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1. Úvodní slovo 

Školní rok 2011/2012 zahájil pedagogický sbor poněkud netradičně. V průběhu posledního 

srpnového týdne se pedagogové nevěnovali pouze svým běžným přípravným činnostem, ale společně 

odjeli na třídenní akci „Sborovna“. Ta výrazně přispěla ke stmelení kolektivu, načerpání nových 

nápadů i energie, které je stále více potřeba při zvládání náročných úkolů v rámci plnění ŠVP.  

Letos jsme navíc očekávali příchod školní inspekce, jejíž hodnocení je vždy pro školu důležité. 

V posledních letech si naše škola vybudovala pověst solidní základní školy rodinného typu, kde se daří 

i dětem se specifickými poruchami učení. Získali jsme si důvěru rodičů a po zápisech do prvního 

ročníku pravidelně otvíráme dvě první třídy. Na tuto úroveň jsme právem pyšní, zároveň si však 

uvědomujeme závazek vůči svým současným i budoucím žákům.  

I přes ztížené finanční podmínky tak podporujeme pedagogy v jejich dalším vzdělávání. Aktuální je 

pro nás problematika čtenářské i finanční gramotnosti, s novými metodami práce se již seznámili 

učitelé prvního stupně, jazykáři a matematici druhého stupně. Škola navázala úzkou spolupráci 

s Městskou knihovnou Kolín právě v projektu čtenářské gramotnosti. Seznamování s dětskou 

literaturou neotřelou formou v odpoledních hodinách žáky baví a těšíme se na pokračování i v dalším 

školním roce.  

Škola tradičně v prosinci i letos zorganizovala adventní setkání s veřejností, bývalými žáky i kolegy 

při dnu otevřených dveří spojeném s Vánočním jarmarkem. Originální dětské výrobky nejen potěšily 

své nové majitele, ale celý finanční výtěžek byl opět věnován naší Finoře, což je mladá slečna  

z Keni – člen naší široké rodiny. Jsme rádi, že ji díky adopci na dálku můžeme podporovat ve studiu, 

čímž jí její vrstevníci otevřou možnosti k zlepšení životní úrovně.  

Je mimořádně důležité pěstovat v dětech pocit solidarity v době spotřebního způsobu života. 

Věříme, že naši žáci budou charitativní pomoc brát jako samozřejmost i ve svém dospělém věku.  

Snažíme se své žáky připravovat i na život v Evropské unii. V rámci projektu Comenius měli žáci 

možnost komunikovat v hodinách anglického jazyka s Italkou Emmou a díky této spolupráci několik 

žáků vycestovalo v červnu do Itálie, kde se setkali nejen s italskými kamarády, ale i s žáky z dalších 

evropských zemí. Tento projekt není určen jen žákům, ale i pedagogům, kteří mají též možnost 

vycestovat a poznat způsob výuky i běžný život zahraničních kolegů. Projekt je dvouletý, navazují 

na  něj další aktivity ve školním roce 2012/2013.  

V únoru se škola na veřejnosti prezentovala i uspořádáním školního plesu v Sendražicích. 

Organizace se ujali žáci vycházejícího ročníku, kteří během roku zvládli zajistit i Den otevřených dveří, 

Den dětí pro Mateřskou školu Sendražice i své mladší kamarády z prvního stupně. Vlastní studium 

pak završili zpracováním a následnou obhajobou absolventských prací. Závěrečná červnová 

prezentace byla důstojným zakončením jejich působení v základní škole, kdy získali i dostatek 

sebevědomí pro následné působení ve středním školství.  
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Pedagogický sbor zahájil společně školní rok akcí „Sborovna“ a v obdobném duchu v květnu 

pomyslně zakončoval tento rok třídenním výjezdním školením s názvem „Klíčový rok“ s cílem naučit 

se správně tvořit zajímavé projekty, které by rozvíjely klíčové kompetence u našich žáků. 

Rádi bychom i nadále plnili hlavní motto naší školy – „Škole úsměv sluší“. 
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2. Základní údaje o škole 

2.1. škola 

název školy Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

adresa školy Mnichovická 62, Kolín V 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 48663794 

IZO 048663794 

vedení školy 
Ředitelka: Mgr. Miroslava Průšová 
Zástupkyně ředitelky: Mgr. et. Bc. Iva Lokajová 

kontakt 

tel: 321720398 
fax: 321720398 
e-mail: skola@5zskolin.cz 
www: 5zskolin.cz 

2.2. zřizovatel 

název zřizovatele Město Kolín 

adresa zřizovatele Karlovo nám. 78, Kolín 1 

kontakt 
tel.: 321748111 
fax: 321720911 
e-mail podatelna@mukolin.cz 

2.3. součásti školy a jejich kapacita 

Základní škola 400 

Školní družina 120 
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2.4. základní údaje o součástech školy 

Součást školy 
Počet tříd 

 a oddělení 
Počet žáků Počet žáků na třídu 

1. stupeň ZŠ 9 217 24,1 

2. stupeň ZŠ 6 137 22,8 

Školní družina 4 120 30 

2.5. materiálně-technické podmínky školy 

Učebny 20 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

2 počítačové pracovny, kuchyňka, jazyková 
pracovna, pracovna výtvarné výchovy, herna ŠD, 
žákovská a učitelská knihovna 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1 

Sportovní zařízení - tělocvična 1 

Žákovský nábytek 
Klasické lavice, výškově stavitelné lavice, 
postupně probíhá vybavování školy výškově 
nastavitelným nábytkem 

Sportovní zařízení 
Sportovní nářadí: švédská bedna, koza, žíněnky, 
doskočiště pro skok vysoký, lavičky, ribstoly  

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 

Škola je zásobena dostatečným množstvím 
nejmodernějších učebnic nakladatelství FRAUS, 
každoročně je obnovován fondu učebnic ve 
spolupráci se zřizovatelem. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Škola je moderně vybavena ICT technikou. 
Většina tříd má interaktivní tabuli, dále 2 
počítačové pracovny, v každé třídě počítač a 
přístup k internetu. V některých třídách zřízena 
počítačová centra. Vybavení kabinetů-průměrná 
vybavenost, kabinety pro pedagogy jsou 
vybaveny skříněmi, knihovnami, regály na uložení 
knih. Všechny kabinety jsou vybaveny PC 
s připojením na internet a do školní sítě, 
tiskárnami. Škola zápasí s nedostatečným 
prostorem pro zázemí pedagogů. Pomůcky jsou 
postupně dokupovány a obměňovány. 
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2.6. údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. 1. 2006 

Počet členů školské rady  6 

Členové školské rady a kontakty 

 Mgr. Petr Kesner 
 petr.kesner@mukolin.cz 
 321 748 228 

 Jana Kavříková 
 jana.kavrikova@mukolin.cz 
 tel. 604 155 087 

 MUDr. Michaela Kmochová 
 kmochova.michaela@seznam.cz 

 Štěpánka Jurčíková 
 stepanka.jurcikova@seznam.cz 
 tel. 607 141 747 

 Mgr. Šárka Fantová 
 zs5fantova@seznam.cz 
 tel. 321 720 398 

 Mgr. Radka Homolová 
 zs5homolova@seznam.cz 
 tel. 321 720 398 
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3. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací 
programy 

3.1. Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola 15 

3.2. Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLE ÚSMĚV SLUŠÍ – Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání, č.j.: 30-08/2010 

1. – 9. ročník 

Hrajeme si s úsměvem – Školní vzdělávací 
program pro školní družinu, č.j.: 23-08/2011/ŠD 

1. – 9. ročník 
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4. Učební plán 

4.1. První stupeň 

Legenda: * DČD – disponibilní časová dotace 

  

Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací Ročník Celkem Z toho 
DČD* oblast obor předmět 1. 2. 3. 4. 5. předměty 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk 8 8 7+2 6+1 6+1 39 4 

Cizí jazyk 
Anglický 

jazyk 
1 1 3 3 3 11 2 

Matematika 
a její 

aplikace 

Matematika 
a její aplikace 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 25 5 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika    0+1 1 2 1 

Člověk a 
jeho svět 

Člověk a jeho 
svět 

Člověk a 
jeho svět 

2 2 2 4 2+2 14 2 

Umění a 
kultura 

Hudební 
výchova 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 

12 

 

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2  

Člověk a 
zdraví 

Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět 
práce 

Člověk a svět 
práce 

Praktické 
činnosti 

1 1 1 1 1 5  

Celková povinná časová dotace 21 21 24 26 26 118  

Z toho disponibilní časová dotace 2 2 3 3 4  14 
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4.2. Druhý stupeň 

Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací Ročník Celkem Z toho 
DČD Oblast obor předmět 6. 7. 8. 9. předměty 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk 4 4 3+1 4+1 17 2 

Cizí jazyk 
Anglický 

jazyk 
3 3 3 3 12  

Matematika 
a její 

aplikace 

Matematika 
a její aplikace 

Matematika 
a její 

aplikace 
4 4 3+1 4+1 17 2 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační 
a 

komunikačn
í 

technologie 

1 +2 +2 +2 7 6 

Člověk a 
příroda 

Fyzika Fyzika 1+1 2 2 2 8 1 

Chemie Chemie   2 2 4  

Přírodopis Přírodopis 2 1+1 1 1+1 7 2 

Zeměpis Zeměpis 1 1+1 2 1 6 1 

Člověk a 
společnost 

Výchova k 
občanství 

Výchova k 
občanství 

1 1 1 1 4  

Dějepis Dějepis 1+1 2 2 2 8 1 

Etika Etika +1    1 1 

Člověk a svět 
práce 

Člověk a svět 
práce 

Člověk a 
svět práce 

1 1 1  3  

Umění a 
kultura 

Hudební 
výchova 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 4  

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 

2 1 1 2 6  

Člověk a 
zdraví 

Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 

2+1 2 2 2 9 1 

Výchova ke 
zdraví 

Výchova ke 
zdraví 

 1 1  2  

Povinně 
volitelné 
předměty 

Cizí jazyk 
Konverzace 
z anglického 

jazyka +1 

   

7 7 
Tělesná 
výchova 

Sportovní 
hry 

+2 +2 +2 
Další cizí 

jazyk 

Německý 
jazyk/ 

Ruský jazyk 
 

Celková povinná časová dotace 29 30 31 32 122  

Z toho disponibilní časová dotace 5 6 6 7  24 
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5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

5.1. Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 31 

Počet učitelů ZŠ 22 

Počet vychovatelů ŠD 4 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 

5.2. Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce 
Roků ped. 

praxe 
Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 učitelka 15 VŠ 1. - 5. r. 

2 učitelka 20 VŠ 1. - 5. r. 

3 učitelka 31 VŠ 1. - 5. r. 

4 učitelka 26 VŠ 1. - 5. r. 

5 učitelka 33 VŠ 1. - 5. r. 

6 učitelka 27 VŠ 1. - 5. r. 

7 učitelka 10 VŠ 1. - 5. r. 

8 učitelka 13 VŠ 1. -5. r. 

9 učitelka 27 VŠ 1. - 5. r. 

10 učitelka 15 VŠ Bi - Ze 

11 učitel 16 VŠ Tv- Z 

12 učitelka 19 VŠ Čj-Ov 

13 učitelka 29 VŠ M-Zt 

14 učitelka 20 VŠ Čj-Ov 

15 učitelka 3 SŠ 
AJ-FJ dokončuje VŠ, složeny SZZ, 
zbývá obhajoba DP 

16 učitel 4 VŠ Aj-Inf 

17 učitelka 6 VŠ Aj-Fj 

18 učitelka 8 VŠ VV - ČJ 

19 učitelka 2 VŠ M  

20 učitel 12 VŠ Speciální pedagogika 

21 ředitelka 40 VŠ Tv-Z 

22 zástupce ředitelky 23 VŠ 
D-Pg, Rv-Spd, Etika a Bc. –
školský management 

23 ved. vychovatelka 45 VŠ  

24 vychovatelka 2 SŠ  

25 vychovatelka 31 VŠ  

26 vychovatelka 10 SŠ  

Většina pedagogických pracovníků splňuje zákonem požadovanou kvalifikaci, učitelka prvního 

stupně a učitelka 2. stupně si doplnily kvalifikaci studiem vysoké školy. 
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Ředitelka školy je kvalifikovaná pro výuku na druhém stupni. Její zástupkyně je kvalifikovaná 

pro výuku na druhém a třetím stupni, absolvovala bakalářské studium školského managementu, 

specializační studium pro metodiky prevence a nyní pokračuje v magisterském studiu managementu 

vzdělávání. Jeden vyučující absolvoval vysokou školu nepedagogického směru a v současné době se 

připravuje k doplňkovému pedagogickému studiu. Nedostatek kvalifikovaných učitelů cizích jazyků 

z  minulých let se podařilo strategicky z větší části vyřešit jako jednu z priorit personálního zajištění 

výuky. Nově nastoupili na plný úvazek kvalifikovaní učitelé angličtiny. Mezi kvalifikovanými učiteli je 

i učitelka se státní zkouškou ze speciální pedagogiky. Pedagogové důchodového věku působili 

ve škole převážně na výpomoc (zkrácený úvazek, dočasně). Nadále škola musela řešit personální 

situaci s učitelkami na mateřské dovolené. Učitelka s vysokoškolským vzděláním nepedagogického 

směru – Ing. si doplnila vzdělání studiem učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň – 

matematika. 

