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1. Úvodní slovo 

Školní rok 2013/14 patřil k velice úspěšným. Mimo jiné naši žáci obsadili senzační 3. místo 

v červnových Kolínských sportovních dnech. Jsme stále vnímáni jako ta malá škola U Kostelíčka, 

zakládáme si na charakteristice „rodinné školy“, kde se všichni dobře známe, dokážeme spolu snadno 

komunikovat, jsme otevření rodičům, veřejnosti, pořádáme zajímavé akce nejen pro stávající žáky, 

ale i pro předškoláky a jejich rodiče, vítáme bývalé žáky i kolegy při pravidelném adventním 

Vánočním jarmarku, který je zároveň charitativním počinem na podporu adoptované keňské dívky 

Finory.  

Již několik let plníme školní vzdělávací program „Škole úsměv sluší“ a jsme rádi, že žáci toto motto 

berou jako samozřejmost, máme pověst příjemné školy, kdokoliv navštíví naši školu, chválí 

atmosféru, hravé prostředí – prostory svou výzdobou připomínají dětskou galerii. Své žáky vedeme k 

estetickému vnímání světa, pořádáme divadelní zájezdy, sledujeme výstavy, muzejní akce, účastníme 

se výtvarných a literárních soutěží a získáváme přední umístění. 

Nechceme své žáky jen vzdělávat, ale i kultivovat jejich chování. Organizujeme adaptační kurzy 

pro 6. ročník a kurzy Předcházíme závislostem pro 7. – 9. ročník, snažíme se dětem nabídnout 

smysluplné odpolední vyžití ve volnočasových aktivitách v rámci školy. Zakládáme si na bezpečí 

našich dětí, proto vedle ranní družiny fungují pro ostatní žáky ranní internetové kluby, zejména 

dojíždějící žáci nemusí čekat venku na vpuštění do budovy. 

K přehledu o našich žácích přispívá i nový bezpečnostní systém čipů, kdy rodiče přes elektronickou 

žákovskou knížku vidí příchody i odchody svých dětí. Obava ze zavedení čipů se během roku změnila 

v zaběhnutý rituál, který funguje ke spokojenosti žáků i jejich rodičů. 

Škola nabídla i služby nově zřízeného školního poradenského střediska, kde pracovala speciální 

pedagožka a školní psycholog. Jejich působení využívali i rodiče. 

Během roku proběhly i tradiční výměnné zahraniční poznávací pobyty v rámci dlouholetého 

projektu Comenius. Nadále rozvíjíme čtenářskou gramotnost v návaznosti na úspěšně pokračující 

projekt „Čtenářských klubů“. Pedagogové se průběžně školí v metodách rozvíjejících čtenářskou 

i finanční gramotnost. Uvědomujeme si její důležitost a nezastupitelnost pro praktický život našich 

žáků. 

Chceme být školou, která své žáky kvalitně připraví pro budoucí profesní i soukromý život. Rádi se 

proto setkáváme s bývalými žáky, jsme pyšní na jejich úspěchy, protože jsme stáli u jejich zrodu. Jsou 

hnacím impulsem pro naše další pedagogické působení. 
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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. Mgr. 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 150 
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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 10 222 22,2 

2. stupeň ZŠ 7 157 22,4 

Školní družina 5 150 30 

2.5. Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny 20 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

2 počítačové pracovny, učebna přírodovědných 
předmětů, 2 multimediální pracovny, žákovská a 
učitelská knihovna 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1 

Sportovní zařízení - tělocvična 1 

Žákovský nábytek 
Výškově stavitelné lavice, ve 2 třídách klasické 
lavice 

Sportovní zařízení 

Sportovní nářadí: švédská bedna, koza, žíněnky, 
doskočiště pro skok vysoký, lavičky, ribstoly. 
Každoročně je sportovní vybavení doplňováno 
novými míči, švihadly, hokejkami atd. 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 

Kompletně celá škola využívá ve všech 
předmětech učebnice nakladatelství FRAUS 
(hodnocené jako nejmodernější učebnice 
v Evropě) a interaktivní učebnice, každoročně je 
obnovován fond učebnic ve spolupráci se 
zřizovatelem. Všechny učebnice mají vyučující i 
žáci přístupné i ve formě elektronických učebnic. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Škola je moderně vybavena ICT technikou. Téměř 
všechny třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, 
ve školním roce 2013-2014 přibyly další 2 třídy, 
které byly vybaveny interaktivní technikou. Dále 
2 počítačové pracovny (v tomto školním roce 
byly kompletně obměněny a vybaveny novým 
nábytkem), v každé třídě minimálně 1 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 
 sarka.fantova@5zskolin.cz 
 tel. 321 720 398 

 Mgr. Šárka Hájková 
 sarka.hajkova@5zskolin.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 17 

3.2. Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLE ÚSMĚV SLUŠÍ – Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání, č.j.: 30-082013 

1. – 9. ročník 

Hrajeme si s úsměvem – Školní vzdělávací 
program pro školní družinu, č.j.: 30-08/2013/ŠD 

1. – 5. 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 16 1 

Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3 12  

Další cizí 
jazyk 

Německý jazyk   +3 +3 6 6 

Matematika 
a její 

aplikace 

Matematika 
a její aplikace 

Matematika 4 4 3+1 4 16 1 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 1 +2 +1 +2 6 5 

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 
+1 +1 +1 4 4 

Tělesná 
výchova 

Sportovní hry 

Přírodopis 
Přírodovědný 

seminář 

Etika Etika  

Celková povinná časová dotace 29 29 32 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 37 

Počet učitelů ZŠ 23 

Počet vychovatelů ŠD 5 

Počet asistentů pedagoga 4 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 

5.2. Údaje o pedagogických pracovnících 

 
Pedagogičtí 
pracovníci 

Roků 
ped. 

praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 
Mgr. Irena 
Königsmarková 

23 VŠ 1. - 5. r. 

2 
Mgr. Ivana 
Banasinská 

17 VŠ 1. - 5. r. 

3 Mgr. Dana Olivová 36 VŠ 1. - 5. r. 

4 
Mgr. Šárka 
Rosenbergerová 

20 VŠ 1. - 5. r. 

5 Mgr. Linda Čechová 7 VŠ 1. - 5. r. 

6 Mgr. Helena Králová 33 VŠ 1. - 5. r. 

7 Mgr. Šárka Fantová 28 VŠ 1. - 5. r. 

8 Mgr. Eva Nováková 20 VŠ 1. - 5. r. 

9 Mgr. Anna Vojáčková 11 VŠ 1. -5. r. 

10 
Mgr. Iva 
Zatřepálková 

24 VŠ 1. - 5. r. 

11 
Mgr. Dana 
Tvrzníková 

17 VŠ Bi - Ze 

12 Mgr. Vladimír Zeman 18 VŠ Tv- Z 

13 Mgr. Šárka Růžková 21 VŠ Čj-Ov 

14 
Mgr. Jaroslava 
Urbancová 

31 VŠ M-Zt 

  



Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

 
 11 

15 
Mgr. Monika 
Čechová 

12 VŠ Čj-NJ 

16 Hana Řebíčková 5 SŠ AJ-FJ , dokončuje VŠ 

17 Mgr. Aleš Polívka 6 VŠ Aj-Inf 

18 Mgr. Aleš Hájek 8 VŠ NJ-Z 

19 
Mgr. Martina 
Nezmeškalová 

16 VŠ M -Fyz 

20 Mgr. Jiří Mejda 14 VŠ Speciální pedagogika 

21 
Mgr. Miroslava 
Průšová 

42 VŠ Tv-Z 

22 
Mgr. et Mgr. Iva 
Lokajová 

25 VŠ 
D-Pg, Rv-Spd, Etická výchova, Bc. 
– školský management 
Mgr.–management vzdělávání 

23 Gabriela Průšová 2 SŠ  

24 
Dáša Dusová – ved. 
vychovatelka 

28 SŠ vychovatelství 

25 
Bc. Pavlína 
Patočková - 
vychovatelka 

4 VŠ vychovatelství 

26 
Bc. Alena Holá - 
vychovatelka 

33 VŠ vychovatelství 

27 
Jana Chlubná -
vychovatelka 

12 SŠ vychovatelství 

28 Kateřina Jirsová 2 SŠ vychovatelství 

29 
Mgr. Jana 
Skřivánková – 
asistentka pedagoga 

2 VŠ ČJ   - OV 

30 
Tereza Kašparová, 
DiS. – asistentka 
pedagoga 

2 VOŠ Sociální pedagogika 

31 
Petra Kukalová– 
asistentka pedagoga 

7 SŠ Kurz pro asistenty pedagoga 

Téměř všichni pedagogičtí pracovníci splňují zákonem požadovanou kvalifikaci, dva učitelé 

2. stupně si doplňují kvalifikaci studiem vysoké školy. 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 a magisterské studium managementu vzdělávání. 

  



Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

 
 12 

5.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. a 2. stupně 90 % 

Vychovatelky ŠD 100 % 

 

5.4. Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Stupeň vzdělání 

1 ekonomka středoškolské 

2 uklízečka vyučena 

3 uklízečka vyučena 

4 uklízečka vyučena 

5 školník středoškolské 
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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 

z toho počet dětí 
starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro školní rok 
2014/2015 

2 60 13 10 

 

6.2. Výsledky přijímacího řízení 

6.2.1. Na víceletá gymnázia přijato 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřízená krajem 2 0 

-soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 1 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 

3 1 3 2 8 1 18 

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 2 4 

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

závěrečnou zkouškou přijato 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

10 1 

6.2.5. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

28 1 
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

7.1. 1. pololetí 

 

Legenda: 5 – neprospěl, N – neklasifikován, U –uvolněn 
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7.2. 2. pololetí 

 

Legenda: 5 – neprospěl, N – neklasifikován, U –uvolněn 

 

  



Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

 
 16 

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 

Školní vzdělávací program zachovává členění do jednotlivých předmětů. Každému vyučovacímu 

předmětu je přitom věnována stanovená minimální časová dotace a jeho obsahová náplň poskytuje 

všem žákům bez rozdílu základní poznatky a dovednosti.  

Základní obsah vyučovacích předmětů je pak rozšířen formou nabídky volitelných předmětů. 

Školní vzdělávací program je založen na mezipředmětových vztazích, mezipředmětovém projektovém 

vyučování a všestranné nabídce integrovaných vzdělávacích obsahů, která se snaží respektovat 

aktuální život žáků. Na jeho základě mohou učitelé poskytnout všem žákům příležitost rozvíjet se 

v souladu se svými individuálními schopnostmi, potřebami a zájmy.  V současné době již celá škola učí 

tvořivě, což v podstatě znamená, že děti nepřijímají poznatky pasivně, ale učí se tím, že samy řeší 

modelové situace z reálného života. Systematicky je u žáků rozvíjen kladný vztah k učení, 

komunikativní dovednosti, samostatnost, tvůrčí myšlení a schopnost pracovat v týmu. Základním 

principem školního vzdělávacího programu Škole úsměv sluší je opustit dosavadní ustálené formy 

výuky a nahradit je kreativními formami učení, při nichž je žák veden k aktivní tvořivé práci. Toto 

učení dává prostor k aktivnímu osvojování učiva a k samostatným úvahám, žák není pouze pasivním 

příjemcem informací. Vytváříme podmínky ke vzájemné komunikaci mezi učitelem a žákem, ale 

i mezi žáky navzájem, rozvíjíme smysl pro týmovou práci, přirozeně vedeme žáka k přemýšlení a 

tvorbě vlastních otázek, zároveň rozvíjíme samostatnost, učíme samokontrole. K žákovi je 

přistupováno jako k jedinečné osobnosti, která se aktivně podílí na vlastním vzdělávání.  

Výsledky našich žáků sleduje nejenom hodnocení žáků v jednotlivých předmětech, ale především 

díky profilaci školy aktivní účast žáků především ve sportovních soutěžích, v kterých dosahují 

vynikajících výsledků.  Žáky se však snažíme zapojovat i do dalších soutěžích  – skvělého úspěchu 

dosáhla Barbora Klepalová, která obsadila 1. místo v republikovém kole v mezinárodní soutěži 

Klokan. 
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8.1. Poradenské služby školy 

Ve školním roce 2013-2014 byla ve škole rozšířena činnost školního poradenského pracoviště. 

Díky zapojení školy do projektu „Chci zůstat ve škole“ bylo ŠPP rozšířeno o činnost psychologa 

a speciálního pedagoga. 

Členy školního poradenského pracoviště ve školním roce 2013/2014 byli:  

 školní psycholog: Mgr. Marek Hajžman 

 školní speciální pedagog: Mgr. Vlasta Dubinová 

 výchovný poradce: Mgr. Šárka Růžková 

 školní metodik prevence rizikového chování:  Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 

Náplň práce školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) byla rozdělena do těchto základních 

oblastí:  

 práce s jednotlivými žáky  

 práce se skupinami žáků  

 spolupráce s rodiči žáků 

 spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky 

Kromě těchto aktivit poskytovalo ŠPP jednotlivým žákům, rodičům a pedagogům i poradenství 

zaměřené na řešení problémů vztahujících se ke školnímu prostředí.  

Hlavní náplní školního poradenského pracoviště bylo především:  

 zajištění speciálně pedagogické péče pro žáky s SPU 1. stupně  

 poskytování psychologické podpory žákům, kteří mají psychické problémy související s jejich 

diagnózou nebo rodinným prostředím 

 práce s třídními kolektivy, zejména při řešení  mapování klimatu ve třídě  

 doučování žáků s velmi slabým prospěchem 

 spolupráce s odborníky v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie 

Kromě výše uvedených aktivit ŠPP spolupracovalo i se zákonnými zástupci žáků, dle jejich 

individuální potřeby pomáhalo řešit problémy jejich dítěte. Také spolupracovalo s ostatními 

pedagogy školy formou metodické podpory a konzultací dle jejich individuální potřeby v případě 

řešení problematiky týkající se žáků naší školy. 

8.1.1.  Činnost psychologa 

Aktivity směrem k žákům spočívaly zejména v podobě diagnostiky a následných vyrovnávacích 

opatřeních směřujících k úpravě potíží primárně výchovného rázu, vztahových vrstevnických rámců, 

či intervenčně ve sféře privátních potíží.  

8.1.2. Činnost speciálního pedagoga 

V daném období probíhaly pravidelné individuální a skupinové (max. 3 žáci) reedukace v rozsahu 

25 – 30 minut. Ve zbývajícím čase ve třídě 1. A, 1. B, 3. A a 3. B se uskutečňovala individuální či 

skupinová dopomoc ve výuce. 

Do programu individuální či skupinové reedukace bylo zapojeno celkem 25 žáků z 1. stupně – 
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5 žáků z 1. roč., 3 žáci z 2. roč., 13 žáků z 3. roč. a 3 žáci ze 4. roč. Reedukace byly podle potřeby žáků 

zaměřeny především na sluchovou analýzu a syntézu, koncentraci pozornosti, na sluchovou 

a zrakovou paměť, posilování krátkodobé paměti, nácvik čtení s porozuměním, vizuomotoriku 

a grafomotoriku.  

Žáci docházeli pravidelně během celého školního roku, dobře spolupracovali a za svoji aktivitu si 

zaslouží pochvalu. Pouze jednoho žáka se nepodařilo k pravidelné docházce dostatečně motivovat. 

V rámci reedukací byly využívány: 

 pracovní sešity a čítanky pro děti s SPU 

 pomůcky pro žáky se specifickými poruchami učení (bzučáky, čtecí okénka, …) 

 vlastní pracovní listy  

 speciální výukové programy pro PC 

Výstupní konzultace s vedením školy, učiteli 1. stupně i rodiči jsou pro mne tou nejlepší zpětnou 

vazbou k mému působení ve škole.  Vážím si toho, jak mě mezi sebe přijaly kolegyně z 1. stupně a že 

naše spolupráce nebyla pouze formální.  

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 – v letošním školním roce jsme vzdělávali žáka těžce zrakově postiženého. 

Při vzdělávání žáků ze SPP výrazně pomáhala speciální pedagožka, která ve škole působila v rámci 

projektu Chci zůstat ve škole. 

