pedagogických/ nepedagogických pracovníků, spolupráce na úrovni dalších škol, role ředitele školy 

 
    Kromě výše uvedených projektů byla škola ve školním roce 2020/2021 zapojena do projektů Ovoce do škol 
a Mléko do škol.  



ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 
    Naše škola realizuje řadu aktivit, které jsou založeny na spolupráci s pedagogy okolních i vzdálenějších škol. 
Připravujeme otevřené a ukázkové hodiny na 1. i 2. stupni.  
 
 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ 
A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
     Tato spolupráce je detailně popsána ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání – 
Porozumění (zveřejněn na webových stránkách školy). V naší základní škole nepracuje žádná odborová 
organizace. 
Všichni aktéři, kteří se v naší základní škole účastní výchovně vzdělávacího procesu věnují spolupráci s 
„okolím“ školy velkou pozornost. Vždyť je to i naším mottem. Mezi spolupracující subjekty lze mj. počítat: 

• Správní rada 

• Dozorčí rada 

• Školská rada 

• Pedagogická rada 

• Školní parlament 

• Zakladatelé 

• Občanské sdružení Na zelené louce (organizace mimoškolních a zájmových aktivit, Příměstského 
tábora) 

• Nadační fond Jičín – město pohádky (spolupráce při organizaci prestižního kulturně-společenského 
festivalu Jičín – město pohádky) 

• Sbor dobrovolných hasičů Veliš (organizace mimoškolních aktivit našich žáků – Mikulášské besídky) 

• Školská poradenská zařízení: 
o Pedagogicko psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Jičín 
o Pedagogicko psychologická poradna Mladá Boleslav 
o Pedagogicko psychologická poradna Semily 
o Pedagogicko psychologická poradna Pardubice 
o Pedagogicko psychologická poradna Turnov 
o Speciálně pedagogické centrum Trutnov 
o Středisko výchovné péče Hradec Králové 
o Centrum SASanka při Oblastní charitě Jičín 

• atd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy:    1. 9. – 12. 10. 2021 
 
Datum projednání ve Správní radě:   15. 10. 2021 
(projednávání se účastnili i zakladatelé obecně prospěšné společnosti) 
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy:  15. 10. 2021 
 
Datum projednání ve Školské radě ZŠBP, .o.p.s.: 15. 10. 2021 
 
Vypracoval: Jan Jiterský     


