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Představení školy 
 
Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace je velká městská škola 
sídlištního typu, založená v roce 1974 a v současnosti průběžně modernizovaná. Je úplnou 
základní školou, která poskytuje základní vzdělání téměř 500 dětem v 1. až 9. postupném 
ročníku.  
Vzdělávání žáků ve škole probíhá ve všech třídách ZŠ podle vlastního Školního vzdělávacího 
programu (škola byla jednou z pilotních škol ČR pro ŠVP). Součástí školy je i školní družina 
a školní klub. Výchova dětí ve školní družině probíhá ve čtyřech odděleních v samostatných 
učebnách (hernách). V rámci školního klubu, který byl ve škole oficiálně zřízen koncem roku 
2009, je žákům k dispozici více než dvacet zájmových útvarů. 
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 psycholog. Každoročně jsou některým žákům k dispozici služby asistenta 
pedagoga. 
Při výuce je využíváno nadstandardních materiálních podmínek; žáci pracují rutinně 
a systematicky s ICT (škola je celkem vybavena 90 počítači), 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 21 kmenových učeben se žáci vzdělávali ve 26 odborných učebnách (4x jazyková 
učebna, 3x PC učebna s připojením k internetu, 4x samostatná učebna s interaktivní tabulí, 2x 
tělocvična, 1x pracovní dílna, 1x výtvarná dílna, 1x keramická dílna, 1x učebna přírodopisu, 
1x učebna chemie s chemickou laboratoří, 1x učebna fyziky, 1x učebna dějepisu, 1x učebna 
hudební výchovy, 1x učebna pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 1x divadelní 
sál, 1x cvičná kuchyňka, 1 x komunitní kruh a 1 x přednášková posluchárna). V devíti 
učebnách jsou pro výuku využívány interaktivní tabule (z tohoto počtu jich 6 bylo pořízeno 
v tomto roce), v některých dalších učebnách jsou stacionární či mobilní dataprojektory. 
Při řízení školy je využíváno především participativních metod. V rámci dalšího vzdělávání 
absolvoval v loňském školním roce každý pedagogický pracovník průměrně v prvním pololetí 
téměř 5 vzdělávacích akcí, ve druhém více než 6. 
Žáci školy se zúčastňují každoročně desítek předmětových soutěží a olympiád, kde se často 
umísťují na čelních místech. 
Škola realizuje vzdělávání svých žáků také formou mnoha atraktivních akcí, např. týdenní 
terénní praktika, týdenní kurz Zdravý životní styl, zahraniční zájezdy (Anglie, Itálie), žáci 
navštěvují nejrůznější besedy, exkurze, výstavy, kulturních představení. Moderní školní 
divadelní sál umožňuje realizaci divadelních představení  našich žáků pro ostatní školy, 
mateřské školky i veřejnost – to vše řídí koordinátor dramatické výchovy. Vyvrcholením je 
dvakrát do roka pořádaný divadelní festival. 
Spolupráce s rodiči je posilována vedle klasických forem také pořádáním školní akademie či 
dnů otevřených dveří. 
V loňském roce stoupl zájem budoucích prvňáčku o naší školu o 100% (ve srovnání 
s předchozím školním rokem). 