8.3. Údaje o integrovaných žácích 

Druh postižení Počet žáků 

Sluchové postižení 0 

Zrakové postižení 2 

S vadami řeči 2 

Tělesné postižení 0 

S kombinací postižení 0 

S vývojovými poruchami učení 19 

S vývojovými poruchami chování 0 

Celkem 23 
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8.4. Vzdělávání nadaných žáků ve školním roce 2013/2014 

Ve školním roce 2013/2014 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 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, sportovních soutěžích, olympiádách, činnost zájmových kroužků atd. 
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9. Nejdůležitější momenty ze školního roku 2013/2014 

9.1. Vítězství v celorepublikové soutěži Dětský čin roku 

Ve čtvrtek 28. listopadu proběhlo na Staroměstské radnici slavnostní vyhlášení Dětského činu roku 

2013. Ceny se udílely celkem v sedmi kategoriích: Záchrana lidského života, Pomoc v rodině, Pomoc 

jiným dětem, Pomoc ostatním lidem, Pomoc přírodě, Dobrý nápad a Pomoc n@ netu. Do Dětského 

činu roku svůj mimořádný příběh zaslalo 495 žáků, následného hlasování se pak zúčastnilo téměř 5 

000 hlasujících. Do naší školy mířilo vítězství již potřetí. Po loňském 1. místě v kategorii Záchrana 

lidského života se její vítěz Patryk Szymczak umístil na 1. místě tentokrát v kategorii Dobrý nápad. 

Patryk uspěl se svým nápadem uspořádat talentovou soutěž "School Mania", do které se zapojila celá 

naše škola. Patronem Patryka při slavnostním předávání byl Zděnek Drda. Slavnostní atmosféru 

umocňovala přítomnost a blahopřání od zástupců známých osobností, herce Aleše Hámy, který 

zároveň slavnostní předávání moderoval, a patronů Dětského činu roku herce Jana Révaie, herečky 

Jitky Čvančarové, zpěvačky Petry Černocké, vícenásobného paralympionika a mistra světa v cyklistice 

Jiřího Ježka, moderátorky Zory Jandové, herce Pavla Nového a zpěváka Zbyňka Drdy. Patrykovi k jeho 

vítězství moc gratulujeme. 
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9.2. Úspěch našich žáků v soutěži Macharovo pero 

Ve středu 4. prosince 2013 se v Městské knihovně Kolín konalo slavnostní vyhlášení výsledků 

literární soutěže Macharovo pero. Téma pro všechny kategorie bylo stejné „Nikdy nemůžeme milovat 

ty, jimž se nemůžeme smát“. Záštitu nad soutěží převzal starosta města Mgr. et Bc. Vít Rakušan, který 

též předával ocenění a diplomy. Spolu s ním ceny předávali i další členové poroty: Irena Fuchsová 

(spisovatelka), Dana Serbusová (dramaturgyně, režisérka), Mgr. Tomáš Růžička (1. místostarosta 

města), Zdeněk Hejduk (ředitel MSD, novinář) a Mgr. Pavel Kárník (ředitel MKK). Naše škola byla ve 

velké konkurenci mladých spisovatelů velmi úspěšná. 

Na místech oceněných se umístili: Martin Patočka (5. B) – 1. místo, Klára Čižinská (4. B) - 3. místo 

v 1. kategorii, Nela Černá (8. B) – 3. místo ve 2. kategorii a Štěpánka Větrovská, která získala čestné 

uznání. 
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9.3. Vyhráli jsme krajské finále ve florbale 

Ve čtvrtek 19. prosince se naše škola jako vítěz okresního kola zúčastnila krajského finále ve 

florbale v kategorii mladších chlapců (roč. 2002, 2001, 2000). Finále se hrálo v Praze v nádherné 

sportovní hale Hamr na Braníku za účasti jedenácti vítězů všech okresních kol ve Středočeském kraji. 

V pětičlenné skupině jsme si dali za cíl být do třetího místa a postoupit do dalších bojů. Úvodní utkání 

jsme zvládli a porazili Beroun 2:1. Na favorita naší skupiny Mladou Boleslav  jsme narazili hned ve 

druhém duelu. Po vyrovnaném utkání jsme se rozešli nerozhodně 2:2. Ze dvou zbývajících zápasů 

nám stačila jedna výhra k tomu, abychom postoupili dál. ZŠ Rudnou jsme porazili 3:2 a ZŠ Březnice 

2:1. Postoupili jsme tak z druhého místa do čtvrtfinále. Tam jsme se utkali se ZŠ Rakovník. Hned 

v úvodu jsme prohrávali 1:0, chlapci ale zápas otočili a vyhráli 2:1. V semifinále nás čekal favorit 

celého turnaje florbalová škola z Kladna. Naši chlapci v utkání dvakrát prohrávali, ale ani jednou 

nesložili zbraně. Pokaždé srovnali skóre a vítězným gólem na 3:2 postoupili do finále. Ve finále jsme 

se utkali s další florbalovou školou ZŠ Benešov. V tomto zápase jsme naopak dvakrát vedli, ale soupeř 

dokázal pokaždé srovnat skóre. Vítěznou branku, která rozhodla o našem prvenství, symbolicky 

vstřelil náš nejlepší hráč a střelec Samuel Dotter, který z dálky prostřelil vše, co mu stálo v cestě, a tím 

naší školu posunul do kvalifikace o republikové finále do Plzně. 

 

9.4. Noc s Andersenem 

V pátek 4. 4. 2014 se i v našem městě uskutečnila celorepubliková akce Noc s Andersenem, které 

se zúčastnili i žáci třetích ročníků ZŠ Mnichovická Kolín. Připravily ji pracovnice pobočky knihovny 

na sídlišti v čele s PhDr. Miroslavou Jouzovou PhD., která s naší školou velmi úzce spolupracuje již od 

února 2012, kdy se spolu s několika učitelkami 1. stupně stala vedoucí jednoho ze tří čtenářských 

klubů, jež zde v rámci projektu Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby posilující rovné 
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příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami funguje. Cílem tohoto projektu je vést 

děti ke čtenářství, probouzet v nich lásku ke knihám, vést je k poznání, že kniha stále zůstává 

nedílnou a důležitou součástí života. I díky Dr. Jouzové, jejím znalostem zejména v oblasti dětské 

literatury a historie, ale také díky její ochotě a touze předávat své znalosti dál, se nám daří se těmto 

cílům přibližovat. A nejen to, jaksi nad rámec je v nich podporován patriotismus, láska k městu, ve 

kterém žijí, a úcta k tradicím. Cílem letošní Noci s Andersenem bylo nejen přivést děti do knihoven, 

ale snahou autorky bylo seznámit děti i s částí historie města Kolína. Děti se s knihovnicemi sešly 

v pobočce knihovny na sídlišti, kde si prohlédly a vypůjčily knihy a vyrobily papírového dráčka. 

V Regionálním muzeu v Kolíně si děti prohlédly model středověkého Kolína, zahrnuly Dr. Jouzu, 

historika muzea, nesčetnými dotazy na toto téma a připomněly si pověst o kolínských dracích. Pak již 

kroky všech mířily stezkou vedoucí po různých historicky více či méně důležitých místech Kolína, 

kterou pro děti připravila Miroslava Jouzová. V tuto chvíli se přidaly děti ze ZŠ Masarykova a další 

obyvatelé města. Nelehkým úkolem Dr. Jouzové tedy bylo provázet městem dvě asi šedesátičlenné 

skupiny. Zvládla to s bravurou sobě vlastní, zadávala úkoly, týkající se většinou dráčků, potomků 

kolínských draků a k tomu podávala fundovaný historický výklad o místech, kde se skupiny právě 

nacházely. Patří jí velký obdiv a dík. Nakonec všichni třeťáci se svými učitelkami a knihovnicí zamířili 

do školy. Ve třetích ročnících je v naší škole téměř 60 dětí a do knihovny by se zkrátka se spacáky 

a karimatkami nevešly. Nevadilo jim to, knížky si přinesly z knihovny s sebou a už se nemohly dočkat, 

až si je navzájem představí, popovídají si o nich a hlavně, až se do nich začtou. A o čem byla společná 

pohádka na dobrou noc? No přece o drakovi!  
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9.5. 1. místo v celostátním kole mezinárodní matematické soutěže Klokan 

Barbora Klepalová z 5. ZŠ v Kolíně se umístila v celostátním měřítku na 1. místě v mezinárodní 

soutěži Matematický klokan v kategorii CVRČEK. Barborka získala ve své kategorii plných 90 bodů 

a v příkladech neudělala ani jedinou chybičku. Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla 

přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže 

účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Soutěžící jsou podle 

věku rozděleni do 5 kategorií: Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída 

ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ).  Tato mezinárodní soutěž není určena jen 

nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce 

žáků. Chce jim ukázat matematiku zábavnou, přesvědčit je o tom, že při řešení různě obtížných 

netradičních úloh, založených především na logické úvaze, může každý zažít radost z úspěchu.  Žáci 

ze 3. B, mezi něž Baruška patří, se již od 1. třídy učí matematiku podle profesora Milana Hejného. I to 

je jeden z důvodů, proč se i ostatním podařilo obsadit v této 

soutěži velmi pěkné umístění. Metoda pana profesora Hejného 

má promyšlenou a vyzkoušenou metodiku, jak všechny žáky 

aktivně zapojovat do řešení matematických úloh a ponechat jim 

radost z objevování. 

A co na samotné vítězství říká Barunka? „Byla jsem 

překvapená a nevěřila jsem, že jsem všechny příklady měla 

správně a bez chyb. Některé příklady byly těžké, ale k těm jsem 

se vrátila a našla správné řešení později. Mezi mé nejoblíbenější 

předměty patří jednoznačně matematika. Baví mě naše různé 

metody a prostředí, třeba Děda Lesoň, Pavučiny, Autobus, 

Krokování a další. Ráda řeším slovní úlohy. Z vítězství měli radost 

všichni ve škole, ale i rodiče, kteří mě pochválili, že jsem šikulka.“ 

Barušce posíláme velkou gratulaci a věříme, že nejenom ona, ale i ostatní spolužáci budou stejně 

úspěšní v dalším ročníku mezinárodní matematické soutěže. 

9.6. Naše škola v semifinále České republiky 

Chlapci z 5. ZŠ Kolín se zasloužili o další velký sportovní úspěch. Podařilo se jim postoupit mezi 

osm nejlepších škol v České republice v celostátní fotbalové soutěži základních škol Coca-Cola Cup. 

Cesta k tomuto úspěchu nebyla vůbec jednoduchá. Po vítězně odehraných základních a okresních 

kolech bylo důležité vítězství v krajské skupině, kde chlapci postoupili přes  favorizovanou ZŠ z Mladé 

Boleslavi. Tím postoupili mezi 32 základních škol v republice, které byly rozděleny do osmi skupin, 

z nichž pouze vítězové postupovali do republikového kola. Chlapci z pětky ve své skupině zvládli hned 

úvodní utkání se ZŠ Trutnov a zvítězili 2:0. Ve druhém narazili na favorita skupiny, ZŠ Pardubice. Byl 

to velmi vyrovnaný zápas, ve kterém nakonec rozhodl jediný moment, kdy byl v pokutovém území 

faulován Ondřej Novák. Nařízený pokutový kop sám Ondřej Novák proměnil a zajistil vítězství 1:0. 

Vzhledem k tomu, že do té doby odehraná utkání skončila remízou, si touto výhrou chlapci zajistili 

postup do republikového semifinále. Že tento úspěch je opravdu mimořádný, dokazuje i to, z jakých 

dalších fotbalově zvučných měst postoupily další základní školy mezi osmičku nejlepších – Příbram, 

Liberec, Most, Jihlava, Vyškov, Přerov a Opava. Čtyři školy z této osmičky postupují do velkého finále, 
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ve kterém se utkají s nejlepšími školami ze Slovenska. To už by byl pro chlapce z Kolína splněný 

opravdový sen.  

 

9.7. Obhajoby absolventských prací 

 Chlapci a dívky ve společenských oděvech a mírná dávka nervozity ve 

tváři, tak vypadali deváťáci z naší školy při své první zkoušce z dospělosti. Tu 

skládali na začátku června obhajobou svých absolventských prací, které mají 

ve škole již mnoholetou tradici. Žáci se na své obhajoby připravují již od 

prosince. Absolventská práce je jednou z forem, jak škola ověřuje některé 

dovednosti, schopnosti a znalosti žáka, který končí základní vzdělávání. Její 

vypracování a odevzdání stanovuje škola jako povinnou součást práce žáka 9. 

ročníku. Cílem absolventských prací není sběr co největšího počtu 

konkrétních vědomostí, ale prezentace osobnosti žáka a jeho schopností 

a dovedností. Žáci mají možnost výběru tématu zvoleného pedagogy nebo 

mají možnost vybrat si téma podle svých zájmů. Obhajobu skládají před 

komisí, vyzkouší si tak svoji první maturitu nanečisto. Projekt „Absolventské 

práce“ je pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků 

a dovedností s vlastními možnostmi. Je pro ně příležitostí plánovat a zažít 

osobní úspěch, uvědomit si, že ho může dosáhnout každý. Zároveň se zde učí 

dotahovat svou práci do konce, umět ji obhájit, překonat někdy i velkou trému a umět se prosadit. 
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V letošním roce byla témata opravdu pestrá. Měli jsme možnost 

cestovat na Velikonoční ostrovy, poznat historii Egypta, seznámit se 

s orientálními tanci, dopodrobna prozkoumat různé hudební styly, 

motorky, historii telefonů, faunu a floru a mnoho dalších zajímavých 

témat. Deváťáky k obhajobě přišli podpořit nejenom spolužáci, bývalí 

žáci, ale i rodiče a prarodiče. O přínosu absolventských prací svědčí 

i email od dědečka jedné z žákyň: „Chtěl bych společně s manželkou 

poděkovat Vaší škole za opravdu hezký a dozajista pro žáky přínosný 

zážitek z jejich vystoupení, kde prezentovali ABSOLVENTSKÉ práce. Ani 

na okamžik jsme neváhali přijet z Mladé Boleslavi a vnučku podpořit. 

Moderně řízený podnik se neobejde bez kvalitní komunikace a toto 

právě žáky naučí sestavit ne jen 5 bodů, ale i ty rozvádět do 

srozumitelné podoby. Co je však velice důležité - jejich vystoupení 

a verbální prezentace. Pochopitelně i částečné prezentování v cizím 

jazyce je velice důležité. Děkujeme za tento zážitek. Jiří Bečvárovský“. 

Jde vlastně o první nepatrný krůček našich žáků k tolik očekávané 

dospělosti. Žáci zažijí první napětí a trému, ale i pocit uspokojení z dobře odvedené práce. Pokud se 

sami chcete přesvědčit o kvalitě vystoupení a prezentací našich žáků, jste srdečně zváni na další 

ročník našich malých maturit. 

 

9.8. Kolínské sportovní dny  ZŠ 2014 – MÁME BRONZ !!!!!! 

Až teprve v pořadí sedmé Kolínské sportovní dny ZŠ se staly pro žáky naší školy splněným snem 

o tom, že jednou budou stát na stupních vítězů v celkovém pořadí škol. I přes teoretické prognózy, 

kdy jsme měli letos skončit na čtvrtém místě, jsme nakonec celý týden bojovali o celkové druhé 

místo. Bohužel až poslední den v pátek nás dohnala 3. ZŠ Kolín a ve střelbě nás o pouhé tři body 

v celkovém součtu předehnala. I tak je to pro naši školu obrovský úspěch a také odměna za celoroční 

práci v oblasti sportu. 

Celkem školu reprezentovalo 164 žáků v jedenácti druzích sportu. První místo jsme získali 

ve fotbale a florbale. O druhé místo jsme se dělili se 3. ZŠ Kolín 

v korfbale a volejbale. Velmi překvapivé bylo pro nás třetí 

místo ve střelbě a čtvrté místo v atletice. Páté místo jsme 

vybojovali v cyklistice a basketbalu. Naopak neúspěchem letos 

pro nás bylo sedmé místo ve stolním tenisu, deváté v plavání 

a jako již tradičně jedenácté v aerobiku. V letošním ročníku 

jsme získali rekordních 122 bodů s velkým náskokem dvanácti 

bodů před čtvrtou 2. ZŠ Kolín. Celkem jsme získali 5 zlatých 

medailí a neuvěřitelných 11 stříbrných a 15 bronzových. 

ZLATÉ medaile: Matěj Zelenka a Matěj Novák (atletika), 

Kristýna Jurčíková (plavání), Anička Kmochová (střelba) 

a chlapci z 6.-7. tříd (fotbal). 



Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

 
 27 

  

    

STŘÍBRNÉ medaile: Alžběta Kmochová (stolní tenis), Matěj Zelenka (cyklistika), Michaela 

Záligerová (střelba), Nela Černá (plavání), družstvo z 2. tříd (volejbal), dívky z 6.-7. tříd, dívky z 8.-9. 

tříd a chlapci z 8.-9. tříd (florbal), chlapci z 8.-9.tř. (fotbal), chlapci z 8.-9. tříd (basketbal) a družstvo 

dívek ze  

4.-7. tříd (střelba). 

