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Ředitelka školy:   Mgr. Bc. Soňa Obická  
Zástupci ředitelky:   Mgr. Ivana Blažíčková (statutární zástupkyně),  
    PhDr. David Michálek (od 1. 8. 2017 jmenován druhým  
    zástupcem) 
Zřizovatel:    město Nymburk 
Adresa:   Tyršova 446, 288 02 Nymburk 
IČO:     709 26 255 
Red IZO:   600050939  
Telefon:     325 512 756 
E-mail:    skola@zstyrsova.cz  
Webové stránky:  www.zstyrsova.cz 
 
Součásti školy:  
a) Základní škola, Tyršova 446, Nymburk 
b) Školní družina při ZŠ, Tyršova 446, Nymburk 
c) Školní jídelna - výdejna při ZŠ, Tyršova 446, Nymburk 
d) Mateřská škola Růženka, Kolínská 1236, Nymburk, včetně jídelny 
                 
a) Základní škola 
Kapacita školy je 570 žáků (zvýšena od 10. 1. 2017). Ve školním roce 2017/2018 
navštěvovalo tuto školu celkem 570 žáků (100 % kapacity školy, I. stupeň 331 a II. stupeň 239 
žáků), z  nichž 206 (36 % z  celkového počtu) žáků dojíždělo z okolních obcí, 364 žáků (64 % 
z celkového počtu) mělo trvalé bydliště v Nymburce.  
V uplynulém školním roce byli žáci rozděleni do 25 tříd, průměrný počet žáků ve třídě byl 
22,8. K dispozici má škola 28 učeben, z toho 15 odborných. Škola realizuje školní vzdělávací 
program (ŠVP) „Škola aktivního učení“. 
Volitelné předměty jsou žákům nabízeny od 8. do 9. ročníku: sportovní hry (chlapci a dívky 
zvlášť), přírodovědná praktika, seminář angličtina v médiích, konverzace v anglickém jazyce  
a seminář z matematiky. Jako nepovinný předmět je k dispozici od 1. do 9. ročníku sborový 
zpěv.  
 
 
Zaměstnanci školy: 
 
Provoz subjektu zajišťovalo celkem 71 zaměstnanců, z toho: 

 pedagogických pracovníků ZŠ   45  

 vychovatelek školní družiny     8  

 pedagogických pracovníků MŠ     4  

 provozních zaměstnanců ZŠ     6  

 provozní zaměstnanec MŠ     1  

 provozních zaměstnanců ŠJ MŠ a ZŠ    7  

Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 
- příspěvková organizace 

mailto:skola@zstyrsova.cz
http://www.zstyrsova.cz/
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 školní psycholog      1  

 asistenti pedagoga    10  
 
 
Pedagogický sbor ZŠ je smíšený, tvoří jej převážně ženy. Všichni vyučující mají odbornou 
a pedagogickou způsobilost nebo si ji doplňují. Pedagogické pracovnice v MŠ požadované 
vzdělání splňují (3 VŠ a 1 VOŠ).  
 
 
Zápis do 1. třídy ZŠ na školní rok  2018/2019: 

Počet dětí u zápisu Odklad školní 
docházky 

Počet přijatých 
do 1. tříd 

Počet otevřených 
1. tříd 

81 11 70 3 

 
Výsledky přijímacího řízení na střední školy: 

Třída Počet žáků 
celkem 

Přijatých 
na SOU 

Přijatých 
na  SOŠ 

Přijatých 
na gymnázia 

V. 63 - - 5 (35,71 %)* 

IX. 52 12 (26 %)** 36 (67,5 %)** 6 (6,5 %)** 

* z celkového počtu žáků 5. tříd, kteří si podali přihlášku na gymnázium (celkem 14) 
** z celkového počtu žáků 9. tříd 

 
b) Školní družina při ZŠ 
Vedoucí školní družiny: Eva Bachtíková 
Telefon:   325 511 098 
Školní družinu navštěvovalo 221 žáků I. stupně, celkem bylo 8 oddělení. Družina se nachází 
v přízemí staré budovy ve třídách I. stupně. Celková kapacita ŠD je 240 dětí. Děti se mohly 
přihlásit do kroužků, ve kterých se věnovaly převážně výtvarným a rukodělným činnostem. 
Program ŠD byl zaměřen i na pohybové aktivity. V zimním období využívaly děti tělocvičnu,  
v létě školní hřiště. Prostory družiny slouží k různým hrám, práci na počítači, čtení dětské 
literatury. Provoz družiny je od 6:30 do 7:45 a od 11:35 do 17:00 hodin, školné bylo  
v uplynulém roce 800 Kč za rok. 
Školní družina byla i v minulém školním roce zapojena do projektu „Hodina pohybu navíc“ 
určeného pro děti 1. – 3. ročníku pod vedením zkušeného trenéra Mgr. Františka Tvrze. 
V uplynulém roce byl projekt po zahájení školního roku ukončen, i přesto kroužek vedla až  
do konce školního roku trenérka Šárka Vaněčková. Děti tak měly možnost se seznámit 
s rozličnými sportovními aktivitami v rozsahu 1 hodiny týdně. 
Další pohybové dovednosti žáci mohli získat v kroužku Krav Maga. V tomto kroužku se žáci 
seznámili se základními pravidly sebeobrany a vyzkoušeli si své reakce při řešení krizových 
situací. 
 
c) Školní jídelna - výdejna při ZŠ 
Vedoucí školní jídelny - výdejny: Marie Stachová (do 31. 7. 2017),  
     Vendula Petrová (od 1. 8. 2017) 
Telefon:     325 511 099 
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V uplynulém školním roce byly obědy dováženy ze ZŠ Letců R.A.F. 1989 p.o. z důvodu celkové 
rekonstrukce budovy Hlaholu č.p. 1565. Počet přihlášených žáků ke stravování byl ve školním 
roce 2017/2018 493 a zaměstnanců školy 46. 
 
 
d) Mateřská škola Růženka, Kolínská 1236, Nymburk 
Vedoucí učitelka:  Mgr. Jana Mádlová  
Telefon:   325 513 308 
Kapacita MŠ je 50 dětí, škola má 2 třídy (Krtečci a Žabičky). Zapsáno bylo 50 dětí, tj. 100 % 
kapacity mateřské školy. Děti jsou ve smíšeném kolektivu, který umožňuje získávat 
dovednosti od starších kamarádů. MŠ je umístěna v rozsáhlé zahradě, vybavena je 
zahradními prvky pro děti. Obě třídy plně vyhovují potřebám dětí. Kromě základní výchovně 
vzdělávací činnosti poskytovala škola nadstandardní péči: kurz plavání a pobyt v solné 
jeskyni. Děti se účastnily mnoha výtvarných soutěží. Provoz školy zajišťovaly 4 učitelky se 
100 % kvalifikací a 1 provozní pracovnice. Drobnou údržbu zajišťuje školník ze základní školy.   
Přípravu a výdej svačin a obědů zajišťuje 1 kuchař a 1 pomocná síla. Vedoucí školní jídelny 
při MŠ je Marie Stachová (od 1. 8. 2017). 
 
Materiální zajištění MŠ a ZŠ 
Škola má v souladu se směrnicí EU bezbariérový přístup. V přízemí přístavby je moderní 
jídelna s výdejnou, která má kapacitu 570 obědů. Obědy pro žáky a zaměstnance školy vaří 
školní kuchyně při ZŠ Komenského.  
Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, učební pomůcky jsou průběžně obměňovány. 
Postupně se nakupují nové učebnice a výukové počítačové programy. Žáci mohou využívat 
žákovskou knihovnu. Škola používá při výuce moderní programové a technické vybavení 
(interaktivní tabule, TV, videa, CD, DVD přehrávače, vizualizér a PC). Učebny jsou kompletně 
vybavené moderním a hygienicky vyhovujícím nábytkem, zázemí učitelů a kabinety se 
postupně obnovují. Do učebny PC 2 byly pořízeny výškově nastavitelné otočné židle, dle 
požadavků hygieny.  
Proběhla rekonstrukce kabinetů a učeben chemie a fyziky z projektu s názvem „Modernizace 
přírodovědných učeben“ s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006614. V kabinetech chemie 
a fyziky byla provedena kompletní výbava nábytku, udělány nové podlahy a provedena 
výmalba. V učebně fyziky a chemie byly udělány nové podlahy a vyměněné vestavné skříně, 
udělán ohřev teplé vody a pořízena velká magnetická tabule s laserovým projektorem. 
V učebně fyziky byl navíc postaven tunel s elektrickými rozvody, ke katedře přívod teplé  
a studené vody a pořízeno elektrické zatemnění pro optiku. 
Budova je elektronicky zabezpečena. Vstup do školy je zabezpečován pomocí videotelefonu 
a elektronického ovládání dveří. Škola má k dispozici Zelenou laboratoř a auditorium. Škola 
již čtvrtým rokem plně využívá systém Bakaláři, tedy elektronickou žákovskou knížku, třídní 
knihu a školní matriku. 
Vzhledem ke stáří serveru byl koncem školního roku 2017/2018 vyměněn stávající zastaralý 
server, který již nedostačoval výkonnostně a kapacitně současným IT požadavkům. 
 
Investice a opravy  
V základní škole proběhly pravidelné práce a údržba: výmalba části učeben a chodeb, 
výměna svítidel, čištění fasády a skleněného kšiltu nad vchodem, oprava a vyčistění 
projektorů a PC, oprava herních prvků na hřišti, položení nové podlahy v šatně ŠD.  
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ZŠ se v září 2017 zapojila do projektu „Modernizace přírodovědných učeben“ viz. výše. Dále 
bylo pořízeno nové vybavení jako myčka do ŠJ, nástěnky, piknikové stoly pro výuku na školní 
zahradě, nábytek. 
V MŠ také proběhla pravidelná údržba: čištění střechy, okapů a svodů, oprava a nátěr 
herních prvků, výměna písku v pískovišti, nákup nových hraček a stavebnic, obměna stříšek 
nad vchody do budovy, oprava poničené fasády od datla. 
 