5.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. a 2. stupně 91% 

Vychovatelky ŠD 100% 

5.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 
Nad 55 let 

do důch. věku 
V důchod. 

věku 
Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 1 1 13 1 5 0 2 0 2 3 23 

5.5. Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Stupeň vzdělání 

1 ekonomka středoškolské 

2 uklízečka vyučena 

3 uklízečka vyučena 

4 uklízečka vyučena 

5 školník střední 
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6. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků  
do středních škol 

6.1. Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních tříd 
počet dětí 

zapsaných do 
prvních tříd 

počet dětí 
přijatých do 
prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let 

(nástup po 
odkladu) 

počet odkladů 
pro školní rok 

2011/2012 

2 50 46 4 4 

6.2. Výsledky přijímacího řízení 

6.2.1. Na víceletá gymnázia přijato 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřízená krajem 1 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 4 0 

6.2.2. Na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní 

zkouškou, z devátých ročníků přijato: 

gymnázia 
obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb. učiliště 

celkem 

4 1 1 4 10 6 26 

6.2.3. Na soukromé školy přijato: 

gymnázia 
obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb. učiliště 

celkem 

0 0 0 0 2 0 2 

6.2.4. Do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených 

závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

26 2 

6.2.5. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

26 2 
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Legenda: 5 – neprospěl, N – neklasifikován, U –uvolněn 
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Legenda: 5 – neprospěl, N – neklasifikován, U –uvolněn 
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8. Hodnocení výsledků vzdělávání v souladu s cíli 
stanovenými v ŠVP 

Hlavní cíle našeho vzdělávacího programu Škole úsměv sluší: 

 Motivovat žáky pro jejich celoživotní učení 

 Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy 

 Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

 Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých  

 Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. 

 Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních 

situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

 Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný 

 Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, 

učit je žít společně s ostatními lidmi  

 Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi 

a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní 

a profesní orientaci 

Pro splnění vytyčených cílů využíváme kromě běžné pedagogické činnosti v jednotlivých hodinách 

zejména dlouhodobé projekty, několikadenní kurzy, volnočasové aktivity, výlety, exkurze, spolupráci 

s PO ČR, Městskou policií Kolín, IPS Kolín i PPP Kolín. 

V rámci mezinárodního projektu Comenius využíváme rodilé mluvčí a učitele ze zahraničí 

k prohloubení jazykových znalostí a dovedností žáků, poznávání životního stylu, kulturních 

zvláštností. Vzájemná setkávání jsou inspirativní, zároveň však vedou k toleranci a ohleduplnosti, nutí 

žáky otevřeně komunikovat, spolupracovat, chovat se zodpovědně a samostatně. 

S poznáváním odlišných kultur souvisí i zájem o možnou pomoc vrstevníkům žijících v obtížnějších 

sociálních podmínkách. Adopce na dálku umožnila našim žákům finančně podporovat dívku z Keni, 

veškeré prostředky pro Finoru získávají z tradičního Vánočního jarmarku svých originálních výrobků. 

Zájem o druhého člověka a přírodu kolem rozvíjí Recyklohraní, Putování prostorem a časem, Den 

Země, školy v přírodě, Adaptační kurz i kurz Předcházíme závislostem. U žáků se přirozeně rozvíjí 

jejich osobnost, klade se důraz na jedinečnost, vždy však v souladu s danými pravidly, která 

zohledňují práva a povinnosti ostatních. V mimoškolním prostředí se snáze tvoří podmínky pro řešení 

praktických problémů a situací, kdy si žáci kromě nutnosti spolupráce uvědomují i důležitost 

dodržování zásad bezpečnosti, ochrany vlastního zdraví i ostatních. 

K motivaci pro celoživotní učení využíváme projekt Absolventská práce, kdy si žáci závěrečného 

ročníku svobodně volí vhodné téma, které pak zpracují v písemné podobě a při veřejné prezentaci 

obhájí. Informace získávají i díky možnosti navštěvovat ranní internetové kluby, kdy se nabízí výhoda 

propojení učebny informatiky se školní knihovnou. 
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Při volbě profesní orientace slouží výborně spolupráce s IPS Kolín, kdy na základě všestranné 

komunikace dochází k zájmovému testování, k předání údajů o možnostech nabízených oborů pro 

daný rok i k nabídce individuálních konzultací. K přípravě na budoucnost přispívá i akce Burza 

středních škol, které se žáci pravidelně účastní v rámci předmětu Vko a Čap. 

Respektovat a sdílet úspěch s ostatními, dokázat ocenit lidskou práci, úsilí o co nejlepší výsledek 

se žáci učí i při Kolínských sportovních hrách, kdy se hlavně zdůrazňuje týmovost, férové chování, 

dobrovolné nasazení, podpora v okamžicích prohry. 

Dosahujeme výsledků vzdělávání v souladu s cíli našeho školního vzdělávacího programu. Jde nám 

o to, aby název našeho školního vzdělávacího programu Škole úsměv sluší, nebyl pouhým logem, 

pojmem, ale stal se realitou. Každý žák by měl zažít úspěch. Využití disponibilních hodin v našem 

školním vzdělávacím programu je v souladu s cíli a profilací naší školy. Cíleně podporuje úspěšnost 

našich žáků právě v těchto předmětech – informatika, tělesná výchova, sportovní hry. Žáci, kteří 

nejsou úspěšní v jiných předmětech, tak mohou zažít úspěch.  

Škola se maximálně snaží o vytvoření příjemného prostředí, které žáky přirozeně inspiruje 

k tvůrčím činnostem vedoucím k postupnému naplňování všech vytyčených cílů vzdělávacího plánu. 
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8.1. Poradenské služby školy 

Klíčové oblasti, na které se naše činnost v dané problematice zaměřila: 

 včasné diagnostikování poruch učení a chování 

 informovanost rodičů 

 řešení výchovných problémů 

 prevence sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, netolerance, drogy…) 

 řešení sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, netolerance, drogy…) 

 pomoc při výběru povolání 

 organizace přijímacího řízení 

Školní psycholog 0 

Výchovná poradkyně 1 

Spolupráce s PROSTOR Kolín ano 

Spolupráce s PPP Kolín ano 

Spolupráce se SVP Kolín ano 

Spolupráce se sociálním odborem  při řešení výrazných problémů žáků 

8.2. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Naše škola již dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Kolín. V 

posledních letech dosahujeme velmi dobrých výsledků v práci našich pedagogů se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ať již jsou to poruchy učení nebo chování, či jiná zdravotní znevýhodnění a 

postižení.  

Pedagogové kvalitně diagnostikují speciální potřeby u žáků již v počátečním stadiu na I. stupni. 

Tato časná identifikace umožňuje začít s kompenzací poruchy, která se často při současné dobré 

spolupráci s rodiči při přechodu na II. stupeň minimalizuje, nebo alespoň výrazně upravuje. Ve škole 

probíhá reedukace a logopedická péče. 

Žáci se specifickými poruchami učení (SPU) patří v naší škole k početnější skupině se speciálně 

vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se vyskytujícími poruchami jsou dysortografie, dyslexie a 

dysgrafie.  Některé poruchy bývají provázeny poruchami pozornosti (ADD) nebo poruchami 

pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). U většiny žáků se symptomy jmenovaných poruch vzájemně 

prolínají a v průběhu trvání vykazují různou intenzitu. 

Žákům naší školy nabízíme přátelské a chápající prostředí, ale také trpělivost specializovaných a 

zkušených pedagogů, kteří uplatňují vhodné formy a metody výuky, používají množství vhodných 

pomůcek a učebních materiálů. 

U integrovaných žáků zpracováváme individuální vzdělávací plán, podle kterého se s žákem 

pracuje. Naši pedagogové se neustále vzdělávají, aby zkvalitnili svou připravenost pro práci s žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, a vzájemně si předávají své poznatky a zkušenosti. Při klasifikaci 
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žáků přihlížíme k dané poruše a hodnotíme s tolerancí, zároveň však respektujeme individualitu a 

potřeby žáka. 

8.3. Údaje o integrovaných žácích 

Druh postižení Počet žáků 

Sluchové postižení 0 

Zrakové postižení 0 

S vadami řeči 1 

Tělesné postižení 0 

S kombinací postižení 0 

S vývojovými poruchami učení 19 

S vývojovými poruchami chování 0 

Celkem 20 

8.4. Vzdělávání nadaných žáků ve školním roce 2011/2012 

Ve školním roce 2011/2012 nebyli ve škole vzděláváni žádní nadaní žáci dle § 17 Zákona 

č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je skutečnost, že škola neuskutečňuje rozšířenou 

výuku některých předmětů nebo skupin předmětů a neměla v daném školním roce školským 

poradenským zařízením doporučeného žádného žáka jako mimořádně nadaného.  

Škola přesto vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků jinými formami, jako jsou např. zvýšená 

nabídka výuky informatiky, individuální přístup k nadaným žákům ve vyučovacích hodinách, účast 

v naukových soutěžích, olympiádách, činnost zájmových kroužků atd. 
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9. Soutěže školního roku 2011/2012 

9.1. Zapojení žáků do soutěží 

Žáci školy byli vyučujícími cílevědomě připravování na soutěže v mnoha předmětech. Tradičně se 

děti účastnily olympiád: matematické, zeměpisné, v českém a anglickém jazyce, v informatice – Najdi, 

co neznáš. 

Významných úspěchů dosáhli žáci ve výtvarných soutěžích, ale i v komunikační soutěži Mladý 

Démosthenes. 

Z matematických soutěží jsme se účastnili soutěží:  Pythagoriáda, Klokan, Klokánek, Cvrček. 

S potěšením se žáci školy zapojili do všech sportovních soutěží. Žáci školy dosáhli v rámci 

soupeření mezi školami významných úspěchů a ocenění. 

9.2. Úspěchy našich žáků ve školním roce 2011/2012 

5. 10. 2011 – soutěž škol podporujících ETICKOU VÝCHOVU – nadační fond Josefa Luxe 

2. místo v celorepublikové soutěži 

8. 12. 2011 – literární soutěž Macharovo pero 

3. místo – David Dienstbier 

Čestné uznání – Šimon Čejka, Vanesa Jeřábková a Pham Quang Huy 

1. 2. 2012 – oblastní kolo soutěže Mladý Démosthenes 

1. místo – Denisa Skohoutilová, postup do krajského kola 

2. místo – Alexander Mensatoris 

10. 5. 2012 – 4. ročník soutěže v dětském sólovém zpěvu v ZŠ Lipanská 

2. místo – Matěj Eiman 
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9.3. Sportovní úspěchy našich žáků ve školním roce 2011/2012 

9.3.1. Září 

IN-LINE BRUSLE – okresní kolo 

3x 1. místo – Samuel Dotter, Denisa Paděrová, Lucie Vojtěchová 

3x 2. místo, 4x 3. místo 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

Václav Bílý – 5. místo (65 závodníků) 

družstvo dívek – 6. místo 

FOTBALOVÝ TURNAJ (FOTBAL ANO – DROGY NE) 

družstvo 8. - 9. třídy – 5. místo 

družstvo 6. - 7. třídy – 6. místo 

9.3.2. Říjen 

PŘESPOLNÍ BĚH 

chlapci 6. - 7. třída – 3. místo 

chlapci 8. - 9. třída -  5. místo 

DANONE-CUP – fotbalový turnaj 

ZŠ Mnichovická – ZŠ Mladá Boleslav  3:2 

ZŠ Mnichovická – ZŠ Vlašim  5:2 

Postup do krajského finále do Prahy 

STOLNÍ TENIS – okresní kolo 

chlapci – 5. místo 

dívky – 5. místo 

FLORBAL – okresní kolo 

8. - 9. třída dívky, 4. místo a postup na KSD ZŠ 2012 

6. - 7. třída dívky, 1. místo a postup do krajského finále 
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9.3.3. Listopad 

DANONE-CUP – krajské finále 

ZŠ Mnichovická – ZŠ Příbram 0:0 (pokutové kopy 2:3) 

FLORBAL – okresní finále 

6. - 7. třída chlapci, 4. místo a postup na KSD ZŠ 2012 

8. - 9. třída chlapci, 1. místo a postup do krajského finále 

BASKETBAL – okresní finále 

6. - 7. třída chlapci, 4. místo 

6. - 7. třída dívky, 3. místo  

FLORBAL – okresní kolo 

4. - 5. třída, 3. místo ve skupině 
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9.3.4. Prosinec 

VÝŠKAŘSKÁ TOUR – Vánoční laťka 

celkové 3. místo (12 škol) 