BRONZOVÉ medaile: Karolína Severová a ve čtyřhře Martin Patočka a Alžběta Kmochová (stolní 

tenis), Martina Ulrichová, Matěj Novák, Ondřej Novák 2× a Zdeněk Prokůpek (atletika), Kristýna 

Jurčíková (plavání), Dominik Duba a Kristýna Krchovová (cyklistika), družstvo z 5.-6. tříd (volejbal), 

chlapci z 1.-3. tříd (fotbal), chlapci z 6.-7. tříd (florbal), dívky z 8.-9. tříd (basketbal) a dívky z 8.-9. tříd 

(střelba). 

Kromě medailových umístění jsme měli mnoho žáků na bodovaných místech od čtvrtého do 

osmého místa. Poděkování však nepatří jen těmto, kteří získali pro školu medaile, poháry a body, ale 

všem, kteří reprezentovali školu a bojovali o jakékoliv umístění ve svém sportu.  

9.9. Osobnost třídy 

Konec školního roku nepředstavuje pouze závěrečné vysvědčení, ale také určení osobností 

jednotlivých tříd. Žáci si sami volí ze svého středu spolužáka, který si podle nich tento titul zaslouží. 

Kritériem však rozhodně nejsou dobré známky, naopak, oceňuje se např. úspěch v soutěžích, pomoc 

druhému, vytváření spokojené atmosféry v kolektivu… Žáci tak kromě knižní odměny získávají pocit 

důležitosti udělený jejich vrstevníky. My dospělí poté můžeme jen chválit – nové osobnosti, ale 

i samotné voliče. 

 1. A Michaela Pecinová – kamarádská, pilná, pomáhá spolužákům 

 1. B Marek Volf – pilný, udělal největší pokrok v průběhu 1. třídy 

 2. A Aneta Čepeláková – aktivní, kamarádská, pomůže spolužákům 

 2. B Simona Dohaničová – kamarádská, pomáhá ostatním, pilná, svědomitá 

 3. A Jaroslav Melichar – hodný, pomáhá ostatním 

 3. B Barbora Klepalová – 1. místo v celorepublikové matematické soutěži – Klokan 

 4. A Jakub Koněrza – sportovec, kamarád, veselý 
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 4. B Štěpánka Větrovská – spolehlivá, kamarádská, pomáhá dětem, umí řešit problém 

(vztahový), poradí, neubližuje 

 5. A Denisa Kratochvílová – vzorná příprava na vyučování, vynikající školní výsledky, 

reprezentace školy v různých soutěžích 

 5. B Vít Plachý – vzorná příprava na vyučování, dobré studijní výsledky, reprezentace školy 

 6. A Andrea Uriková – vzorné chování, dobré studijní výsledky 

 6. B Jonathan Mensatoris – vynikající školní výsledky, vzorné chování 

 7. A David Chvojka – vzorná reprezentace školy při KSD 

 7. B Nela Dolenská – vzorné chování, vynikající školní výsledky, účast v projektu Comenius 

 8. A Lukáš Patočka – kamarádské chování 

 8. B Eliška Žembová – za přátelskou povahu 

 9. třída Matěj Novák – reprezentace školy při sportovních akcích 
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9.10. Napsali o nás v tisku 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  
Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2013/14 neproběhla inspekční činnost provedená ČŠI. 
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11. Soutěže školního roku 2013/2014 

11.1. Zapojení žáků do soutěží 

Žáci školy byli připravováni do soutěží v mnoha předmětech. Tradičně se děti účastnily olympiád: 

matematické, zeměpisné, v českém a anglickém jazyce. 

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

Demosthenes. 

1. místo v republice jsme obsadili v mezinárodní matematické soutěži Klokan. 

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

11.2. Úspěchy našich žáků ve školním roce 2013/2014 

 Barbora Klepalová  - 1. místo v republice -Matematický klokan  

 Soutěž mladých zdravotníků -  družstva mladších (3.a 4.ročník) i starších žáků (7.roč.) se 

umístila na pátém místě 

 Znát dopravní výchovu se vyplatí   - soutěžní kvíz, který byl připraven Městskou policií Kolín 

ve Zpravodaji města Kolína –  výherci  II. oddělení školní družiny  

 Macharovo pero - téma „Nikdy nemůžeme milovat ty, jimž se nemůžeme smát“ - Martin 

Patočka (5. B) – 1. místo, Klára Čižinská (4. B) - 3. místo v 1. kategorii, Nela Černá (8. B) – 3. 

místo ve 2. kategorii a Štěpánka Větrovská, která získala čestné uznání 

 Výtvarná soutěž Živá příroda Kolína - v kategorii 5.-6. ročník - David Štechr (5. A), 1. místo,  

Kristýna Nymšová (5. A) 3. místo  

 Dětský čin roku - Patryk Szymczak - 1. místo v kategorii Dobrý nápad - talentová soutěž 

"School Mania", do které se zapojila celá naše škola 

 Svět očima dětí – Vítek Jahoda – 1. místo 

 Mladý Demosthenes – oblastní kolo 2. místo Jonathan Mensatoris a Barbora Zbudilová 
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11.3. Sportovní úspěchy našich žáků ve školním roce 2013/2014 

Září 2013 

6. října Sportovní den Školní akce 

5.-9. třída 189 žáků   

19. září In-line brusle  

 Vybraní žáci školy   

27. září Atletický trojboj  

4.-5. ročník 189 žáků školy   

Říjen 2013 

1. října Přespolní běh  

4.-5. roč., chlapci celkové pořadí 5. místo 

 Šimon Netyk 7. místo 

 Daniel Honc 8. místo 

4.-5. roč., dívky celkové pořadí 6. místo 

 Anna Kmochová 4. místo 

6.-7. roč., chlapci celkové pořadí 1. místo 

 Ondřej Barták 1. místo 

 Jan Vlášek 7. místo 

6.-7. roč., dívky celkové pořadí 12. místo 

8.-9. roč., chlapci celkové pořadí 6. místo 

 Ondřej Novák 2. místo 

 Matěj Novák 6. místo 

4. října Fotbal 
Coca-Cola Školský pohár 

Kvalifikace 

  5. ZŠ - 3. ZŠ Kolín   9:0 postup do obvodního kola 

9. října Přespolní běh Krajské finále 

  celkové pořadí 5. místo 

  Ondřej Barták 2. místo 

16. října Florbal  

 6.-7. ročník dívky 2. místo (postup na KSD) 

22. října Přeloučská laťka  

  Ondřej Novák 1. místo 

  Samuel Kvapil 2. místo 

  Zdeněk Prokůpek 3. místo 

  Kateřina Malečková   

  Denisa Paděrová   

  Aleš Chábera 4. místo 

  Nikola Vašková 5. místo 

  Jan Vlášek 6. místo 

  Matěj Zelenka   

  Vojtěch Pavlas   

  David Keller   

24. října Florbal  

 8.-9. ročník dívky 3. místo (postup na KSD) 
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Listopad 2013 

4. listopadu Fotbal 
Coca-Cola Školský pohár 

Obvodní kolo 

 1. místo (celkem čtyři školy) postup do regionálního kola 

6. listopadu Florbal Okrskové kolo 

6.-7. ročník chlapci 1. místo (postup na KSD) 

12. listopadu Florbal Okresní finále 

6.-7. ročník chlapci 1. místo 
(postup do krajského finále) 

20. listopadu Florbal Okrskové kolo 

8.-9. ročník chlapci 2. místo (postup na KSD) 

26. listopadu Florbal Okresní finále 

8.-9. ročník chlapci 3. místo 

 

 

Prosinec 2013 

11. prosince Kolínská vánoční laťka  

 Ondřej Barták 1. místo 

 Denisa Paděrová 2. místo 

 Zdeněk Prokůpek 3. místo 

18. prosince Florbal Krajské finále (Praha) 

1. místo = Historický úspěch 
(postup na kvalifikaci o republikové finále do Plzně 7. února 2014) 

19. prosince Fotbal Školní vánoční turnaj 

2. stupeň 6 týmů vítěz 9. třída 
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Leden 2014 

5.-11. ledna Lyžařský kurz, Benecko Školní akce 

  Závod ve sjezdu lyže, snowboard 

  Závod ve slalomu lyže, snowboard 

 

 

Únor 2014 

4. února Sálová kopaná Okrskové kolo 

6.-7. ročník chlapci 1. místo (postup na KSD) 

7. února Florbal  Republiková kvalifikace (Plzeň) 

6.-8. ročník chlapci 3. místo (15 v ČR) 

18. února Sálová kopaná Finále 

6.-7. ročník chlapci 1. místo ! 

19. února Výška Chvaletická laťka 

 Lucie Posejpalová (8. A) 2. místo 

 Ondřej Barták (8. A) 2. místo 

 Matěj Novák (9.) 2. místo 

 Zdeněk Prokůpek (7. A) 3. místo 

 Denisa Paděrová (8. B) 4. místo 

21. února Kopaná Okrskové kolo 

8.-9. ročník chlapci 1. místo (postup na KSD) 

28. února Sálová kopaná Finále 

8.-9. ročník chlapci 2. místo 
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Březen 2014 

3. března Košíková Okresní kolo 

8.-9. ročník dívky 3. místo 

5. března Košíková Okresní kolo 

8.-9. ročník chlapci 4. místo 

20. března Košíková Okresní kolo 

6.-7. ročník chlapci 3. místo 

 dívky 4. místo 

27. března Výška Osecká laťka 

 Denisa Paděrová (8. B) 1. místo 

 Ondřej Barták (8. A) 2. místo 

 Lucie Posejpalová (8. A) 4. místo 

 Vojtěch Pavlas (6. B) 5. místo 

 Jan Vlášek (7. B) 6. místo 

 

 

Duben 2014 

1. dubna Minikopaná  

7.-9. ročník chlapci 3. místo 

10. dubna Coca-Cola Cup Krajské finále 

 1. místo postup přes Mladou Boleslav 
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11. dubna Vybíjená Chvaletice 

4.-5. ročník chlapci 5. místo 

 dívky 8. místo 

19. dubna Výška Futurum laťka 

 17 škol 4. místo 

28. dubna McDonald’s Cup  

1.-3. ročník chlapci 3. místo (postup na KSD) 

29. dubna Atletický čtyřboj  

 chlapci 6. místo 

 dívky 6. místo 

30. dubna McDonald’s Cup  

4.-5. ročník chlapci 6. místo (postup na KSD) 

 

Květen 2014 

5. května Pohár rozhlasu  

starší žáci chlapci 15. místo 

 dívky 12. místo 

9. května Sportovní den Akce školy 

5.-9. ročník účast 100 žáků 60 m, 400 m, štafety 

12. května Coca-Cola Cup Čtvrtfinále republiky 

 1. místo postup přes Pardubice ! 

14. května Pohár rozhlasu Futurum laťka 

mladší žáci chlapci 3. místo 

 dívky 12. místo 

22. května Štafetový pohár Pardubice 

1.-5. ročník  6. místo 

26. května Coca-Cola Cup Semifinále republiky 

 3. místo 5. místo v ČR 

27. května Minikopaná  

6.-7. ročník chlapci 4. místo 
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Červen 2014 

2.-6. června Kolínské sportovní dny sedmý ročník 

CELKOVĚ 3. MÍSTO !!! 
164 žáků zisk 122 bodů 7. ZŠ 142 bodů, 3. ZŠ 126,5 bodů 

 5 zlatých, 11 stříbrných, 15 bronzových  

 fotbal, florbal celkové 1. místo 

 Matěj Zelenka (8. B) zlatá medaile 

 Matěj Novák (9.) zlatá medaile 

 Kristýna Jurčíková (5. B) zlatá medaile 

 Anna Kmochová (5. A) zlatá medaile 

 fotbal 6.-7. ročník zlatá medaile 

nejlepší sportovec KSD ZŠ 2014 – Matěj Zelenka (8. B) 2 zlaté a 1 stříbrná medaile 

 Sportovec roku 2014  

 Matěj Novák (9.)  
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12. Akce školy ve školním roce 2013/2014 

12.1. Září 2013 

6. září Sportovní den (druhý stupeň) 

 

17. září Exkurze Mirakulum (4. B, 6. A, 6. B, 8. A, 8. B) 

19. září In-line brusle (vybraní žáci školy) 

23. září Den jazyků (celoškolní projekt) 

24. září JO-JO, mistři ČR (ukázka pro 3. – 9. ročník) 

 Kolín v regionální televizi – ukázka filmů (8. A, 8. B) 

25. září Divadelní představení Mata Hari (vybraní žáci školy) 

27. září Atletický trojboj (4. A, 4. B) 
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12.2. Říjen 2013 

1. října Přespolní běh (vybraní žáci školy) 

2. října McDonald’s Cup (chlapci, 2. stupeň) 

3. října Čtyřdenní Comenius výjezd – Malá Skála (vybraní žáci 2. stupně) 

 Fotbalový turnaj (chlapci, 2. stupeň) 

 Návštěva dopravního hřiště (4. B) 

4. října Čtyřdenní Comenius výjezd – Malá Skála (vybraní žáci 2. stupně) 

 Florbalový turnaj 

9. října Přespolní běh (vybraní žáci 2. stupně) 

 Exkurze Vítkov (5. A, 5. B) 

14. října Burza škol (9.) 

 Dopravní hřiště (5. A, 5. B) 

 Návštěva divadelního představení – ZORO (Žáci 

1. a 2. stupně) 

15. října Totalita – beseda (8. B, 8. A, 9.) 

 Danone Cup (chlapci, 2. stupeň) 

16. října Florbalový turnaj (dívky, 6. a 7. třída) 

18. října Zdravé zoubky (1. A, 1. B, 2. A, 2. B) 

21. října Recyklace hrou (3. A, 3. B, 4. A, 4. B) 

22. října Totalita - interaktivní program (8. B, 8. A, 9.) 

 Přeloučská laťka (vybraní žáci 2. stupně) 

24. října Program primární prevence (6. A, 6. B) 

25. října Návštěva filmového představení Collette (8. A, 8. B, 9.) 

31. října Florbalový turnaj (chlapci, 5. A) 

12.3. Listopad 2013 

1. listopadu Zdravé zoubky (3. A, 3. B, 4. B, 4. A) 

 Dopravní výchova (4. A, 4. B) 

4. listopadu Fotbalový turnaj – Coca-Cola Školský pohár (chlapci 7.-9. třída chlapci) 

5. listopadu  Africká školička pro předškoláky 

 Návštěva na radnici u pana starosty (žáci 1. stupně) 

6. listopadu Florbalový turnaj (6. – 7. třídy) 

8. listopadu Zdravé zoubky (5. A, 5. B, 6. A, 6. B) 
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12. listopadu Florbalový turnaj – finále (6. – 7. třídy) 

13. listopadu  Autorské čtení, městská knihovna (3. A, 3. B) 

14. listopadu Městská policie – beseda (1. A) 

 Divadelní představení (4. A, 4. B, 5. A, 5. B) 

15. listopadu Prevence – interaktivní program (7. A, 7. B) 

 Městská policie – beseda (1. B) 

 Volejbal (vybraní žáci 1. -4. třídy) 

18. listopadu IPS – volba povolání (9. třída) 

19. listopadu Den otevřených dveří pro předškoláky 

20. listopadu Florbalový turnaj (8. – 9. třídy) 

 Dopravní výchova (5. A, 5. B) 

 Comenius – výjezd (návštěva partnerské školy v Maďarsku) do 25. 11. 2013 

21. listopadu Austrálie – dokumentární film (4. A, 4. B, 5. A, 5. B a 2. stupeň) 

 IPS – volba povolání (9. třída) 

22. listopadu Prevence – interaktivní program (8. A, 8. B) 

25. listopadu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (3. B) 

 Celoškolní celotýdenní projekt Afrika (do 29. 11. 2013) 

 Sběr papíru 

26. listopadu Comenius – návštěva partnerské školy z Maďarska (do 29. 11. 2013) 

 Florbalový turnaj – finále 

28. listopadu Dětský čin roku (slavnostní předávání) 

29. listopadu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (3. B) 

12.4. Prosinec 2013 

2. prosince Čtením a psaním ke kritickému myšlení (3. B)  

3. prosince Školička – Dílna s rodiči 

4. prosince Slavnostní vyhlášení soutěže „Macharovo pero“ 

 Betlémování – exkurze Kutná Hora (5. A, 5. B) 

5. prosince Možná přijde Mikuláš (9.) 

6. prosince Filmové představení „Hořící keř“ (8. A, 8. B, 9.) 

