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1. Úvodní slovo 

Loňský školní rok 2015/2016 se nesl opět v duchu našeho školního vzdělávacího plánu „Škole úsměv 

sluší“, svou pedagogickou činnost jsme zaměřili zejména na vzájemnou spolupráci mezi prvním 

a druhým stupněm, žáky i učiteli. Snažili jsme se o zlepšení komunikace, o celkové zapojení všech 

vyučujících i žáků do přípravy a provedení celoškolních projektů, ke zkvalitnění výuky přispěly 

i vzájemné hospitace a aktivní činnost metodických komisí. 

Patříme sice mezi menší školy v Kolíně, ale úspěchy našich žáků nás řadí na přední místa 

ve statistikách sportovních, literárních i výtvarných aktivit. Naši dva žáci opět zvítězili v celorepublikové 

soutěži Dětský čin roku, dařilo se nám i v literární soutěži Macharovo pero, úspěšně jsme se zúčastnili 

i mnoha výtvarných soutěží. 

Ochota žáků se prezentovat na veřejnosti se znovu projevila i při dlouhodobém projektu Afrika, 

který vrcholí vždy vánočním jarmarkem v rámci dne otevřených dveří v prosinci. Nejedná se jen 

o ukázku běžné školní činnosti a připomenutí kouzelné adventní doby, ale o charitativní úsilí všech 

našich žáků, zaměřené na pomoc stejně starým kamarádům žijících na jiném kontinentě, kde možnosti 

pro spokojený a bezpečný život dětí jsou nesrovnatelné s životními podmínkami u nás v Evropě. Žáci 

několik měsíců intenzivně pracovali s různými materiály, aby vytvořili originální dárky, které se pak 

prodávaly za symbolické ceny návštěvníkům školy. Získané finance se použily pro adoptovanou 

keňskou dívku Finoru i na nákup očkovacích vakcín pro malé Afričany. 

Den otevřených dveří je organizován žáky devátého ročníku, kteří ukazují své získané dovednosti 

v praxi, zkušenosti z této činnosti pak pravidelně využívají na závěr školního roku při přípravě dne dětí. 

Své žáky vedeme k posílení zdravého sebevědomí, připravujeme je pro středoškolská studia, k čemuž 

významně přispívají absolventské práce vycházejících žáků spojené s veřejnou obhajobou před 

pedagogickou komisí, následně zakončené slavnostním vyhodnocením tohoto projektu. Prezentace 

těchto prací slouží jako vhodné originální učební pomůcky v jednotlivých předmětech. S nápadem 

závěrečných absolventských prací přišla naše škola v Kolíně jako první, nyní nás následují další základní 

školy, jsme rádi, že projekt získal sympatizanty.  

Své žáky lépe poznáváme při pobytech ve školách v přírodě, na výletech, exkurzích. Pro druhý 

stupeň pravidelně pořádáme několikadenní výjezdy v rámci adaptačního kurzu v šestém ročníku, kurzů 

Předcházíme závislostem pro ročník sedmý až devátý. Věnujeme se nejen prevenci sociálně-

patologických jevů, ale zejména usilujeme o zlepšení mezilidských vztahů v kolektivu, navození 

a udržení přátelské atmosféry pro řešení problémových situací ve škole, ale i mimo školu. 

Uvědomujeme si důležitost pozitivních společných prožitků pro budoucí aktivity ve vyučovacím 

procesu během celého školního roku. Pedagogové proto úzce spolupracují se speciální pedagožkou 

a školním psychologem. 

Každoročně též rozšiřujeme nabídku volnočasových aktivit, které vedou samotní pedagogové. 

Rodiče využívají i nabídku ranní a odpolední družiny, příležitost k pobytu v družině mají i starší žáci 

prvního stupně, pokud dojíždějí. Žáci druhého stupně mohli od úterý do pátku navštěvovat ranní 

internetové kluby. Vycházíme tím vstříc rodičům, zvyšujeme pocit bezpečí pro jejich děti. Úzká 



Výroční zpráva 2015/2016 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

 

 7 

spolupráce se zákonnými zástupci našich žáků je jistě jednou z příčin úspěšných zápisů do prvního 

ročníku, kdy se nám dlouhodobě daří otvírat dvě první třídy.  

Naše škola si roky buduje pověst rodinné školy, kde se důsledně dbá na vzájemné poznávání se 

všech žáků i pedagogů, budovy školy nejsou proto rozděleny podle stupňů, ale třídy mladších i starších 

žáků jsou volně řazeny vedle sebe. Tento stav se optimálně projevuje při přechodu žáků z prvního 

do druhé stupně, kdy noví vyučující nejsou neznámými osobami. 

Škola informuje žáky, jejich rodiny i širší veřejnost o všech svých činnostech na webových stránkách, 

zejména fotogalerie je často navštěvována.  

Škola tradičně využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Kolín a Speciálního 

pedagogického centra Praha při vypracovávání individuálních učebních plánů pro integrované žáky. 

Žáci navštěvují burzu středních škol a Informační poradenské středisko Kolín s cílem usnadnit si 

rozhodování o své budoucí profesi. Ve školním roce 2015/2016 byli všichni naši žáci přijati 

ke středoškolskému studiu hned v prvním přijímacím kole. 

Pro zdárný chod školy je důležitý stabilní pedagogický sbor, který má možnost dále se odborně 

zdokonalovat a zároveň trávit společně i určitý čas bez pracovních povinností. K tomu slouží i neoficiální 

setkávání s bývalými kolegy. Vedení školy podporuje profesní růst svých pracovníků, snaží se 

zkvalitňovat pracovní prostředí žákům i učitelům. Ke zkvalitnění výuky přispívají i moderní učební 

pomůcky, interaktivní tabule, počítače s nejmodernějším systémem, dokoupily se nové učebnice 

a výukové programy, došlo k rozšíření školní knihovny. Činnost knihovny přispívá ke zvyšování 

čtenářské gramotnosti, žáci mají možnost si knihu nejen zapůjčit, zároveň mohou využít i přilehlou 

učebnu informatiky k vypracování referátů, seminárních prací, domácích úkolů, tvorbě výpisků apod.  

Problémy žáků se zabývá výchovná poradkyně, která pravidelně vypisuje konzultační hodiny nejen 

pro žáky, ale i rodiče a své kolegy. Úzce spolupracuje s preventistkou sociálně patologických jevů, 

s pracovníky OSPOD Kolín i Policií ČR. Vzdělávací problematiku řeší předmětové komise, správci sítě 

pak koordinují práci s počítačovou technikou a zajišťují upgrade jednotlivých strojů a softwaru. 