Nedostatky školy  
Nedostatečné sportovní zázemí (chybějící kvalitní venkovní sportoviště a nedostatečná 
kapacita tělocvičny). Ve sledovaném roce se pokračovalo ve zpracovávání studie  
na přestavbu vedlejšího kulturního domu (zakoupen městem v prosinci 2014), ve kterém by 
měla být vybudována velká tělocvična, třídy školní družiny a ve spojovacím traktu se školou  
i školní kuchyně. 
 
Požadavky školy  
V MŠ Růženka je třeba generálně zrekonstruovat kuchyň a sociální zařízení pro personál 
(elektroinstalace, rozvody, vzduchotechnika, odpady). 
 
Záměr školy  
Smyslem školy je vybavit žáky klíčovými schopnostmi k učení a řešení problémů, 
kompetencemi komunikativními, sociálními, občanskými i pracovními. Hlavním posláním 
školy je i do budoucna vzdělávat žáky s porozuměním. Vyučující se proto budou i nadále 
zúčastňovat akcí, na kterých se seznamují s efektivními metodami práce a budou se snažit 
i nadále vytvářet výrazně lepší podmínky pro zdravé a efektivní učení. 
 
Účast školy v projektech 
Ve sledovaném školním roce se škola účastnila projektu EU „Naše škola“ s reg. č. CZ 
.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005660, s názvem – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
– šablony pro MŠ a ZŠ – výše dotace je 1.586.828,00 Kč a je na dva roky. 
V září 2017 se škola zapojila do 1.výzvy MAS PODLIPANSKO-IROP-1.3. Vzdělávání s projektem 
„Modernizace přírodovědných učeben“ s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006614 – 
modernizace učebny chemie a fyziky spolu s dvěma příslušnými kabinety pro pedagogy  
a vznik venkovní učebny. Dotace byla ve výši 2.974.429,35 Kč, projekt byl již ukončen. 
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Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589,  
- příspěvková organizace 

 
Ředitel školy:    Mgr. Tomáš Danzer 
Zástupci ředitele:   Mgr. Ivan Mezlík (I. stupeň),  
    Mgr. Martin Schreyer (II. stupeň) 
Zřizovatel:    město Nymburk 
Adresa:   Komenského 589/12 
IČO:     498 62 570 
Red IZO:   600050866 
Telefon:    325 519 511 
Fax:    325 519 521  
E-mail:    info@zs-komenského.cz 
Webové stránky:   www.zs-komenskeho.cz 
 
 
Součásti školy: 
a) Základní škola, Komenského 589, Nymburk 
b) Školní družina při ZŠ Komenského 589, Nymburk 
c) Školní klub při ZŠ Komenského 589, Nymburk 
d) Školní jídelna, Komenského 1565/11 (budova Hlaholu), Nymburk 
e) Mateřská škola Čtyřlístek, Masarykova 1585, Nymburk, vč. jídelny  
f) Mateřská škola Sluníčko, Resslova 247, Nymburk, vč. jídelny 
 
a) Základní škola 
Kapacita školy je 880 žáků (navýšena od 1. 9. 2016). Ve školním roce 2017/2018 
navštěvovalo tuto školu celkem 823 žáků (94 % kapacity školy, I. stupeň 455 a II. stupeň 367 
žáků), z nichž 259 (31,5 %) žáků bylo dojíždějících z okolních obcí, 564 žáků mělo trvalé 
bydliště v Nymburce (68,5 %). Žáci byli rozděleni do 32 tříd, průměrný počet žáků ve třídě 
byl 25,7. Škola má k dispozici 39 učeben, z toho 10 odborných. Vzdělávací program ZŠ je 
„Škola poznání, pohybu a inspirace“. 
Volitelné předměty jsou nabízeny žákům od 7. ročníku: ruský nebo německý jazyk, 
přípravná cvičení z českého jazyka a matematiky, mediální výchova (školní časopis), 
přírodovědná praktika, motivační pokusy, sportovní hry, regionální dějiny, hravá geometrie, 
finanční matematika, výtvarné techniky, dramatická výchova, ekologie a evropské státy.  
 
Zaměstnanci školy: 
 
Provoz subjektu zajišťovalo celkem 118 zaměstnanců z toho: 

  pedagogických zaměstnanců ZŠ  47  

  vychovatelek školní družiny     8  

  učitelek MŠ     12  

  provozních pracovníků ZŠ   10  

  provozní pracovnice MŠ     4  

  provozních pracovníků ŠJ ZŠ a MŠ  16  

mailto:info@zs-komenského.cz
http://www.zs-komenskeho.cz/
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  školní psycholog      1  

  asistenti pedagoga      17 

 Speciální pedagog                                                1 

 Školní asistenti                                                      2   
 
Pedagogický sbor je smíšený a věkově pestrý. Všichni učitelé mají vysokoškolské vzdělání, 
které si doplňují a rozšiřují v rámci dalšího vzdělávání. Provozní zaměstnanci zabezpečovali 
bezproblémový chod jednotlivých součástí školy. 
 
 
Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2018/2019: 

Počet dětí u zápisu Odklad školní 
docházky 

Počet přijatých 
do 1. tříd 

Počet otevřených 
1. tříd 

91 7 84 4 

 
Výsledky přijímacího řízení na střední školy: 

Třída Počet žáků celkem Přijatých na SOU Přijatých na SOŠ Přijatých 
na gymnázia 

V. 105 - - 7( 30,43 %)* 

IX. 89 15 (16,9 %)** 64 (71,9 %)** 10 (11,2 %)** 

* z celkového počtu žáků 5. tříd, kteří si podali přihlášku na gymnázium (celkem 23) 
** z celkového počtu žáků 9. tříd 

 
 
b) Školní družina při ZŠ 
Vedoucí školní družiny: Taťána Caňkářová 
Družina je umístěna v 6 třídách prvního stupně ZŠ a v Mediatéce. Kapacita družiny je 240 
dětí (navýšena od 1. 9. 2016), využitá žáky I. stupně na 100 %. Družina je podle věku dětí 
rozdělena do 8 oddělení. Provoz zajišťovalo celkem 8 vychovatelek (včetně vedoucí 
vychovatelky, 2 na zkrácený úvazek), z toho 1 na částečný úvazek. Výchovná činnost 
probíhala podle Výchovně vzdělávacího programu ŠD, který je součástí ŠVP a rozvíjí 
jednotlivé kompetence. Družina nabízí dětem zájmové, odpočinkové, sportovní a rekreační 
činnosti. Děti měly možnost navštěvovat aulu, tělocvičnu na sportovní aktivity v rámci 
projektu Hodina pohybu navíc – Basket s trenéry Basket Nymburk. Provozní doba ŠD je  
od 6:15 do 17:00 hodin.      
 
c) Školní klub při ZŠ  
Klub je umístěn v Mediatéce, provoz zajišťovaly 2 vychovatelky ze školní družiny. Kapacita 
klubu je 100 žáků. Klub byl pro žáky I. stupně k dispozici před zahájením vyučování, během 
polední přestávky a po skončení výuky do 17:00 hodin. Školní klub (dále jen ŠK) pracoval 
podle celoročního plánu, který navazuje na školní vzdělávací program. Činnost ŠK byla 
zaměřena na rozvoj osobnosti, mezilidských vztahů, vzájemné komunikace, kladného 
přístupu k životu, zájmu žáků a jejich zálibám. K dispozici mají žáci počítač s připojením 
na internet, knihy, časopisy, přehrávače, interaktivní tabuli a další zájmové vybavení. 
K pohybovým aktivitám mají žáci k dispozici atrium školy a stoly na stolní tenis. 
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d) Školní kuchyně a jídelna 
Vedoucí školní jídelny: Olga Nechvílová 
Ve školním roce 2017/2018 probíhala celková rekonstrukce budovy Hlaholu č.p. 1565,  
ve které je umístěna školní kuchyně a jídelna. Z tohoto důvodu nebyla školní kuchyně a 
jídelna provozována. Stravování pro žáky a zaměstnance školy bylo zabezpečováno 
náhradním způsobem. Ke stravování bylo v uplynulém školním roce přihlášeno 720 žáků a 77 
zaměstnanců školy. 
 
e) Mateřská škola Čtyřlístek, Masarykova 1585, Nymburk 
Vedoucí učitelka:  Bc. Lucie Pažoutová (do 30. 6. 2017) 
    Dana Michnová (od 1. 7. 2017)    
Telefon:   325 512 891 
Kapacita školy je 74 míst (navýšena od 1. 9. 2016). V uplynulém školním roce bylo zapsáno 
na denní docházku 74 dětí, tj. 100 % kapacity školky. Provozní doba MŠ byla od 6:15 
do 16:30 hodin. Děti jsou podle věku rozděleny do 3 tříd (Berušky, Motýlci a Včeličky). Kromě 
základní vzdělávací činnosti podle školního vzdělávacího programu „Čtyři lístky k poznání“ 
poskytuje škola nadstandardní péči v mnoha kroužcích (plavání, solná jeskyně, keramika, 
výtvarné soutěže). Škola pořádá každoročně školu v přírodě, děti navštěvují kulturní akce, 
jezdí na výlety do přírody.  
Provoz školy zajišťovalo 6 učitelek (vč. zástupkyně ředitele pro MŠ) na plný úvazek, 3 
asistentky a 5 provozních zaměstnanců. MŠ má vlastní kuchyň s přímým výdejem jídla  
do dvou stálých jídelen a prádelnu. Kolem budovy je rozlehlá a dobře vybavená zahrada. 
Kvalifikovanost učitelek je 100 %.  
 