9. prosince Comenius – výjezd (návštěva partnerské školy v Polsku) do 10. 12. 2013 
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10. prosince Projekt Svatba (6. B) 

11. prosince Projekt Jarmark (9.) 

 Slavnostní zpívání čestným dárcům krve (7. A) 

 Kolínská laťka 

12. prosince Den otevřených dveří (9.) 

17. prosince Hobit – filmové představení (6. A, 6. B, 7. A, 7. B) 

18. prosince Exkurze Poděbrady (6. A, 6. B, 7. A) 

19. prosince Krajské finále ve florbalu 

 Projekt Vánoce (9.) 

 Praha vánoční (8. A, 8. B) 

20. prosince Praha vánoční (9.) 

12.5. Leden 2014 

5. – 11. ledna Lyžařský výcvik 

16. ledna Exkurze Kolín (6. A, 6. B, 8. A, 8. B, 9. A) 

 Zápis do prvního ročníku 

17. ledna Zápis do prvního ročníku 

21. ledna Návštěva muzea (5. A, 5. B) 

22. ledna Návštěva muzea (4. A) 
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23. ledna Projekt Práce je dar 

 Návštěva muzea (4. B) 

29. ledna Beseda Městská policie (9.) 

12.6. Únor 2014 

3. února Mladý Demosthenes 

4. února Projekt ZOH (6. A) 

 Sálová kopaná – okrskové kolo 

5. února Hudební akce (celá škola) 

6. února Olympiáda z českého jazyka 

7. února Republikové finále v kopané 

11. února Beseda s Městskou policií (8. A) 

 Dřevíčková dílnička 

12. února Dřevíčková dílnička 

13. února Dopravní výchova (4. B) 

 Olympiáda z anglického jazyka 

 Dřevíčková dílnička 

14. února Karlův most a Národní muzeum – exkurze (7. B) 

18. února Finále sálové kopané (6. - 7. ročník) 

 Olympiáda ze zeměpisu 

19. února Beseda s Městskou policií (8. B) 

 Chvaletická laťka 

21. února Okrskové kolo sálové kopané 

26. února Pythagoriáda (6. – 8. ročník) 

12.7. Březen 2014 

3. března Basketbal (dívky 8. – 9. ročník) 

4. března Muzikál Sněhurka a sedm závodníků 

5. března  Basketbal (chlapci 8. – 9. ročník) 

 Květinové ostrůvky (Futurum) 

6. března Finále sálové kopané 

17. března Beseda s Městskou policií (7. B) 
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20. března  Beseda s Městskou policií (7. A) 

 Basketbal (chlapci a dívky 6. – 7. ročník) 

21. března Klokan – matematická soutěž (2. – 9. ročník) 

 Muzeum Kolín (9. ročník) 

25. března Školička pro předškoláky 

27. března Osecká laťka 

12.8. Duben 2014 

1. dubna Minifotbal 

4. dubna Noc s Andersenem 

7. dubna Antoinetta – Královna Francie – divadelní představení 

9. dubna Turnaj ve fotbale 

10. dubna Coca-Cola Cup 

11. dubna Vybíjená – Chvaletice 

16. dubna Muzikál Adam a Eva 

23. dubna Futurum laťka 

 Mladý zdravotník 

24. dubna Volba povolání – Kutná Hora (8. ročník) 

 Primární prevence – interaktivní program (7. A) 

25. dubna Husitství – exkurze (7. A) 

28. dubna McDonald’s Cup 

29. dubna Čarodějnická školička 
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12.9. Květen 2014 

2. května Den Země (celá škola)  

5. května Pohár rozhlasu 

 Škola v přírodě (5. ročník) 

6. května Fotbalové utkání 

 Škola v přírodě (5. ročník) 

7. května Setkání s dinosaury (1. stupeň) 

 Škola v přírodě (5. ročník) 

8. května Škola v přírodě (5. ročník) 

9. května Sportovní den (4. – 9. ročník) 

 Škola v přírodě (5. ročník) 

10. května Škola v přírodě (5. ročník) 

12. května Hrou proti AIDS (9. ročník) 

 Coca-Cola Cup 

13. května Hrou proti AIDS (8. B) 

 Focení žáků školy 

14. května Pohár rozhlasu 

19. května Planeta Země – Indonésie 

20. května Projekt Geometrie v terénu (9. ročník) 

21. května Ochrana člověka za mimořádných událostí (4. A) 

 Zeměpisná exkurze (6. A, 6. B, 7. A) 

22. května Hrou proti AIDS (8. A) 

 Projekt Geometrie v terénu (6. A) 

 Dopravní soutěž 

 Štafeta – běh (1. stupeň) 

23. května Projekt Kolín (4. A) 

26. května Coca-Cola Cup 

 Návštěva knihovny (5. ročník) 

27. května Exkurze Synagoga (5. ročník) 

 Minikopaná (9. ročník) 

30. května Výlet školní družiny 



Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

 
 61 

12.10. Červen 2014 

2. června Kolínské sportovní dny 

3. června Kolínské sportovní dny 

 Třídní schůzka pro rodiče 

                budoucích prvňáčků 

4. června Kolínské sportovní dny 

5. června Kolínské sportovní dny 

 Školní výlet Staré Hrady (1. ročník) 

6. června Kolínské sportovní dny 

9. června Absolventské práce (9. ročník) 

 Exkurze Vyšehrad (3. ročník) 

10. června Kurz Předcházíme závislostem (8. ročník) 

 Absolventské práce 

11. června Kurz Předcházíme závislostem (8. ročník) 

12. června Kurz Předcházíme závislostem (8. ročník) 

 Exkurze Kutná Hora (6. B) 

 Exkurze Kolínské muzeum 

13. června Kurz Předcházíme závislostem (8. ročník) 

16. června Škola v přírodě – Zbraslavice (3. ročník) 

17. června Škola v přírodě – Zbraslavice (3. ročník) 

 Exkurze ZOO Liberec (6. A, 7. A) 

18. června Škola v přírodě – Zbraslavice (3. ročník) 

 Exkurze SION (4. A) 

 Škola v přírodě – Malá Skála (9. ročník) 

19. června Škola v přírodě – Zbraslavice (3. ročník) 

 Škola v přírodě – Malá Skála (9. ročník) 

20. června Škola v přírodě – Zbraslavice (3. ročník) 

 Škola v přírodě – Malá Skála (9. ročník) 
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13. Zprávy 

13.1. Zpráva výchovného poradce za školní rok 2013/2014 

V měsíci září jsem zaktualizovala přehled o integrovaných žácích pro nový školní rok 2013/14,třídní 

učitelé vypracovali ve spolupráci s ostatními pedagogy individuální plány, žáci byli rozděleni 

do jednotlivých skupin pro speciální nápravu SPU. 

Následně proběhla schůzka s rodiči integrovaných dětí, kdy došlo k podepsání oboustranné smlouvy 

o spolupráci a k odsouhlasení učebních plánů. Pedagogicko – psychologická poradna Kolín uspořádala 

tradiční setkání výchovných poradců, kdy nás informovala o novinkách v legislativě. 

V hodinách Výchovy k občanství se věnujeme volbě povolání, v rámci pravidelných úterních 

konzultačních hodin se setkávám s žáky i rodiči a pomáhám vyhledávat dostupné informace 

o možnostech dalšího studia. Letos nám pomohla i spolupráce se školním psychologem 

a spec. pedagožkou. 

Navštívila jsem s devátou třídou Informační poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce 

Kolín, kdy se pod odborným vedením žáci podrobili zájmovým testům a seznámili se podrobně 

s aktuální nabídkou středních škol a odborných učilišť. Na tuto akci bezprostředně navázala účast na 

každoroční Burze škol Kolín, kde se žáci přímo setkali se zástupci jednotlivých škol a zhlédli i zajímavé 

prezentace studentských prací. Nově jsme využili příležitost zapojit se do projektu DDŠ a ZŠ Býchory 

Práce je dar, který zajímavou formou motivuje žáky k výběru vhodné střední školy. Podobně jsme 

dvakrát navštívili SŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře, kde si žáci mohli i aktivně vyzkoušet práci 

v jednotlivých dílnách. 

V listopadu proběhla schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku s veškerými informacemi potřebnými pro 

vyplnění a podání přihlášky s přehledem sítě SŠ a SOU i s údaji, jak postupovat v případě neúspěchu 

v 1. kole přijímacího řízení. 

Pracovnice PPP Kolín zkontrolovala plány integrovaných žáků, vyjádřila spokojenost s prací našich 

pedagogů. 

Žáci letos s vysvědčením obdrželi opět i výstupní hodnocení a zápisový lístek. Přihlášky do SŠ (max. 2) 

rozesílali do SŠ sami rodiče, škola kontrolovala vyplněné údaje o klasifikaci. Přijímací řízení proběhlo 

v dubnu 2014, všichni naši žáci byli přijati do jednotlivých škol dle výběru (viz přehled v tabulce). 

Práce s integrovanými žáky proběhla v souladu s IVP, zhodnocení činnosti za obě pololetí předali 

vyučující výchovnému poradci v červnu (viz pracovní složky integrovaných žáků).  

V průběhu školního roku docházelo k řešení individuálních výchovných problémů (viz zápisy 

výchovných komisí). 

13.2. Zpráva koordinátora EVVO ve školním roce 2013/2014 

EVVO prolíná všemi předměty.  

Ve škole bylo ukončeno třídění odpadu. Dvakrát za rok proběhl jednorázový sběr papíru a víček. 
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Papír odevzdáváme do soutěže s Wega recycling.  Likvidace elektrozařízení je zajištěna v projektu 

Recyklohraní. 

Pokračuje projekt Krajina regionální učebnice opět pod patronací Ekodomova Kutná Hora. 

Díky finančním prostředkům z Vánočního jarmarku, kterému předcházel Africký týden, pokračuje 

Adopce na dálku. Keňská dívka Finora tak má zajištěn další rok vzdělávání Další prostředky byly 

použity na dary pro Člověka v tísni a UNICEF. 

V projektu Dne Země připravili deváťáci pokusy z fyziky. 

Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží s environmentální tématikou. 

13.3. Zpráva koordinátora ŠVP 2013/2014 

Pedagogičtí pracovníci pracovali na navržených úpravách ŠVP, který nabyl platnost 1. 9. 2013. 

Změny se týkaly několika oborů základního vzdělávání. 

Cizí jazyk a další cizí jazyk 

Na druhém stupni musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího 

jazyka. Další cizí jazyk byl přepracován a byl začleněn do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace, místo v kapitole Doplňující vzdělávací obory (DOV). V našem ŠVP bude vyučován Druhý 

cizí jazyk 3 hodiny v 8. a 3 hodiny v 9. roč. 

Matematika a její aplikace 

Matematika a její aplikace - přesunuto učivo o zlomcích a desetinných číslech již na 1. stupeň ZŠ 

Úpravy provedené na základě mezirezortních jednání: 

Dopravní výchova 

Začleněno na 1.stupni do předmětu Člověk a jeho svět a na druhém stupni Člověk a společnost, 

důvodem je nárůst smrtelných a dalších úrazů dětí a žáků v silniční a železniční dopravě. 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Důvod: Zrušení civilní obrany bez náhrady a na základě toho naprostá neinformovanost 

obyvatelstva o chování při mimořádných událostech  - zkušenosti např. ze záplav v ČR. 

1.st. – Člověk a jeho svět 

2.st.- Přírodopis, Zeměpis, Výchova ke zdraví, TV 

Obrana vlasti 

Důvodem je neinformovanost občanů o jejich povinnostech týkajících se obrany vlasti. 

1. st. – Člověk a jeho svět 

2. st. – Člověk a společnost -  Výchova k občanství 
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Korupce 

Důvody: Boj proti korupci  

2.st. Člověk a společnost – Výchova k občanství 

Finanční gramotnost 

Důvody: Vybavení žáků takovými znalostmi, dovednostmi a hodnotovými postoji, aby byli schopni 

finančně zabezpečit sebe a svou rodinu 

Oblasti: Člověk a společnost 

Člověk a jeho svět 

Matematika a její aplikace 

1. st.. – Člověk a jeho svět 

Matematika 

2. st. – Občanská výchova 

Matematika 

Informatika 

Sexuální a rodinná výchova 

Důvod: „Pochopení významu sexuality a jejího zapojení do vztahu v souvislosti se zdravím, etikou, 

morálkou a pozitivními životními cíli, pochopení významu zdrženlivosti v dospívání a uvědomění si 

důležitosti odpovědného sexuálního chování“.  

1.st – Člověk a jeho svět 

2.st. – Výchova ke zdraví, Přírodopis 

Upravené ŠVP je uvedeno od 1.9. 2013 pod novým jednacím čísle: c 

Na konci června proběhne kontrola výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech a na základě 

podkladů z předmětových komisí a metodického sdružení budou navrženy změny, které se 

do stávajícího ŠVP začlení. 

13.4. Zpráva metodiků ICT za rok 2013/2014 

Ve druhém pololetí byli metodici seznámeni s novým robustním systémem ČŠI na testování žáků 

a možností tvorby e-learningu. Během druhého pololetí byla obnovena a vybavena malá učebna 

informatiky nejnovějším systémem Win8. V rámci opravy oken byl kompletně vyměněn nábytek v 

obou učebnách, včetně toho, že kapacitu malé informatiky se podařilo navýšit na 18 počítačů. Jedním 

z faktorů tohoto přechodu byl nákup notebooků Lenovo, a tím značná úspora místa, druhým nový 

nábytek, postavený na míru učebny. V souvislosti s touto obměnou byla provedena rekabeláž síťové 

struktury a vyměněn switch poskytující připojení pravé polovině učebny. 
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13.5. Netradiční třídní schůzky 

Kromě běžných třídních schůzek, které na prvním stupni probíhají individuálně dle potřeby 

dvakrát až třikrát během školního roku, jsou organizovány i třídní schůzky pojaté netradičně. Jejich 

nejdůležitějším cílem je prohloubení spolupráce a pochopení mezi učiteli, rodiči a žáky. 

Cyklistický výlet 3. A – 27. 9. 2013 – Kolín, Tři Dvory, Kolín – seznámení s ŠVP pro třetí ročník, diskuze 

nad akcemi během třetího ročníku, společné aktivity rodičů, dětí, učitelky 

Autorské čtení dětí 3. A a 3. B rodičům (součást předvánočního spaní ve škole) – 19. 12. 2013 – 

seznámení rodičů s výsledky práce dětí metodami RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) 

formou autorského čtení záznamů vlastních názorů v podvojném deníku 

Autorský přednes dětí 3. A – 16. 5. 2014 – cyklotrasa Kolín, Hradišťko, Kolín – autorský přednes 

lyrické básně o mamince, vysvětlení metody tvorby této básně, diskuze nad výsledky školní práce 

dětí, společné aktivity 

Cyklistický výlet 3. A – 21. 6. 2014 – Kolín, Samberk, Kolín – seznámení s výsledky pedagogické rady, 

zpětná vazba na uplynulý školní rok, návrhy pro příští školní rok, společné aktivity (opékání buřtů, 

projížďky lodí se členy Klubu vodních sportů Kolín, prohlídka hasičského vozu - zajištěna Sborem 

dobrovolných hasičů Němčice) 

13.6. Akce pro předškoláky ve školním roce 2013/14 

Během celého školního roku průběžně probíhaly akce pro žáky budoucího prvního ročníku. Na 

jejich organizaci se podílely všechny členky MS v čele s třídními učitelkami prvního ročníku ve školním 

roce 2014/15  Mgr. Lindou Čechovou a Mgr. Šárkou Rosenbergerovou 

 Podzimní školička – 1. 10. 2013 

 Africká školička – 5. 11. 2013 

 Den otevřených dveří pro budoucí prvňáky a jejich rodiče – 19. 11. 2013  

 Dílna s rodiči – 3. 12. 2013 

 Jarní školička – 25. 3. 2014 

 Čarodějnická školička – 29. 4. 2014 

13.7. Zhodnocení výuky čtení pomocí metody SFUMATO 

Ve školním roce 2013/2014 jsme v obou prvních třídách zahájili výuku čtení pomocí metody 

Sfumato. 

Sfumato je přátelská metoda k dětem. Umožňuje dítěti vytvořit si vlastní tempo učení čtení. 

Respektuje individuální přístup, staví na přirozené intonaci. Při této metodě nedochází ke dvojitému 

čtení. Cílem je upevnit práci očí tak, aby oči měly dostatek času k zafixování textu. Oči fixují hlásku po 

hlásce, mozek dostává více času na zpracování informací. Tím dochází k hlubšímu pochopení 

významu. 