1. místa – Lucie Posejpalová, Tereza Koukalová 

2. místo – Denisa Paděrová 

3. místo – Marie Cháberová 

5. místa – Matěj Novák, Lucie Nováková 

ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ TURNAJE 

FLORBAL – dívky (1. žákyně 8. tříd, 2. žákyně 8. tříd, 3. žákyně 9. tříd, 4. žákyně 6. B, 5. žákyně 6. A) 

FOTBAL – chlapci (1. žáci 8. B, 2. žáci 9. tříd, 3. žáci 8. A, 4. žáci 7. třídy, 5. žáci 6. A, 6. žáci 6. B) 
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9.3.5. Leden 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 

lyže chlapci (Pokorný, Novák T., Novák M.) 

lyže dívky (Vojtěchová, Javůrková, Zábojová) 

snowboard chlapci (Dotter, Pokorný, Zeman) 

snowboard dívky (Krčíková, Hamerníková, Banasinská) 

9.3.6. Únor 

ORION CUP – krajské finále v Praze, chlapci 

5. místo (12 škol) 

VÝŠKAŘSKÁ TOUR – Chvaletická laťka 

1. místo – Denisa Paděrová 

1. místo – Tereza Soukalová 

3. místo – Lucie Posejpalová 

ORION CUP PRAHA – krajské finále v Kutné Hoře, dívky  

5. místo (8 škol) 

9.3.7. Březen 

SÁLOVÁ KOPANÁ – okrskové kolo 

6. - 7. třída, 1. místo 

SÁLOVÁ KOPANÁ – Přeborníci okresu (KSD) 

6. - 7. třída 1. místo (Novák O., Novák M., Skočdopole, Dotter, Křížek, Kukal, Mátl, Hoření, Jareš) 

FLORBAL – Pohár ministra školství 

chlapci, 1. místo a postup 

dívky, 5. místo 
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PREVENTANCUP – VYBÍJENÁ, 4. – 5. třídy 

chlapci, 2. místo 

dívky, 6. místo 

SÁLOVÁ KOPANÁ – okresní finále 

8. - 9. třída, 3. místo (KSD) 

VÝŠKAŘSKÁ TOUR - Osecká laťka 

1. místo Denisa Paděrová 

1. místo Tereza Soukalová 

3. místo Matěj Novák 

3. místo ZŠ Mnichovická 

BASKETBAL 

8. - 9. třída chlapci, 8. místo 
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9.3.8. Duben 

BASKETBAL 

8. - 9. třída dívky, 6. místo 

VÝŠKAŘSKÁ TOUR – Futurum laťka 

1. místo Tereza Soukalová 

2. místo Lucie Posejpalová 

3. místo Denisa Paděrová, Marie Cháberová 

celkové 3. místo (13 škol) 

OVOV - atletika 

6. - 7. třída 2. místo 

OKRESNÍ VÝBĚR – FOTBAL 

Kolín – Benešov 4:1 (postup do krajského finále) 

McDONALD’S 

1. - 3. třída 5. místo (postup na KSD) 

Pohár ministra školství, Praha 

3. místo ve skupině 

POHÁR ROZHLASU – atletika 

8. - 9. třídy chlapci 

10. místo, dívky 7. místo 

McDONALD’S 

4. - 5. třída 3. místo (postup na KSD) 
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9.3.9. Květen 

POHÁR ROZHLASU – atletika 

6. - 7. třídy chlapci, 15. místo 

6. - 7. třídy dívky, 15. místo 

MINIKOPANÁ – okresní finále 

6. - 7. třída, 3. místo 

8. - 9. třída, 10. místo 

9.3.10. Červen 

KOLÍNSKÉ SPORTOVNÍ DNY ZŠ 

celkové 5. místo 

4x zlato, 4x stříbro, 10x bronz 

účast 152 žáků – 10 sportů 

nejúspěšnější sporty: fotbal, florbal, stolní tenis, cyklistika 

Olympijští vítězové: 

Daniela Březinová – cyklistika 

Tereza Banasinská – cyklistika 

Kamil Punar, Vanesa Jeřábková – stolní tenis 

Družstvo 8. – 9. tříd – florbal 
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10. Akce školy ve školním roce 2011/2012 

10.1. Září 

Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 

Pietní akt u pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka 8. A, 8. B třída, 9.třída 

750 let od první písemné zprávy o našem městě Kolíně 

„Vitrinace” MÚ Kolín, vystoupení pěveckých sborů tříd 5. A a 3. B 

Sportovní den školy – lehkoatletický čtyřboj 5. - 9. třída 

Nabídka kroužků 

Plavecký výcvik 2. A, B třída 

Individuální plány pro integrované žáky 

LVŽ školy Benecko 2. – 8. 1. 2012 

Třídní schůzky 2. stupeň, 1. stupeň individuálně 

Kontrola školní budovy 

Adaptační kurz 6. A, B třída 

Předcházení závislostem 7., 8. A, B; 9. třída 

Prožitkový kurz 3. A, B třída 

PROJEKTY 

Comenius 

Dny evropského dědictví 

Den jazyků – zaměřen na projekt Comenius partnerství škol 

EVVO – třídíme odpad 

BESEDA 

Jaderná fyzika 8. A, 8. B třída, 9. třída 

Zdravá výživa 4. třída, 5. A třída, 6. A, 6. B třída 
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10.2. Říjen 

Volnočasové aktivity – zahájení pro žáky školy 

Školská rada – 12. zasedání 

Školička pro předškoláky  

PROJEKTY 

Comenius – Turecko 

Komunikační výchova v českém jazyce – 2. stupeň 

Praha s mapou, 3. A třída 

Festival – Židovská kultura  

EVVO – třídíme odpad 

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

O nejhezčí strašidlo 

Ahoj z prázdnin 

Vánoční strom – Kolín 

VOLBA POVOLÁNÍ  

Návštěva IPS MÚ Kolín – přednáška + testování 9. třída 

Burza škol – MKD Kolín 

Exkurze – Městská knihovna 5. B třída  

Kurz – Prostor – Preventivní program 2. stupeň 

KLUB ZVĚDAVĚ ZVÍDAVÉHO DIVÁKA 

Praha divadlo Hybernia – Quasimodo 

Cesta Karla IV. do Francie – Kolín 

Filmové představení – Devět bran 7. - 9. třída 
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10.3. Listopad 

Inventarizace školního majetku 

PROJEKTY – CELOŠKOLNÍ 

Afrika 

Řemeslný trh 1. stupně 

Sběr papíru 

Výroba ozdob a strojení vánočního stromu města  Kolína  – 1.stupeň  

BESEDA 

Novodobé dějiny, p. Teplý politický vězeň 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

Pravidla silničního provozu – 5. A, 5. B 

EXKURZE 

Městská knihovna Kolín, 1. stupeň  

Pracovní dílna – muzeum Kolín 

VÝCHOVA K POVOLÁNÍ 

Burza škol 9. třída 

IPS Kolín – 9. třída 

Besedy – SŠ, OU 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – „Vánoce“ 

VÝCHOVNÝ KONCERT – Vývoj rockové hudby 20. století 
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10.4. Prosinec 

Den otevřených dveří – Vánoční jarmark 

Školičky pro předškoláky 

Ozdobení vánočního stromu na Karlově náměstí ozdobami vyrobenými žáky 1. stupně  

Vánoční besídky 

Mladý Démosthénes – 2. st. 

Pythagoriáda 5. – 8. tř.  

EXKURZE 

Psí útulek Kolín – 6. A tř. 

Vánoční Praha – 6. A, B tř. 

PROJEKTY 

Mikulášská nadílka tříd  ŠD 

Vánoční jarmark,  Finora  

Vánoční noc ve škole 1. A tř. 

EVVO tříděný odpad, sběr papírů 

Svatba – 6. A, B tř. 

Velká francouzská revoluce 8. B tř. 

Primární prevence 7., 8. A, B tř. 

KULTURA 

MK –„ Macharovo pero „ ocenění literárních prací žáků 

Kino – Saxana a lexikon kouzel 

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY – dramatický kroužek 

Vánoční vystoupení – Tři Dvory, Pečovatelský dům Kolín a Domov důchodců Kolín 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Vánoční besídky pro rodiče 

Vánoční výzdoba 

Výrobky pro Vánoční jarmark 
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10.5. Leden 

Lyžařský výcvik žáků, 2. 1. – 8. 1. 2012, Benecko 

Ukončené první pololetí školního roku 

19. 1. – 20. 1. 2012, zápis do budoucí první třídy pro školní rok 2012/2013 

Metodické sdružení – ukázková hodina pro budoucí 1. třídu 

Pythagoriáda – okresní kolo 6. a 7. tříd 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Hry na sněhu 

Karneval v tělocvičně školy 

Městská knihovna – půjčování knih a pravidelné čtení 

DRAMATICKÝ KROUŽEK 

Vystoupení v Domově důchodců Mělník  

PROJEKTY 

6. A Prostor („Tmelení kolektivu, Spolupráce, Šikana“) 

7. Fokus – dílna 

8. Putování prostorem a časem – Závěrečná konference – Kutná Hora 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

Organizace ADRA – „Žízeň aneb voda nad zlato“ (5. B) 
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10.6. Únor 

Přihláška školy MVČR „Svět očima dětí“ 

EXKURZE 

5. B Synagoga, Ghetto, hřbitov 

5. A, B, 4., 6. A, B, 9. – Dvořákovo muzeum pravěku 

PROJEKT 

6. A, B dívky – „Čas proměn“ 

8. A, B, 9. – Podivné století 

Školička pro předškoláky 

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ 

Komunikace „Démosthenes“, Babice – účast 2 žáků (8. A, 7.) 

Olympiáda AJ – účast 3 žáků (9.) 
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10.7. Březen 

Den učitelů – slavnostní posezení s bývalými pedagogickými pracovníky školy 

Školská rada – 13. zasedání 

PROJEKTY 

Školička pro předškoláky – anglická 

6. A, 7., 8. A, B Prostor 

6. B Vítání jara 

5. B Reklama 

8. A, B Putování prostorem a časem 

2. A, B Prezentace výstupů 

8. A, B, 9. Podivné století 

5. B Plusáček – matematika, 2. ZŠ Kolín 

BESEDA 

Městská policie – prevence (8. A, B, 6. A, B, 9., 7.) 

OLYMPIÁDA 

Český jazyk – okresní kolo 

Zeměpis – okresní kolo (6 žáků) 

VÝCHOVNÝ KONCERT 

Nezmaři – 1. stupeň 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

KZZD – Lucrezia Borgia (4. – 9. třídy) 

KINO 

Worldfilm (6. A, B) 

VV soutěž (6. třídy) 

Literárně – výtvarná soutěž – „Komiks nás baví“ (5. B) 

EXKURZE 

Planetárium Praha (6. A, B) 
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10.8. Duben 

Školská rada – 13. zasedání 

Čarodějnická školička pro budoucí první třídu 

PROJEKTY 

EVVO – tříděný odpad, sběr papíru 

Den Země 

Červený kontejner – EVVO (5. B) 

Podivné století (8. A, 8. B, 9.) 

VÝSTAVA 

Životní prostředí (3. A, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B) 

VV SOUTĚŽ 

Den Země „Živly“ (8. A, 8. B, 9.) 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Garfield (2. – 5. ročník) 

BESEDA 

Městská policie – „Prevence“ (3. A, 3. B, 4., 5. A, 5. B, 6. A) 

SOUTĚŽ 

Okresní kolo „Mladý zdravotník“ (5., 9. třídy) 
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10.9. Květen 

Sportovní školička pro budoucí první třídu 

Třídní schůzka pro rodiče 1. tříd školního roku 2012/2013 

PROJEKTY 

EVVO – Anthropos Brno (8. A, 8. B) 

Čtenářské kluby – 1. stupeň 

Svět očima dětí – MV ČR, literární a výtvarné práce 

Celostátní testování žáků 5. a 9. ročníků 

Planeta Země 3000, „Tajemný svět Ekvádoru a Galapág“ 

Talent – vystoupení dramatického kroužku v OC Futurum Kolín – 7. místo 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Pěvecká soutěž ZŠ Lipanská 

VÝSTAVA 

F. Kmoch (5. A) 

10.10. Červen 

Výlety tříd 

Škola v přírodě (2. B, 3. B, 4.) 

Obhajoby „Absolventských prací“ žáků 9. třídy 

Kmochův Kolín – divadelní představení (5. A) 

Den dětí 

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ 

Dramatický kroužek – pohádky pro 1. stupeň 
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11. Zprávy 

11.1. Zpráva výchovného poradce za školní rok 2011/2012 

Ve školním roce 2011/12 se individuálně pracovalo s 20 integrovanými žáky. Plány se podařilo 

splnit, ČŠI i PPP Kolín shledaly IVP v pořádku, všichni sledovaní žáci učivo zvládli a prospěli. 

Žáky 9. ročníku čekalo rozhodování o volbě povolání. V říjnu navštívili burzu středních škol 

a následně IPS Kolín, kde získali veškeré důležité informace o jednotlivých oborech středních škol. 