Koordinátor pro tvorbu ŠVP garantuje s ostatními pedagogy plnění a zdokonalování učebního 

programu.  

Škola je pyšná na své úspěchy, ale dívá se do budoucnosti, je si vědoma nutnosti stále zlepšovat své 

služby, a tak obstát v konkurenci ostatních škol. 
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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 600045374 

vedení školy 
Ředitelka: Mgr. Miroslava Průšová 
Zástupkyně ředitelky: PhDr. 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 Průměrný počet žáků na třídu 

1. stupeň ZŠ 10 234 23 

2. stupeň ZŠ 8 151 19 

Školní družina 5 150 30 

2.5. Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny 20 

Odborné pracovny, knihovna, 
multimediální učebna 

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

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1 nově zrekonstruované hřiště u školy s hracími prvky. 

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. 17 tříd z 18 
je vybaveno interaktivní tabulí či dataprojektorem. 
Vybavení poslední třídy interaktivní tabulí je plánováno 
ve školním roce 2016-2017. Dále 2 počítačové 
pracovny, v každé třídě minimálně 1 počítač a přístup 
k internetu.  Vybavení kabinetů - průměrná vybavenost, 
kabinety pro pedagogy jsou vybaveny skříněmi, 
knihovnami, regály pro uložení knih. Všechny kabinety 
jsou vybaveny PC s připojením na internet a do školní 
sítě, tiskárnami. Ve škole jsou pořízeny 2 multifunkční 
kopírky. Škola zápasí s nedostatečným prostorem pro 
zázemí pedagogů. Pomůcky jsou postupně dokupovány 
a obměňovány. Pedagogové jsou vybaveni 22 kusy 
bezdotykových zařízení – tablety, každý pedagog vlastní 
školní notebook, který mu slouží k přípravě na 
vyučování. Vybavení učeben pomůckami je na dobré 
úrovni, vedení školy se snaží vyhovět požadavkům 
jednotlivých vyučujících a pomůcky doplňovat a 
modernizovat. 
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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. Vladimír Zeman 
 vladimir.zeman@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 18 

3.2. Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLE ÚSMĚV SLUŠÍ – Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání, č. j.: 30-08/2013 

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  39 

Počet učitelů ZŠ 24 

Speciální pedagog 1 

Počet vychovatelů ŠD 5 

Psycholog 
1  

(zaměstnavatel Prostor, o.s.  
– dotace Města Kolína) 

Počet asistentů pedagoga 4 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 

5.2. Údaje o pedagogických pracovnících 

 Pedagogičtí pracovníci 
Třídní 
učitel 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 Mgr. Ivana Banasinská III.B VŠ 1. - 5. r. 

2 Mgr. Linda Čechová II.A VŠ 1. - 5. r. 

3 Mgr. Monika Čechová IX.A VŠ ČJ-NJ 

4 Bc. Denisa Černá  VŠ vychovatelství 

5 
Mgr. Vlasta Dubinová – 
speciální pedagožka 

 VŠ 1.stupeň+Speciální pedagogika 

6 
Dáša Dusová – vedoucí 
vychovatelka 

 SŠ vychovatelství 

7 Mgr. Šárka Fantová I.A VŠ 1. - 5. r. 

8 Mgr. Šárka Hájková VIII.A VŠ Z-Př 

9 
Mgr. Lucie Haltufová – 
vychovatelka, asistentka 
pedagoga 

 VŠ ČJ - OV 

10 Tereza Hofmannová  SŠ SŠ + kurz pro asistenty pedagoga 

11 Mgr. Michaela Holá V.A VŠ 1. - 5. r. 

12 Mgr. Klára Horáčková VI.A VŠ M-TV 

13 
Jana Chlubná – 
vychovatelka 

 SŠ vychovatelství 
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14 
Tereza Kašparová DiS. – 
vychovatelka ŠD 

 VOŠ sociální pedagogika 

15 Mgr. Irena Königsmarková III.A VŠ 1. - 5. r. 

16 Mgr. Helena Králová V.B VŠ 1. - 5. r. 

17 Mgr. Tereza Kronusová  VŠ AJ-ČJ 

18 Mgr. Zuzana Kulichová VIII.B VŠ NJ-AJ 

19 
Bc. Magdalena Lokajová – 
asistentka pedagoga 

 VŠ 
sociální pedagogika + asistent 
pedagoga 

20 
PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 
– zást. řed. školy, metodik 
prevence 

 VŠ 

D-Pg, RV-Spd, Etická výchova, Bc. – 
školský management 

Mgr. a PhDr. – management 
vzdělávání 

21 
Mgr. Jiří  
Mejda – metodik ICT 

 VŠ speciální pedagogika + informatika 

22 
Mgr. Martina 
Nezmeškalová 

VII.B VŠ M-F 

23 Mgr. Eva Nováková I.B VŠ 1. - 5. r. 

24 
Mgr. Aleš Polívka – metodik 
ICT 

 VŠ AJ-Inf 

25 
Mgr. Miroslava Průšová – 
ředitelka školy 

 VŠ TV-Z 

26 Mgr. Šárka Rosenbergerová II.A VŠ 1. - 5. r. 

27 
Mgr. Šárka Růžková – 
výchovná poradkyně 

VI.B VŠ ČJ-OV 

28 
Mgr. Dana Tvrzníková – 
metodik EVVO 

IX.B VŠ Př-Z 

29 
Veronika Ulrichová- 
vychovatelka, asistentka 
pedagoga 

 SŠ vychovatelství 

30 Mgr. Jaroslava Urbancová VI.A VŠ M-ZT 

31 Mgr. Anna Vojáčková V.B VŠ 1. - 5. r. 

32 

Pavlína Vokolková – 
asistentka pedagoga – 1. 
pololetí 

Lucie Jančigová – 2. pololetí 

 SŠ vychovatelství 

33 Mgr. Iva Zatřepálková IV.B VŠ 1. - 5. r. 

34 Mgr. Vladimír Zeman  VŠ TV-Z 



 

16  

5.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. a 2. stupně 100 % 

Vychovatelky ŠD 100 % 

Asistentky pedagoga 100 % 

Speciální pedagog 100 % 

 