Výhodou metody je zpestření dramatickou výchovou -  vede ke čtení s porozuměním a umožňuje 

prožít text. Děti se nebojí, že budou číst samy nahlas, čte se většinou hromadně. Děti uchopovaly 
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písmeno všemi smysly (modelování, kreslení, vybarvování, psaní do písku, na záda, vytváření z 

vlastních těl při tělesné výchově, zpěv, různé pohybové hry…). Děti čtou vázaně bez sekání, vlastním 

tempem, dokonale rozlišují dlouhé a krátké samohlásky. Pracují v uvolněné, radostné a pozitivní 

atmosféře. 

Metoda Sfumato se nám velmi osvědčila. Děti pracovaly se zájmem a každé písmenko si v 

podstatě prožily všemi smysly. Je pozitivní, že splývavé čtení dobře funguje s učením vázaného 

psacího písma. 

Využívali jsme Živou abecedu, kde texty rozvíjely slovní zásobu a fantazii dětí při vytváření nebo 

dokončování příběhů. 

V pracovních sešitech děti nová písmena vybarvovaly, vystřihovaly, přiřazovaly k obrázkům, 

poznávaly všechny čtyři tvary písmen. Uvolňovaly ruku ve cvičeních švihem a přitlačením a uvolněním 

ruky. 

Na destičkách s písmeny děti procvičovaly jednotlivá písmena a jejich syntézu podle diktátu. 

Souběžně probíhal nácvik vázaného psacího písma v 6 dílech Písanky. Po zvládnutí 

předslabikářového období jsme docvičovali ve Slabikáři a v Čítance. 

13.8. Zpráva o školním parlamentu 

Ve školním roce 2013/2014 pracoval Školní parlament pod vedení paní učitelky Mgr. Martiny 

Nezmeškalové. Zástupci jednotlivých tříd ze 4. – 9. ročníku se scházeli zpravidla jednou za 14 dní. 

Náměty k projednávání přinášeli z třídnických hodin, z rozhovorů se svými spolužáky či učiteli, popř. 

ze vzkazů ve „Schránce důvěry“.  Řada setkání byla věnována budování a zlepšování vztahů „uvnitř 

parlamentu“ – rozvoj sebepoznání, spolupráce, role ve skupině. Členům parlamentu to usnadní nejen 

práci na přípravě parlamentem organizovaných projektech, ale i práci se svým třídním kolektivem. 

V průběhu školního roku se podařilo realizovat několik celoškolních akcí – Červený den, Valentýnské 

poštovní schránky, Den naruby, Rej čarodějnic. Díky zpětné vazbě od žáků i vyučujících provede 

parlament drobné úpravy, aby se akce mohla zařadit mezi každoroční školní tradice. V záloze je 

i několik dalších rozpracovaných nápadů, na které v letošním roce už nezbyl čas. 

13.9. Zpráva o zápisu do prvního ročníku šk. roku 2014/15 

Ve dnech 16. – 17. ledna 2014 proběhl v naší škole zápis žáků do prvního ročníku školního roku 

2014/15. Zápis provedly všechny učitelky 1. stupně a speciální pedagog školy Mgr. Vlasta Dubinová. 

Celkem bylo zapsáno 55 předškoláků, z toho 44 bylo u zápisu poprvé a 11 po odkladu, z toho 2 

po dodatečném. 

Třídními učitelkami budoucích 1. tříd budou Mgr. Linda Čechová a Mgr. Šárka Rosenbergerová. 

13.10. Závěrečná zpráva -Projekt Comenius – hostitelská instituce 

Naše škola získala pro letošní rok zahraniční asistentku z Itálie Chiaru Iacobucci. Nastoupila v září 

2014 a byla u nás tři měsíce. Pomáhala při výuce a projektových aktivitách, zapojila se do projektu 

Comenius  Partnerství škol. V rámci Italského klubu vyučovala rodný jazyk, informovala o zemi, 
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kultuře, tradicích, zajímavostech. V každé třídě měla jednu pevně stanovenou hodinu, vedla 

konverzační hodiny v angličtině. 

13.11. Zpráva – Comenius Partnerství škol – Orbis Pictus 

Prvním rokem probíhá projekt spolupráce 12 škol. Hlavními aktivitami je psaní pohledů na různá 

témata, vytváření školní kroniky a mobility, včetně výstupů – cestovní deníky, nástěnky, besedy. Do 

partnerských škol bylo uskutečněno 46 mobilit, z toho 8 výjezdů učitelů a 38 výjezdů žáků. Naši školu 

postupně navštívily skupiny žáků a učitelů z Maďarska, Polska, Turecka a Slovenska. 

13.12. Činnosti a úspěchy asistenta pedagoga 

V současné době na naší škole působí tři asistentky pedagoga. Naše činnost spočívá v individuální 

práci s žáky v rámci vyučování i mimo něj. V dopoledních hodinách se věnujeme asistenci v rámci 

jednotlivých vyučovacích hodin (opakované vysvětlení zadané práce, dohled nad plněním úkolů, 

individuální vysvětlení probírané látky, podpora při práci v hodině). V ranních a odpoledních 

hodinách probíhají pravidelná doučování žáků, která jsou zaměřena na potřeby konkrétních 

zúčastněných dětí. Za dobu, kterou na škole probíhají, se žáci naučili sami určit, jaká látka jim činí 

problémy a říci si o její doučení. Jako další velký úspěch shledáváme to, že velká část žáků, se kterými 

spolupracujeme, dosahuje zlepšení ve školních výsledcích a znalostech. Zároveň mnoho z nich 

dochází na doučování pravidelně a, což je hlavní, s radostí a chutí něco se dozvědět. Během našeho 

působení se nám podařilo navázat výbornou spolupráci jak s třídními učiteli, tak učiteli jednotlivých 

předmětů. V rámci 1. stupně spolupracujeme také se školním psychologem a speciální pedagožkou. V 

mnoha případech se nám podařilo zapojit do školního života také rodiče či sourozence žáků. 

13.13. Zpráva o činnosti Projektu čtenářských klubů 

Od začátku školního roku 2013/2014 probíhají pravidelné schůzky malých čtenářů ve třech 

čtenářských klubech pod vedením Mgr. Ivany Banasinské, Mgr. Ivy Zatřepálkové (klubová schůzka 

probíhá každé pondělí od 12:30 do 14:00), Mgr. Šárky Fantové a knihovnice PhDr. Miroslavy Jouzové 

(klubová schůzka probíhá každé úterý od 13:45 do 15:15) a Mgr. Evy Novákové a knihovníka Tomáše 

Koleszara  (klubová schůzka se koná každý čtvrtek od 13:30 do 15:00). 

Schůzky dětí čtenářského klubu probíhají v učebně 1.B, kde je vytvořen útulný prostor pro rozvoj 

dětského čtenářství. Je zde umístěna velká knihovna obsahující knihy z oblasti dětské literatury, 

lampa, koberečky, polštáře pro příjemné posezení malých čtenářů a CD přehrávač pro audioknihy.  

Do čtenářských klubů dochází pravidelně celkem 35 dětí, jsou to žáci z 2., 3. a 4. ročníku naší školy. 

Činnost klubů je zaměřena na zvýšení čtenářských dovedností především u dětí ze znevýhodněného 

prostředí a posílení jejich pozitivního vztahu ke knihám a četbě. Pomocí motivačních her a relaxace je 

vytvářena přátelská atmosféra klubových setkání, pomocí metod kritického myšlení (RWCT) a 

osobním příkladem je zvyšována zábavnost čtení a zlepšení školního prospěchu. 

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2013 u příležitosti akce “Otevřeného čtenářského klubu“ navštívili žáci 

naší školy a členové čtenářského klubu Městský úřad Kolín, kde byli poutavou formou seznámeni 

s historií města a budovy radnice. Průvodcovské role se ujal sám pan starosta Mgr. Vít Rakušan, jehož 

zajímavé vyprávění se dětem velmi líbilo. 
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Činnost čtenářských klubů naší školy je pravidelně hodnocena metodiky a autory projektu velice 

pozitivně, lekce našich čtenářských klubů jsou zaznamenávány a prezentovány pro jiné kluby jako 

nápadité a vzorové. Metodička projektu a krajská koordinátorka Irena Poláková pravidelně 

navštěvuje schůzky klubů, v následující reflexi probíhá rozbor aktivit klubu. Ze závěru její supervize 

vyplývá kvalitní činnost všech klubů, děti jsou navyklé aktivně se zapojit do všech činností, pracovat 

dle metod RWCT. V březnu 2014 se uskutečnila v Praze konference pracovníků zapojených do 

projektu ČK Nové školy, o.p.s, všechny pracovnice našich klubů se aktivně podílely na prezentaci 

vlastní činnosti, výměny nápadů a aktivit. 

V dubnu 2014 proběhlo zdařilé scénické čtení – tzv.„Listování“- s knihou J.Uličianského „Malá 

princezna“. Hodinové představení uvedly profesionální herečky zapojené do projektu, této aktivity 

se zúčastnily třídy 3.A, 3.B a 4.B. K úspěšné aktivitě třídních čtenářských klubů patří přespávání dětí 

ve škole v rámci „Noci s Andersenem“. 

V květnu absolvovaly vedoucí kolínských klubů série individuálních konzultací pro vybrané 

zástupce projektu - Typologie MBTI I., zaměřené na sebepoznání a spolupráci v týmu. 

Během měsíce června děti z čtenářských klubů navštívily kolínská knihkupectví a mohly si zažít 

výběr a nákup vlastní knihy, který je hrazen z prostředků projektu. Tímto dárkem byla slavnostně 

zakončena činnost klubů ve školním roce 2013/2014. 
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14. Údaje o prevenci sociálně nežádoucích jevů 

Ve školním roce 2013-14 probíhala prevence sociálně patologických jevů podle Minimálního 

preventivního programu  ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 pro školní rok 2013-14. 

MPP byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu celého školního roku 

byly získávány podklady pro jeho vyhodnocení. 

Od školního roku 2011/2012 je hodnocení MPP prováděno též v on-line aplikaci na webu 

krajského úřadu. Nevzniká přitom ani tisková podoba dat, ani podoba elektronická, kterou bychom 

mohli zveřejňovat. Úhrnná data k této problematice Krajský úřad Středočeského kraje publikuje 

ve svých statistikách. 

Aktivity MPP byly v letošním školním roce cíleně směřovány k efektivní primární prevenci 

uskutečňované v naší škole. Žáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha přednášek, besed a programů. 

Po celý školní rok se setkávali se školním psychologem a odborníky, kteří s nimi diskutovali na témata 

rozvoje mezilidských vztahů, nebezpečí šikany, kriminality, vztahů v rodině a dalších nežádoucích 

jevech. 

Na učitelích ležel celoroční těžký úkol, a to především v budování pozitivního klimatu školy, 

upevňování dobrých vztahů mezi žáky, spolupráce s rodinou a prevence nežádoucích aspektů, které 

s sebou přináší dnešní doba. 

Během celého školního roku se žáci zapojovali do třídních projektů, jejichž cílem bylo podporovat 

zdravý životní styl, dodržovat určitá společenská pravidla a osvojovat si pozitivní sociální chování. 

Hlavní cíle programu zůstaly stejné a kladly si za cíl především:  

 rozvíjet osobnostní kvality žáků (vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, 

stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem 

řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek) 

 formování postojů a vytváření pozitivního sociálního klimatu školy 

 výchova k zodpovědnosti a zdravý životní styl 

 vytváření prostoru pro smysluplné využívání volného času 

 boj proti zneužívání návykových látek 

 snižovat rizika narušující zdraví a vývoj žáků 

 poskytování kvalitních informací 

 zaměřit se na vyskytování takových jevů, jakými jsou např. kriminalita, delikvence, 

záškoláctví, virtuální drogy, patologické hráčství, šikanování, vandalismus, rasismus, 

xenofobie 

 zvyšovat odolnost mládeže vůči těmto jevům: předcházení užívání návykových látek, včetně 

alkoholu a tabáku, nebo alespoň posunout setkání s návykovými látkami do pozdějšího věku, 

kdy je organizmus odolnější, snížení či zastavení experimentování s návykovými látkami apod. 
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 optimalizace vztahů mezi žáky a učiteli (důvěra v učitele) 

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. A v neposlední řadě jsme chtěli i nadále reagovat a pracovat s problémy, které se 

vyskytly v předchozím školním roce. 

Cílové skupiny, na které byl program zaměřen: žáci, pedagogové a rodiče. 

V letošním školním roce se nám podařilo získat dva granty z odboru prevence MŠMT na projekty: 

Zvyšování kompetencí učitelů v oblasti primární prevence rizikového chování ve třídě a zlepšování 

vztahů ve třídě a Společně vše zvládneme, aneb ovlivňujeme klima třídy a předcházíme šikaně 

Dále bychom se rádi pochlubili naším „hrdinou“, nositelem již druhého ocenění Dětský čin roku 

tentokrát v kategorii Dobrý nápad, Patrykem Szymczakem. O tomto ocenění se můžete více dozvědět 

na našich stránkách na www.5zskolin.cz v rubrice Napsali o nás. 

 

I nadále vedli učitelé z naší školy v rámci nespecifické primární prevence v odpoledních hodinách 

více než 30 kroužků pro žáky naší školy.  

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. 

  

http://www.5zskolin.cz/
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V rámci rozšíření preventivních aktivit již tradičně pořádáme adaptační kurzy pro žáky 6. tříd. 

Mezi další realizované kurzy patří Jak se bránit drogám a předcházet závislostem. 

 

Ekologická výchova je žákům nenásilně vštěpována dlouhodobými projekty Odpad z nebe nespad, 

Recyklohraní a nechybí samozřejmě pravidelné sběrové akce. Výuka finanční gramotnosti je 

integrována do jednotlivých předmětů. Mediální výuka je realizována v rámci projektu „Cena 

televizní reklamy“ a tvorbou školního časopisu MIKROVLNKA. 

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

aktivně zapojili do dění ve škole. Scházel se 2krát měsíčně. Vyjadřoval se k problémům ve škole, 

spolupracoval s vedením školy, výchovnou poradkyní a metodikem prevence. Každá třída 2. stupně 

a 4. a 5. třída 1. stupně má zvolené své dva zástupce, kteří na pravidelných schůzkách prezentují 

zájmy své třídy (návrhy, nové nápady, ale i kritické připomínky). Žáci se tak učili formulovat svoje 

myšlenky, vyjadřovat názory, diskutovat o problémech a vidět je tak z mnoha stran. Ve škole je 

umístěna i schránka důvěry. 

V rámci rozvoje prosociálního chování se osvědčil projekt „Začínáme společně“, který podporuje 

vzájemnou spolupráci žáků 1. a 2. stupně. 

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

od MŠMT, ale i v rámci grantového řízení Školské komise města Kolína – podpořen projekt 

Předcházíme závislostem. Volnočasové aktivity našich žáků podporuje projekt Prevence kriminality 

Města Kolína. 

V oblasti nespecifické primární prevence byl stejně jako v předchozích letech kladen velký důraz 

na aktivní využívání volného času žáků. Mimoškolní aktivity (aktivní využívání volného času našich 

žáků) v naší škole byly a jsou i nadále jedním z pilířů prevence. Mimoškolní aktivita je chápána jako 

vhodná nabídka alternativy pro adekvátní využití volného času. Škola nabízela široké spektrum 

volnočasových aktivit v podobě specializovaných zájmových útvarů a sportovní činnosti. Na škole 

pracovalo více než 30 kroužků, které navštěvovali žáci 1. a 2. stupně. To umožnilo žákům hledat svoje 

záliby, koníčky, aktivně využívat svůj volný čas a možnost netrávit volné odpoledne „na ulici“. Kromě 

této nabídky mohou děti ještě využívat nabídky Domu dětí a mládeže. Velkému zájmu se těší i školní 

knihovna, která byla zdarma k dispozici všem žákům a pracovníkům školy 3krát týdně. Sportovní 

vyžití umožnila žákům školní tělocvična. Nutno podotknout, že v rámci prevence a umožnění návštěvy 
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kroužků co nejvíce žákům, byl v naší škole stanoven minimální poplatek ve výši 150,- Kč pro celý 

školní rok na všechny kroužky. Tím je umožněna návštěva zájmových kroužků všem žákům, tedy 

i žákům ze sociálně slabého prostředí, kteří by jinak trávili svůj volný čas na ulici. 

K informovanosti o nových trendech v prevenci dochází na pedagogických poradách, k dispozici 

jsou DVD 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 to bylo zejména školení 

na téma Třídnické hodiny vedené lektorkou PhDr. Vrbkovou. 