f) Mateřská škola Sluníčko, Resslova 247, Nymburk 
Vedoucí učitelka:  Helena Hüblbauerová (do 31. 8. 2017) 
   Bc. Kateřina Hrbáčková (od 1. 9. 2017)  
Telefon:   325 512 418   
Kapacita školy je 75 míst. V uplynulém školním roce bylo přihlášeno k denní docházce 
75 dětí (100 % kapacity školky), rozděleny byly do 3 tříd (Berušky, Motýlci a Žabičky). 
Provozní doba MŠ byla od 6:15 do 16:30 hodin. Výchovně vzdělávací činnost vychází 
ze školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima“.  
Cílem programu bylo nenásilnou a hravou formou rozvíjet u dětí všechny potřebné 
kompetence s ohledem na jejich individuální schopnosti a dovednosti. Kromě základní 
vzdělávací činnosti poskytuje škola nadstandardní péči (plavání, výtvarný kroužek, solná 
jeskyně, účast v soutěžích). Děti absolvovaly mnoho divadelních a koncertních představení, 
výletů, účastnily se výtvarných a zábavných činností společně s rodiči.  
Provoz zajišťovalo 6 učitelek (vč. zástupkyně ředitele pro MŠ), 2 asistentky pedagoga,  
1 školní asistentka (dva dny v týdnu) a 6 provozních pracovnic.  
Kvalifikovanost učitelek je 100 %. 
 
Materiální zajištění provozu ZŠ a MŠ 
Ve škole je vybudovaný bezbariérový přístup, včetně výtahu. Škola je vybavena dostatečným 
množstvím školního nábytku, který splňuje funkční, estetické i bezpečnostní požadavky 
školního provozu. Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben je na vysoké úrovni. Všechny 
kmenové třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou, projektorem a kvalitním PC 
s odpovídajícím operačním systémem. Počítačová vybavenost je pravidelně modernizována. 
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Škola je nadstandardně vybavena pro provozování halových sportů, ke kterým využívá svoji 
multifunkční sportovní halu. Pro výuku tělesné výchovy je využívána i aula a malá tělocvična 
v sousedním gymnáziu a venkovní hřiště SOŠ a SOU Nymburk. Dle finančních možností 
probíhala obměna starých učebnic za nové, případně pořizování učebnic pro nové předměty. 
Ve školním roce 2017/2018 bylo zakoupeno velké množství nových pomůcek (nástěnné 
obrazy, tabulky, obrázky, modely). Audiovizuální a výpočetní technika, i přes její rychlé 
technické zastarávání, je na velmi vysoké úrovni. Všichni vyučující pracují s interaktivními 
učebnicemi téměř ve všech vzdělávacích oblastech a vyplňují elektronické třídní knihy. 
Škola provozuje doplňkovou činnost - pronajímá sportovní halu a auditorium. 
 
Investice a opravy 
V termínu od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2018 proběhla celková rekonstrukce budovy Hlaholu č.p. 
1565, ve které je umístěna kuchyně, školní jídelna a část učeben I. stupně. Budova dostala 
novou fasádu, která barevně koresponduje s barvou fasády ZŠ. Stavební práce zahrnovaly 
dále rozvody elektřiny, izolace, omítky, výměnu oken, výměnu oken, zateplení, nové sociální 
zařízení pro žáky a personál kuchyně, kuchyňský blok, instalaci vzduchotechniky, rozvody 
topení, podlahy, dlažby a obklady. Došlo tedy ke zkvalitnění učebních prostor pro tři třídy  
I. stupně a ke zlepšení technického zázemí školní kuchyně a jídelny. 
 
Nedostatky školy  
Nedostatek kabinetů a prostor pro pomůcky (matematika, výtvarná výchova, český jazyk, 
občanská výchova a výchova ke zdraví). Kapacita školy je od počátku projekčně 
nadhodnocena, kmenové třídy musí být umisťovány i do odborných učeben, které byly 
koncipovány pro menší počet žáků. Akustika ve třídách je problematická, v letním období je 
nedostatečné větrání učeben.  
 
Požadavky školy 
V MŠ Čtyřlístek bude třeba nakoupit nové zahradní vybavení na školní zahradu včetně 
hraček, zrealizovat druhý zahradní domeček na nářadí a hračky a mlhoviště, nakoupit nové 
didaktické pomůcky. V MŠ Sluníčko je v plánu výstavba lanových a lezeckých prvků, nakoupit 
nové didaktické pomůcky. Dále přemístit interaktivní tabule do třídy Motýlků a založit 
bylinkovou zahradu. 
 
Záměr školy 
Uvažuje se do budoucna kompletně vybavit školu elektronickými učebnicemi.  
 
Účast školy v projektech 
Škola je zapojena do „Programu pro podporu společného vzdělávání na ZŠ a MŠ 
Komenského Nymburk“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003838., který je realizován od 
1.1.2017 do 31.12.2018. 
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Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R. A. F. 1989  
- příspěvková organizace 

 
Ředitel školy:    Mgr. Jiří Cabrnoch 
Zástupce ředitele:   Mgr. Radek Procházka 
Zřizovatel:    město Nymburk 
Adresa:   Letců R.A.F. 1989, 288 03 Nymburk 
IČO:     709 26 298 
Red IZO:   600050858  
Telefon:    325 531 063, 325 538 422 
E-mail:    info@zs-raf.cz 
Webové stránky:   www.zs-raf.cz 
 
Součásti školy: 
a) Základní škola, Letců R. A. F. 1989, Nymburk 
b) Školní družina při ZŠ Letců R. A. F. 1989, Nymburk 
c) Školní klub při ZŠ Letců R. A. F. 1989, Nymburk 
d) Školní jídelna při ZŠ Letců R. A. F. 1989, Nymburk 
e) Mateřská škola Adélka, Letců R. A. F. 1989, Nymburk, vč. výdejny 
f) Mateřská škola U pejska a kočičky, Karla Čapka 1968, Nymburk, včetně jídelny  
g) Mateřská škola Větrník, Okružní 2076, Nymburk, vč. jídelny.   
 
a) Základní škola 
Kapacita školy byla dle rejstříku škol 600 žáků (zvýšena od 1. 9. 2016). Ve školním roce 
2017/2018 navštěvovalo tuto školu celkem 582 žáků (97 % kapacity školy, I. stupeň 358,  
II. stupeň 224), z toho dojíždějících bylo 136 (23,37 % z celkového počtu žáků), žáků 
s trvalým bydlištěm v  Nymburce bylo 446 (76,63 % z celkového počtu žáků). Žáci školy byli 
rozděleni do 25 tříd. Škola má k dispozici 20 kmenových a 10 odborných učeben. Průměrný 
počet dětí ve třídě byl 22,4.          
Ve škole probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu „Škola vzájemné úcty 
a veselých barev.“  Jejím cílem je výchova žáků k samostatnosti a schopnosti aplikovat 
získané znalosti v praxi. 
Volitelné předměty: Praktická informatika v 6.–9. ročníku, Barevná angličtina v 1.–2. ročníku. 
Při volbě volitelného předmětu bylo přihlíženo k personálním a provozním možnostem školy, 
ale také k budoucí orientaci v oblasti volby povolání. Od nového školního roku škola plánuje 
širší možnosti výběru volitelných předmětů. Volitelné předměty jsou od 6. ročníku. 
Od 1. ročníku se vyučuje jako povinný předmět anglický jazyk. O ostatní cizí jazyky žáci 
neprojevili zájem. Od 7. ročníku se vyučoval druhý cizí jazyk – němčina.  
 
Zaměstnanci školy: 
Provoz subjektu zajišťovalo v uplynulém školním roce 116 pracovníků, z toho: 

 pedagogických zaměstnanců ZŠ     49 

 vychovatelek školní družiny        6  

 učitelek MŠ       33  

 provozních pracovníků MŠ     16  

 provozní pracovníci ZŠ a školní jídelny   18 

mailto:info@zs-raf.cz
http://www.zs-raf.cz/
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 školní psycholog       1 

 asistenti pedagoga       10 
 
Pedagogický sbor je smíšený a věkově pestrý. Všichni učitelé mají vysokoškolské vzdělání, 
které si doplňují a rozšiřují v rámci dalšího vzdělávání. 
 