5.4. Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní 
pracovníci 

 Funkce Stupeň vzdělání 

1 Yveta Procházková ekonomka středoškolské 

2 Irena Drahoňovská uklízečka vyučena 

3 Marcela Bížová uklízečka vyučena 

4 Volfová Silvie uklízečka vyučena 

5 
Jindřich Stoklasa – 1. pololetí 
Jiří Vondráček – 2. pololetí 

školník 
středoškolské 

vyučen 
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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 
2016/2017 

2 55 15 12 
 

6.2. Výsledky přijímacího řízení 

na víceletá gymnázia přijato:  

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 9 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 2 0 
 

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 

5 1 3 7 7 3 26 
  

na soukromé školy přijato: 

gymnázia 
obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední odb. 

učiliště 
celkem 

0 0 0 0 5 0 5 
  

do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

10 2 
 

počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

41 2 
 

Jedna žákyně ukončila povinnou školní docházku a nepokračuje již v dalším vzdělávání. 
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7. Hodnocení výsledků vzdělávání v souladu s cíli 
stanovenými v ŠVP 

7.1. Prospěch a chování 

Přehled prospěchu školy v 1. pololetí v jednotlivých předmětech 

 

Legenda: 5 – neprospěl, N – neklasifikován, U – uvolněn 
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Přehled prospěchu školy v 2. pololetí v jednotlivých předmětech 

 

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

Cíle základního vzdělávání jsou naplňovány prostřednictvím učiva v jednotlivých povinných či 

povinně volitelných předmětech. 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.  

ŠVP Škole úsměv sluší je vytvořen tak, aby každý žák měl možnost zažít úspěch s ohledem na jeho 

nadání a budoucí vývoj. Preferuje společný komplexní základ, proto je výuka zaměřena na budování co 

nejširšího všeobecného rozhledu. Je koncipován tak, aby v souladu s cíli základního vzdělávání vytvářel 

co nejlepší předpoklady pro utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí žáků na úrovni, která 

je pro ně dosažitelná. Učitelé se snaží všem žákům poskytnout příležitost rozvíjet se v souladu se svými 

individuálními schopnostmi, potřebami a zájmy.  Podporuje aktivitu a tvořivost žáků, jejich samostatné 

myšlení a svobodné rozhodování. Vytváří co nejlepší předpoklady k příležitosti zažít úspěch bez ohledu 

na nadání, přičemž klade důraz na žákovu individualitu. Každý žák má možnost rozvíjet se podle svých 

schopností a je také tak hodnocen.  

7.2.1. Škola podporuje využití nových výukových metod 

SFUMATO 

Ve výuce čtení používáme  metodu Sfumato. Na rozdíl od jiných metod se děti učí poznávat všechny 

čtyři tvary písmena současně. Malé, velké, tiskací i psací. Nácvik čtení touto metodou spočívá v tom, 

že jsou všechny fáze výuky jakoby zpomalené. Když pak děti začnou známé hlásky spojovat do slov, 

vypadá to, jakoby zpívaly. 

Technika splývavého čtení je postavena na základě pomalé realizace. To dává dostatek času 

na zpracování zrakového vjemu. Děti čtou tak dlouho jedno písmeno, dokud jim oko nenačte druhé 

a neuvědomí si třetí. Vidí tak slovo jako celek, ne jako skupinu slabik. Základem je dokonale sladit zrak, 

dech, hlas i sluch.  
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Metoda respektuje individuální čtecí tempo každého jednotlivce. To vede k tomu, že nedochází 

k dvojitému čtení. Žák si nepředčítá, nevynechává ani nepřidává písmena, nezaměňuje je za jiné ani 

nezadrhává. Čtení je vázané, plynulé, hlasité. Děti rozlišují dlouhé a krátké samohlásky, nemají 

problémy s intonací ve větě a správně vyslovují.  

Žáci čtou ze slabikáře hromadně, postupně se přechází na kombinaci hromadného a individuálního 

čtení. 

Metoda Sfumato je zajímavá. V hodinách děti na sebe písmenka volaly nebo syčely skrz zatnuté 

zoubky. V pracovních sešitech nová písmena vybarvovaly, vystřihovaly, přiřazovaly k obrázkům, 

poznávaly všechny čtyři tvary písmen. Děti pracovaly se zájmem a každé písmenko si v podstatě prožily 

všemi smysly. Z toho, že si ve škole při čtení víc hrály, byly nadšené.  

Po zvládnutí předslabikářového období jsme docvičovali ve Slabikáři a v Čítance. 

Výuka matematiky podle profesora Hejného 

Koncepce matematiky pana profesora Hejného je založena především na činnostním učení, které 

respektuje přirozený proces poznávání. Učebnice vycházejí z potřeb dítěte, které je zvídavé a má 

potřebu hledat, řešit, zkoumat, objevovat a povídat si o tom s kamarády. 

Učebnice nabízejí hlavně učení zážitkové, učení prostřednictvím vlastní zkušenosti, pomocí pohybu 

a vlastní manipulací s různými pomůckami. Nabízejí žákům různorodé úkoly, snadnější, náročnější 

i velice náročné. Nastavitelná náročnost úkolů umožňuje řešit jak úlohy složité, tak i velmi jednoduché, 

které i těm nejslabším žákům dávají příležitost zažít radost z úspěchu ve své práci. Jednotlivá 

matematická prostředí, například děda Lesoň, krokování, autobus nebo výstaviště vždy vycházejí 

z dětských zkušeností. 

V hodinách matematiky dětem nic nevysvětlujeme, jsme pouze pomocníkem nebo rádcem pro 

slabší žáky, protože některé úlohy jsou pro ně obtížné. Děti samy nebo s menší pomocí poznatky 

odhalují, formulují, upřesňují a zdůvodňují. Děti například pomocí metody pokus-omyl samy přicházejí 

na různé řešitelské strategie a pak na první matematická pravidla.  

Děti práce baví, rády pracují na interaktivní tabuli, kde nemají problém s jejím ovládáním. Přínosné 

je, že se k poznatkům dostávají z různých stran - přes stavby z krychlí, sčítací trojúhelníky, krokování, 

hry s dřívky apod., a tím si lépe pamatují "učivo". Vhodným procvičovacím doplňkem jsou karty.  

Vždy jsme měli radost, když děti o přestávkách hrály hry a řešily úlohy, které se naučily v hodinách 

matematiky. 