V lednu s vysvědčením obdrželi i formulář přihlášky a zápisový lístek. Správné vyplnění přihlášky si 

žáci vyzkoušeli pod dohledem pedagoga v hodině Výchovy k občanství. Přijímací řízení proběhlo 

tradičně v dubnu 2012. Rozmístění žáků – viz tabulka přijatých žáků. 

Výchovný poradce se účastnil i Adaptačního kurzu a kurzu Předcházíme závislostem, kdy využívá 

šance poznat co nejvíce žáků v mimoškolním prostředí. Ke zvládání problematických situací přispívá 

i spolupráce s PČR a  MěPoČR. Besedy s Městskou policií Kolín se osvědčily a budeme v nich nadále 

pokračovat.  

Výchovný poradce během roku v součinnosti s třídními učiteli, metodikem prevence a vedením 

školy řešil výchovné problémy – viz zápisy výchovných komisí. Nejzávažnějším případem byla šikana 

v páté třídě.  

Rodiče i žáci celoročně využívali vypsané konzultační hodiny v pondělí odpoledne.  

Prospěchově slabším žákům pomáhaly i internetové kluby, které probíhaly od úterý do pátku od 

7,00 hodin, žáci mohli využívat PC s výukovými programy i školní knihovnu k vypracování úkolů, 

referátů a procvičování učiva.  

Poradce komunikuje s pedagogy, zejména spolupracuje s novými kolegy. Využívá pro své činnosti 

předmětové komise.  

Plán práce pro rok 2011/2012 byl splněn. 

11.2. Zpráva koordinátor EVVO ve školním roce 2011/2012 

EVVO prolíná všemi předměty.  

Pokračuje separace plastů, papíru, hliníku a elektrozařízení (včetně baterií). Žáci 2. stupně mají 

služby na separaci (vyprazdňování separačních nádob) ve třídách a na chodbách. Odvoz plastů 

zajišťuje AVE Kolín, využíváme sběrných nádob. Papír odevzdáváme do soutěží s Wega recycling 

a AVE Kolín. V projektu Těžíme hliník z našich domácností je zajištěn i odvoz. Likvidace elektrozařízení 

je zajištěna v projektu Recyklohraní, který zahrnuje i plnění úkolů s EVVO problematikou - 

www.recyklohrani.cz.  

Žáci 7. ročníku pracovali na projektu Ekopolis, připravený společností scio.cz www.ekopolis.cz. 

Podtitulem je „Přemýšlíme o městě“, desková hra i pracovní listy vedou žáky k uvažování 

o fungování města, možnostech vylepšení našeho životního prostoru. 
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V 8. ročníku vyvrcholil projekt Putování prostorem a časem závěrečnou konferencí a křestem 

knihy, sestavené z textů a fotografií dodaných jednotlivými školami. Pokračuje e-learningový kurz. 

www.putovaniprostoremacasem.cz 

Program Adopce na dálku zdárně pokračuje díky finančním prostředkům z Vánočního jarmarku, 

kterému předcházel tzv. Africký týden. Keňská dívka Finora tak má zajištěn další rok vzdělávání. 

http://www.humanisti.cz/adopce?dite=60987 

Další prostředky byly použity na dary pro Člověka v tísni a UNICEF. 

Den Země jsme oslavili uměním, hrou, pohybem a prací. Byla uspořádána výstava. 

Zapojili jsme se do projektu Kámen mudrců, který je určen pro 4., 5. a 6. ročníky. Realizátorem je 

Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ Býchory. Letos se uskuteční workshop pro 4. třídu, pokračování příští 

školní rok. 

Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží s environmentální tématikou, školní družina získala  

2. a 3. místo v soutěži Dnes patří nám, zítra dalším… pořádané DDM Kolín. 

11.3. Zpráva koordinátora ŠVP 2011/2012 

V tomto školním roce bylo vyučováno dle ŠVP – Škole úsměv sluší ve všech ročnících. Průběžně 

bylo konzultováno plnění očekávaných výstupů v jednotlivých ročnících. Na druhém stupni 

spolupracovali kolegové při schůzkách předmětových komisí a na prvním stupni při metodických 

sdruženích.   

Školní vzdělávací program bude upraven na prvním stupni v předmětu Matematika  

ve 2. a 5. ročníku. Ve 2. roč. bude přesunuto dělení v oboru malé násobilky do 3. ročníku a v 5. roč. 

přibude základní učivo o zlomcích a desetinných číslech. 

Na druhém stupni se předmětové komise shodly a žádné změny nepožadují. 

V příštím školním roce nebude škola zajišťovat plavecký výcvik, proto bude ŠVP upraven i v tomto 

ohledu. 

11.4. Zpráva metodika ICT za rok 2011/2012 

Během pololetí se dovybavila škola z fondu EU interaktivními tabulemi.  Za zpracované DUMy byl 

obdržen počítač s WIN7. Také byla vyměněna nevyhovující tiskárna HP1320 za síťovou tiskárnu 

XEROX Phaser. Druhé pololetí v ICT se také neslo ve znamení testování. Naše škola prošla 

mezinárodním testováním PISA, zaměřeným na finanční gramotnost a následně prošla celonárodním 

testováním NIQES. Byly doplněny počítače do všech tříd, s výměnou oken během prázdnin musely 

být staženy. Tyto počítače byly uvolněny, jelikož byly získány darem od města Kolína počítače 

k vybavení staré informatiky. Nainstalovány a sestaveny svépomocí. Veškeré jiné servisní opravy byly 

provedeny svépomocí.  Mgr. Aleš Polívka dokončil kurz metodika ICT. 
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12. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Prevence nežádoucích společenských jevů je zabudována v ŠVP Škole úsměv sluší a v Minimálním 

preventivním programu školy. Ve školním roce 2011-2012 jsme se zaměřili na následující negativní 

jevy, jejich výskyt ve společnosti a také v naší škole: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, 

intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, užívání všech návykových látek, 

netolismus, gambling, záškoláctví, dopravní výchova. Postupovali jsme především podle Minimálního 

preventivního programu. V dokumentaci školy, především ve Školním řádu, jsme vymezili některé 

body související s prevencí negativních společenských jevů. Ve škole pracoval metodik prevence, 

který se účastnil přednášek a seminářů souvisejících s jeho prací preventisty. S ním aktivně pracovali 

třídní učitelé a výchovná poradkyně.  

Dalším úkolem bylo pomáhat třídním učitelům stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat 

přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky, a předcházet tak ponižování, šikaně a jiným 

nežádoucím jevům. 

Prevence rizikového chování se odrážela i ve výuce jednotlivých předmětů, tam, kde to bylo 

vhodné a navazující na probíranou látku. Učitelé nevynechají žádnou příležitost k upozornění 

na rizikové chování či jeho prevenci.  

Věnovali jsme pozornost i dopravní výchově a dopravní kázni, škola se účastnila obvodní dopravní 

soutěže organizované BESIPem, jejíž součástí byla pravidla silničního provozu – především cyklistů 

a chodců, stejně jako jízda zručnosti na kole a další soutěže.   

Ve škole jsme se snažili v rámci nespecifické prevence nabídnout dětem více než 30 kroužků 

různého zaměření, ve kterých mohly trávit aktivně volný čas. Vyučující rovněž organizovali pro žáky 

zajímavé exkurze a akce na doplnění učiva, ale i školní výlety, školy v přírodě, které přispěly k poznání 

kolektivů a učitelů navzájem.  

Vandalismus a agrese se objevily ve školním roce především u starších žáků. Agrese vůči 

spolužákům se objevila u několika žáků, s jejichž rodiči jsme pravidelně spolupracovali. 

Naše škola obdržela v září významné ocenění od Nadačního fondu Josefa Luxe. V rámci celostátní 

soutěže Program podpory Etické výchovy pro rok 2011 se umístila na 2. místě v republice. Získala 

i finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč. 

Naši žáci pravidelně pořádali akce pro mladší spolužáky a pro děti z MŠ – Den dětí, divadelní 

představení, Škola naruby, Mikuláš a další – opět bližší informace jsou k nalezení na www. 5zskolin.cz. 

 I v letošním školním roce fungoval Školní parlament, prostřednictvím kterého se žáci aktivně 

zapojili do dění ve škole. Scházel se dvakrát měsíčně. Vyjadřoval se k problémům ve škole, 

spolupracoval s vedením školy, výchovnou poradkyní a metodikem prevence. 

V oblasti prevence jsou pro žáky přínosné kurzy Předcházíme závislostem, Adaptační kurzy, ale 

i kurzy prožitkové, na které jezdí mladší žáci se svými staršími spolužáky. I v letošním školním roce se 
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nám v rámci grantu MŠMT podařilo získat významnou finanční podporu těchto kurzů v projektu 

Etická výchova jako účinný nástroj prevence. 

Podařilo se nám získávat aktivní podporu našich projektů v rámci grantových řízení nejenom 

od MŠMT, ale i v rámci programu Prevence kriminality města Kolína. 

K pravidelné informovanosti o  prevenci dochází při pedagogických poradách, k dispozici jsou 

videokazety s odbornou tématikou, odborné publikace, časopisy, výukové programy – PC aj. 

O jednotlivých akcích se mohou dočíst jak rodiče, tak veřejnost v denním tisku. Dalším významným 

přínosem jsou i školení pro celý pedagogický sbor. V letošním školním roce proběhlo školení vedené 

vynikající lektorkou Mgr. Michaelou Veselou a dva třídenní výjezdy celého pedagogického sboru 

organizovaných PŠL. 

Další pro prevenci přínosný je projekt o. s. PROSTOR – Zlepšování klimatu ve třídách, kterého se 

zúčastnili žáci šestých – osmých ročníků. 

Jako nejdůležitější podmínku pozitivního sociálního chování našich žáků a zvyšování jejich 

odolnosti proti sociálně patologickým jevům chápeme vytváření pozitivního klimatu školy, k němuž 

cíleně směřují veškeré aktivity popsané v předchozí části výroční zprávy.  Účinnost těchto aktivit je 

potom dále posílena nejrůznějšími pořady a cílenými besedami, jakými letos byly besedy s příslušníky 

městské policie, s hasiči, besedy o šikaně a zásadách jejího řešení. Důležité jsou i přednášky a besedy 

s protidrogovou tematikou. Do oblasti prevence patří některými svými tématy i oblast sexuální 

výchovy. Tady letos proběhly akce Čas přeměn (pro děvčata z 6. tříd), besedy AIDS, sex, láska 

a věrnost a besedy o antikoncepci a interaktivní pořad HIV – pozitivní pro osmáky a deváťáky.  

Výchova ke zdravému životnímu stylu byla součástí každého předmětu, nejvíce však předmětu 

Výchova ke zdraví, kde se děti dozvídaly o zdravé výživě a stravování, ale i dalších předmětů, kde to 

bylo vhodné a nenásilné. Varování před seznamováním přes internet bylo součástí především 

informatiky.  

S projevy antisemitismu či extremismu jsme se ve škole v otevřené formě nesetkali, stejně jako 

s rasismem a xenofobií. Naopak, ve škole se postupně přihlásilo ke školní docházce několik cizinců 

z nejrůznějších zemí, kteří byli třídními kolektivy přijati absolutně bez problémů.  

Škola má zpracovanou preventivní strategii sociálně patologických jevů, vyhodnocuje možná 

zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich odstranění. Je zpracován Minimální 

preventivní program školy. Preventivní strategie školy je promyšlená a účinná. Daří se nám negativní 

jevy odhalit včas a okamžitě je řešit ve spolupráci s ředitelstvím školy, rodiči, pracovníky sociálního 

odboru městského úřadu, Policií ČR aj. Účinnou složkou výchovného působení v rámci prevence byly 

i třídnické hodiny. Škola zajišťuje bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Ve školním roce 2011/2012 

se podařilo snížit úrazovost žáků důsledným plněním dozorů a zvýšenou bezpečností při hodinách TV 

a PV. 

  



Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

 
 64 

13. Autoevaluace školy 

Škola průběžně zlepšuje pracovní podmínky pro své žáky i pedagogy. Téměř všechny třídy jsou 

vybaveny interaktivními tabulemi, učitelé mají k dispozici notebooky a ve svých kabinetech počítače. 

Připojení k internetové síti je možné v celém areálu. Každý rok se dokupují nové učební pomůcky, 

zejména interaktivní učebnice, ale i moderní nábytek (nastavitelné lavice a židle), které přispívají 

ke zdravému sezení při vyučování. Důležitá je pro nás bezpečnost, tomu odpovídají pravidelné revize, 

proškolování pracovníků, dozory v budově i rozbor úrazovosti. 

Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní učitelé, 2 pedagogové dokončili vysokoškolské studium 

pedagogického směru v minulém školním roce, jeden pedagog v současné době studuje. Vyučovací 

proces probíhá v souladu se schváleným ŠVP, nedílnou součástí je funkční a maximálně naplněná 

školní družina s pestrým odpoledním programem. Vytváříme příjemné klima pro spokojenost všech 

našich žáků, žákům se specifickými potřebami umožňujeme vzdělávání podle individuálně 

vypracovaných plánů, které vycházejí z doporučení PPP. 