Ve  vyučovacích předmětech humanitního charakteru jsme uplatňovali prožitkové učení. Používali 

jsme různé sociální hry, námětové hry, posilovali jsme komunikační dovednosti, vedli jsme žáky 

k posilování a akceptování mravních a morálních hodnot. 

Spolupráce s rodiči probíhala formou třídních schůzek, individuálních konzultací či jejich účastí při 

školních akcích. Rodiče mohou využít webové stránky školy. Na začátku školního roku jsou seznámeni 

se školním řádem. Škola zajišťuje poradenskou službu a zprostředkovává informace (kontaktní 

adresy) o institucích. 

Také jednodenní exkurze, školy v přírodě, lyžařské kurzy, návštěvy kulturních pořadů, výstav, 

vystoupení na veřejnosti apod. napomáhají ke zlepšování školního klimatu a je možné je využít 

k posílení prevence. 

V rámci doprovodných programů k vyučování a prevenci se nám velmi osvědčily návštěvy divadla, 

výstavy, školní akademie a turnaje, vlastní divadelní představení pro rodiče, děti z MŠ a důchodce 

v domově důchodců a mnoho dalších (viz seznam akcí školy). Takovéto aktivity učí žáky nebýt k sobě 

slepí a hluší, vážit si práce své i ostatních, nebýt lhostejný k okolnímu světu, pomáhat druhým 

a nacházet pomoc tam, kde by ji často nečekali. 

V průběhu celého školního roku probíhaly sportovní soutěže, do kterých se průběžně zapojovali 

jak žáci 1. stupně, tak především žáci 2. stupně. S výsledky jsou seznamováni ostatní žáci i rodiče na 

nástěnkách ve škole a prostřednictvím webové stránky školy. Nejlepší sportovci jsou tradičně na 

konci školního roku odměněni ředitelkou školy.  

Úzce jsme spolupracovali se SVP, PPP, odd. soc.-právní ochrany dětí, Policií ČR, K centrem – 

PROSTOR, probační a mediační službou. Žáci se obraceli na výchovnou poradkyni a metodičku 

prevence se svými problémy a jak žáci, tak i rodiče si mohli kdykoliv domluvit schůzku. Využili ke 

sdělení také schránku důvěry a napsali své poznatky či žádost o pomoc při řešení.  

Žáci se aktivně zapojili do nejrůznějších soutěží. Nejoblíbenější byly soutěže a závody především 

ve sportovní oblasti, dále již tradičně jsme se zúčastnili soutěže „Svět očima dětí, Macharovo pero, 

Dětský čin roku. 

Ve škole je zřízena schránka důvěry, která umožnila žákům svěřovat se se svými problémy, 

nápady, dotazy. Případné dotazy a problémy řešil školní parlament ve spolupráci s vedením školy, 

výchovným poradcem, metodikem prevence a třídním učitelem. 

Po celý školní rok vycházel žákovský časopis Mikrovlnka. 

Velkým přínosem je i zavedení předmětu etika v našem  ŠVP Škole úsměv sluší. Uplatnění 
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především forem prožitkového učení vede k navození výborné interakce mezi žákem a učitelem. 

Používali jsme různé sociální hry, námětové hry, posilovali jsme komunikační dovednosti, vedli jsme 

žáky k posilování a akceptování mravních a morálních hodnot.  

Návykové látky se ve škole neobjevily, taktéž jsme nemuseli řešit alkohol a cigarety ve škole. Žáci 

se s nimi setkali, nicméně nikoli ve škole. Jsou informování o škodlivosti užívání těchto látek.  

Záškoláctví bylo řešeno ve spolupráci s OSPOD Kolín ve dvou případech. Problematika šikany byla 

ve škole řešena ihned. Žádný z konfliktů mezi žáky známky větší šikany nenesl. Jednalo se především 

o neshody, které byly bezprostředně řešeny. V jedné třídě bylo řešeno nevhodné chování vůči učiteli 

se známkou šikany učitele. Se třídou bylo nadále pracováno. Vzniklé problémy řešila škola 

ve spolupráci s rodiči a se žáky. 

Podařilo se nám uplatňovat prvky demokracie, vytvářet příjemné školní prostředí pro žáky, pro 

učitele i pro rodiče, zavádět netradiční způsoby výuky a hodnocení vlastní práce. Podařilo se ke všem 

dětem přistupovat individuálně a věnovat se nejen jejich zájmům, ale také případným problémům. 

Ve výchovně vzdělávací práci byl kladen důraz na to, aby žáci dovedli aktivně využívat získané 

vědomosti. 

Budeme pokračovat v rozvíjení toho, co se osvědčilo- besedy s MP, spolupráce s PROSTOR, 

školním psychologem, OSPOD atd. Dále budeme pokračovat v probírání témat týkajících se prevence 

sociálně nežádoucích jevů v rámci různých předmětů. Pokusíme se zkvalitnit naplňování cílů, které 

jsme si stanovili v minimálním preventivním programu. 

Cíle MPP ve školním roce 2013/2014 se podařilo ve větší míře realizovat. Prevence je ovšem 

dlouhotrvající záležitostí, proto věříme, že budeme pokračovat správným směrem i v letošním 

školním roce a budeme preventivní aktivity provádět zodpovědně. Naším cílem je vytrvale ukazovat 

žákům správnou cestu, dosažení co nejkvalitnějších výsledků odpovídajících individuálním 

možnostem žáků, růst dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, spokojenost žáků ve škole, 

aktivní spolupráce s rodiči a spokojenost rodičů se školou. 
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15. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVPP je ve 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 – anglický 

jazyk, třídnické hodiny, metody RWCT. 
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15.1. 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 

 
Mgr. Jiří 
Mejda 
  
 
 
 
 
 
 
 
Hana 
Řebíčková 

 
2011 -
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karlova 
univerzita 
Praha 
 
 
 
 
 
 
 
Univerzita 
Hradec 
Králové 

Specializace 
v pedagogice 
- 
Učitelství 
všeobecně 
vzdělávacích 
předmětů 
pro 2. 
stupeň – 
výchova ke 
zdraví 
 
 
 
Specializace 
v pedagogice 
- 
Učitelství 
všeobecně 
vzdělávacích 
předmětů 
pro 2. 
stupeň – 
anglický 
jazyk a 
francouzský 
jazyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Studium pedagogiky      

c) Studium pro asistenta pedagoga Stanislava 
Pohořelcová 

2013 VISK Studium pro 
asistenta 
pedagoga 

samoplátce 

d) Studium pro ředitele škol      

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace      
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1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů      

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky      
 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Mgr. 
et 
Mgr. 
Iva 
Lokaj
ová 

201
3-
201
4 

Karlov
a 
univer
zita 
Praha 

 
Rigorózní 
studium 
– 
manage
ment 
vzdělává
ní 

zdar
ma 

b) Studium pro výchovné poradce      

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

     

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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15.2. Kurzy a semináře v rámci DVPP 

15.2.1. Vedení školy 

Pracovní porada ředitelů škol Kolín Město Kolín  Mgr. Miroslava Průšová 

Setkání metodiků prevence PPP Kolín  Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 

Asociace ředitelů ZŠ ARZS  Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 
Mgr. Miroslava Průšová 

Výjezdní seminář pro ředitele škol VISK  Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 
Mgr. Miroslava Průšová 

Manažerská angličtina – úvodní seminář VISK  Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 
 

Manažerská angličtina – intenzivní jazykový 
kurz 

VISK  Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 
 

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 
2014 

ERA  Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 
 

Job – shadowing – zahraniční stáž  - Velká 
Británie - Ashford 

NAEP  Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 

Job – shadowing – zahraniční stáž   - 
Slovensko - Mošovce 

NAEP  Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 

Konference NAEP – mezinárodní projekty NAEP  Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 

Právní předpisy VISK  Mgr. Miroslava Průšová 
Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 

Chci zůstat ve škole PROSTOR plus 
s. r. o. 

 Mgr. Miroslava Průšová 
Mgr. et Mgr. Iva Lokjová 

Třídnické hodiny Život bez 
závislostí, o.s. 

 Mgr. Miroslava Průšová 
Mgr. et Mgr.. Iva Lokajová 

Mezinárodní konference školského 
managementu 

CŠM Praha  Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 

Mezinárodní setkání Comenius Slovinsko - 
Maribor 

 Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 

E-learning a e-testování NIQUES ČŠI  Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 

BOZP   Mgr. Miroslava Průšová 
Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 

Seznamte se – ERASMUS+ VISK, NAEP  Mgr. et Mgr.. Iva Lokajová 
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15.2.2. Učitelé 

NÁZEV AKCE, SEMINÁŘE ORGANIZUJE POČET UČITELŮ 

Setkání výchovných poradců PPP Kolín Mgr. Šárka Růžková 

Třídnické hodiny Život bez závislostí, o.s.  Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda 
Čechová, Mgr. Monika Čechová, Dáša 
Dusová, Mgr. Šárka Fantová, Mgr. Aleš 
Hájek, Mgr. Šárka Hájková, Bc. Alena 
Holá, Jana Chlubná, Kateřina Jirsová, 
Tereza Kašparová Dis., Mgr. Irena 
Königsmarková, Mgr. Helena Králová, 
Petra Kukalová, Mgr. Jiří Mejda, Mgr. 
Martina Nezmeškalová, Mgr. Eva 
Nováková, Mgr. Dana Olivová, Bc. Pavla 
Patočková, Mgr. Aleš Polívka, Gabriela 
Průšová, Mgr. Šárka Rosenbergerová, 
Mgr. Šárka Růžková, Hana Řebíčková, 
Mgr. Jana Skřivánková, Mgr. Dana 
Tvrzníková, Mgr. Jaroslava Urbancová, 
Mgr. Anna Vojáčková, Mgr. Iva 
Zatřepálková, Mgr. Vladimír Zeman 

Chci zůstat ve škole PROSTOR plus s. r. o. Mgr. Miroslava Průšová 
Mgr. et Mgr.. Iva Lokajová, Mgr. Iva 
Banasinská, Mgr. Linda Čechová, Mgr. 
Monika Čechová, Dáša Dusová, Mgr. 
Šárka Fantová, Mgr. Aleš Hájek, Mgr. 
Šárka Hájková, Bc. Alena Holá, Jana 
Chlubná, Kateřina Jirsová, Tereza 
Kašparová Dis., Mgr. Irena 
Königsmarková, Mgr. Helena Králová, 
Petra Kukalová, Mgr. Jiří Mejda, Mgr. 
Martina Nezmeškalová, Mgr. Eva 
Nováková, Mgr. Dana Olivová, Bc. Pavla 
Patočková, Mgr. Aleš Polívka, Gabriela 
Průšová, Mgr. Šárka Rosenbergerová, 
Mgr. Šárka Růžková, Hana Řebíčková, 
Mgr. Jana Skřivánková, Mgr. Dana 
Tvrzníková, Mgr. Jaroslava Urbancová, 
Mgr. Anna Vojáčková, Mgr. Iva 
Zatřepálková, Mgr. Vladimír Zeman 

BOZP   Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda 
Čechová, Mgr. Monika Čechová, Dáša 
Dusová, Mgr. Šárka Fantová, Mgr. Aleš 
Hájek, Mgr. Šárka Hájková, Bc. Alena 
Holá, Jana Chlubná, Kateřina Jirsová, 
Tereza Kašparová Dis., Mgr. Irena 
Königsmarková, Mgr. Helena Králová, 
Petra Kukalová, Mgr. Jiří Mejda, Mgr. 
Martina Nezmeškalová, Mgr. Eva 
Nováková, Mgr. Dana Olivová, Bc. Pavla 
Patočková, Mgr. Aleš Polívka, Gabriela 
Průšová, Mgr. Šárka Rosenbergerová, 
Mgr. Šárka Růžková, Hana Řebíčková, 
Mgr. Jana Skřivánková, Mgr. Dana 
Tvrzníková, Mgr. Jaroslava Urbancová, 
Mgr. Anna Vojáčková, Mgr. Iva 
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Zatřepálková, Mgr. Vladimír Zeman 

Sfumato s hudebně dramatickým 
aspektem 1 

ABC Music, v. o. s.  Mgr. Ivana Banasinská, Mgr. Linda 
Čechová, Mgr. Šárka Fantová, Mgr. 
Irena Königsmarková, Mgr. Eva 
Nováková, Mgr. Šárka Rosenbergerová, 
Mgr. Iva Zatřepálková 

Sfumato s hudebně dramatickým 
aspektem 2 

ABC Music, v. o. s. Mgr. Ivana Banasinská, Mgr. Linda 
Čechová,  
Mgr. Irena Königsmarková, Mgr. Iva 
Zatřepálková 

Nápadník do hodin matematiky Institut pro další vzdělávání o. 
p. s.  

Mgr. Linda Čechová, Mgr. Anna 
Vojáčková 

Typologie 1 MBTI Mgr. Ivana Banasinská, Mgr. Iva 
Zatřepálková 

Výchova mentora čtenářské 
dovednosti 

SPIRÁLA Mgr. Ivana Banasinská, Mgr. Iva 
Zatřepálková 

Začínáme mluvit anglicky VISK Mgr. Aleš Hájek 

Rozvoj dětské tvořivosti UK Praha Bc. Alena Holá 

E-learning a E-testování NIQUES ČŠI Mgr. Jiří Mejda, Mgr. Aleš Polívka 

Metody a výuky podporující rozvoj 
přírodovědné gramotnosti žáků 

VISK Mgr. Martina Nezmeškalová 

Přemýšlíme, tvoříme a objevujeme 
v matematice  

VISK Mgr. Martina Nezmeškalová, Mgr. Anna 
Vojáčková 

E-learning – Finanční gramotnost ACET ČR Mgr. Šárka Rosenbergerová 

Práce je dar Výchovný ústav Býchory Mgr. Růžková Šárka 

Seminář pro učitele matematiky a 
fyziky 

ATLANTIS CENTER Praha Mgr. Jaroslava Urbancová 

Obaly a odpadky Společnost EKO-KOM, a. s.  Mgr. Anna Vojáčková, Dáša Dusová 

Problémový žák na základní škole 
běžného typu 

Agentura Majestic v. o. s. Dáša Dusová 

Řešení problémových situací 
z pohledu práva 

Národní institut pro další 
vzdělávání 

Dáša Dusová 

Celostátní seminář pedagog. prac. 
ŠD, ŠK 2014: 
Silnice nám nepatří, Společně do 
přírody 

Národní institut pro další 
vzdělávání 

Dáša Dusová 

Anglický jazyk Jazykový kurz – organizovaný 
ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 

Tereza Kašparová, Dis., Mgr. Šárka 
Rosenbergerová, Mgr. Jaroslava 
Urbancová, Mgr. Růžková Šárka, Mgr. 
Martina Nezmeškalová, Mgr. Eva 
Nováková, Mgr. Šárka Fantová 

Mezinárodní setkání Comenius – 
výměna zkušeností ze vzdělávacích 
systémů jednotlivých zemích 

ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 – 
v rámci projektu Comenius 

 

Mezinárodní stáž Polsko Mgr. Tvrzníková 

Mezinárodní stáž Maďarsko Mgr. Tvrzníková 

Mezinárodní stáž Turecko Mgr. Tvrzníková 

Mezinárodní stáž Turecko Mgr. Polívka 

Konference Comenius NAEP Praha Mgr. Tvrzníková 
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16. Volnočasová činnost našich žáků 2013/2014 

Škola se i ve školním roce 2013/2014 prezentovala bohatou nabídkou zájmových činností. 

Zájmové nadstandardní činnosti tvoří nedílnou součást naší práce, kde žáci v menším kolektivu 

rozvíjejí svůj talent, samostatnost, zdravé sebevědomí, manuální zručnost. Různorodost a specifické 

zájmy žáků rozvíjíme směrem k podpoře talentovaných a nadaných žáků. 
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17.Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2013/2014 

Školní rok ve školní družině začal zápisem 2. září 2013. O školní družinu byl veliký zájem, proto se 

otevřelo ještě jedno oddělení. Bylo zapsáno 149 žáků.  

I.   oddělení – vychovatelka Kateřina Jirsová 
II.  oddělení – vedoucí vychovatelka Dáša Dusová 
III. oddělení -  vychovatelka Jana Chlubná 
IV. oddělení – vychovatelka Bc. Pavla Patočková 
V.  oddělení -  vychovatelka Bc. Alena Holá 

Ranní provoz začíná v 6:15 a končí v 7:45 hodin, odpolední družina končí v 17 hodin. 

Vychovatelky seznámily rodiče s dokumenty školní družiny, s ročním plánem a školním 

vzdělávacím programem pro školní družinu „Hrajeme si s úsměvem“ i s projekty v tomto školním 

roce. 