 
Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2018/2019:  

Počet dětí u zápisu Odklad šk. 
docházky 

Počet přijatých do 1. 
tříd 

Počet otevřených 1. tříd 

73 13 60 3 

 
Výsledky přijímacího řízení na střední školy: 

Třída Počet žáků 
celkem 

Přijatých 
na SOU 

Přijatých na SOŠ Přijatých na gymnázia 

V. 68 - - 3 (15 %)* 

IX. 54 10 (18,5 %)** 37 (68,5 %)** 7 (13 %)** 
* z celkového počtu žáků 5. tříd, kteří si podali přihlášku na gymnázium (celkem 20) 
** z celkového počtu žáků 9. tříd 

 
 
b) Školní družina při ZŠ   
Vedoucí školní družiny:  Ludmila Bartošová 
Telefon:    603 914 358 
Ve školním roce 2017/2018 bylo ve školní družině zapsáno celkem 180 dětí 1. stupně. ŠD se 
nachází částečně ve třídách I. stupně. Provoz ŠD je od 6:00 do 17:00 hodin a má 6 oddělení. 
Ve školní družině se pracuje s dětmi podle vzdělávacího programu „Barevný svět dětí“. Při ŠD 
jsou 4 zájmové kroužky: taneční, sportovní, keramický, výtvarný a Šikulka. V uplynulém 
školním roce ŠD zorganizovala pro žáky zcela nové akce jako: vystoupení Krejčíka Honzy, 
Zahradní párty, Školní akademie nebo projekt Pomoc rodičům. ŠD se zúčastňuje mnoha 
výstav, výtvarných akcí i výchovných a zábavných akcí. Velmi oblíbené byly především akce 
za účasti rodičů, kteří se mnohdy podíleli na jejich organizaci. Pro svoji činnost využívá  
i venkovní zahradu. Další oblíbenou aktivitou byl kroužek malých basketbalistů ve spolupráci 
s Basketbalovým centrem mládeže. Do ŠD byly zakoupeny nové hračky, stavebnice, 
sportovní náčiní a zahradní vybavení. Školné v družině činilo 800 Kč za rok. 
 
 
c) Školní klub při ZŠ    
Klub se věnuje dětem v mimoškolním čase a má maximální kapacitu 350 žáků. V uplynulém 
školním roce 2017/2018 navštěvovalo klub celkem 188 žáků. Žáci využívali kroužky výtvarný, 
taneční, vaření, šikulka, keramika, žurnalistika, zobcová flétna, plavání, cvičení z matematiky 
a cvičení z českého jazyka. V novém školním roce bude rozšířena nabídka kroužků o sport  
a florbal. Cílem je zvýšit zájem o kroužky u žáků 2. stupně.  
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d) Školní jídelna,  Letců R.A.F. 1989, Nymburk 
Vedoucí školní jídelny:  Kateřina Šibravová  
Telefon:    315 810 312, 731 763 047 
Školní jídelna v roce 2017/2018 zastupovala ŠJ ZŠ Komenského, která byla v uplynulém roce 
v rekonstrukci a která dodává obědy také do ZŠ Tyršova. 
Školní jídelna má kapacitu 1 310 obědů. Počet přihlášených dětských strávníků ZŠ byl 
v uplynulém školním roce 519 (89,18 % žáků školy). Počet přihlášených dětských strávníku 
MŠ Adélka byl v uplynulém roce 148. Ze ZŠ Tyršova bylo přihlášeno celkem 530 strávníků. 
Průměrně jídelna měsíčně vypravila 1015 obědů. 
Školní jídelna nad rámec své činnosti pro žáky denně připravuje svačiny. 
 
 
e) Mateřská škola Adélka, Letců R.A.F. 1989, Nymburk 
Vedoucí učitelka:  Jana Rýdlová 
Telefon:   325 533 145 
Kapacita mateřské školy je 148 míst (6 tříd). Ve školním roce 2017/2018 byla tato kapacita 
naplněna na 100 %. Mateřská škola měla k dispozici 6 učeben, pracuje podle Rámcového 
programu pro předškolní vzdělávání. Děti reprezentovaly mateřskou školu na festivalu 
Mateřinka, na dnech Evropské hudby a na několika dalších společenských akcích. Pro rodiče 
a širokou veřejnost byla připravena v nymburském Hálkově městském divadle Vánoční 
akademie. Na podporu správného vývoje chodí děti na plavání, bruslení a absolvují sportovní 
aktivity (gymnastiku, míčové hry aj.). Sportovní úroveň dětí je na vysoké úrovni, většina dětí 
sportuje i mimo školku. Plní se tak záměr školy motivovat děti k větší pohybové aktivitě. Dvě 
třetiny dětí uměly na konci školního roku plavat a všechny děti, které se zúčastnily zimní 
školy v přírodě, se naučily lyžovat.  Děti také výborně zvládly základy gymnastiky, atletiky  
a míčových her. Na akcích MŠ často pomáhají rodiče a to jak personálně tak i sponzorsky. 
O provoz mateřské školy se staralo celkem 12 100 % kvalifikovaných učitelek, 3 provozní 
zaměstnanci a 1 pracovní síla na dovoz a výdej stravy. Provozní doba je od 6:30 do 17:00 
hodin. 
 
f) Mateřská škola U pejska a kočičky, Karla Čapka 1968, Nymburk  
Vedoucí učitelka:  Hana Adamcová 
Telefon:   325 532 092    
Škola má stanovenou kapacitu 115 míst, je pětitřídní, s vlastní vývařovnou a prádelnou. 
V uplynulém školním roce bylo zapsáno k pravidelné docházce 115 dětí, což je 100 % 
kapacity školy. Škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu, který vychází 
z Rámcového programu předškolního vzdělávání. Vychází z týdenních témat, která jsou 
přizpůsobována potřebám a zájmům dětí. V této škole je respektována individualita dítěte. 
Děti jsou vedeny k chápání odlišnosti jiných dětí, respektu a k úctě k člověku jako takovému.  
Kolektiv MŠ se poněkud obměnil. Provoz školy zajišťovalo 10 kvalifikovaných učitelek na 
plný úvazek a 2 provozní pracovnice. Stravu pro děti i zaměstnance této mateřské školy 
připravovaly 4 pracovnice (z toho 2 na zkrácený pracovní úvazek). Chod prádelny zajišťuje  
1 pracovnice, která pere i pro další školky, popř. pro ZŠ. 
Škola podporuje rozvoj dětí jak po stránce psychické, tak pohybové: výuka AJ, bruslení, 
plavání, kroužek jógy, keramika. Velmi intenzivní spolupráce probíhá mezi MŠ a ZŠ Letců 
R. A. F., kde navštěvují předškolní děti klub malých školáků. Vzájemná důvěra mezi 
zaměstnanci, dětmi a rodiči je posilována různými společnými akcemi: zahajovací táborový 
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oheň, výlety, kulturní akce, soutěže a oslava Dne dětí. Každoročně je pořádána škola 
v přírodě. Pro děti s vadou řeči byla rodičům nabídnuta individuální logopedická péče. Zájem 
o umístění dětí ve školce převyšuje kapacitní možnosti. Provozní doba je od 6:15 do 17:00 
hodin. 
Na podzim roku 2017 byla provedena rekonstrukce vnějších rozvodů. Tímto by měl být 
vyřešen dlouholetý problém s neefektivně vynakládanými prostředky na provizorní opravy  
a bude možné více prostředků investovat do dalšího rozvoje a vybavení školy.   
 
g) Mateřská škola Větrník, Okružní 2076, Nymburk 
Vedoucí učitelka:  Šárka Michlová 
Telefon:   325 532 770 
Kapacita této školy je 100 míst (4 třídy). V uplynulém školním roce 2017/2018 bylo zapsáno 
100 dětí na stálou docházku, což je 100% kapacity školy. Provoz zajišťovalo 8 učitelek  
a 2 provozní pracovnice. V jídelně pracují pracovnice na 2,62 úvazku. Tyto pracovnice 
zajišťují stravu pro děti i zaměstnance mateřské školy.  
Do školky nastoupila nová vedoucí učitelka Šárka Michlová a došlo také k doplnění 
pedagogického sboru. MŠ pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „Jaro, léto, 
podzim, zima, v každé době je mi prima“. Školka spolupracuje se ZŠ, DDM nebo ZUŠ. 
V uplynulém školním roce se děti účastnily různých akcí a kroužků jako například: plavání, 
divadelní představení, karneval, školka v přírodě, výtvarné soutěže. Každoročně školka 
pořádá pro rodiče a známé vánoční a velikonoční besídky. Provozní doba mateřské školy je 
od 6:15 do 17:00 hodin. 
 
Investice a opravy 
Během školního roku 2017/2018 se škola snažila hospodařit, aby byl provoz maximálně 
efektivní. Většina nákladů však šla do opakovaných oprav. V MŠ Pejsek a kočička došlo 
k rekonstrukci vnějších rozvodů a školka tak byla od září do listopadu mimo provoz. Část 
provozních prostředků byly použity na vybavení školní jídelny a kuchyně, která celý školní rok 
zastupovala školní jídelnu ZŠ Komenského.   
 
Nutné investice 
Je třeba zajistit výměnu vnějších rozvodů vody v ZŠ i MŠ, rekonstrukci odvětrávání v objektu 
školní jídelny ZŠ a rekonstrukci areálu školního hřiště, běžecké dráhy a oplocení. Dále je 
v plánu celková rekonstrukce MŠ Větrník a rozvody vody v kuchyni ŠJ, které je jsou již 
zastaralé. 
 
 
Záměr školy 
V novém školním roce chce škola rozšířit výběr volitelných předmětů a v šestém ročníku 
přidat hodinu tělesné výchovy navíc. V rámci zájmových útvarů se škola snaží nabídnout větší 
prostor pro sportovní aktivity. 
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SOUHRN MŠ  
 
Kapacita šesti mateřských škol na území města Nymburk, zřízených Městem Nymburk 
(v rámci 3 právních subjektů ZŠ a MŠ), byla ve školním roce 2017/2018 celkem 562 míst 
(naposledy byla navýšena od 1. 9. 2016 o 1 místo).  
Přihlášeno k trvalé docházce bylo ve školním roce 2017/2018 celkem 562 dětí, t.j. 100 % 
kapacity všech MŠ.  
 