Úroveň vzdělávání u jednotlivých žáků zjišťujeme pomocí testování SCIO, porovnání úspěšnosti 

s jinými základními školami s ohledem na místní specifika je pro žáky i učitele přínosem. S úrovní 

dosažených dovedností v hlavních předmětech nás seznamují vlastní srovnávací testy (1 x ročně). 

Žáci devátého ročníku zúročují získané kompetence při vypracování a obhajobě absolventských 

prací, zároveň i získávají sebevědomí pro další studium ve středním školství. 

Obrazu naší školy jako rodinné školy s dobrou pověstí odpovídá i zájem ze strany rodičů 

při lednových zápisech do 1. ročníku, kdy se nám daří otevírat dvě první třídy. K rozhodnutí rodičů 

nám svěřit své děti přispívá široká nabídka volnočasových aktivit i mimoškolních aktivit typu 

divadelních zájezdů, výletů, exkurzí, kurzů. K zlepšování obrazu školy využíváme tradičně den 

otevřených dveří spojený s charitativní akcí Vánoční jarmark, kdy celý dobrovolný výtěžek putuje 

na podporu adoptivní dívky Finory z Keni. 

Úzce spolupracujeme s rodiči (třídní schůzky, školská rada), ale i s dalšími subjekty jako je 

partnerská škola, mateřské školy, PPP Kolín, IPS Kolín. 

Podporujeme samostatné žákovské aktivity přes fungující školní parlament. 

Při řešení výchovných a vzdělávacích problémů pomáhá výchovný poradce s preventistou sociálně 

patologických jevů. 

Škole úsměv sluší – snažíme se, aby naši žáci do školy přicházeli bez obav a ze školy odcházeli vždy 

s úsměvem a spoustou příjemných zážitků, vzhledem k počtu žáků v naší škole se nám tento záměr 

zatím daří plnit. 
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14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVPP je na škole organizováno na základě těchto principů:  

 rovnost příležitostí a zákaz diskriminace – každý z pedagogických pracovníků má stejnou 

možnost účasti na těch formách a druzích dalšího vzdělávání, které jsou zahrnuty v tomto 

plánu, při současném dodržení všech podmínek stanovených tímto plánem;  

 potřeby školy – základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího 

vzdělávání jsou skutečné potřeby školy; tyto potřeby jsou vyjádřeny v  plánu DVPP;  

 rozpočet školy – výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit a organizace celého 

systému DVPP vychází z rozpočtových možností školy a těmto se podřizuje;  

 studijní zájmy pedagogických pracovníků – při dodržení předchozích principů a podmínek 

jsou pro výběr konkrétní formy nebo druhu DVPP určující studijní zájmy jednotlivých 

pedagogických pracovníků.  

Vedení školy na základě zpětné vazby z úzké spolupráce s metodickými orgány zařadilo do plánů 

DVPP pravidelné vzdělávání celého sboru jako nejúčinnější formu vzdělávání učitelů školy, a to 

formou tzv. Sborovny s profesionálním lektorem. Velkým přínosem pro kvalitu těchto vzdělávacích 

aktivit byla jasná vize vedení školy, účast vedoucích pracovníků na každé vzdělávací akci a společná 

pravidla pro využití poznatků v přímé práci školy. 
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14.1. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 pracovník termín studia 
instituce 

(VŠ/zařízení pro další 
vzdělávání) 

název akce financování 

1. Institucionální vzdělávání      

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních 
 předpokladů 

     

a) Studium v oblasti pedagogických věd 

Bc. Eva Nováková 2010 – 2012 
Univerzita Jana Ámose 
Komenského Praha 

Speciální pedagogika – 
Učitelství pro 1. stupeň – 
navazující magisterské 
studium 

sam
o

fin
an

co
ván

í 

Ing. Martina Šťastná 2010 – 2012 Karlova univerzita Praha 

Specializace v pedagogice – 
Učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů  
pro 2. stupeň – matematika 

Mgr. Jiří Mejda 2011 – 2013 Karlova univerzita Praha 

Specializace v pedagogice – 
Učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů  
pro 2. stupeň – výchova  
ke zdraví 

Hana Řebíčková 

Zbývá obhajoba 
diplomové 
práce. Státní 
závěrečné 
zkoušky 
z anglického 
jazyka, 
francouzského 
jazyka a 
didaktiky má 
složené. 

Univerzita Hradec Králové 

Specializace v pedagogice – 
Učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů  
pro 2. stupeň – anglický 
jazyk a francouzský jazyk 
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b) Studium pedagogiky      

c) Studium pro asistenta pedagoga      

d) Studium pro ředitele škol      

e) Studium k rozšíření odborné 
kvalifikace 

     

1.2 Studium ke splnění dalších 
kvalifikačních předpokladů 

     

a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

     

Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

Mgr. Iva Lokajová 2010 – 2012 Karlova Univerzita Praha 
 Magisterské studium – 
management vzdělávání 

zdarma 

b) Studium pro výchovné poradce      

c) Specializovaná činnost – koordinace 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií 

Mgr. Aleš Polívka 2011 – 2012 NIDV Praha Koordinátor ICT zdarma 

d) Specializovaná činnost – tvorba a 
následná koordinace školních 
vzdělávacích programů 

     

e) Specializovaná činnost – prevence 
sociálně patologických jevů 

     

f) Specializovaná činnost – 
specializovaná činnost 

     

g) Specializovaná činnost – 
specializovaná činnost v oblasti 
environmentální výchovy 

    
 
 

1.3 Studium k prohlubování odborné 
kvalifikace 

     

1.4 Samostudium – celý pedagogický 
sbor 

     

 
Popis samostudia – Odborná literatura, nové metody ve výuce, uplatnění OSV ve výuce, využití ICT ve výuce. 
EU Peníze školám – DUM 
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14.2. Kurzy a semináře v rámci DVPP 

14.2.1. Vedení školy 

Pracovní porada ředitelů škol Kolín   Mgr. Miroslava Průšová 

Setkání metodiků prevence   Mgr.Bc. Iva Lokajová 

Facilitační seminář   
Mgr. Miroslava Průšová, 
Mgr.Bc. Iva Lokajová 

Projektový manažer 250+ 

Absolvované moduly: 
Role projektového řízení ve vzdělávací politice ČR 
Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora 
projektového řízení 
Strategické řízení organizace 
Finance a finanční nástroje 
Řízení lidských zdrojů 

 Mgr.Bc. Iva Lokajová 

Sborovna – rozvinutí a zvyšování kompetence 
pedagogů v počátečním vzdělávání, v oblasti 
klíčových kompetencí, hodnocení a týmové 
spolupráce 

Prázdninová škola Lipnice 3 denní kurz 
Mgr. Miroslava Průšová, 
Mgr.Bc. Iva Lokajová 

Manažerská praxe – SCIO SCIO  Mgr.Bc. Iva Lokajová 

Manažerská praxe – MŠMT MŠMT – Ředitel 21  Mgr.Bc. Iva Lokajová 

Konference CŠM CŠM Praha  Mgr.Bc. Iva Lokajová 
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14.2.2. Učitelé 

Název akce, semináře Organizuje Počet učitelů 

Setkání výchovných poradců PPP Kolín Mgr. Šárka Růžková 

Na hřišti a na vodě být s dětmi v pohodě (BOZP v TV) Masarykova univerzita Mgr. Vladimír Zeman 

Přírodověda  Fraus Mgr. Šárka Rosenbergerová 

Šablony EU, DUM ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 20 učitelů 

Práce s interaktivním dataprojektorem Středisko vzdělanosti Libereckého kraje 20 učitelů 

Vytváříme výukové materiály – PowerPoint Metodici ICT 15 učitelů 

Sborovna – rozvinutí a zvyšování kompetence pedagogů 
v počátečním vzdělávání, v oblasti klíčových kompetencí, 
hodnocení a týmové spolupráce – 3 denní výjezdový 
seminář 

Prázdninová škola Lipnice –  
Hrazeno z grantu ESF 

23 učitelů 

Metodika angličtiny – pohádky ve výuce Středisko DVPP Nymburk Hana Řebíčková 

Jazykový kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ – Brána jazyků 
– celoroční 

Středisko pro DVPP Nymburk Mgr. Monika Čechová – MD 

Rozvoj čtenářské gramotnosti – čtením a psaním 
ke kritickému myšlení 

Praha – projekt ESF 
Mgr. Ivana Banasinská, Mgr. Irena Königsmarková, 
Mgr. Šárka Růžková, Mgr. Radka Homolová, 
Mgr. Šárka Fantová, Bc. Eva Nováková 



Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

 
 70 

Zlepšování sociálního klimatu na základních školách 
v regionech Kolín a Kutná Hora formou prevence sociálně 
patologických jevů 

PROSTOR Kolín 
Mgr. Radka Homolová, Mgr. Šárka Růžková, 
Mgr. Jaroslava Urbancová, Mgr. Tomáš Drábek, 
Mgr. Dana Tvrzníková 

Jak rozvíjet a hodnotit klíčové kompetence v matematice 
v ZŠ 

VÚP Praha Mgr. Jaroslava Urbancová, Ing. Martina Šťastná 

Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 2. stupni ZŠ 
– Křížem krážem konstrukčními úlohami 

VISK Mgr. Jaroslava Urbancová 

Čtenářské kluby – čtením a psaním ke kritickému myšlení Nová škola, o. s. 
Mgr. Ivana Banasinská, Mgr. Iva Zatřepálková, 
Mgr. Šárka Fantová, Bc. Eva Nováková 

Školská legislativa – aktuální změny ve školských i obecně 
platných právních předpisech 

VISK 
Mgr. Iva Lokajová, 
Mgr. Miroslava Průšová 

Projekt 5P – přírodovědná gramotnost Karlova Univerzita Praha Mgr. Dana Tvrzníková 

Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 2. stupni ZŠ 
– Geometrie nejen s tužkou a papírem 

VISK 
Mgr. Jaroslava Urbancová 
Ing. Martina Šťastná 

ČŠI – školení PISA ČŠI Mgr. Jiří Mejda 

Odměny a tresty Společně k bezpečí všichni učitelé a vychovatelky 

Finanční gramotnost VISK Mgr. Jaroslava Urbancová, Ing. Martina Šťastná 

Jak vyučovat finanční gramotnost zábavně I KFP Mgr. Šárka Růžková 

Jak vyučovat finanční gramotnost zábavně I KFP Ing. Martina Šťastná 

Klíčový rok – Projektové vyučování PŠL všichni učitelé a vychovatelky 
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15. Volnočasová činnost našich žáků 2011/2012 

Zájmové kroužky zahrnují mnoho oblastí lidské činnosti – od sportovních, přes jazykové,  výtvarné 

a kroužky týkající se informatiky a počítačových her. Kroužky vedou učitelé a snažíme se, aby nabídka 

byla co nejpestřejší, aby každé dítě nalezlo něco, co ho bude zajímat. Snahou je naplnit smysluplně 

volný čas dětí. V naší škole funguje více než 30 kroužků, které navštěvují žáci prvního i druhého 

stupně. 

Zdaleka ne všechny děti mají silné domácí zázemí, schopné, starostlivé a chápající rodiče. 

V průběhu školního roku pracujeme s mnoha dětmi ze slabších sociálních vrstev, které často trpí 

nezájmem okolí, samotou, nepochopením z řad dospělých i spolužáků. 

Jejich společenské a kulturní vyžití je úzce spjato s akcemi školy, proto se pedagogové snaží tyto 

žáky nejen vzdělávat v rámci vyučování, ale zejména zaujmout jejich pozornost v odpoledních 

hodinách při volnočasových aktivitách. 

Aby kroužky mohlo navštěvovat co nejvíce žáků (zejména žáků dojíždějících a žáků ze sociálně 

slabých rodin), byl stanoven symbolický jednorázový poplatek ve výši 150,- Kč pro celý školní rok, kdy 

žáci mohou navštěvovat libovolný počet kroužků.  

Nabídka zájmových kroužků je každoročně bohatá a pestrá. 

Škola využívá všechny své prostory - tělocvičnu, kuchyňku, učebnu informatiky, družinu, školní 

knihovnu, třídy, venkovní hřiště i nově vybudovanou kreslírnu. Děti jsou při práci vedeny zkušenými 

pedagogy, dochází k sbližování žáků, k dobrovolnému setkávání se, k poznávání zvyků a zvláštních 

tradic rodin z různých kulturních prostředí. 