V září se všichni žáci seznámili s vnitřním řádem školní družiny, školy a školní jídelny. 

Byli poučeni o bezpečnosti a chování v družině, v jídelně, v tělocvičně, při pobytu na hřišti, 

při vycházkách a dalších akcích školní družiny. 

Začali jsme projektem ŠVP „My jsme kamarádi“, který jsme zaměřili na pravidla správného 

chování ve skupinách. Druhý projekt „Poznáváme své město“ jsme využili k vycházkám po Kolíně a k 

návštěvě obřadní síně v Městské radnici v Kolíně. Dalším projektem „Ve zdravém těle zdravý duch“ 

jsme co nejvíce využívali školní hřiště a školní tělocvičnu. „Čtení nás baví“ je také projekt, který jsme 

po celý školní rok uskutečňovali. 

Kulturu stolování a estetiku prostředí jsme si připomínali při jídle v jídelně a ve školní družině. 

Žákům jsme vštěpovali správné hygienické návyky. 

V září jsme zahájili spolupráci s Městskou knihovnou v Kolíně a s Otevřeným klubem Céčko. 

Někteří žáci se účastnili výtvarného workshopu v Kulturním domě, který pořádala automobilka TPCA. 

Od října tohoto školního roku žáci začínají používat 

pro vstup do školy elektronický přístupový systém, 

který učí větší samostatnosti. 

Světový den zvířat jsme oslavili návštěvou 

kynologického cvičiště v Borkách a první venkovní 

výstavou výtvarných prací nazvanou „Zvířata z celého 

světa“. V odděleních jsme si udělali hezké zvířátkové 

odpoledne plné her a tvořivých nápadů. 

Kouzlení podzimní přírody jsme spojili s oslavou 

Dne stromu. Zavítal k nám pan Ing. Ondřej Jedlička 

z odboru životního prostředí a zemědělství a s žáky 

pobesedoval o životě lesa od jara do zimy. Podzim 

oslavovala všechna oddělení společnou akcí plnou 

podzimních básniček, písniček a tanečků. 
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Ke konci října k nám přijel kouzelník Navaro, který nám vykouzlil krásné odpoledne s bublinkovým 

pořadem. 

 

V listopadu jsme si povídali o prevenci a péči o zdraví spojenou s první pomocí. Nezapomněli jsme 

žákům připomenout důležitá telefonní čísla. 

Konec listopadu a začátek prosince byl ve znamení příprav na projekt ŠVP školní družiny „Vánoční 

jarmark“. S žáky jsme si povídali o Africe a seznámili se s charitativní činností naší školy, kde výtěžek 

z prodaných výrobků při vánočním jarmarku putoval na studium dívky Finory, která žije v Keni.  

V prosinci se chodby školy vyzdobily vánoční a zimní tématikou. Každé oddělení připravilo mnoho 

výrobků pro vánoční prodej. Žáci ozdobili vánoční strom v atriu školy. V „Den otevřených dveří“ naší 

školy byl zpřístupněn kostel svatého Víta. Žáci měli možnost si kostel prohlédnout a dozvědět se 

o něm mnoho zajímavého. 

První den po vánočních prázdninách jsme uskutečnili průvod Tří králů v prostorách školy. V lednu 

jsme vyrobili mnoho dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu do naší školy. Při zápisu předškoláci 

s rodiči mohli navštívit oddělení školní družiny. 
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Druhé pololetí tohoto školního roku začalo úspěchem v soutěži Městské policie Kolín. Správně 

odpověděli na otázky z dopravních znalostí tito žáci z prvního ročníku: Veronika Dohaničová, Jan 

Figar, Eliška Malá a Tomáš Pacovský. Byli vylosováni a odměněni hezkými cenami. Gratulujeme.  

Na znalosti o dopravní výchově jsme navázali návštěvou 

služebny Městské policie v Kolíně. Žáci si zde prohlédli kamerový 

systém a dozvěděli se, k čemu slouží dopravní značky a dopravní 

předpisy. 

Únor byl zaměřen na stolní soutěž v pexesu. V každém oddělení 

se hrálo o nejlepšího hráče. Do finále se dostali: Nikola Košnarová, 

Anna Pátková, Nela Poláková, Marek Soukup, Aneta Špačková, 

Štěpánka Větrovcová. Pexesovým borcem se překvapivě 

stala žačka z prvního ročníku Aneta Špačková. Odměny byly 

zasloužené. 

Někteří žáci měli možnost se podívat do televizního studia v  1. Základní škole v Kolíně 

a vyzkoušeli si práci s reportážním mikrofonem a televizní kamerou. 

V každém oddělení se uskutečnil projekt „Karneval 

školní družiny“. Tancovalo se, soutěžilo se 

a odměňovalo se. Součástí byla promenáda masek po 

škole. Všem se akce líbila.  

Jaro jsme vítali výtvarnou činností, výzdobou 

chodeb školy, jarními básničkami, četbou nebo 

pobytem na jarním vzduchu. Navázali jsme na dřívější 

zvyky a obyčeje a nechali „Smrtku“ jako symbol zimy 

odplout po řece Labi pryč z Kolína. Pro starší žáky 

zkušený včelař pan Růžička připravil besedu o včele medonosné, o včelstvu a o jejich bydlení v úlech.  

V rámci školní družiny jsme se přihlásili do soutěže „O nejkrásnější květinový ostrůvek“, kterou 

vyhlásil obchodní dům Futurum. Děti vysázely květiny a pravidelně je chodily zalévat. Ostrůvek 

ozdobily i výrobky, které sami vytvořily. V odděleních jsme si povídali o zvycích a tradicích Velikonoc 

a vyzdobili školu velikonočními motivy.  

Duben – „Měsíc bezpečnosti“ byl zaměřen 

na prevenci úrazů a osvojování základů první 

pomoci. Vybraní naši žáci se účastnili soutěže 

mladých zdravotníků kolínských škol pořádaný 

OS Českého červeného kříže v Kolíně. Umístili se 

na pátém místě. Gratulujeme. 

Školní družina se připojila ke školnímu projektu 

Den Země tvořivou činností, povídáním 

o ekologii naší planety a návštěvou výstavy o 

životním prostředí v Městském společenském domě 

v Kolíně. 
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Letošní sportovní soutěž kolínských školních družin 

s názvem „Pohybem ke zdraví“ byla soutěž 

ve vybíjené. Vybraní žáci ze třetího a čtvrtého ročníku 

reprezentovali naši družinu a umístili se na pěkném 

třetím místě. Gratulujeme.   

Poslední dubnový den se celá škola proměnila 

v čaroděje a čarodějnice. Vyučování bylo čarodějnické. 

V odděleních školní družiny se také čarovalo. Hrály se 

čarodějnické hry, čarodějnicky se tvořilo se a tancovalo. 

Svátek sv. Floriána jako patrona hasičů jsme oslavili návštěvou posádky Hasičského záchranného 

sboru v Kolíně. Žáci si prohlédli plně vybavené zásahové vozidlo, hasičskou techniku a dozvěděli se 

mnoho zajímavého o jejich činnosti. 

Ke Dni matek žáci vyráběli dárečky pro své 

maminky. Zároveň jsme si ve školní družině 

připomněli Mezinárodní den rodiny, protože 

harmonické vztahy v rodině jsou velmi důležité 

pro správný rozvoj každého dítěte.  

Kvetoucí příroda se nám ukázala v plné kráse. 

Při hezkém počasí jsme chodili na školní hřiště 

a pořádali vycházky po okolí. Velký úspěch měla 

výprava na Kmochův ostrov se sportovním 

zaměřením. 

Také nás navštívilo loutkové divadlo Kozlík a zahrálo nám pohádku O pyšné čarodějnici. Představení 

se hlavně mladším žákům velmi líbilo.  

V květnu se často pořádají výlety. Druhý ročník byl s p. učitelkami a vychovatelkami na hradě Kost 

a pro třetí ročník uspořádala paní vychovatelka Bc. Alena Holá výlet na Staré Hrady, kde byl pro ně 

připraven pohádkový program.  

Ke konci měsíce jsme uspořádali celodružinovou soutěž ve čtyřech sportovních disciplínách. 

Při této akci si žáci prověřili svou rychlost, zdatnost a vytrvalost. 

Pro zpestření činnosti školní družiny měly 

vychovatelky připravené další projekty: Den 

stromu, Putování Vesmírem, Velikonoce, 

O divadle, Co dokáže světlo, Co je hudba. 

Před každým státním svátkem 

a prázdninami jsme řádně všechny žáky 

poučili o správném chování a bezpečném 

jednání v době volna a školních prázdnin. 

Školní družina se účastnila mnoha 

výtvarných soutěží. V říjnu jsme posílali 
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obrázky Městské knihovně Kolín na téma „Živá příroda Kolína“, v prosinci „Betlém jako třídní tablo“ 

v České televizi. Poté následovala soutěž v lednu „Moje oblíbená rostlina“ pořádaná ČSZ , v únoru 

„Požární ochrana očima dětí“, dále „Příběh planety 3001“, „Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka 

a pole“, v březnu „Čteme se slonem Bobem“ Národního pedagogického muzea, „Vláček jede 

krajinou“ Klubu pro obnovu Kolínské řepařské drážky, v dubnu „Máme rádi přírodu“ s hlavním 

tématem „Já přírodě pomáhám“ z Hnutí Brontosaurus, v květnu „Svět očima dětí“ s tématy 

„Předcházení rizikům“ a „Sportovci Centra sportu 

a Ministerstva vnitra“, dále „Ať žijí duchové, 

strašidla a bubáci“ a „Máme rádi zvířata“ vyhlášené 

Společností Centrum sociálních a zdravotních 

služeb Poděbrady, „Víš co jíš? Zdravě a s chutí.“ 

z Ministerstva zemědělství ČR. V Městské knihovně 

Kolín má vystavenou fotografii na téma „Kolín 

očima dětí“ Jan Hrubeš z pátého ročníku. Získal 

třetí místo. Gratulujeme. 

Po celý školní rok oblíbenou činností školní družiny byla práce na počítačích. Žáci v počítačové 

učebně využívali internet a hráli počítačové hry. Také hojně využívali školní knihovnu. Další oblíbenou 

zájmovou činností byly pohybové a míčové hry. Tělesnou zdatnost jsme utužovali v tělocvičně 

a za pěkného počasí jsme chodili na školní hřiště. Pro zpestření školní družiny každá 

vychovatelka vedla jeden školní kroužek. 

O činnostech a uskutečněných akcích 

byli rodiče informováni na webové 

stránce školy. Rodiče rádi nahlíželi do 

jednotlivých oddělení a zajímali se 

o činnost školní družiny.  

Pokud se objevily kázeňské 

nedostatky v chování žáků, projevila se 

dobrá spolupráce s třídními učitelkami, 

s vedením školy a s rodiči žáků školní 

družiny. 
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18. Základní údaje o hospodaření školy 

18.1. Příjmy 

Prostředky od MÚ Kolín 2 424 000,00 Kč 

Prostředky od MÚ Kolín – odpisy budov 379 322,00 Kč 

Prostředky MŠMT 13 818 343,00 Kč 

 

Projekt – I-MÚ Kolín 27 000,00 Kč 

Projekt – II –MÚ Kolín-kriminalita 25 000,00 Kč 

Projekt – III- MÚ Kolín-učebnice 98 000,00 Kč 

Čerpání z fondu  25 000,00 Kč 

Čerpání z fondu odměn 80 000,00 Kč 

Čerpání z IF 314 350,00 Kč 

Ostatní výnosy 9 867,00 Kč 

Čerpání z fondu rezervního 27 200,00 Kč 

 

Prostředky fondů  

Fond reprodukce IM 818 396,76 Kč 

Fond kulturních a soc. potřeb 75 354,69 Kč 

Rezervní fond 680 378,82 Kč 

Fond odměn 50 000,00 Kč 

Fond investičního majetku 28 541 625,60 Kč 

 

Poplatky od rodičů ŠD 107 200,00 Kč 

Poplatky zájmové kroužky 25 650,00 Kč 

Ostatní příjmy 500,00 Kč 

 

Úroky 9 626,94 Kč 

Příjmy z pronájmu tělocvičny 208 950,00 Kč 
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18.2. Výdaje 

Neinvestiční  

Náklady na platy pracovníků školy 9 620786,00 Kč 

OPPP 76 960,00 Kč 

Mzdové náklady ESF 239 460,00 Kč 

Mzdové náklady ú.z.33457 294 847,00 Kč 

Čerpání mzd. prostř.-FO 80 000,00 Kč 

Zdravotní + soc. pojištění-fond odměn 27 200,00 Kč 

Zdravotní pojištění 892 398,00 Kč 

Sociální pojištění 2 478 914,00 Kč 

Mzdové náklady Comenius 30 000,00 Kč 

Výdaje-učební pomůcky -kriminalita 25 000 Kč 

Výdaje za učebnice 111 910,00 Kč 

Výdaje za učebnice – účelová dotace 87 560,00 Kč 

Učební pomůcky do 3 000,-Kč – MÚ Kolín 15 806,19 Kč 

Učební pomůcky do 1 500,-Kč -MÚ 13 927,85 Kč 

Učební pomůcky do 1 500,-Kč -KÚ 39 526,00 Kč 

Dar 2 000,00 Kč 

DDHM 249 026,87 Kč 

DDHM -KÚ 42 566,00 Kč 

OTE 78 714,00 Kč 

Školní potřeby hrazené státem 8 600,00 Kč 

Náklady za pracovní neschopnost 19 772,00 Kč 

Mzdové náklady – dohoda ostatní 11 808,00 Kč 

 

Ostatní provozní náklady  

Oprava a údržba budovy 425 429,00 Kč 

Údržba a opravy ostatní 128 803,00 Kč 

Všeobecný materiál 52 806,90 Kč 

Prostředky na údržbu 88 933,18 Kč 

Odvod ZPS 33 561,00 Kč 

Čisticí prostředky 88 933,18 Kč 

Kancelářské potřeby 90 420,14 Kč 
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Noviny a časopisy 13 963,00 Kč 

DVPP 12 090,00 Kč 

Elektrická energie 478 321,00 Kč 

Voda 99 139,00 Kč 

Pára 424 544,00 Kč 

Učební pomůcky-Dětský čin 3 800,00 Kč 

Cestovné 30 259,00 Kč 

Revize 48 437,00 Kč 

Poštovné 7609,00 Kč 

Telefonní poplatky 44 349,69 Kč 

Odvoz odpadu 34 937,00 Kč 

Náklady na zpracování mezd 73 109,00 Kč 

Ostatní služby 51 082,90 Kč 

Pomůcky pro děti v zájmových útvarech 27 748,40 Kč 

Pojistné 25 815,00 Kč 

Zákonné soc. pojištění 40 937,00 Kč 

Příděl do FKSP 100 155,00 Kč 

Preventivní lékařské prohlídky 7 700,00 Kč 

Nákup drob. nehm. majetku 14 500,00 Kč 

Bankovní poplatky 8 716,00 Kč 

Práce výpočetní techniky 33 673,10 Kč 

Pomůcky pro integrované děti 3 392,00 Kč 

Odměny děti - sběr 4 472,00 Kč 

Školení 12 090,00 Kč 

Ostatní materiál-EU 508,00 Kč 

Příplatek stravné 169 375,00 Kč 

Příplatek stravné – man. poplatek 13 550,50 Kč 

Materiál pro ŠD 24 606,40 Kč 

Knihy do žákovské knihovny 16 401,00 Kč 

Přepravné 1 580,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 2 964,00 Kč 

Pojistné-spoluúčast 500,00 Kč 

Jazykový kurz-EU školám 29 605,50 Kč 
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OTE-Comenius 2 324,00 Kč 

Odvod soc.+ zdrav.poj. čerpání FO 27 200,00 Kč 

Cestovné Comenius 96 885,10 Kč 

Ostatní materiál Comenius 11 562,46 Kč 

Ostatní služby EU školám 2 807,50 Kč 

Opotřebení LV 342,00 Kč 

Přepravné Comenius 87 273,60 Kč 

Školení z projektu EU školám 7 034,00 Kč 

Poplatek internet 58 080,00 Kč 

 

Odpisy majetku 386 500,00 Kč 

 

Cestovné-EU školám 29 732,00 Kč 
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19. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

19.1. Mezinárodní projekt Comenius – ORBIS PICTUS 

Již potřetí jsme se zapojili do Programu celoživotního učení - mezinárodní spolupráce škol. Do 
projektu, který vznikal v Kolíně v loňském školním roce, je celkem zapojeno 12 evropských škol. Naše 
škola ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 je koordinátorem společných aktivit. 