MŠ 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 kapacita skutečnost* kapacita skutečnost* kapacita skutečnost*  

Sluníčko 75 75 75 75 75 75 

Čtyřlístek 73 73 74 73 74 74 

U pejska a 
kočičky 

115 115 115 115 115 115 

Větrník 100 100 100 100 100 100 

Adélka 148 148 148 148 148 148 

Růženka 50 50 50 50 50 50 

CELKEM 561 561 562 561 562 562 

 

SOUHRN ZŠ  
 
Nymburské základní školy měly ve školním roce 2017/2018 celkovou kapacitu zapsanou 
v rejstříku škol 2 050 žáků.  
Ve školním roce 2016/2017 plnilo školní docházku v  nymburských ZŠ celkem 1 957 žáků 
(95,5 % celkové kapacity škol, oproti loňskému školnímu roku je nárůst o 87 žáků). Z  tohoto 
počtu bylo 592 žáků dojíždějících z okolních obcí (30 % všech žáků) a 1 365 žáků s trvalým 
bydlištěm v Nymburce (70 % všech žáků).  
 

ZŠ 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 kapacita skutečnost kapacita skutečnost kapacita skutečnost 

Komenského 836 826 880 857 880 823 

Letců R.A.F.  560 507 600 548 600 582 

Tyršova  540 537 570 552 570 570 

CELKEM 1 936 1 870 2 050 1 957 2 050 1 975 
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SOUHRN ŠD 
 
Ve školním roce 2017/2018 byla kapacita školních družin při nymburských základních 
školách celkem 660 dětí. Školní družiny navštěvovalo celkem 641 dětí (96 % celkové 
kapacity). 
 
 

ŠD 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 kapacita skutečnost kapacita skutečnost kapacita skutečnost 

Komenského 210 210 240 240 240 240 

Letců R.A.F. 180 180 180 180 180 180 

Tyršova  240 219 240 211 240 221 

CELKEM 630 609 660 631 660 641 

  



17 
 

Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk,  
Palackého třída 574 

 
Ředitelka školy:       Bc. Věra Janišová  
Zástupkyně ředitelky:   Bc. Daniela Vodičková, 
Zřizovatel:         Středočeský kraj  
Adresa:    Palackého třída 574, 288 02 Nymburk 
IČO:          676 73 015  
Red IZO:    600002292 
Telefon:          325 512 285, 325 511 767  
Fax:     325 512 285 
E-mail:         zuska.nbk@seznam.cz  
Webové stránky:       www.zus-nymburk.cz  
 
  
Škola byla založena v roce 1931. Ve školním roce 2017/2018, tak jako v předchozích letech 
probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Pohádka“  
(P - pohyb, H - hudba, D - dramatika, K - kreslení ).    
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo ZUŠ celkem 782 žáků + 12 SPD (studium 
pro dospělé).  
Škola vyučovala 4 obory: 
 

OBOR              POČET ŽÁKŮ 

hudební 472 

výtvarný 217 

taneční  79 

literárně-dramatický 14 

Celkem 782 + 12 SPD (studium dospělých – z toho 6 SŠ) 

 
Zaměstnanci školy ve školním roce 2017/2018: 
Celkem 37 zaměstnanců, z nichž bylo 34 pedagogických a 3 nepedagogičtí. 
  
Výsledky přijímacího řízení: 
Talentového průzkumu do všech oborů se zúčastnilo celkem 122 uchazečů, z tohoto počtu 
bylo vybráno 95 uchazečů a všichni nastoupili ke studiu na ZUŠ.   
 
Ukončení vzdělávání: 
Postupové zkoušky konalo celkem 423 žáků. I. stupeň základního vzdělání ukončilo 46 žáků, 
2. stupeň 32 žáků. Docházku do ZUŠ ukončilo 42 žáků (bez ukončení stupně vzdělání). 5 žáků 
bylo přijato na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření. Řada absolventů ZUŠ je 
zapojena do souborů: Hlahol Nymburk, VOX nymburgensis, Divadelní soubor Hálek, 
Nymburský komorní orchestr a další. 
  
Charakteristika školy: 
Při škole působí pěvecký sbor „Canzonetta“ (nový název od školního roku 2015/2016) spolu 
se sborem „Žabky“ (složen z mladších žáků školy).  

mailto:zuska.nbk@seznam.cz
http://www.zus-nymburk.cz/
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Ve škole působí Pěvecký komorní sbor (PKS), komorní soubory příčných a zobcových fléten, 
kytarový soubor a smyčcový soubor Virtuosi Nymburgense.  
Ve školním roce 2017/2018 byla v Hálkově divadle opět uvedena opera V. Blodka „V studni“, 
kterou nastudoval pěvecký komorní sbor pod vedením Petra Dolejšího. 
ZUŠ se v uplynulém školním roce účastnila II. ročníku celostátní akce ZUŠ OPEN. Smyčcový 
soubor „Virtuosi Nymburgese“ spolu se sborem „Canzonetta“ a žáky tanečního oboru se 
zúčastnili společného koncertu ZUŠ v Benátkách nad Jizerou. 
Každoročně jsou doplňovány archivy not, knihovny literárně-dramatického a výtvarného 
oboru. Budova školy je majetkem Středočeského kraje a je umístěna téměř v centru města. 
Dlouhodobě se škola potýká s nedostatkem učeben a kabinetů, s rozšířením o půdní vestavbu 
je po letech usilování počítáno na období 2019 – 2020. Škola si v uplynulém roce pronajímala 
3 učebny od sousedícího institutu SVI AJAK, které financovala z části z dotace kraje a z části 
z úplat za vzdělání. 
 
Činnost školy: 
Činnost školy vycházela v uplynulém školním roce z celoročního plánu práce školy. Škola se 
aktivně zapojuje do kulturního dění města i regionu. Je nedílnou součástí kultury v Nymburce 
a blízkém okolí. Ve školním roce bylo uspořádáno přes 90 veřejných akcí. Koncerty se konají 
v sále ZUŠ, v Hálkově divadle, v sále NKC, v kapli sv. Jana Nepomuckého a dalších prostorách 
Nymburka a okolí. Kromě již tradičních koncertů, kterých se ZUŠ každoročně účastní nebo je 
pořádá, jako jsou Adventní koncerty, koncerty v rámci festivalu B.M.Černohorského atd., se 
škola nově zapojuje do celostátní akce ZUŠ OPEN a uspořádala koncert k uctění památky paní 
učitelky Ivanky Kořínkové. 
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Základní škola, Mateřská škola speciální, Dětský domov, Školní 
družina a Školní jídelna Nymburk, Palackého třída 515 

 
Ředitelka školy:   Mgr. Radka Klímová 
Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Eva Zoubková 
Zřizovatel:    Středočeský kraj 
Adresa:   Palackého třída 515, 288 02 Nymburk 
IČO:    624 44 191 
Red IZO:   600 027 937 
Telefon:    325 513 946, 602 211 819 
E-mail:    zsdd@zsdd.cz  
Webové stránky:  www.zsdd.cz 
 
Součásti školy:  
a) Základní škola, Palackého třída 515, Nymburk, tel. 325 513 946 

2 obory vzdělávání – Základní škola speciální, Základní škola 
b) Speciální mateřská škola, B. Smetany 615, Nymburk, tel. 325 514 295 
c) Školní družina, Palackého třída 515, Nymburk, tel. 325 513 946 
d) Dětský domov, Resslova 612, Nymburk, tel. 325 515 410  
     Odloučené pracoviště, Topolová 595, Milovice, tel. 325 575 850 
e) Školní jídelna, Resslova 612, Nymburk, tel. 325 512 286 
f) Střední škola (Praktická škola dvouletá) – zapsána do rejstříku 18. 7. 2017 
         
  
Kapacita a naplněnost v roce 2017/2018:  

Typ školy/školského 
zařízení 

Nejvyšší povolený počet 
žáků/dětí 

Skutečný počet žáků/dětí 

ZŠ praktická 140 41 

ZŠ speciální   10 7 

Mateřská škola   15 8 

Školní družina   14 14 

Školní jídelna 140 85 

 
  
Přijímací řízení a absolventi: 
Pro školní rok 2017/2018 bylo do MŠ přijato celkem 7 dětí. Do vyšších ročníků bylo do ZŠ 
praktické přijato 41 žáků a do ZŠ speciální 7 žáků. 
Školu opustilo celkem 7 absolventů (6 bylo přijato do OU). Během školního roku školu 
opustily 2 žákyně (přestěhovaly se). 
  
a) Základní škola: 
V budově školy se nachází 9 tříd, které jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi. Jsou 
zde zřízeny 2 relaxační třídy, které děti využívají během přestávek k odpočinku. Škola je 
obklopena malou zahradou, k výuce je tedy možné využít i zahradní učebnu.  
V pracovních hodinách žáci pečují o zvířata chovaná ve školní minizoo (králíci, morčata, 
okrasné ptactvo).  

mailto:zsdd@zsdd.cz
http://www.zsdd.cz/
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Ve škole se vyučuje anglický a ruský jazyk. Úroveň jazykových schopností je úměrná 
možnostem žáků. Počítačová učebna je vybavena osmi PC pro žáky a jedním PC 
pro pedagoga. Pro žáky se středně těžkým mentálním postižením nebo poruchami 
komunikace je k dispozici pět iPadů a tři tablety. Ve škole je dále instalována 1 interaktivní 
tabule získaná v rámci projektu „Modernizace škol Středočeského kraje“.  
Škola poskytuje zájmovou činnost jako dys kroužek, individuální logopedickou péči nebo 
sportovní kroužek. V rámci ŠVP škola zohledňuje individuální limity dané konkrétní mírou 
postižení či znevýhodnění a značnou diferenciací v rámci jednotlivých ročníků. 
 