Navozují se situace přirozené tolerance, uvolněná atmosféra vybízí k otevřeným debatám, hledání 

životních kompromisů, často se bortí i bariéry ve vztazích učitel-žák, což pomáhá v běžném 

vyučovacím procesu. 
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16. Akce pro předškoláky ve školním roce 2011/2012 

Pro předškoláky začaly všechny členky MS pracovat již v měsíci září, kdy se uskutečnila divadelní 

představení dramatického kroužku v MŠ Chelčického, MŠ Štítného a MŠ Tři Dvory. Nešlo zde 

o „pouhé“ předvedení pohádky, ale zároveň tímto proběhlo i pozvání na první školičku s názvem 

Divadelní (říjen), při které rodiče a děti mimo jiné zhlédli další představení dramatického kroužku, 

rodiče pak měli možnost prohlédnout si budovu školy. 

V listopadu se uskutečnila Africká školička, jež byla motivační pro další akci – Dílnu s rodiči 

(prosinec), šlo o velmi příjemné a vydařené předvánoční posezení, při kterém byla vytvořena část 

kalendáře, který byl určen k prodeji při Vánočním jarmarku školy. 

V lednu jsme pro předškoláky a jejich rodiče připravily Anglickou školičku a ukázkovou hodinu 

v prvním ročníku. Po zápisu do prvních ročníků proběhly ještě dvě školičky – Čarodějnická 

a Sportovní, jejíž součástí byla i třídní schůzka rodičů budoucích žáků prvních ročníků. 

Akce pro předškoláky mají v naší škole již několikaletou tradici. Rodiče mohou nezávazně navštívit 

školu. Děti mají možnost seznámit se s novým prostředím dříve, nežli nastoupí do školy, samotné 

školičky jsou pak zaměřeny na rozvoj schopností a dovedností, které by měly děti při vstupu do školy 

zvládnout. 
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17.Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2011/2012 

17.1.  1. POLOLETÍ 

Školní družina zahájila svou činnost zápisem žáků dne 1. 9. 2011. Zájem o umístění žáků byl 

značný. Podařilo se vyhovět všem zájemcům. Během celého I. pololetí bylo ve čtyřech odděleních 

zapsáno 120 žáků, v každém oddělení 30, což je maximální naplněnost naší kapacity. Žádný z žáků se 

neodhlásil. 

Ranní družina – provoz 6. 15 – 7. 45 hod. 

Odpolední družina 10. 40 – 17. 00 hod. 

Ranní družina je plně využívána, žáci zde mají možnost zopakovat si učivo, hrát hry, prohlížet 

časopisy a knížky. 

Odpolední družina pracuje podle plánu práce pro školní rok a ŠVP  pro ŠD – „ Hrajeme si 

s úsměvem “. 

Každý týden ve čtvrtek probíhá schůzka všech 4 vychovatelek. Zde si vychovatelky upřesňují 

činnost práce v odděleních na příští týden, radí se mezi sebou, sdělují informace o žácích. Metodická 

sdružení ŠD se schází 1x za čtvrtletí k hodnocení uplynulého období. 

V 1. pololetí využívaly vychovatelky ŠD ve své činnosti ŠVP pro ŠD těchto témat: „ My jsme 

kamarádi “ „ V zdravém těle zdravý duch “ „ Vánoční jarmark “ a „ Poznáváme své město “. 

Úkolem ŠD je i získávání žáků k pravidelné četbě časopisů a knih. Denně vychovatelky zařazují 

četbu na pokračování, nácvik říkadel a básní. Žáci navštěvují knihovnu naší školy i Městskou knihovnu 

v Kolíně. 

Ve výtvarných činnostech se žáci ŠD zapojují do většiny vyhlášených soutěží. V 1. pololetí to byly 

3 soutěže: „ Vzpomínky z prázdnin “, „ Vodní svět “ a „ Můj vánoční strom“. V soutěži „ Můj vánoční 

strom “ se velmi pěkně umístily 2 žákyně z naší ŠD. Karolína Severová obsadila 3. místo v 2. kategorii, 

Lucie Bucharová 4. místo v 1. kategorii.  

Všichni žáci ŠD byli seznámeni s charitativní akcí naší školy spojenou s Vánočním jarmarkem. 

Jednotlivá oddělení připravila výrobky k prodeji – svícny z chvojí, různá vánoční přání, andělíčky, 

vizovické pečivo, výrobky z papíru.  

Žáci si pěkně vyzdobili své třídy i chodby v přízemí školy. V atriu ozdobili vánoční strom. 

V jednotlivých odděleních se konaly vánoční besídky, některé za účasti rodičů ve spolupráci 

s třídními učitelkami.  

Paní vychovatelka Bc. Alena Holá nacvičila s dramatickým kroužkem (jehož členy jsou i žáci ŠD) 

vánoční pohádky, které žáci předvedli nejen na Dni otevřených dveří, ale i v domovech pro seniory. 

V lednu žáci ŠD připravili pěkné dárky pro nastávající prvňáčky k zápisu. 

Ve ŠD je velmi důležité využívat při činnostech pohybových aktivit. Příjemné počasí i v těchto 

měsících dovolovalo pobyt dětí na hřišti, vybízelo ke hrám i soutěžím. Na odpoledne v tělocvičně se 

žáci velmi těší, hrají hry, soutěží ve družstvech. I ve třídě zařazujeme hry s pohybem. 
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Chování žáků ve ŠD řešíme velmi často. Besedujeme o přátelství, vztazích mezi spolužáky. 

Většina žáků si uvědomuje své místo v kolektivu. Jsou zde však i žáci, s kterými je nutno pracovat 

individuálně. V I. oddělení - u paní vychovatelky Bc. Aleny Holé - je to žák Tomáš Hájek, ve II. oddělení 

– u paní vychovatelky Mgr. Jany Slavíčkové - žáci Jiří Hrabal a Vojtěch Podhrázský, ve III. oddělení – 

u paní vychovatelky Pavly Patočkové - žák Martin Kotlík. 

Spolupráci s „ Otevřeným klubem C “- využívaly v I. pololetí paní vychovatelky Pavla Patočková a 

Jana Chlubná s žáky III. a IV. oddělení, s Městskou knihovnou v Kolíně převážně žáci IV. oddělení. Žáci 

II. oddělení se zúčastnili besedy o knihách pro děti s paní knihovnicí Pluháčkovou. Ve II. pololetí 

chceme získávat nejmladší čtenáře k návštěvám Městské knihovny v Kolíně. 

Do činnosti ve ŠD zařazují vychovatelky i besedy o zdraví – péče o své zdraví, hygiena, stolování, 

bezpečnost při hrách i cestě do školy. Žáci se učí telefonovat – oznámení úrazu, přivolání pomoci 

i zásadám první pomoci. Za I. pololetí letošního školního roku byl nahlášen pouze jeden menší úraz 

při činnostech ve ŠD. Žák Martin Kotlík v šatně neopatrně chytil spolužačku Adélu Škramovskou 

(naštípnutý malíček). 

Spolupráce s rodiči žáků je u nejmenších žáků každodenní. Rodiče si své děti vyzvedávají ze ŠD, je 

možno tedy pravidelně s rodiči hovořit. Někteří starší žáci již odcházejí ze ŠD sami. Rodiče mají 

možnost kdykoliv sledovat své dítě při činnostech ve ŠD. Každý měsíc zařazujeme zprávu o činnosti 

ŠD a aktuality s fotografiemi na internetové stránky školy. 

Vychovatelky ŠD těsně spolupracují s třídními učitelkami na I. stupni ZŠ, radí se spolu o žácích 

a výchovných metodách při činnostech s dětmi.  

17.2.  2. POLOLETÍ 

Činnost školní družiny ve 2. pololetí probíhala i nadále podle plánu práce ŠD a ŠVP pro školní 

družinu „Hrajeme si s úsměvem“. 

Vychovatelky ŠD zařazovaly i další aktuální témata a výchovné momenty. 

Počet zapsaných žáků ve ŠD se nezměnil. Nadále je zapsáno ve 4 odděleních 120 žáků. 

Provoz ranní družiny od 6. 15 hod. do 17. 00 hod. je plně využíván. 

Činnost žáků v odpolední družině je rozvržena od 10. 40 hod. do 17. 00 hod. Ve 2. pololetí se 

výrazně zvýšil počet žáků, kteří zůstávají ve ŠD do 17. 00 hod. Žáci jsou rádi v kolektivu svých 

kamarádů, zajímá je program připravený vychovatelkami ŠD.  

Pedagogická činnost ve 2. pololetí byla zaměřena zejména na upevnění kolektivu žáků 

v jednotlivých odděleních, zvýšení pohybové aktivity žáků a nabídce zájmových činností. 

Školní družina slouží k výchově vzdělávání, ale i k rekreaci žáků.  

Vychovatelky ŠD reagují na momentální náladu skupiny dětí, zařazují často hry a relaxační cvičení, 

oddychové chvilky podle přání dětí. 

Žáci ŠD měli možnost ve 2. pololetí využívat prostor učeben v přízemí i v prvním poschodí, dále 

tělocvičnu, školní hřiště, počítačovou pracovnu. 
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Do činnosti ŠD byla často zařazována literární výchova. Žáci si půjčovali knihy ve školní knihovně, 

pravidelně 1 x měsíčně všechna 4 oddělení navštěvovala Městskou knihovnu v Kolíně. Vychovatelky 

ŠD získaly další čtenáře z 1. ročníku. Žáci v Městské knihovně Kolín besedovali s paní knihovnicí 

Pluháčkovou, k přečteným knížkám jsme vystavili ilustrace v přízemí školy i v Městské knihovně Kolín. 

Četbě pohádek, povídek a nácviku krátkých básní je ve školní družině věnován čas po obědě, kdy se 

žáci uklidní.  

V odpoledních hodinách se potom střídají různé zájmové činnosti – výtvarné, pracovní, hudební, 

dramatické a pohybové. 

Pro školní družiny bylo v období 2. pololetí vyhlášeno mnoho výtvarných soutěží. 

V únoru – „Žízeň, aneb voda nad zlato“. 

 „Nejkrásnější karnevalová maska“. (získali jsme 2. místo) 

V březnu – „Nejkrásnější květinový ostrůvek ve Futuru“ –  

 soutěž kolínských škol (získali jsme 3. místo)  

V dubnu –  „Dnes patří nám, zítra dalším“ – soutěž ke Dni Země 

 (získali jsme 1., 2., 3. i mnoho dalších míst) 

 „Máme rádi přírodu – soutěž hnutí Brontosaurus (zasláno 10 prací) 

V květnu –  „Naše zahrada“. 

 „Šťastné stáří očima dětí 2012“. 

 „Přítel robot“. (práce odeslány, čekáme na vyhodnocení) 

Dramatický kroužek pod vedením paní učitelky Aleny Holé nacvičil pohádku „O perníkové 

chaloupce“ a zúčastnil se soutěže „Talent Kolínska 2012“ ve Futuru v sobotu 12. 5. 2012. Veřejnost 

svým hlasováním určila vítěze této soutěže. Náš dramatický kroužek se umístil na krásném sedmém 

místě z celkového počtu šestnácti zúčastněných skupin, které soutěžily o hlavní cenu. 

Pohybové aktivity jsou do plánu práce ŠD zařazovány každý den. Krátké vycházky po obědě, 

relaxační cvičení v místnosti, zejména však hry na hřišti a v tělocvičně. Žáci rádi soutěží, proto se i 

letos družstvo naší ŠD složené z 9 žáků 1. – 3. ročníku zúčastnilo soutěže kolínských školních družin 

„Hry bez hranic“. Naši žáci obsadili pěkné 4. místo. 

Ve druhém pololetí se konaly i akce společné pro všechna oddělení. 

21. února – Karneval ŠD 

30. května – Den dětí na parníku Kolinea 

1. června – oslava Dne dětí – soutěže v učebnách a v tělocvičně školy 

Poslední měsíc školního roku – červen - patří výletům, hrám a soutěžím. Žáci ŠD připravili výstavu 

obrázků na téma „Jak si představuji své prázdniny“ 

Na závěr měsíce paní vychovatelka A. Holá s dramatickým kroužkem předvede pohádky 

„O perníkové chaloupce“ a „O červené Karkulce“ nejen žákům ŠD, ale i všem třídám I. stupně ZŠ. 
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Spolupráce s „Otevřeným klubem C“ pokračovala i ve 2. pololetí. Klub navštěvovali žáci III. a IV. 

oddělení s vychovatelkami J. Chlubnou a P. Patočkovou.  

Vychovatelky ŠD řeší výchovné problémy s některými žáky, kteří se nedovedou zapojit 

do kolektivu, prosazují sami sebe. Zde jsou nutné pohovory s rodiči i úzká spolupráce s třídními 

učitelkami. Vychovatelky a učitelky se radí o výchovných metodách, navrhují postupy jednání 

s dítětem. 

Informovanost rodičů o práci žáků ve ŠD je každodenní. Rodiče mohou být přítomni v jednotlivých 

odděleních při činnosti svých dětí. Ze všech akcí ŠD existují krátké zprávy a fotografie 

na internetových stránkách školy. Každý měsíc je zveřejněna zpráva o činnosti ŠD za uplynulé období. 

