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Představení školy 

 

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace, je největší mělnická 

škola sídlištního typu, založená v roce 1974. V roce 2013 byla provedena kompletní rozsáhlá 

rekonstrukce opláštění celého areálu školy (nová okna, nová fasáda, zateplení). V roce 2019 

byl kompletně rekonstruován povrch školního sportovního hřiště (moderní umělý povrch). 

V roce 2016 byla škola rozšířena o odloučené pracoviště, jehož budova se nachází asi 1 km od 

hlavního areálu na ulici Cukrovarská, kde jsou ve starší budově umístěny třídy 1. stupně (po 

jedné třídě od ročníku) s veškerým zázemím (družina, tělocvična, jídelna, hřiště, moderní PC 

učebna – vybavená v roce 2019). 

Škola poskytuje základní vzdělání téměř 700 žákům v 1. až 9. postupném ročníku.  

Vzdělávání žáků ve škole probíhá ve všech třídách ZŠ podle vlastního Školního vzdělávacího 

programu. Součástí školy je i školní družina a školní klub. Výchova dětí ve školní družině 

probíhá v několika odděleních, většinou v samostatných učebnách (hernách). V rámci 

školního klubu, který byl ve škole oficiálně zřízen v roce 2009, jsou žákům k dispozici 

zájmové útvary. 

Škola s bezbariérovým přístupem věnuje zvláštní pozornost žákům talentovaným a žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Posilující hodiny českého jazyka a matematiky, 

či logopedické nácviky patří již k tradici ZŠ a přinášejí velmi dobré výsledky. Ve škole 

pracuje školní speciální pedagog. Každoročně jsou některým žákům k dispozici služby 

asistenta pedagoga. 

Při výuce je využíváno velmi dobrých materiálních podmínek; žáci pracují s ICT (škola má 

celkem 4 počítačové učebny), přírodními materiály i dalšími pomůckami. Jsou vedeni ke 

zdravému životnímu stylu, posilována je environmentální výchova, ve všech předmětech je 

kladen důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Vyučující se úspěšně snaží podporovat žáky 

v aktivní účasti na vzdělávání, rozvíjí jejich sociální i komunikativní dovednosti, vedou žáky 

ke komplexnímu využívání získaných poznatků. Jako motivační prvek slouží pochvala a 

ocenění výkonů žáků i jejich sebehodnocení. 

Vedle kmenových učeben se žáci vzdělávají v odborných pracovnách (jazykové učebny, PC 

učebny s připojením k internetu, tělocvičny, pracovní dílna, keramická dílna, učebna 

přírodopisu, chemie s chemickou laboratoří, učebna fyziky, hudební výchovy, divadelní sál, 

cvičná kuchyňka, komunitní kruh a další). V některých kmenových i odborných učebnách 

jsou pro výuku využívány interaktivní tabule. 

Při řízení školy je využíváno především participativních metod. V rámci dalšího vzdělávání 

absolvují pedagogové pravidelně různá odborná školení. 

Žáci školy se zúčastňují každoročně předmětových soutěží a olympiád, kde se někdy umísťují 

na čelních místech. 

Škola realizuje vzdělávání svých žáků také formou atraktivních akcí, např. školy v přírodě na 

1. stupni, týdenní terénní praktika, kurz Zdravý životní styl, zahraniční zájezdy, žáci 

navštěvují nejrůznější besedy, exkurze, výstavy, účastní se kulturních představení. Moderní 

školní divadelní sál umožňuje realizaci divadelních a kulturních představení našich žáků pro 

ostatní školy, mateřské školky i veřejnost.  

Spolupráce s rodiči je posilována vedle klasických forem také pořádáním školní akademie či 

dnů otevřených dveří. 

Vizí školy je, aby do ní žáci, učitelé i rodiče chodili rádi. 