Dílny čtení 

Na 1. stupni se nedílnou součástí rozvrhu staly dílny čtení. V praxi to znamená, že dvě vyučovací 

hodiny českého jazyka jsou věnovány právě této aktivitě. Žáci si nosí do hodiny vlastní knihu, se kterou 

dále pracují. Každá dílna je zaměřena na nějaký cíl, kterým se snažíme podporovat čtenářství a rozvíjet 

čtenářskou gramotnost našich žáků. 

Výuka má svá pravidla a scénář, která si předem stanovíme, domluvíme se na nich a následně 

dodržujeme. Pro tuto aktivitu je to zásadní. V minilekcích před četbou si zadáme nějaký úkol, problém, 

kterého si během čtení všímáme a po čtení plníme. V této části můžeme děti seznámit s terminologií  
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literární teorie, modelujeme situaci. Následuje část, kdy si žáci potichu čtou vlastní knihu- tiché čtení 

(cca 20 minut – dle věku žáků). V poslední části žáci plní stanovený úkol, sdílí si zážitky z četby, 

prezentují si vzájemně vypracovaný úkol a doporučují si knihy. 

Nedílnou součástí těchto lekcí jsou návštěvy knihovny, se kterou naše škola velmi úzce 

spolupracuje. 

Projektové vyučování, celoškolní projekty napříč školou, kooperativní činnosti a další 

Součástí naší vzdělávací práce se stala projektová metoda výuky. Ve škole realizujeme projekty 

třídní, předmětové, ročníkové a celoškolní. Příprava těchto projektů, jejich realizace, výstupy 

a evaluace zvyšují efektivitu vyučování, motivují naše žáky a podporují spolupráci všech pedagogů 

a žáků. 

Využití disponibilních hodin v našem školním vzdělávacím programu je v souladu s cíli a profilací 

naší školy. Cíleně podporuje úspěšnost našich žáků právě v těchto předmětech informatika, tělesná 

výchova, sportovní hry a etika. Žáci, kteří nejsou úspěšní v jiných předmětech, tak mohou zažít úspěch.  

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

činnostem vedoucím k postupnému naplňování všech vytyčených cílů vzdělávacího plánu. 

Učitelům je umožněna tvořivá práce, vycházející z případných metodických odlišností a zejména 

konkrétních potřeb žáků s ohledem na co nejvyšší efektivitu vzdělávání.   

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

žáci učí i při sportovních soutěžích a Kolínských sportovních dnech, kdy se hlavně zdůrazňuje týmovost, 

férové chování, dobrovolné nasazení, podpora v okamžicích prohry. 

K získání věrohodného obrazu vzdělávacích výsledků naší školy jsme použili řadu způsobů, abychom 

získali co nejobjektivnější obraz vzdělávacích výsledků. Zjišťování výsledků vzdělávání žáků v rámci 

republiky proběhlo ve 4. ročníku – testy Kalibro. Kontrolní prověrky na úrovni školy - na 1. stupni se 

jedná zejména o souhrnné vyhodnocení úrovně získaných znalostí a dovedností v matematice, českém 

jazyce ve 3. ročníku, na 2. stupni se jedná o společné čtvrtletní práce v  matematice a v českém jazyce, 

jejichž výsledky jsou rozebírány a porovnávány v předmětových komisích.  Využívána je i hospitační 

činnost ve vyučovacích hodinách a vzájemné hospitace s  následnými rozbory. Rovněž využíváme 

rozbory výsledků přijímacích zkoušek na střední školy a následné reference o kvalitě práce našich žáků 

v učebních a studijních oborech středních škol. Za nejdůležitější považujeme následný rozbor výsledků 

a analýzu silných a slabých míst. 
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7.3. Zprávy za školní rok 2015/2016 

7.3.1. Zpráva výchovného poradce 

V měsíci září jsem zaktualizovala přehled o integrovaných žácích pro nový školní rok 2015/16, třídní 

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

do jednotlivých skupin pro speciální nápravu SPU. Korekci vedla speciální pedagožka Mgr. V. Dubinová, 

která pravidelně konzultovala se mnou a s jednotlivými vyučujícími veškeré problémy, během roku 

sledovala žáky 1. stupně ve výuce, doporučovala rodičům návštěvu poradny.   

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 opět pomohla i spolupráce se školním psychologem a speciální 

pedagožkou. 

Tento školní rok se nese v duchu připravované inkluze, v květnu jsem absolvovala s V. Dubinovou 

celodenní školení, následně jsme informovaly o změnách kolegy. 

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.  

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. 

Stabilně probíhá spolupráce s PPP Kolín (včetně organizovaných setkání VP – nová legislativa). 

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

pedagogů. 

Žáci letos s vysvědčením obdrželi opět předvyplněnou přihlášku a do 15. 3. 2016 zápisový lístek. 

Přihlášky do SŠ (max. 2) rozesílali do SŠ sami rodiče, škola kontrolovala vyplněné údaje o klasifikaci. 

Přijímací řízení proběhlo v dubnu 2016, 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).  
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7.3.2. Zpráva koordinátora EVVO 

Dvakrát za rok proběhl jednorázový sběr papíru, víček a hliníku.  Papír je odnášen i průběžně. Nově 

spolupracujeme s místní firmou Pavel Havelka.  Likvidace elektrozařízení je zajištěna v projektu 

Recyklohraní. 

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

Dále pokračuje Adopce na dálku Díky finančním prostředkům z Vánočního jarmarku, kterému 

předcházel Africký týden tak má keňská dívka Finora zajištěn další rok vzdělávání. Další prostředky byly 

použity na dary pro Člověka v tísni a UNICEF. 

V projektu Dne Země jsme slavili pohybem, hrou, uměním a prací. 

V rámci přírodovědného semináře jsme upravili prostor před školou vysázením dalších keříků. 

Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží s environmentální tématikou. 

7.3.3. Zpráva koordinátora ŠVP 

Dne 22. února 2016 bylo vydáno Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se 

mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. MSMT-28603/2016.  Z toho důvodu 

jsme dle tohoto dokumentu zpracovali ŠVP „Škole úsměv sluší.“ 

Změny byly provedeny v učebních osnovách, kde se v Rámcovém učebním plánu snížila povinná 

hodinová dotace u vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura na 1. stupni o 2 hodiny (z 35 na 33), 

takže celkově narostl počet disponibilních hodin o 2 hodiny (ze 14 na 16). V ŠVP to znamená, že 

v 3. ročníku je vyučováno 9 hodin ČJ 6 + 3 disponibilní hodiny (dříve 7+2) a ve 4. roč. zůstalo 

7 vyučovacích hodin předmětu, pozměněn zápis z 6+1 na 5+2 disp. hodiny. Vše bylo změněno 

v kapitole učební plán a v charakteristice předmětu Český jazyk a literatura. 