 
Zaměstnanci školy: 

Počet pracovníků celkem: 20 

z toho pedagogických 16 

nepedagogických 4 

 
  
b) Dětský domov: 
Dětský domov (dále jen DD) se nachází v Resslově ulici.  Kapacita zařízení je 32 míst a byla 
naplněna na 78,13 % (25). Tato kapacita je rozdělena na 3 rodinné skupiny v Nymburce 
a 1 skupinu v  Milovicích. Tato skupina od 1. 1. 2002 funguje v bytě 8 + 1. V Milovicích má DD 
ještě 3 byty (1+1), které jsou využívány jako chráněné bydlení (pro děti, které se připravují 
na odchod z DD) a byty startovací pro odcházející zletilé svěřence. V uplynulém školním roce 
bylo přijato do DD 10 dětí a odešlo 10 dětí (5 bylo přemístěno, 2 odešly do samostatného 
života a 2 odešly do rodiny). 
V uplynulém školním roce došlo k výměně psacích stolů a židlí a k obnově některých doplňků 
interiéru v jednotlivých skupinách. V suterénu došlo k rozsáhlé opravě a výměně 
vodovodního potrubí.  
 
Zaměstnanci domova: 

Počet pracovníků celkem: 25 

z toho pedagogických 15 

nepedagogických 10 

 
Navíc v DD pracovalo 6 asistentů pedagoga. V DD pracuje pedagogický pracovník – 
protidrogový koordinátor, který úzce spolupracuje s protidrogovými koordinátory ze ZŠ  
a dále jeden pracovník zabývající se koordinací environmentální výchovou. Velkým přínosem 
je spolupráce s nadací Terezy Maxové, konkrétně její program „Rozjedu to!“, který umožňuje 
dětem nahlédnout na různá pracoviště a pomáhá tak s jejich profesní orientací. Dalším 
důležitým programem je školení finanční gramotnosti, kde se děti učí jak v dospělosti 
hospodařit a nedostat se do dluhů, exekuce nebo insolvenčního řízení. 
 
Každoročně DD pro veřejnost pořádá Den otevřených dveří, výstavu a prodej vánočních 
výrobků a výtvarných prací, výstavu výtvarných prací v Městské knihovně Nymburk a výstavu 
vánočních výrobků v Evangelickém kostele v Nymburce. Děti navštěvují tyto následující 
kroužky: keramicko-výtvarný, výtvarně-tvořivý, pohybové a sociální hry, výtvarně-tvořivý, 
výtvarný, stolní tenis, pohybové hry a mimo zařízení: fotbal, přírodovědný, matematický  
a astronomický kroužek, stolní tenis, šachy, sólový zpěv, hudební nauka, karate. 
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Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 
 
Ředitelka:       Bc. Dana Kuchařová  
Zástupkyně ředitelky:   Halka Johanová  
Zřizovatel:       Středočeský kraj  
Adresa:   2. května 968, 288 02 Nymburk 
IČO:         616 32 376  
Red IZO:   600027929 
Telefon:        325 514 671  
E-mail:       ddm@ddm-nymburk.cz  
Webové stránky:    www.ddm-nymburk.cz  
  
Dům dětí a mládeže Nymburk (dále jen DDM) je středisko volného času pro široké spektrum 
zájemců (děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, senioři), bez ohledu na jejich trvalé 
bydliště.  
 
Místa poskytování služeb:  
Nymburk čp. 968, Lysá nad Labem čp. 12 a čp. 1534, Milovice čp. 112.  
 
Zaměstnanci: 
Ve středisku pracuje 9 zaměstnanců, z toho 5 pedagogů volného času a 4 nepedagogičtí 
zaměstnanci. Externích zaměstnanců bylo 42.  
  
Činnost a charakteristika:  
V uplynulém školním roce bylo otevřeno 43 zájmových útvarů pro 1 113 žáků. Největší zájem 
veřejnosti je o keramický kroužek, dále o logopedii, hru na kytaru a ukulele nebo mažoretky.   
Doplňková činnost není provozována.  
V uplynulém školním roce pořádal DDM 8 příměstských táborů a 1 letní pobytový. Pravidelně 
jsou pořádány výtvarné dílny, pečení, různé výlety a soutěže (Malování u Kotherů, Pošli 
pohled, Děti zvířátkům, fotosoutěže, šachové turnaje, desko-hraní), akademie DDM a další.  
O letní tábor je mnohem vyšší zájem, než je DDM schopen pokrýt.  
Výrazná spolupráce je s místními i mimo-nymburskými školami (výtvarné dílny, keramické 
tvoření, seznamování s prací na PC formou výukových programů pro MŠ). DDM poskytuje 
také služby pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí formou nabídky spontánních 
aktivit a pracuje s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (grafomotorické nácviky, 
logopedie) a s nadanými žáky.  
Každé všední odpoledne je dětem otevřen klub v DDM se zajištěným dozorem pedagoga. 
Využívají jej zejména děti, které nemohou trávit volný čas v družině v ZŠ, čekají na některý 
z kroužků v DDM nebo čekají na autobusový či vlakový spoj domů. Folklorní soubor šáteček 
spolu s Folklorním souborem Jaro vyrazili reprezentovat Česko a český folklor do Lotyšska. 
Každoročně DDM spolupracuje s místními a okolními ZŠ a MŠ, městem Nymburk, KÚ 
středočeského kraje, TIC Nymburk, Městskou knihovnou Nymburk, ZOO Chleby, SOŠ a SOU 
Nymburk, Mysliveckým spolkem Pňov-Předhradí, kynologickým spolkem Ratenice, 
mysliveckým spolkem Křečkov, HZS Nymburk, Fokusem Mladá Boleslav, o. s. Semiramis, 
Mateřským centrem Svítání. Děti z hudebních kroužků se zúčastnily několika vystoupení 
(zpívání v nemocnici, vystoupení při předávání diplomů soutěže „Náš kraj“ nebo závěrečné 
vystoupení na konci školního roku v restauraci Panorama). 

mailto:ddm@ddm-nymburk.cz
http://www.ddm-nymburk.cz/
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Materiálně technické podmínky: 
Budova čp. 968 (sídlo DDM) je ve vlastnictví Středočeského kraje. Začátkem školního roku 
2017/2018 proběhla kolaudace akce-projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Dům 
dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968“. Cílem tohoto projektu bylo zateplení obvodového 
pláště, zateplení střechy, stropů a výměna stávajících oken. V budově je nainstalován 
energetický management a je tak sledována úspora energií. V březnu 2018 bylo Radou kraje 
odsouhlaseno poskytnutí finančních prostředků na opravu nevyhovující podlahy učebny. 
V červnu 2018 škola požádala o finanční prostředky na nákup keramické pece. 
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Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce,  
Komenského 779 

 
Ředitel školy:    RNDr. Jiří Kuhn 
Zástupci ředitele:  Mgr. Ilona Drahotová (statutární zástupkyně ředitele),  
    RNDr. Martin Lébl 
Zřizovatel:     Středočeský kraj  
Adresa:   Komenského 779, 288 40 Nymburk 
IČO:    616 32 210 
Red IZO:   600007634 
Telefon:    325 512 747, 608 240 494 
E-mail:    gymnasium@gym-nymburk.cz 
Webové stránky:   www.gym-nymburk.cz 
 
Ve školním roce 2017/2018 probíhala na škole výuka v osmiletém a čtyřletém gymnáziu. 
Kapacita školy je 680 studentů. Čtyřletý obor měl v uplynulém školním roce celkem 
121 studentů (4 třídy). Osmiletý obor měl 466 studentů (16 tříd). Na této škole studovalo 
v uplynulém školním roce celkem 587 studentů (86,32 % kapacity školy).  
Škola nemá internát, ani jídelnu. Studenti mají možnost se stravovat v SOŠ a SOU Nymburk. 
 
 
Zaměstnanci školy: 

Počet pracovníků celkem 61 

z toho: pedagogických pracovníků 53 

            provozních pracovníků  8 

 
 
Přijímací řízení 2017/2018: 

 
Obor 

 
počet přihlášek 

 
počet přijatých 

počet 
otevřených 

tříd 

osmiletý 203* 60 2 

čtyřletý 66 30 1 

CELKEM 269 90 3 

*Oproti předcházejícímu školnímu roku zde došlo k nárůstu počtu přihlášek o 24. 
 
V tomto školním roce byla organizace přijímacího řízení náročnější z důvodu, že se poprvé 
uskutečnily jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které organizoval 
CERMAT. 
 
Maturitní zkoušky: 
Ve školním roce 2017/2018 se k maturitní zkoušce přihlásilo 85 studentů, z nichž 83 se 
podařilo zkoušky úspěšně složit (oba studenti uspěli v zářijovém termínu). 
 