O připravovaných akcích dostávají rodiče písemná sdělení. 

Vychovatelky školní družiny děkují vedení školy, třídním učitelkám, vedoucím zájmových kroužků 

i všem pedagogům a rodičům za spolupráci při výchově našich dětí. 

18. Závěrečná zpráva – zahraniční spolupráce školy-  

Probíhá první rok projektu Partnerství škol – Comenius. V říjnu se 8 žáků a 2 učitelé zúčastnili 

projektové schůzky v turecké Cumře, v březnu měla týdenní stáž v partnerské škole v Madridu Dana 

Tvrzníková ( Comenius -Další vzdělávání pedagogických pracovníků – job shadowing), v dubnu byla 

zde na stáži učitelka Nina Mendez Germain z madridské školy, v květnu se 8 žáků zúčastnilo 

Eurocampu Grado v Itálii, učitelky Jaroslava Urbancová a Hana Řebíčková absolvovaly ve stejném 

termínu stáž (job shadowing) v partnerské škole. V červenci se na jobshadowing do spolupracující 

německé školy v Emmertingu vypraví Alena Holá a Aleš Polívka. 

Od listopadu 2011 do května 2012 byla naše škola hostitelskou institucí pro zahraniční asistentku 

Emanuelu Maltese z Itálie. V každé třídě pracovala v rámci hodin angličtiny, pro vyšší ročníky byla 

přínosná především konverzace v čtyřčlenných skupinách. Připravila i několik akcí – Italské Vánoce, 

Vaříme s Emmou a Sárou (naši školu navštívila další italská učitelka), Tiramisu party. Pro zájemce 

nabídla kroužek italštiny. 

V dubnu byl ve škole na týdenní stáži se zaměřením na žáky se specifickými potřebami Christopher 

Penfold, učitel z Velké Británie z Hartsdown Technology College. 

V průběhu roku proběhy besedy s anglicky mluvícími cizinci, kde si žáci vyzkoušeli svoji angličtinu a 

dozvěděli se informace o rodných zemích hostů.  

V rámci projektu Adopce afrických dětí pokračuje podpora keňského děvčátka. Finora Awinja má 

zaplaceno školné na další rok. Potřebný obnos byl získán opět prodejem výrobků na Vánočním 

jarmarku. 

Byla podána žádost o zahraničního asistenta pro školní rok 2012/2013. 

V přípravné fázi je další projekt Partnerství škol Comenius pro období 2013 – 2015, uzávěrka 

v únoru 2013. 
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19. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 

Ve školním roce 2011/2012 proběhlo ve škole Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání poskytovaného základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle 

příslušných školních vzdělávacích programů (dále ŠVP); zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jejich 

souladu s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem (dále RVP)podle § 174 

odst. 2 písm. c) školského zákona. Inspekční činnost byla zaměřena na činnost základní školy a na ŠVP 

školní družiny. Hodnoceným obdobím byly poslední tři školní roky, vývoj a tendence se vztahují také 

k posledním inspekčním výstupům z roků 1999, 2001 a 2007 (v roce 2010 bylo provedeno hodnocení 

souladu ŠVP s RVP pro základní zdělávání bez návštěvy školy). 

19.1. Závěry, celkové hodnocení školy: 

 Škola splňuje formální podmínky pro výkon veřejné služby, 

 během inspekce škola vytvářela bezpečné podmínky pro vzdělávání žáků, 

 na velmi dobré úrovni byla poradenská činnost školy a na průměrné úrovni jsou podmínky 

pro práci s žáky se SVP, 

 cíle užívaných ŠVP odpovídaly cílům stanoveným školským zákonem i dlouhodobým 

záměrům státu a kraje v oblasti vzdělávání, velmi vhodně je doplňovala pozitivní filozofie 

školy, 

 ŠVP pro základní vzdělávání byl v souladu s příslušnými RVP a zaměřením vhodně 

odpovídal vnitřním podmínkám školy i požadavku regionu, stupeň naplnění ŠVP odpovídal 

délce jejich naplňování, ŠVP školní družiny odpovídal zákonnému vymezení, 

 na požadované úrovni byly výsledky i průběh vzdělávání v osobnostně sociálním rozvoji 

žáků, rozdílná byla úroveň v jednotlivých složkách funkční gramotnosti – pozitiva 

v oblastech zaměření ŠVP na sport a informatiku, požadovaný stav v jazykové 

a komunikační gramotnosti, rizika v matematické gramotnosti,  

 vzhledem ke složení žáků byla problémem motivace zhruba poloviny žáků 

pro systematickou vzdělávací práci, 

 formy a metody výuky zaznamenávají pozitivní tendence (modernizace kurikula, 

projektové aktivity), významný je etický kontext vzdělávání, 

 v efektivitě práce (vnitřní dokumentaci, organizaci, kontrolní činnosti) byla převaha pozitiv 

(většinou snadno odstranitelné nedostatky), řízení celkově dosahuje požadované úrovně, 

výsledky odpovídaly reálnému koncepčnímu záměru, příležitostí ke zkvalitnění je 

zjednodušení  a  zvýšení  účinnosti vnitřních předpisů a postupů, 

 opatření po hodnocení ČŠI byla přijímána, některá zjištění ČŠI o formálních postupech 

byla obdobná jako v roce 2001, 

 objektivizované výsledky činnosti školy a vzdělávání dosahují ve školou stanovených cílech 

dobrou úroveň, dokládají hospodárnost, 
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 účelnost využívání podmínek byla dobrá, úspěšnost školy v získávání dalších finančních 

prostředků byla vysoká, 

 v rozvoji školy zjistila ČŠI uplatnění principu trvale udržitelného rozvoje uskutečňovaného 

v materiální oblasti a v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

 stávající podmínky umožňují realizovat oba ŠVP, omezením jsou prostorové podmínky 

(nikoli kvalitou, ale množstvím), 

 oblasti žádoucího dalšího zaměření jsou: nastavení a plnění pravidel pro zlepšení výsledků 

vzdělávání v rizikové oblasti – práci se žáky s ohroženým prospěchem, zvážit zřízení 

činnosti asistenta pedagoga se zaměřením na práci s těmito žáky. 
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20. Základní údaje o hospodaření školy 

20.1. Příjmy 

Prostředky od MÚ Kolín 2 424 000,- Kč 

Prostředky od MÚ Kolín – odpisy budov 179 390,- Kč 

Prostředky od KÚ –u.z.33353 11 568 22,- Kč 

 

Projekt – I-MÚ Kolín 6 000,- Kč 

Projekt – II –MÚ Kolín-kriminalita 25 000,- Kč 

Projekt – III- MÚ Kolín-učebnice 94 000,- Kč 

Projekt – uč. znak 33027 370 086,- Kč 

Projekt – uč. znak 33017 50 000,- Kč 

Projekt – u.z.33163 68 000,- Kč 

Čerpání z fondu  777 818,52 Kč 

 

Prostředky fondů  

Fond reprodukce IM 816 660,96 Kč 

Fond kulturních a soc. potřeb 37 135,09 Kč 

Rezervní fond 364 779,12 Kč 

Fond odměn 75 000,- Kč 

Fond investičního majetku 23 377 795,60 Kč 

 

Poplatky od rodičů ŠD 47 650,- Kč 

Poplatky zájmové kroužky 25 500,- Kč 

 

Úroky 5 869,41,- Kč 

Sběr 4 985,- Kč 

Příjmy z pronájmu tělocvičny 187 500,- Kč 
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EU PES -dotace 1 054 375,20 Kč 

Comenius - dotace 321 195,28 Kč 

 

20.2. Výdaje 

Neinvestiční  

Náklady na platy pracovníků školy úz 33353 8 358 511,- Kč 

Náklady na platy pracovníků školy úz 33027 370 086,- Kč 

OON 80 900,- Kč 

OPPP – Dar nadační fond Lux 15 000,- Kč 

OPPP - MÚ 18 600,- Kč 

 

Zdravotní pojištění 777 195,- Kč 

Sociální pojištění 2 157 055,- Kč 

Školní potřeby – účel. dotace 50 000,- Kč 

Výdaje-učební pomůcky -kriminalita 25 000,- Kč 

Výdaje za učebnice 5 033,30,- Kč 

Výdaje za učebnice – účelová dotace 94 000,- Kč 

Učební pomůcky do 3 000,-Kč – MÚ Kolín 3 777,- Kč 

Učební pomůcky do 1 500,-Kč – MÚ 10 968,40,- Kč 

Učební pomůcky do 1 500,-Kč – KÚ 24 555,- Kč 

Učební pomůcky do 3 000,-Kč – KÚ 27 860,- Kč 

DDHM 652 551,42 Kč 

DDHM -KÚ 29 218,70 Kč 

OTE 207 174,60 Kč 

Školní potřeby hrazené státem 11 200,- Kč 

Náklady za pracovní neschopnost 11 680,- Kč 

Adaptační kurz – dotace ú.z. 33163 68 000,- Kč 

 

Ostatní provozní náklady  

Oprava a údržba budovy 103 507,- Kč 

Údržba a opravy ostatní 132 556,- Kč 
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Všeobecný materiál 266 020,70 Kč 

Prostředky na údržbu 95 315,- Kč 

Pracovní oděvy 3 606,- Kč 

Čisticí prostředky 103 910,60 Kč 

Kancelářské potřeby 122 901,- Kč 

Noviny a časopisy 19 501,- Kč 

DVPP 5 500,- Kč 

Elektrická energie 421 024,- Kč 

Voda 100 203,- Kč 

Pára 343533,-Kč 

Plyn 953,75 Kč 

Cestovné 31 474,- Kč 

Revize 34 500,- Kč 

Poštovné 8 375,- Kč 

Telefonní poplatky 51 262,77 Kč 

Odvoz odpadu 26 779,- Kč 

Náklady na zpracování mezd 64 802,- Kč 

Ostatní služby 65 675,- Kč 

Pomůcky pro děti v zájmových útvarech 22 769,- Kč 

Pojistné odpovědnosti a majetku 19 800,- Kč 

Zákonné soc. pojištění 36 268,- Kč 

Příděl do FKSP 86 327,- Kč 

Preventivní lékařské prohlídky 2 200,- Kč 

Nákup drob. nehm. majetku 43 692,- Kč 

Bankovní poplatky 16 599,- Kč 

Práce výpočetní techniky 44 959,- Kč 

Pomůcky pro integrované děti 1 700,- Kč 

Odměny děti – sběr 1 361,- Kč 

Školení 7 560,- Kč 

Příplatek stravné 152 900,- Kč 

Příplatek stravné – man. poplatek 12 070,50,- Kč 

Materiál pro ŠD 24 828,- Kč 

Knihy do žákovské knihovny 23 051,30 Kč 
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Přepravné 14 891,- Kč 

Přepravné Comenius 44 259,- Kč 

Cestovné Comenius 59 256,- Kč 

Ostatní služby Comenius 4 000,- Kč 

Ostatní materiál Comenius 3 571,- Kč 

Náklady EU PES 837 133,- Kč 

Školení EU PES 
14 400,- Kč 

Náklady na reprezentaci 3 001,- Kč 

Opotřebení LV 342,- Kč 

Poplatek internet 57 600,- Kč 

 

 

Odpisy – budovy 179 390,- Kč 

Provozní náklady – plavecká výuka 11 465,- Kč 

Mzdové náklady – plavecká výuka 10 230,- Kč 
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21. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

21.1. Táhneme za jeden provaz, aneb zlepšujeme vztahy ve třídě 

„Táhneme za jeden provaz, aneb zlepšujeme vztahy ve třídě“ – interaktivní projekt specifické 

primární prevence zaměřený na boj proti šikaně ve třídě. 

V únoru 2012 jsme obdrželi grant z MŠMT v rámci programu Prevence. Hlavním cílem projektu je 

zamezit vzniku a minimalizace šikany v naší škole, který je společný všem pedagogům, bez ohledu 

na vyučovaný předmět a ročník. Cílem projektu je také upozornit na závažnost šikanování, 

poskytnout cílové populaci základní informace k prevenci a řešení tohoto specifického problému. 

Náš program k specifické primární prevenci šikany ve třídách se opírá o osobnostně sociální a 

prožitkovou pedagogiku. Jde o dlouhodobý, soustavný a komplexní preventivní program, založený 

na principech prožitkové pedagogiky. Nejlepší a základní prevencí je stálá a systematická práce se 

třídou na rozvoji a kultivaci vzájemných vztahů, trénink sociálních dovedností a rozvoj dovedností 

sebeřízení. Program bude probíhat v každé třídě druhého stupně + v páté třídě v rozsahu minimálně 

jednoho bloku za měsíc (blok bude probíhat v rámci volného času žáků (aktivní využití volného času 

žáků). 