Další změna proběhla u předmětu Další cizí jazyk, kde už není předmět založený dle RVP 

na disponibilní časové dotaci, ale na povinné. Takže o 6 hodin na něj vyčleněných klesne na II. stupni 

celková disponibilní dotace (z 24 na 18 hodin). V našem ŠVP to prakticky znamená, že předmět Další 

cizí jazyk (Německý, Ruský jazyk) je vyučován v 8. a 9. ročníku po 3 vyučovacích hodinách. 

V učebních osnovách vyučovacího předmětu Chemie, který vychází ze vzdělávacího oboru Chemie, 

jsme v učivu upravili terminologii klasifikace jedovatých látek v souladu s platnými předpisy tak, jak je 

uvedeno v učivu vzdělávacího oboru Chemie (H- a P- věty, piktogramy a jejich význam). 

V souladu s vyhláškou ze dne 21. ledna 2016 č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, byla přepracována 

kapitola Charakteristika ŠVP, kde byla vložena nová verze kapitoly ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ S PŘIZNANÝMI 

PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI - zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pravidla 

a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami; pravidla 

a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami - 

zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování 
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PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka; pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP 

mimořádně nadaného žáka. 

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od 

třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, 

bude na základě doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP 

žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního 

poradenského pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ. 

ŠVP „Škole úsměv sluší“ využívá systému InspIS ŠVP. 

Všichni pedagogičtí pracovníci se v rámci rozsáhlejších změn v ŠVP znovu zamýšleli nad konkrétními 

výstupy a kontrolovali obsah učebních osnov svých předmětů. Dále byli seznámeni s úpravami ŠVP. 

7.3.4. Zpráva koordinátorů ICT 

Ve druhém pololetí školního roku 2015/2016 byly reinstalovány tři notebooky a tři počítače, 

nahrazen jeden switch a zprovozněn Wi-Fi Access Point pro žáky, který funguje mimo školní síť. Byl 

nahrazen zastaralý počítač a projektor u interaktivní tabule ve třídě VI. A. Díky tomu zdárně proběhly 

absolventské práce, kde žáci kromě jiného předvádějí svou zdatnost při využívání výpočetní techniky. 

Ve větší míře se začaly využívat sdílené Google kalendáře při obsazování učeben informatiky. 

Taktéž byly dokončeny úpravy webových stránek do konečné podoby, včetně zabezpečení 

(například pomocí školního Google účtu). 

Po havárii serverové UPS byla tato nahrazena modernější s vyšší kapacitou. 

Též byly servisovány některé projektory interaktivních tabulí a byl pořízen mobilní projektor 

pro využití během školních akcí. Ten byl například využit pro kurz zaměřený na prevenci závislostí 

a kyberšikany. 

7.3.5. Zpráva o činnosti asistentek pedagoga 

Ve školním roce 2015/2016 byly pro žáky se sociálním znevýhodněním k dispozici 3 asistentky 

pedagoga a 1 asistentka k zrakově postiženému chlapci. Asistentky pracovaly především s žáky 

na I. stupni, výjimkou však nebyla ani podpora žáků na II. stupni. Práce asistentek spočívala 

v individuální dopomoci žákům při následujících činnostech: příprava na vyučování, pomoc při čtení 

a psaní, opakování a vysvětlování učiva, motivace a prohlubování zájmu o učivo, vedení žáků k domácí 

přípravě na vyučování, pomoc při řešení výchovných problémů a případná pomoc se začleněním 

do kolektivu. Podle individuálních potřeb žáků byla přijímána i další podpůrná opatření. 

U žáků, kterým asistentka pomáhala, je patrné nejen úspěšnější zapojení do běžné výuky a zlepšení 

školních výsledků, ale i vetší motivace k výuce. Žáci se naučili samostatně řešit problémové situace, 

nebojí se požádat o pomoc a také se zvýšila jejich sebedůvěra při práci ve škole. Přítomnost asistentek 

během přestávek a na různých školních akcích pozitivně ovlivnila klima tříd, zlepšily se vzájemné vztahy 
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ve třídě a výrazně se snížil počet výchovných problémů, které se týkaly žáků se sociálním 

znevýhodněním. 

Asistentky při přípravě na výuku a následně při výuce spolupracovaly s vyučujícími, konzultovaly 

vzdělávací a výchovné problémy jednotlivých žáků s třídními učiteli a speciálním pedagogem. Součástí 

byla i příprava vhodných výukových pomůcek, které umožnily lépe pochopit a uspořádat danou učební 

látku. V neposlední řadě nelze opomenout také spolupráci asistentek se zákonnými zástupci žáků, 

která vedla k zefektivnění domácí přípravy žáků a následnému zlepšení jejich školních výsledků.  
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8. Poradenské služby školy 

Členy školního poradenského pracoviště ve školním roce 2015/2016 byli:  

 školní psycholog: PhDr. Josef Opočenský 

 školní speciální pedagog: Mgr. Vlasta Dubinová 

 výchovný poradce: Mgr. Šárka Růžková 

 školní metodik prevence rizikového chování:  PhDr. 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 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. Činnost psychologa 

Psychologicko-poradenské působení navazovalo v tomto pololetí na minulý školní rok hlavně 

v oblasti individuálních konzultací se žáky, šlo celkem o 9 klientů z loňského školního roku, u kterých 

se jednalo o pokračování poradenské péče, a v letošním školním roce k nim přibyli další 4 individuální 

klienti. Se všemi bylo realizováno 63 individuálních poradenských konzultací. 

 20 z důvodů výchovných potíží (2 již úspěšně skončily) 

 2 z důvodu závažného zdravotního problému v rodině (již úspěšně skončilo) 

 23 z důvodů problematických situací v rodině (2 případy jsou již úspěšně ukončené) 

 1× se jednalo o poskytnutí předškolních informací (jednorázová akce) 

 1 případ byl ve vztahu k vývojovému prepubertálnímu stadiu (již úspěšně ukončeno) 

 1 konfliktní případ ve vztahu k pubertálnímu vývoji (i tento případ již úspěšně skončil) 
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 10 případů mělo spojitost s emocionální nestabilitou 

 1× se jednalo o poskytnutí informací v souvislosti s volbou povolání (jednorázová akce) 

 2×  jsme se věnovali problematice suspektní šikany (bude se pokračovat) 

 1× jsem poskytoval podporu při mimoškolní sportovní akci 

Ze závěrů lze soudit, že ve všech případech se daří stav upravit natolik, aby docházelo k harmonizaci 

problematických situací, celkové vyrovnanosti klientů, v některých případech natolik, že u některých 

klientů bylo možné poradenské působení ukončit (celkem 7). V průběhu celého školního roku se však 

objevily nové případy, kterým byla poskytována pravidelná individuální poradenská péče. 