  

mailto:gymnasium@gym-nymburk.cz
http://www.gym-nymburk.cz/
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Výuka cizích jazyků je jednou z priorit vzdělávacího programu tohoto gymnázia. Vyučují 
se zde 4 cizí jazyky: anglický, německý, francouzský a ruský. Výuka je podpořena zahraničními 
výměnnými pobyty, studiem v zahraničí a poznávacími zájezdy, účastí na mezinárodních 
projektech, návštěvou anglického divadla, přednáškami a besedami s rodilými mluvčími, 
výukou dějepisu ve francouzštině (metoda CLIL) a matematiky v angličtině (ne ve všech 
třídách). V tomto školním roce opět řada studentů získala jazykový certifikát především 
z anglického a francouzského jazyka. O získání certifikátu z německého a ruského jazyka není 
zdaleka takový zájem a motivovat studenty těchto jazyků se nedaří. Latina pro zájemce 
o studium na lékařských fakultách je školou nabídnuta jako nepovinný předmět. Velmi 
vysoká úroveň je ve vybavení PC technikou. 
Při škole působí Školní sportovní klub, Debatní klub a Studentský parlament. 
Gymnázium spolupracuje s Basketbalovou akademií Nymburk. Talentovaným žákům škola 
umožňuje studovat s upraveným studijním programem (vrcholoví sportovci, hudebníci). 
Během hlavních prázdnin proběhla repase oken (severní křídlo a vila) a výmalba učeben, ve 
kterých byla okna měněna. Byly pořízeny nové, výškově nastavitelné otočné židle do 
počítačových učeben a do dvou učeben také nové lavice a židle. Dále škola investovala do IT. 
Do provozu byla uvedena nová počítačová učebna, během letních prázdnin byla v budově 
školy instalována WiFi síť a byl pořízen centrální server.   
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Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 

 
 
Ředitelka školy:   PhDr. Dagmar Sitná, Ph.D. 
Zástupkyně ředitelky:  PaedDr. Věra Bartošová 
Zřizovatel:    Středočeský kraj 
Adresa:   Soudní 20 
IČO:     006 40 824 
Red IZO:   600019551  
Telefon:    325 513 103, 601 566 651 
E-mail:     info@zdravkanbk.cz               
Webové stránky:  www.zdravkanbk.cz 
 
SZŠ má kapacitu 300 žáků. Ve školním roce 2017/2018 měla 5 vzdělávacích oborů: 

 Zdravotnický asistent – denní a večerní studium (večerní studium na dva nebo čtyři roky) 

 Zdravotnické lyceum – denní studium 

 Sociální činnost – denní studium 

 Asistent zubního technika – denní studium 

 Zubní instrumentářka – dvouleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou 
 

VOŠ má kapacitu 120 studentů ve 2 vzdělávacích oborech: 

 Diplomovaný zubní technik - tříleté denní studium, zakončené absolutoriem  

 Diplomovaná dentální hygienistka - tříleté denní studium, zakončené absolutoriem 
 
V uplynulém školním roce 2017/2018 studovalo na SZŠ celkem 243 studentů (celkem 81 % 
kapacity školy) a na VOŠ 66 studentů (celkem 55 % kapacity školy). Studenti SZŠ jsou 
rozděleni do 16 tříd a studenti VOŠ do 6 skupin. Výuka probíhá ve stávajících prostorách 
školy, k dispozici má škola 15 učeben.  
 
Zaměstnanci školy: 

Pracovníků celkem: 53  

z toho pedagogických 45 

nepedagogických   8 

  
Přijímací řízení 2018/2019: 

Počet přihlášek Počet přijatých 

107 (SZŠ) 65 

  47 (VOŠ) 26 

 
Maturitní zkoušky: 

počet 
maturantů/absolventů 

počet absolventů neprospěli 

50 (SZŠ) 36 14 

19 (VOŠ) 19 0 

 

mailto:info@zdravkanbk.cz
http://www.zdravkanbk.cz/
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Škola nemá internát, ani školní jídelnu. Žáci a studenti jsou ubytováni v SOŠ a SOU Nymburk, 
stravují se tamtéž. Zaměstnanci školy se stravují prostřednictvím stravenek 
(Ticket restaurant). 
Jako svou doplňkovou činnost škola pořádá mimoškolní výchovu a vzdělávání, kurzy, školení 
a lektorskou činnost.  
Ve školním roce 2017/2018 byl zahájen program Erasmus + KA 02 – spolupráce škol „GEO 
CIRCLE“. Jedná se o dvouletý program spolupráce a partnery projektu jsou školy z Holandska 
a Německa. Cílem projektu je vzájemná spolupráce škol rozvíjená na tématu životního 
prostředí prostřednictvím recyklace. V uplynulém školním roce se v Nymburce konala 
schůzka vedoucích projektu.  
Žáci a učitelé SZŠ a VOŠ se podíleli na soutěži První pomoc pro ZŠ nymburského okresu (pro 
8. a 9. ročníky), která se konala v červnu 2018. Dále škola pořádala další ročník soutěže 
aerobiku pro ZŠ. Jsou pořádány preventivní programy v oblasti dentální hygieny pro MŠ a ZŠ 
na Nymbursku. V rámci dobrovolnictví škola spolupracuje s Dětským domovem Milovice, 
Centrem pro všechny a centrem Maják Kutná Hora. 
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, 
V Kolonii 1804 

 
Ředitel školy:    Ing. Jiří Hubálek 
Zástupce ředitele:   Mgr. Jiří Ševčík 
Zřizovatel:    Středočeský kraj 
Adresa:   V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk 
IČO:    144 51 026 
Red IZO:   600170195 
Telefon:    325 512 154, 325 512 182, 325 512 764 
E-mail:     cop@copnb.cz 
Webové stránky:   www.copnb.cz 
 
Součásti školy: 

a) Střední škola 
b) Domov mládeže 
c) Internát  
d) Školní jídelna 

 
Doplňková činnost školy: 

 Ubytovací činnost, hostinská činnost, kvalifikační a rekvalifikační kurzy, autoškola, 
měření emisí motorových vozidel 

Doplňkovou činnost v loňském školním roce zajišťovalo 8,5 zaměstnanců a využilo ji cca 
1 700 – 1 800 lidí.  
 
Obory vzdělání: 
SOŠ: 

 Elektrotechnika, Ekonomika a podnikání, Podnikání – i dálkově, Provozní technika – 
i dálkově, Provozní elektrotechnika – i dálkově 

SOU 

 Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář – silnoproud, 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Opravář zemědělských strojů, Prodavač, 
Operátor skladování, Potravinářská výroba, Malířské a natěračské práce, Zednické 
práce, Stravovací a ubytovací služby 

 Zkrácené studium – Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel, 
Elektrikář – silnoproud, Opravář zemědělských strojů 

 
Třídy s nižším počtem žáků ve třídách jsou na všeobecné předměty spojovány po více 
oborech. 
 
Kapacita a naplněnost ve školním roce 2017/2018: 

Název součásti Kapacita Počet studentů celkem 

Střední škola 1 300 436 

Domov mládeže 300 112 

Internát 80 0 

Školní jídelna 1 450 1 148 (z toho 108 cizích) 

mailto:cop@copnb.cz
http://www.copnb.cz/
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Zaměstnanci školy: 

Zaměstnanců celkem 113 

Z toho: pedagogických 64 

             nepedagogických 49  

 
Přijímací řízení 2018/2019:   

 Počet přihlášek Počet přijatých 

SOŠ 90  61 

SOU 225 208 

celkem   315 269 

 
Maturitní a závěrečné zkoušky: 

 konalo prospěli neprospěli 

Maturitní zkouška 26 12 14 

Závěrečná zkouška 83 63 20 

 
Výuka probíhá v nově zrekonstruovaných pavilonech školy. Součástí celého areálu školy je  
i víceúčelový sál, jež prošel v průběhu školního roku rekonstrukcí. Dále do areálu patří 
sportovní hala BIOS, která byla mimo provoz z důvodu rekonstrukce. 
Ve spolupráci s DDM Nymburk škola organizovala Elektrotechnický kroužek pro žáky ze ZŠ. 
Pro žáky základních škol organizuje škola výukové dny zaměřené na seznámení s pracemi 
elektro a strojními. 
Škola aktuálně spolupracuje se zahraniční školou, a sice z Kaisserslauternu (projekt 
Erasmus+). V tomto školním roce proběhla jednání o podmínkách další spolupráce na 
výměnných pobytech žáků.  
Žáci školy se pravidelně účastní ve svých oborech soutěží, zejména v oboru Mechanik 
opravář motorových vozidel dosahují opakovaných úspěchů. Každoročně se žáci účastní 
celorepublikové soutěže Autoopravář junior. Stejně jako loni se dařilo týmu, který byl složen 
ze žáků SOŠ a SOU Nymburk, ZŠ Komenského a partnerské firmy AZ Elektrostav v soutěži  
T-Profi 2018. Úkolem soutěže bylo sestavení náročného funkčního modelu z tradiční české 
stavebnice Merkur. 
V rámci odborného výcviku škola uskutečnila řadu zakázek v mnoha oborech (opravy 
automobilů a zemědělské techniky, výroba produktů, zednické, malířské a cukrářské práce) 
v rámci praxe škola spolupracuje s řadou firem v regionu (AZ Elektrostav, Niehoff, Misan, 
Linde-Wiemann, JDK Nymburk, Ford Poděbrady, Jednota COOP Nymburk, Albert 
hypermarket a další), kde následně absolventi získávají zaměstnání.  
Od roku 2009 je SOŠ a SOU Nymburk držitelem akreditace pro školení profesních řidičů.  
Dále pro veřejnost pořádá svářečské kurzy, přeškolení a doškolení svářečů a úřední zkoušky 
ze svařování. Škola má autorizaci při celkem 14 profesních kvalifikací. 
Ve spolupráci s klubem Basketball Nymburk a. s. a Středočeským krajem realizuje škola 
projekt Basketbalová akademie (od roku 2010) a rychlostní kanoistiky ve spolupráci s TJ 
Lokomotiva Nymburk. 
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Cílek z.s.  
Lesní mateřská škola Cílek, z.s. (od 2. února 2017) 

Poděbradská 1867/7 
 

Předsedkyně výboru spolku:  Mgr. Michaela Sedlatá 
Právní forma:     spolek 
Adresa:    Poděbradská 1867/7, Nymburk (sídlo spolku) 
     Písty u Nymburka (místo poskytování MŠ) 
IČO:     032 02 216 
Red IZO MŠ:    691010854 
Telefon:     734 472 224, 773 929 101 
E-mail:     skolkacilek@email.cz 
Webové stránky:  www.skolkacilek.cz 

 

Součásti spolku: 

a) Lesní mateřská škola Cílek, Poděbradská 1867/7, Nymburk 
b) Cílkova domácí škola, Komenského 1254, Nymburk 

 

a) Lesní mateřská škola Cílek 

Spolek Cílek je nadšenou iniciativou rodičů, pedagogů a občanů města Nymburk sdružujícím 
se za účelem vzniku a provozování předškolního zařízení inspirovaného lesními mateřskými 
školami. Nabízí rodičům plnohodnotnou alternativu v systému předškolního vzdělávání 
pro děti od 1 do 7 let. Výchovně vzdělávací program umožňuje dětem trávit svůj volný čas 
v přírodním prostředí. 
 