21.2. Eskalátor  

Naše škola se zapojila do projektu Eskalátor, který sleduje a rozvíjí znalosti a dovednosti žáků  

4. – 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií formou unikátních 

ověřovacích testů a individualizovaného e-learningu v anglickém jazyce a čtenářské gramotnosti 

v českém jazyce. Testy probíhají vždy na podzim a na jaře po dobu povinné školní docházky (od 4. 

třídy) a po jejich absolvování obdrží každý žák individuální vyhodnocení testu. Má možnost srovnání 

jak s ostatními žáky ve třídě, tak s žáky jiných škol, zároveň sleduje pokrok, jaký učinil od minulého 

testu. Největší výhodou tohoto projektu je vygenerování individuálního e-learningu každého žáka, 

tedy procvičování slabých míst žáka po internetu. Projekt Eskalátor je spolufinancovaný z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

21.3. Škole úsměv s moderní technologií sluší - EU peníze školám  

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu  

počátečního vzdělávání v ZŠ Kolín V., Mnichovická 62. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo 

metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným 

používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Příprava projektového 

záměru probíhala ve spolupráci s celým učitelským sborem na jaře 2011. V dubnu byla podána 

projektová žádost a projekt začíná od 11. 8. 2011. 

V rámci projektu škola obdrží finanční podporu ve výši 1 757 292,- Kč. 
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21.4. Comenius – Podnebí v partnerských zemích a jeho vliv na faunu a flóru 

Již podruhé se naše škola zapojila do programu mezinárodní spolupráce. V letošním školním roce 

se jedná o projekt multilaterální – spolupráce s pěti školami ze zahraničí.  

Během školního roku se uskutečnily následující aktivity: 

Prezentace projektu pro žáky, studenty, rodiče 

Škola průběžně informovala o aktivitách v projektu prostřednictvím nástěnek ve škole, letáků pro 

rodiče, webových stránek, besed pro žáky i pro rodiče, dále pak v regionálním tisku. 

Pozorování - počasí, flóra, fauna – exkurze, záznam, teoretická příprava projektu 

Žáci 7. ročníku strávili týden v Broumovském výběžku na pracovním výjezdu. Náplní byly aktivity 

na téma podzimní příroda. Dále Kurz předcházení závislostem (osobnostně sociální výchova, hry, 

sport), vlastivědné poznávání okolí (Teplicko - adršpašské skály, rozhledna Ruprechtický Špičák, 

muzeum Merkur, broumovský klášter s mumiemi). Děti zpracovaly kroniku, mají cestovní deníky, 

fotky a spoustu zážitků. 

Projektová schůzka – Cumra Turecko – 20. října – 2. listopadu 2011 

Osm odvážných žáků 8. a 9. ročníku podniklo náročnou vlakovou expedici do turecké partnerské 

školy. Celkem čtyři dny na cestě tam žáci strávili intenzivním kurzem turečtiny, krátkými zastaveními 

v Budapešti, Bukurešti a celodenní exkurzí v Istanbulu. Samotný pobyt v místě trval jeden týden. 

Všichni byli ubytováni v rodinách, zúčastnili se vyučování v partnerské škole, v dalších dvou školách 

v místě, byli přijati na radnici, kde všechny okouzlili svou znalostí jazyka. Na závěr celá výprava 

zhlédla světově proslulé představení Sema show ve městě  Konya. Cestou zpět žáci opět navštívili 

Istanbul, tentokrát evropskou část. 

Po návratu se ve škole konala beseda s prezentací a ochutnávkou.  

Vznik on-line platformy pro sdílení informací - jedná se o společné úložiště dokumentů, bude 

zpřístupněno a využito na závěr projektu.  

Průběžná dokumentace průběhu projektu – Podzim, zima, jaro ve vlastní zemi 

EUROCAMP – mezinárodní setkání žáků všech škol v Itálii – květen 2012 

Osm žáků 6. ročníku se zúčastnilo týdenního pobytu v Gradu v Itálii, během kterého pracovali 

společně s žáky ostatních zemí na projektových úkolech, během volného času navštívili Benátky, 

Terst a našli si i čas na zmrzlinu a pobyt u moře. Tento pobyt si vysloužili intenzivním studiem italštiny 

během předcházejících týdnů s naší asistentkou Emmou – viz dále. 
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21.5. Mezinárodní stáže učitelů 

Během školního roku 2011/2012 vycestovalo celkem 5 učitelů (Mgr. Dana Tvrzníková – Madrid, 

Španělsko;  Mgr. Jaroslava Urbancová a Mgr. Hana Řebíčková – Terst, Itálie; Mgr. Alena Holá  

a Mgr. Aleš Polívka – Emmerting, Německo) na týdenní pobyty do zahraničních partnerských škol, 

kde získávali nové zkušenosti.  Rovněž naše škola přivitala dva zájemce ze zahraničí (Nina Mendez 

Germain ze Španělska, Christopher Penfold z Velké Británie). Všechny tyto stáže byly plně hrazeny 

z individuálních grantů Programu celoživotního učení, Comenius – In Service Training, tzn. mimo 

projekt spolupráce. 

21.6. Comenius – asistent cizích jazyků 

Ve školním roce 2011 -2012 nám byl schválen projekt na asistenta cizích jazyků. Po osm měsíců se 

stala naše škola hostitelskou institucí pro zahraniční asistentku Emanuelu Maltese z Itálie. V každé 

třídě pracovala v rámci hodin angličtiny, pro vyšší ročníky byla přínosná především konverzace 

v čtyřčlenných skupinách. Připravila i několik akcí – Italské Vánoce, Vaříme s Emmou a Sárou (naši 

školu navštívila další italská učitelka), Tiramisu party. Pro zájemce nabídla kroužek italštiny.  

21.7. „Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí a 
žáků se SVP“ 

Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí a žáků se SVP. Naše 

škola je od února 2012 zapojena do celorepublikového projektu, který je financován z prostředků ESF 

a Státního rozpočtu České republiky. Projekt posiluje rovné příležitosti ve vzdělávání u žáků I. st. ZŠ, 

a to prostřednictvím vzniku a fungování školních čtenářských klubů a individuální podpory v oblasti ČJ 

a čtenářství. Tím přispějeme ke zvýšení kvality a modernizaci systému počátečního vzdělávání 

a zlepšení podmínek integrace žáků do vzdělávacího procesu. Žákům, kteří pocházejí z převážně 

nečtenářského prostředí, má být zprostředkován přístup ke knihám, základní škola bude dovybavena 

vybranými knihami. Cílem čtenářských klubů je vytvořit podmínky pro přirozený rozvoj čtenářské 

gramotnosti u nejmenších žáků naší školy. Prostřednictvím vhodně zvolených, atraktivních knih 

formovat schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování 

individuálních studijních cílů, přispět tak rozvoji osobních schopností a vědomostí a umožnit 

optimální rozvoj žáků. 

21.8. Cesta ke kvalitě 

Projekt Cesta ke kvalitě je zaměřený na všestrannou podporu škol v oblasti vlastního hodnocení. 

Jde o národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je Národní 

ústav odborného vzdělávání NÚOV) a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), je spolufinancován 

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je podpořit proces 

vlastního hodnocení (autoevaluace) ve školách, který má být prostředkem ke zkvalitňování jejich 

práce. V rámci projektu Cesta ke kvalitě má naše škola možnost pilotně testovat a ověřit vývoj 

některých evaluačních nástrojů. 
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21.9. Klíčový rok – facilitace projektového vyučování 

Projekt probíhá ve spolupráci s prázdninovou školou Lipnice a je financován ESF. Podpora probíhá 

ve dvou navazujících fázích: 

Žákovské projekty realizované především pod vedením lektorů PŠL  

Žákovské projekty realizované pod vedením pedagogů školy 

Témata projektu našich žáků: České dějiny – Podivné století. Pedagogové, kteří se zapojí 

do projektu, se mohou rovněž zúčastnit Kurzu projektového vyučování, a dále tak rozvinout své 

kompetence. Veškerá podpora, odborné poradenství i kurzy jsou školám poskytovány bezplatně. 

21.10. Adopce na dálku 

Cílem tohoto projektu je zabezpečit naší Finoře vzdělání. Z příspěvku je naší holčičce hrazeno 

školné, školní pomůcky a základní zdravotní péče. 

21.11. Ovoce do škol 

Naše škola je zapojena do evropského projektu „Ovoce do škol“. Tento projekt si klade za cíl 

připomenout dětem prvního stupně, že ovoce, zelenina a produkty z nich vyrobené jsou nedílnou 

součástí jídelníčku každého, kdo se rozhodl žít zdravě, pečovat o své zdraví. 

Děti prvního stupně dostávají zdarma 1 x za 14 dní porci ovoce nebo zeleniny. 

21.12. Jeden svět na školách 

V rámci učiva v oblasti Člověk a společnost o novodobých dějinách je naše škola již několik let 

zapojena do celostátního projektu Jeden svět na školách – dokumentární filmy o československých 

dějinách, který pořádá organizace Člověk v tísni ve spolupráci s Českou televizí. Realizace projektu 

spočívá v promítnutí vybraného dokumentárního filmu na různá zajímavá témata, která se většinou 

věnují období komunistické éry. Po projekci následuje beseda s pozvaným pamětníkem, který žákům 

přiblíží vlastní zkušenosti a zážitky z doby, kdy byli lidé pro své názory a přesvědčení režimem 

pronásledováni. 

22. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

V rámci programu celoživotního učení je škola zapojena do projektu Comenius – viz předchozí 

zpráva. 

V rámci celoživotního učení si učitelé zvyšují a prohlubují kvalifikaci – viz přehled tabulka DVPP. 
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23. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

23.1. Škole úsměv s moderní technologií sluší – EU Peníze školám 

23.2. Mezinárodní projekt Comenius 

23.3. Projekty 

 Táhneme za jeden provaz, aneb zlepšujeme vztahy ve třídě 

 Ovoce do škol 

 Mléko do škol 

 Eskalátor 

 Brána ke vzdělání 

 Cesta ke kvalitě 

 Klíčový rok 

 Facilitace projektového vyučování 

23.4. MěÚ Kolín 

 Prevence proti kriminalitě – podpora volnočasových aktivit 

 Propagace školy – mezinárodní projekt Comenius (Školská komise) 

 Kurz Předcházíme závislostem 

 Kompletní rekonstrukce a výměna oken ve staré budově 

23.5. Klub přátel školy 

 Dětský den 

 Mikuláš 

 Den otevřených dveří 

 Sportovní soutěže 

 Reprezentace školy 

 Osobnost školy 

 Nejlepší sportovec 

 Školy v přírodě 
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24. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery  
při plnění úkolů ve vzdělávání 

24.1. Spolupráce s odborovou organizací 

Na škole nepracuje žádná odborová organizace. 

24.2. Spolupráce se Školskou radou 

Pokračovala tradičně dobrá spolupráce vedení školy se Školskou radou. Vedení školy se účastnilo 

všech jednání rady a poskytovalo jí potřebné informace a podklady. Školská rada se scházela 

pravidelně 2 x ročně. Členové ŠR vznášejí náměty pro práci školy, účastní se při organizaci některých 

akcí školy.  

24.3. Spolupráce s rodičovskou veřejností 

Kontakt školy s rodiči je pravidelný a rodiče dostávali včas dostatečné informace o organizaci, 

provozu, záměrech školy, o prospěchu a chování žáků buď osobně, nebo písemnou formou. Většina 

rodičů si naši školu vybrala z důvodu blízkosti bydliště, její úspěšnosti a dobré pověsti. Rodiče mají 

zájem spolupracovat zejména na realizaci některých školních projektů, besed, akcí, ale také na řešení 

výchovných problémů, směřování a cílů školy, popřípadě sponzorstvím některých akcí. Pozitivně 

rodiče hodnotí širokou nabídku kroužků ve škole. Velmi kladně hodnotí přístup učitelů k žákům 

a rodičům, kvalitu výuky, mimoškolní akce, ale i otevřenost školy, vztahy mezi žáky navzájem, kvalitu, 

vybavení školy. 

24.4. Spolupráce s dalšími partnery 

Škola aktivně spolupracuje s dalšími partnery: PPP – pracoviště Kolín, – spolupráce při vytváření 

IVP (individuální vzdělávací programy pro žáky s SPU, konzultace), SVP Kolín – výchovné problémy 

ve škole a rodině, agresivita, šikana, problémy třídních kolektivů, DDM Kolín, Městské divadlo Kolín, 

Regionální muzeum v Kolíně, Městská knihovna Kolín, Městská policie Kolín, Český červený kříž, 

Okresní sdružení hasičů Kolín, AVE Kolín, Informační poradenské středisko, Městská knihovna Kolín, 

Školská rada, MŠ Chelčického, MŠ Štítného, MŠ Sendražice, nakladatelství Fraus, Ticket Art Praha a 

další. 
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25. Závěr 

Byl splněn roční plán činnosti školy a realizována výuka podle školního vzdělávacího programu 

Škole úsměv sluší v daných třídách. Škola splnila své stanovené priority. Naším cílem je i nadále 

vytvářet ve škole bezpečné a přátelské prostředí a naplňovat logo našeho školního vzdělávacího 

programu „Škole úsměv sluší“. 

 