V této souvislosti je však třeba udržovat permanentní kontakty s pedagogy pro dostatečnou 

zpětnou vazbu ve prospěch dítěte, těchto kontaktů bylo realizováno celkem 86 (jsou zde zahrnuty 

i kontakty s vedením školy). 

Pro komplexní pohled na poradenský proces ve smyslu úpravy stavu a situace jsem realizoval 

i 15 individuálních kontaktů s rodiči žáků, ať již pro získání potřebných anamnestických údajů, ale 

hlavně pro seznámení se s rodinným prostředím, výchovnými prostředky a výchovným působením na 

dítě v rodině. Rodiče ve všech případech projevovali svou spokojenost s poskytovanou službou. 5x jsme 

řešili s rodiči některé nestandardní situace, vždy se zastoupením vedení školy, výchovného poradce, 

případně třídního učitele. 

V průběhu pololetí jsem realizoval i tři skupinové akce v 9. B, kde se objevovalo nezdravé sociální 

klima, takže jsme se bavili o komunikaci, o skupině a jejím optimálním fungování, respektu jednoho 

vůči druhému, realizovali jsme i Anketu vztahů a oblíbenosti jednotlivce ve třídě a na základě toho 

i strukturování skupiny s potřebnou odpovědností vůči svému postavení ve skupině. Na konci školního 

roku bylo konstatováno, že se stav přece jen mírně upravil. V průběhu roku se také vyskytla 

problematika nesnášenlivosti kolektivu třídy vůči jednomu žákovi (alespoň takto to interpretovala 

matka dítěte), takže jsem se účastnil výuky s třídní učitelkou, ale i s učitelkou angličtiny, nic z postřehů 

matky se nepotvrdilo.  

Jeden den jsem se také účastnil procesu zápisu dětí do školy a jedno odpoledne jsem věnoval účasti 

na mimoškolní sportovní aktivitě jednoho problematického žáka ve smyslu jeho podpory. 

Předpokládám, že poradenská psychologická práce bude pokračovat i ve školním roce 2016/2017. 
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8.2. Činnost speciálního pedagoga 

Ve školním roce 2015-2016 probíhaly vždy v pondělí a v úterý individuální a skupinové (max. 3 žáci) 

reedukace v rozsahu 30 – 45 minut. Do programu individuální či skupinové reedukace bylo zapojeno 

celkem 37 žáků: 

 6 žáků z 1. ročníku 

 12 žáků z 2. ročníku 

 2 žáci z 3. ročníku  

 5 žáků ze 4. ročníku 

 7 žáků z 5. ročníku 

 2 žáci z 6. ročníku 

 2 žáci ze 7. ročníku 

 1 žák z 8. ročníku 

18 žáků, kteří docházeli na reedukace, měli v rámci integrace vytvořen IVP, ostatní žáci docházeli 

z důvodu dlouhodobějších obtíži ve vzdělávání a chování. Z těchto žáků bylo vybráno 8, kteří byli 

zahrnuti do „Rozvojového programu MŠMT“, a byl jim vytvořen PLPP (plán podpory). 

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

na sluchovou a zrakovou paměť, posilování krátkodobé paměti, nácvik čtení s porozuměním, 

upevňování gramatických jevů a pravidel, práci s chybou, vizuomotoriku a grafomotoriku.  

 Mimo reedukace probíhaly dle potřeby: 

 individuální konzultace,  

 metodická podpora, 

 diagnostika – screening.  

V rámci reedukací byly využívány: 

 ICT technika (tablet, interaktivní tabule) - výukové programy TERASOFT, DysCom, Chytré dítě, 

 pracovní sešity a listy na rozvoj vnímání a poznávání, SAS, koncentraci pozornosti, 

  materiály Oskola, karty Logico Picollo, 

 čtenářské tabulky, materiály pro čtení s porozuměním, 

 čtecí okénko, pexetria, dysortografické tabulky, bzučák. 

8.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

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

V posledních letech dosahujeme 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 rozvojového 

programu MŠMT. 
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8.4. Údaje o integrovaných žácích 

Druh postižení Počet žáků 

Sluchové postižení 0 

Zrakové postižení 2 

S vadami řeči 1 

Tělesné postižení 0 

S kombinací postižení 0 

S vývojovými poruchami učení 14 

S vývojovými poruchami chování 1 

 18 

 

8.5. Vzdělávání nadaných žáků  

Ve školním roce 2015/2016 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 momentky ze školního roku 2015/2016 

Po roce vám opět přinášíme několik informací ze života uvnitř naší školy. Rádi se pochlubíme 

úspěchy našich žáků. 

9.1. Pasování na prvňáky  

V naší škole se již tradičně první školní den konalo 

slavnostní pasování na „prvňáčka“ rytířem 

Jaroslavem. Slavnostního přivítání se ujala paní 

ředitelka Mgr. Miroslava Průšová, zástupkyně 

ředitelky školy PhDr. Iva Lokajová, třídní učitelky 

a všichni pedagogové naší školy. První krůčky školou 

jim ulehčili starší spolužáci. Všichni si tento slavnostní 

den moc užili. 

9.2. Den jazyků 

V pátek 26. 9. 2014 proběhl v naší škole Den jazyků. Do projektového dne se zapojili všichni žáci 

naší školy. Projekt důstojně a slavnostně zakončil dvouletý mezinárodní projekt Orbis Pictus. Všichni 

žáci napříč školou se aktivně zapojili. Na závěr proběhlo slavnostní vyhodnocení aktivit projektu. 