Spolek Cílek sídlí v Nymburce, ale místem poskytování Lesní MŠ je pozemek Římskokatolické 
farnosti Nymburk v blízkosti písečného přesypu v Pístech (cca 7 km od Nymburka) 
s vytápěnou maringotkou, kde děti po obědě odpočívají a v případě nepříznivého počasí je 
k dispozici pro indoorové aktivity. 
 
Zkušební provoz lesní MŠ byl zahájen od září 2014, kdy se zde děti spolu se svými průvodci 
scházeli 2x týdně, od března 2014 3x týdně. Od září 2016 již Lesní MŠ funguje 5x týdně 
s provozní dobou od 7:45 do 14:30 hodin (od 14:30 do 16:00 je k dispozici v zázemí LMŠ 
bezplatné hlídání). 
Lesní MŠ na konci prázdnin roku 2017 opustili první předškoláci, kterým byla nabídnuta 
možnost pokračovat v Cílkově domácí škole (více viz Zapsaný spolek Spolu v Nymburce). 
 
Od školního roku 2017/2018 je Lesní MŠ zapsána v rejstříku škol a školských zařízení 
vedeného MŠMT. Zápis lesních MŠ do rejstříku umožnila novela školského zákona. Schválená 
kapacita Lesní MŠ je 24 dětí, ale maximální denní kapacitu má stanovenou na 17 dětí a dva 
průvodce.  
 

mailto:skolkacilek@email.cz
http://www.skolkacilek.cz/
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Kromě provozování Lesní MŠ spolek Cílek každoročně požádá akce pro děti a veřejnost. 
Jedná se o připomenutí si Dne země (akce v Parku Pod Hradbami), Letní příměstské tábory 
nebo Vánoční příběh (divadelní představení v Kapli sv. Jana Nepomuckého). 
 
b) Cílkova domácí škola 

Cílkova domácí škola je soukromá škola, která v Nymburce začala fungovat v září roku 2017. 

Jedná se o malou školu komunitního typu, společenství rodin, majících společnou vizi  

ve vzdělávání svých dětí založenou na respektu, důvěře, svobodě a demokracii. Vzdělávání 

probíhá v menších skupinách dětí, přičemž přístup ke každému z nich je velmi individuální. 

Cílem vzdělávání je poskytnout dětem prostor pro objevení a realizaci svých potřeb, tužeb  

a talentů. Pedagogika volně vychází ze vzdělávacího programu Začít spolu, klade důraz na 

samostatnost dětí a jejich zodpovědnost.  

Škola doposud není zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení a docházející děti jsou  

ve svých kmenových školách zapsány k individuálnímu vzdělávání. Vzdělávací plán Cílkovy 

domácí školy však splňuje obsah vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání stejně jako je tomu u rejstříkových škol. Vedení školy se současně 

připravuje na podání žádosti o zápis školy do školského rejstříku.  

Ve školním roce 2018/2019 je k docházce do Cílkovy domácí školy zapsáno celkem 18 dětí  

ve věku od 5 do 8 let, které jsou dle svých schopností v jednotlivých předmětech rozděleny 

do první a druhé třídy. V dopoledních hodinách probíhá výuka ve vnitřních prostorách  

v Komenského 1254, na odpolední program, jehož součástí jsou čtenářské, výtvarné, 

hudební i řemeslné dílny, se děti přesouvají na zahradu u dřevěné jurty za Veslákem.                                                                                                                                                                               

V následujícím školním roce otevře škola další první třídu pro 12-14 dětí. V budoucnu 

plánuje škola otevřít rovněž druhý stupeň.  
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Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk 
Projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Realizace projektu:   1. 2. 2016 – 31. 1. 2018 
Příjemce:   Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s 
Partneři:   Místní akční skupina Svatojiřský les, z.s. (partner s finančním 
    příspěvkem) 
    Město Nymburk (partner bez finančního příspěvku) 
Webové stránky:  www.vzdelavani-spolecne.cz  
 
 
Projekt (MAP) byl zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí do 15 let s cílem propojit 
a podpořit efektivnější spolupráci a komunikaci všech subjektů, které se v našem regionu 
podílejí na vzdělávání (MŠ, ZŠ, zřizovatelé škol, organizace věnující se zájmovému 
a neformálnímu vzdělávání, rodiče, atd.) a zároveň měl za úkol zmapovat potřeby v oblasti 
vzdělávání (investiční i neinvestiční), podpořit pedagogy a jejich profesní rozvoj, dát jim 
možnost pro vzájemnou spolupráci a předávání si zkušeností. 
 
ORP Nymburk tvoří 39 obcí a nachází se zde celkem 31 základních a mateřských škol (12 MŠ, 
5 ZŠ, 14 MŠ+ZŠ), do projektu se zapojilo 74 % z nich, navíc se k projektu přidala Vrbová Lhota 
z ORP Poděbrady. 
Paralelně probíhala tvorba místních akčních plánů i v ostatních ORP po celé ČR. 
 
Co je cílem MAPů? 
Je to vznik platformy ke sdělování názorů a potřeb v oblasti vzdělávání, navazování 
spolupráce mezi školami i dalšími subjekty věnujícími se zájmovému a neformálnímu 
vzdělávání dětí do 15 let, předávání příkladů dobré praxe. Dále zlepšení spolupráce škol se 
zřizovateli i rodiči.  
Vznik koordinovaného přístupu ke školství v regionu. Důležité přitom je, že aktivity by 
neměly být diktovány shora, ale měly by vycházet z potřeb regionu!! 
 
Co se v letech 2016 až 2017 realizovalo? 
Pro učitele MŠ a ZŠ, ředitele, zřizovatele, rodiče, studenty a širokou veřejnost se zájmem  
o pedagogická a příbuzná témata uspořádal a zrealizoval tým MAP: 

 10 Inspirativních kaváren – neformálních besed s osobnostmi nejen ze světa 
vzdělávání  

 6 Otevřených škol – setkání pro učitele a ředitele nad aktuálními tématy 

 8 Inspirativních workshopů pro různé cílové skupiny 

 3 Snídaně se zřizovateli – setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ v ORP Nymburk nad 
aktuálními tématy  

 3 Výjezdní zasedání za pedagogickou inspirací, relaxací, ale i prací na strategických 
dokumentech projektu MAP  

 projekt na podporu projektové výuky na školách v ORP „Chceme zlepšit místo, kde 
žijeme“  

http://www.vzdelavani-spolecne.cz/
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 navázali jsme spolupráci s několika organizacemi, např. s OSPOD či Městskou 
knihovnou Nymburk, kterou jsme pomohli vybavit nejnovější pedagogickou 
literaturou 

Dokument  Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk je dostupný na webových stránkách 
projektu www.vzdelavani-spolecne.cz. Plánované klíčové  aktivity spolupráce: 
TVORBA INTERNETOVÉHO PORTÁLU, 
VZNIK POZICE KOORDINÁTORA VZDĚLÁVÁNÍ 
VZNIK SPOLUPRACUJÍCÍCH SÍTÍ ŠKOL (tematické pracovní skupiny) 
VZNIK SDÍLENÝCH PRACOVNÍCH POZIC 

Plánované aktivity spolupráce umožní úsporu nákladů, které jednotlivé školy individuálně 
vynakládají a zprostředkují vzájemné sdílení a předávání poznatků.  
 
Všechny tři partnerské subjekty (MAS Podlipansko, MAS Svatojiřský les i město Nymburk) se 
shodly již při schvalování finálního dokumentu MAP Nymburk, že chtějí ve spolupráci  
v oblasti vzdělávání pokračovat a realizovat konkrétně naplánované aktivity. Zdrojem 
financování naplánovaných AKTIVIT SPOLUPRÁCE bude po dobu 3 let projekt MAP II  
na Nymbursku. 
Město Nymburk svým usnesením Rady č. 7 ze dne 29. 11. 2017 souhlasilo s podáním žádosti 
na projekt MAP II žadatelem MAS Podlipansko s partnery s finančním plněním město 
Nymburk a MAS Svatojiřský les.  
 
MAS Podlipansko podalo žádost o realizaci projekty dle výše uvedeného. Hodnotící komise 
MŠMT rozhodla dne 17. 8. 2018 o podpoře projektu.  
 
Součástí projektu MAP II a partnerství s finančním plněním je zejména vznik pracovní pozice 
Koordinátor vzdělávání (implementace MAP) od 1. 11. 2018, fakticky je funkce obsazena  
od 1. 1. 2019, na dobu určitou do 31. 10. 2021. Náplní práce tohoto zaměstnance města 
Nymburk je zejména zajišťování jednotlivých aktivit vyplývajících z předchozího plánování, 
konkrétně se jedná například o sdíleného rodilého mluvčího, sdíleného logopeda, sdíleného 
správce sítě, inspirativní exkurze, pilotní realizaci "Příběhů našich sousedů", inspirativní 
kavárnu a mnoho dalších aktivit naplánovaných v MAP I jednotlivými zapojenými aktéry  
v území.  
 
Finanční prostředky, které připadají na partnera město Nymburk je 1 663 200 Kč, která bude 
průběžně zasílána dle zaslání financí ze strany MŠMT.  
 

 