ORBIS PICTUS = SVĚT V OBRAZECH 

Doba trvání:  1. srpen 2013 – 31. červenec 2015 

Rozpočet:  € 20.000,- 

Cílová skupina:  žáci ZŠ od 1. do 9. ročníku, učitelé, rodiče, veřejnost 

Koordinátor: Mgr. Dana Tvrzníková, dana.tvrznikova@5zskolin.cz 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. 

19.1.1. Partnerské státy: 

 CZ - Czech Republic, Kolín 

 BG - Bulgaria, Dobrich 

 CY - Cyprus, Geri 

 GR - Greece, Nea Ionia 

 HU - Hungary, Budapest 

 IT - Italy, S. Margherita Ligure 

 PL - Poland, Daleszyce 

 PT - Portugal, Leiria 

 SK - Slovakia, Mošovce 

 SL - Slovenia, Sladki Vrh 

 TK - Turkey, Izmit 

 UK - United Kingdom, Ashford 

19.1.2. Aktivity projektu: 

1/ Pohlednice – projektové dny, Den jazyků, v rámci výuky 

 žáci každé školy posílají partnerům každé dva měsíce pohled na dané téma 
 (1. město, 2. Vánoce, 3. a další – téma dle dohody, zájmu) 

o Výstup: 
 sada pohlednic reprezentující každou zemi 
 znalost základních frází v cizích jazycích 

  

mailto:dana.tvrznikova@5zskolin.cz
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2/ Stereotypy 

 dotazník – stejný na začátku a na konci projektu (Co víš o partnerské zemi) – žáci, učitelé, rodiče 

 dotazník – Evropský den jazyků – září 2013 

 dotazník - Mezinárodní den dětí – červen 2015 
o Výstup: 

 vyhodnocení dotazníků a porovnání (1. a 2. dotazník, porovnání se zahraničím) 
 Orbis Pictus – plakáty A3 na téma 5 stereotypů (obrázků, textů) o každé zemi 

3/ Kronika školního roku – v rámci výuky, Comenius Klub 

 zachycení podstatného ve školním životě za každý měsíc – obrázek/foto + popisek v národním 
jazyce a překlad do anglického jazyka, výměna s partnery 

o Výstup: 
 12 x Kronika – Měsíc v jednotlivých školách 

4/ Zápisky z cest – Scrapbook - pro účastníky zahraničních mobilit (výjezdů) 

 cestovní deník, postřehy, poznatky, informace, jízdenky, vstupenky 
o Výstup: 

 originál zůstane cestovateli, výstupem pro školu kopie, e-verze 

5/ Výjezdy žáků, učitelů, vedení – dle možností, zájmu a domluvy s partnery 

 pobyt ve škole, v rodinách, zapojení do výuky, do projektu 

 informace k jednotlivým výjezdům budou zveřejňovány jednotlivě – www, nástěnky, e-škola 
o Výstup: 

 zkušenosti, zážitky, poznání 

19.2. DOTKNĚTE SE INOVACÍ - CZ.1.07/1.3.00/51.0024 

Projekt DOTKNĚTE SE INOVACÍ si klade za hlavní cíl zvýšení profesního i osobnostního růstu 

pedagogických pracovníků a přenesení těchto kompetencí do zefektivnění využití ICT ve výuce 

na základních a středních školách. Průřezovou aktivitou projektu je soustavné působení mentorů, 

kteří jsou členy realizačního týmu, přenášení zkušeností, nadšení a dobré praxe mezi ICT metodiky 

i pedagogy partnerských škol. 

Cíle projektu 

 Efektivní využití stávajících technologií ve škole 

 Zavedení a implementace mobilních dotykových zařízení do školy 

 Vybavení pedagogů kompetencí tato zařízení používat dle své aprobace ve výuce 

 Zlepšení technického i odborného zázemí škol pro využívání ICT ve výuce 

 Sdílení vědomostí a prohlubování komunit pedagogů využívající ICT ve výuce 
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Co projekt přinese škole 

• Zvýšení efektivity ve využití stávajících prostředků ICT 

• Aktivní přístup v zavádění inovací ve vzdělávání – zvýšení prestiže školy 

• Finanční prostředky na vybavení pro školu na dotyková zařízení v počtu až 20 kusů 

• Zvýšení kompetencí školního ICT metodika 

• Vzdělávání pedagogů v možnostech využití moderních prostředků 

• Moderní řešení pro výuku a komunikaci mezi pedagogy  

• Motivační program pro aktivní pedagogy se zvyšováním kvality a prestiže 

• Podporu při zavádění nových technologií 

19.3. Cizí jazyky pro život 

Od srpna 2014 do června 2015  realizujeme projekt Cizí jazyky pro život, jehož cílem je komplexní 

zapojení rodilých mluvčích do výuky a života ZŠ. 

Garantem projektu Cizí jazyky pro život je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a partnery 

jsou tyto instituce: British Council Praha, Goethe-Institut Prag, Österreich Institut Brno, Zeitschrift 

Freundschaft, Polyglot jazyková škola s. r. o., Institut Française aj. 

Hlavním cílem projektu je implementace metody CLIL za pomoci rodilých mluvčích do základních 

škol v České republice. 

Klíčové aktivity projektu jsou: 

 KA 01 – Rodilí mluvčí do škol 

 KA 02 – Podpora internacionalizace škol 

 KA 03 – Nebojte se CLIL 

 KA 04 – Brána jazyků 

Pro školu a žáky to znamená jedinečnou možnost využít v hodinách angličtiny rodilého 

mluvčího.  Žáci se naučí lépe reagovat a komunikovat, v kontaktu s rodilým mluvčím si upevní 

správnou výslovnost a intonaci a výuka pro ně bude více motivující, protože si jazyk vyzkouší v praxi. 

Rychleji pak odbourávají „blok“ a stud mluvit. Seznámí se také s přirozenou slovní zásobou rodilého 

mluvčího a dozví se spoustu informací o kultuře země, ze které pochází. 

Lektor (mluvčí) by měl ve škole začít pracovat do konce prosince 2014. 

19.4. Zvyšování kompetencí učitelů v oblasti primární prevence rizikového chování 
ve třídě a zlepšování vztahů ve třídě 

Projekt je zaměřený na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků školy v oblasti primárně 

preventivních aktivit. Jeho podstatu tvoří vzdělávání a příprava pedagogů pro práci s žáky ohroženými 

vznikem rizikového chování. Učitelé si prostřednictvím dalšího vzdělávání osvojí moderní 

pedagogické metody jako nástroj pro práci s tématy sociálně nežádoucích jevů. Projekt je nedílnou 

součástí MPP naší školy – další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence. 
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19.5. Chci zůstat ve škole 

Projekt přinesl do naší školy služby školního psychologa a školního speciálního pedagoga. 

Zahrnoval pomoc v případě konzultací výukových nebo výchovných nesnází dětí, zvládání náročných 

rodinných situací, pomoc při vedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo získání dalších 

informací při volbě povolání. Součástí projektu byla i podpora pedagogů, jednak formou osobních 

konzultací pedagogů, jednak formou e-learningu. 

19.6. Společně vše zvládneme, aneb ovlivňujeme klima třídy a předcházíme šikaně 

Cílem projektu je zlepšovat sociální klima, a to nejen vztahy mezi žáky samotnými, ale i ve vztahu 

žák-učitel. Cílem je celkově pozitivně ovlivnit systém vztahů a interakcí mezi jednotlivci a skupinami, 

a přispívat tak k vytváření inkluzivního prostředí. Díky zlepšení klimatu třídy dochází následně 

k zamezení vzniku a minimalizace šikany v naší škole. Projekt je součástí dlouhodobého programu 

primární prevence a jeho součástí je i odborná podpora učitelů v rámci DVPP – akreditovaný seminář 

vedení třídnických hodin. 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 rozsahu minimálně jednoho bloku za měsíc v rámci tzv. nepovinných třídnických hodin. Každý blok 

bude zaměřen na konkrétní téma (např. pravidla třídy, sebepoznání, asertivní komunikace, 

spolupráce, šikana a její podoby, zvládání šikany atd.). Všichni pedagogové školy zároveň projdou 

prožitkovým seminářem (dvoudenním) – vedení třídnických hodin, který si klade za cíl naučit se 

základ vedení třídnických hodin a třídy a prožít si v rámci vlastního prožitku dopad her a technik 

na klima skupiny. 

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

Další rok byl realizován projekt -Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby posilující rovné 

příležitosti dětí a žáků se SVP. Tento projekt 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  

k rozvoji osobních schopností a vědomostí a umožnit optimální rozvoj žáků.  Hodnocení čtenářských 

klubů bylo uvedeno výše. 
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19.8. Adopce na dálku 

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

školné, školní pomůcky a základní zdravotní péče. Projekt je realizován ve spolupráci s Klubem přátel 

školy. 

19.9. 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. 

19.10. 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. 

19.11. Mladý Demosthenes 

Projekt Mladý Demosthenes - je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, 

prohloubení a porovnání komunikačních dovedností cílové skupiny. Cílem je porovnat komunikační 

dovednosti žáků II. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, prohloubit jejich dosavadní poznatky, zdůraznit 

význam komunikace jako takové, podpořit komunikační aktivity v  ZŠ (školní rozhlas, televize, 

recitační a divadelní kroužky, apod.), zdůraznit význam kultury mluveného projevu, umožnit náhled 

žáků do oblasti moderátorské profese, seznámit učitele ČJ s novými trendy umění verbální 

komunikace a hravou formou uplatnit tyto poznatky ve výuce. Zapojení do tohoto projektu má u nás 

ve škole již svoji tradici. Žáci se pravidelně umísťují na předních místech v oblastních kolech. 

19.12. Partnerská škola nakladatelství Fraus 

Partnerská škola Nakladatelství Fraus – škola ve své výuce používá výukové materiály vytvořené 

dle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání, které podporují zavádění efektivních forem výuky. 

Do výuky zapojuje učebnice, které využívají nejnovější IT technologie a výukový software. Díky 

partnerství s nakladatelstvím Fraus je nám poskytována sleva na učebnice, interaktivní učebnice a 

školení pedagogů. 

19.13. Projekt Prevence kriminality města Kolína 

Získáno 25 000,- na podporu volnočasových aktivit žáků. Podpořeny byly jazykové kroužky, 

sportovní kroužky, výtvarné kroužky a školní knihovna. 
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19.14. Projekty podpořené Klubem přátel školy 

Klub přátel školy opět finančně podporoval akce školy, školy v přírodě, ocenění žáků školy za účast 

v soutěžích, Den dětí, karneval, Mikulášskou nadílku, Jarmark, Den otevřených dveří, lyžařský výcvik, 

školy v přírodě a další. Ve spolupráci s KPŠ byla opět podporována adopce na dálku naší holčičky 

Finory. 

19.15. Dětský čin roku 

 Za 1. místo v kategorii Dobrý nápad byla škola oceněna finančním příspěvkem ve výši 10 000,- Kč, 

který byl poskytnut na nákup nové počítačové sestavy. 

19.16. Projekt Pilotáž učebnice Etické výchovy 

Ve školním roce 2013/14 naše škola dokončila pilotní program učebnice Etické výchovy. V 8. 

ročníku jsme v rámci celorepublikového projektu ověřovali metodické a výukové materiály a aktivně 

jsme se podíleli na jejich optimalizaci. K materiálům a učebnicím všech ročníků máme přístup a 

využijeme je pro zkvalitnění výuky etické výchovy, kterou pokládáme za mimořádně významnou. 

Lektoři etické výchovy ocenili vedení hodin etické výchovy v naší škole. 

20. Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 

 Mezinárodní projekt Comenius – ORBIS PICTUS 

 Dotkněte se inovací 

 Cizí jazyky pro život 

 Společně vše zvládneme, aneb ovlivňujeme klima třídy a předcházíme šikaně 

 Zvyšování kompetencí učitelů v oblasti primární prevence rizikového chování ve třídě a 

zlepšování vztahů ve třídě 

 Ovoce do škol 

 Mléko do škol 

 Brána ke vzdělání 

 Mladý Demosthenes 

 Adopce na dálku 

 Oranžová učebna – projekt neschválen 

 Etická výchova v praxi – projekt neschválen díky nedostatku finančních prostředků 

 NAEP – ORBIS PICTUS  2 - projekt neschválen díky nedostatku finančních prostředků 

 NAEP – ORBIS PICTUS  - NEW HORIZONT - projekt neschválen díky nedostatku finančních 

prostředků 

 Táhneme za jeden provaz - projekt neschválen díky nedostatku finančních prostředků 
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20.1. MěÚ Kolín 

 Prevence proti kriminalitě – podpora volnočasových aktivit 

 Kurz Předcházíme závislostem 

 Jarmark – prodejní stánky 

 Orbis Pictus – propagační materiály pro školu 

 Den zvířátek 

 Podpora sportu – doprava na sportovní soutěže 

 Rekonstrukce toalet 

20.2. Klub přátel školy 

 Dětský den 

 Mikuláš 

 Den otevřených dveří 

 Sportovní soutěže 

 Reprezentace školy 

 Osobnost školy 

 Nejlepší sportovec 

 Školy v přírodě 

20.3. Rozvojový program 

 Financování asistenta pro žáky se zdravotním postižením – z projektu hrazena 1 asistentka 

 Financování asistenta pro žáky se zdravotním postižením – z projektu hrazeny 3 asistentky 

20.4. Předložené projekty na MŠMT, které byly finančně podpořené 

 Podpora implementace etické výchovy – nepodpořen z nedostatku finančních prostředků 

 Financování pomůcek pro zdravotně postižené žáky - nepodpořen z nedostatku finančních 

prostředků 
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21. 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. 

22. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

O aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti jsme informovali již výše – akce školy. 

22.1. Školní internetové stránky  

Předkládání výsledků činnosti školy probíhá především na internetových stránkách školy: 

http://www.5zskolin.cz. Internetové stránky jsou téměř každý den aktualizovány a údaje jsou 

doplňovány a zpřesňovány. Učitelé se zapojují do fungování internetových stránek prostřednictvím 

„redakčního“ systému. 

22.2. Školní nástěnka  

Nástěnka je umístěna v centru města v budově Městského úřadu a obsahuje údaje 

o mezinárodním projektu Comenius.  Další nástěnky jsou umístěny v budově školy a u vchodu 

do školy. Údaje obsahují především trvalé informace o chodu školy, ale i aktuální změny, o kterých 

škola informuje širokou veřejnost. Hlavním úkolem nástěnky pro nový školní rok 2014/2015 i nadále 

zůstává předávání aktuálních, zajímavých a výstižných informací o dění v naší škole.  

22.3. Veřejné informační zdroje  

Především prostřednictvím denního tisku (Kolínský deník, Pres, Zpravodaj města Kolína) informuje 

škola o své činnosti a aktivitách ve škole. Spolupráce s redakcemi těchto novin je velmi dobrá, 

redaktoři se účastní jednotlivých akcí školy. Spolupráce byla navázána také s Českým rozhlasem. 
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23. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 
při plnění úkolů ve vzdělávání 

23.1. Spolupráce s odborovou organizací 

Ve škole nepracuje žádná odborová organizace. 

23.2. 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.  

23.3. Spolupráce s rodičovskou veřejností 

Kontakt školy s rodiči je pravidelný a rodiče dostávali informace zejména prostřednictvím 

elektronické žákovské knížky. Škola využívá elektronickou žákovskou knížku a komunikační systém 

Comens v programu Bakaláři. Kromě údajů o klasifikaci a chování žáků tento školní dokument 

obsahuje data o pořádaných akcích, změnách v rozvrhu, díky propojení s docházkovým systémem i 

přehled o přítomnosti žáků ve škole a důležité kontaktní údaje školy. Rodiče mají zájem 

spolupracovat zejména při realizaci některých školních projektů, besed, akcí. Velmi zdařilé jsou 

společné dílny, cyklovýlety, netradiční třídní schůzky. 

23.4. Spolupráce s dalšími partnery 

Naše škola i v tomto školním roce velmi dobře spolupracovala 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, PROSTOR 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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24. Závěr 

Nadále chceme pokračovat v náročné práci s žáky, dosahovat dobrých výsledků ve školních 

činnostech, mimoškolních činnostech, rozvíjet talent žáků, přistupovat individuálně k žákům, 

respektovat jejich rozvoj v celém výchovně vzdělávacím procesu. Úkoly dané celoročním plánem 

školy a školním vzdělávacím programem byly ve školním roce 2013/2014 splněny. Poděkování 

za odvedenou práci patří všem pracovníkům školy a zřizovateli, který vytvářel potřebné podmínky 

pro činnost školy. 