 

9.3. Úspěch ŠD ve výtvarné soutěži 

V září byly vyhlášeny výsledky mezinárodní výtvarné soutěže. V mezinárodní dětské výtvarné 

soutěži v oboru kresby a grafiky s názvem „Krásná jako kvítka…je ta země…“ na téma Moje město 

získaly diplom Eliška Kmochová, Nela Černá, Adéla Šotolová, Aneta Špačková, Tereza Beranová a Nikola 

Vašáková – žačky 2. ročníku prvního a druhého oddělení školní družiny. 
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9.4. Den zvířátek 

Oslavu Světového dne zvířat jsme začali III. výstavou výtvarných prací žáků školní družiny, která 

měla v letošním roce název „Život hmyzu“. Před školou si rodiče a kolemjdoucí mohli prohlédnout 

obrázky berušek, broučků, motýlků, pavoučků… 

Odpoledne měly paní vychovatelky připravený program o zvířátkách. V některém oddělení byla 

využita interaktivní tabule k získávání znalostí o životě hmyzu, v jiném oddělení se pořádala 

„Broučkiáda“, v dalších odděleních se hrály „zvířátkové“ hry. 

9.5. Slet berušek – výtvarná soutěž 

Pro akci města Krnov „Slet berušek v Česku 2015“ jsme na konci školního roku vyráběli a kreslili 

berušky. Vyhodnocení proběhlo začátkem září. Na druhém místě ve druhé kategorii se umístila Nela 

Poláková a Barbora Klepalová z pátého oddělení. 

9.6. Florbal 4., 5. třída – Máme stříbro! 

V úterý 27. října proběhlo okresní kolo ve florbale v kategorii 4. – 5. tříd. Turnaj se konal v hale STAP 

pod organizací DDM Kolín. Přihlásilo se celkem osm škol, které byly rozděleny do dvou skupin. První 

utkání jsme hráli s velkým favoritem na vítězství 4. ZŠ Kolín. Po vyrovnaném utkání jsme prohráli 1:0. 

Druhý zápas ve skupině jsme sehráli se 6. ZŠ Kolín. Byli jsme lepším týmem, ale bohužel se nám 

nepodařilo vstřelit branku a tak jsme jen remizovali 0:0. Před posledním utkání ve skupině s Kouřimí 

jsme věděli, že pokud chceme postoupit, musíme vstřelit co nejvíce branek a 6. ZŠ Kolín musí prohrát 

se čtyřkou. Vše se nakonec podařilo, ZŠ Kouřim jsme porazili 4:1 a šestka vysoko prohrála. V semifinále 
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jsme narazili na vítěze druhé skupiny ZŠ Býchory. Po bezbrankové remíze následovali nájezdy. Naši 

střelci se nemýlili, a když nás podržel i gólman Michal Fíla, postoupili jsme do finále. Tam jsme si opět 

zopakovali utkání s favoritem turnaje 4. ZŠ Kolín. Po boji jsme opět na mladé hokejisty nestačili 

a prohráli jsme 2:0. Chlapci a jedna dívka Adéla Hanesová, která odehrála všechna utkání, vůbec nebyli 

smutní, protože si odnesli stříbrné medaile za skvělý výkon. 

 

9.7. Jazykově vzdělávací pobyt v Hastings 

Příprava na jazykový kurz začala vyplněním testu před odjezdem do Anglie. Na základě tohoto testu, 

který byl připraven jazykovou školou, byli žáci rozděleni do jednotlivých skupin. Test byl zaměřen 

na gramatické znalosti a konverzaci. 

V jazykové škole v Hastings byli žáci rozděleni podle jazykové úrovně do 3 skupin. Skupiny žáků byly 

národnostně smíšené a umožnily žákům komunikaci v anglickém jazyce i během přestávek. Žáci tak 

měli možnost procvičovat i běžnou denní komunikaci, porovnat své jazykové znalosti a navázat nová 

přátelství, která v budoucnu mohou využívat například v rámci elektronické komunikace mezi sebou. 

Kurz byl zaměřen především na rozšíření komunikačních kompetencí žáků a na rozšíření a prohloubení 

slovní zásoby. Kurz se dále zaměřoval na reálie Velké Británie, seznamoval s orientací ve městě 

a historií města, Byl zaměřen nejenom na procvičení gramatických jevů, ale především na konverzaci 

vedenou ve skupině. Další metody výuky směřovaly k procvičování správné výslovnosti, poslechu 

a čtení s porozuměním.Kurz hodnotíme kladně, díky různorodému složení skupiny měli možnost žáci 

komunikovat i s žáky jiných národností, optimální bylo nejenom složení, ale i počty žáků ve skupinách, 

výuka byla vedena zkušenými pedagogy, kteří v převážné míře využívali aktivizační metody výuky 

a vhodně motivovali žáky. Na závěr kurzu všichni žáci obdrželi certifikát o absolvování jazykového 

kurzu. 
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V rámci pobytu žáci navštívili: Dover Castlem, Hastings - Old Town,  Fisherman's Museum,  muzeum 

The True Crime, Brighton - návštěva Sea Life Centra, procházka kolem Royal Pavilionu a po staré čtvrti 

The Lanes.,Seven Sisters - bílé útesy,Eastbourn a prohlídka muzea „How we lived then“ , Hertsmonceux 

Observatory– původní observatoř umístěné v Greenwich, Londýn - Westminster Abbey, Houses of 

Parliament, Big Ben, Tower Bridge, Whitehall, Buckingham, Trafalgar Square, Piccadilly Circus.  

 

Daný výběr památek a významných míst podpořil kompetence našich žáků – došlo k seznámení 

s reáliemi země, s její historií, tradicí. Došlo k propojení mezipředmětových vztahů – anglický jazyk, 

zeměpis, dějepis. 
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Cílem jazykově vzdělávacího pobytu bylo motivovat žáky k dalšímu studiu anglického jazyka, 

samostatně komunikovat nejenom ve výuce, ale i během svého pobytu v anglicky mluvících rodinách, 

cíl rozvoje a upevnění komunikačních kompetencí byl tak splněn. Žáci dále měli možnost seznámit se 

s reáliemi, které do té doby znali pouze v teoretické rovině z výuky anglického jazyka. 

9.8. Úspěch ve výtvarné soutěži – Čtyřlístek 

Městská knihovna v Kolíně vyhlásila výtvarnou soutěž „Čtyřlístek a jeho přátelé v Kolíně“, ve které 

získala první místo v kategorii komiksů Tereza Černá. V kategorii kolektivních prací obsadili 1. místo 

žáci 7. A. 

9.9. Naši žáci jsou dvojnásobnými vítězi celorepublikové soutěže Dětský čin roku 

Probojovat se do finále celorepublikové soutěže se podařilo hned třem našim žákům. Nadační fond 

Dětský čin roku již 11. rokem vyzdvihuje a oceňuje dobré skutky těch nejmenších. Našim žákům se 

podařilo obhájit 1. místa letos již popáté. Do soutěže Dětský čin roku 2015 se přihlásilo celkem téměř 

700 příběhů, které popisovaly dobrý skutek samotného autora či skutek jeho vrstevníků.  

Soutěžilo se v sedmi kategoriích: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, 

Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu či Pomoc starším lidem. Slavnostní vyhlášení proběhlo 

ve čtvrtek 3. 12. 2015 v Brožíkově síňi na Staroměstské radnici v Praze.  

V kategorii „Pomoc přírodě“ se umístil na 1. místě Kryštof Kratochvíl. V létě se svým dědečkem 

vybudoval u chaty jezírko, díky němuž ryby a žáby z nedalekého vysychajícího potůčku přežily velká 

vedra.  

Cenu za pomoc starším lidem získala Karolína Vosecká, která dojala nejenom porotu, ale i všechny 

na slavnostním předávání svým příběhem o pomoci osamělé sousedce.  
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Patronem Kryštofa při slavnostním předávání byla Zora Jandová a patronkou Karolíny Petra 

Černocká. 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, vícenásobného paralympionika a mistra světa v cyklistice Jiřího 

Ježka, zpěváka Zbyňka Drdy a moderátorky Lucie Váchové. Kryštof a Karolína obdrželi od poroty, 

zástupců MŠMT a magistrátu města Prahy hodnotné ceny, ale zároveň získali pro školu šeky v hodnotě 

20 000,- Kč na nákup školních potřeb. Poděkování patří i Nikole Vaškové, které se podařilo probojovat 

mezi pětici nejlepších příběhů. Odpoledne všichni vítězové a jejich patroni strávili společně v novém 

muzeu voskových figurín Grevin, kde na ně čekal zábavný odpolední program. Karolíně a Kryštofovi 

k jejich vítězství moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci nejenom školy, ale i města Kolína. 
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9.10. Macharovo pero vybojovali žáci naší školy 

V 10. ročníku literární soutěže Macharovo pero získali naši žáci hned 9 umístění. 

V 1. kategorii se umístila na 2. místě Laura Netyková, 3. místo obsadil Adam Patočka a čestné uznání 

získaly Adéla Šotolová a Veronika Větrovská. V 2. kategorii se na 3. místě umístil Michal Plaček a čestné 

uznání obdrželi Jonathan Mensatoris a Martin Špaček. Cenu předsedkyně poroty získala Edita Rušidi 

a Cenu Městského společenského si domů odnesl Kryštof Kratochvíl. 

Členka poroty Irena Fuksová napsala o vítězích toto: 

A tato porota rozhodla o výhercích takto: 

I. kategorie 

Čestné uznání 

Veronika Větrovská ZŠ Mnichovická 

Autorka by se chtěla probudit v pohádce o Hurvínkovi. Všímá si toho, že Hurvínek má tatínka, ale 

nemá maminku. A jeho kamarádka Mánička zase nemá rodiče, ale má babičku… 

Čestné uznání 

Adélka Šotolová ZŠ Mnichovická 3. třída 

Autorce se líbí pohádka o Koblížkovi, ale konec předělala. Cukrářka Adélka mu poradila, aby 

dědečkovi a babičce utekl a aby dal každému kousnout, kdo ho bude chtít sníst, protože je usmažený 

z kynutého těsta a doroste mu to. A až ho to ve světě přestane bavit, aby se vrátil do cukrárny. 

A Koblížek se opravdu vrátil a od té doby pomáhá Adélce v cukrárně. 

3. MÍSTO 

Adam Patočka ZŠ Mnichovická 4. třída 

Autor si vybral jednu jedinou pohádku, ve které by se chtěl probudit, Za humny je drak. A vybral si ji, 

protože v ní vystupuje uhlíř Patočka, který se stane králem, a protože my, Patočkové, jsme všichni 

příbuzní – říká autor – byl bych členem královské rodiny i já. 

2. MÍSTO 

Laura Netyková ZŠ Mnichovická 3. B. 

Autorka by se chtěla probudit v pohádce Povídání o pejskovi a kočičce a prožít s nimi jeden den. 

CENA PŘEDSEDKYNĚ POROTY 

Kniha o desetiletém klukovi z Kolína, která má dlouhý název: 

Mikuš, Julie, Josef, Katka, Petr, Klárka, Karel, Irena, Hana, Rudolf, Marie, Alenka, Ladislav, David, 

Adélka. Od předsedkyně poroty ji dostala: 

Edita Rušidi ZŠ Mnichovická 3. A 

Šmoulinka 

Autorka by se se všemi kamarádila, nosila by boty na podpatku, které jí maminka nechce dovolit. Líbí 

se jí, že Šmoulové nechodí do školy. A také by Sašetku, Šmoulinčinu kamarádku, dala do některého 

z prvních dílů, aby tam Šmoulinka nebyla tak dlouho sama, protože kluci autorce sice nevadí, ale 

holky jsou holky.  

II. kategorie 

Čestné uznání: 

Jonathan Mensatoris ZŠ Mnichovická 8. B 
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Autor by se chtěl probudit v době Rudolfa II. Sepsal by všechny informace o alchymii, dal by je 

do truhly, tu by zakopal v místě, kde nyní bydlí, a plánek by předal někomu z jeho rodu. Ti by si 

plánek předávali až do roku 2015 a autor by potom za pomocí zakopaných informací bránil dobro 

před zlem. 

Martin Špaček ZŠ Mnichovická 9. B 

Báseň, která mapuje lidský život, rájem počínaje. O době před listopadem 1989, napsal autor toto: 

Probudit se v době zbarvené do ruda, z rozhlasu poslouchat velkého soudruha. Nikdo nebyl 

bez práce. Fronty na ovoce však nebyly žádná legrace. Porodnost byla veliká, málo škol bylo 

za bolševika. 

Třetí místo – Michal Plaček ZŠ Mnichovická 6. A 

Autor by se chtěl probudit o pět let dřív, aby pomohl Sendynce, svému pejskovi, který měl nádor, 

a nepřišlo se na něj, a tak Sendynka zemřela. 

Cenu Městského společenského domu předal jeho ředitel, Zdeněk Hejduk. 

Získal ji: Kryštof Kratochvíl ZŠ Mnichovická 7.A. 

 

9.11. Úspěch žáků ve výtvarné soutěži¨ 

Happysnack vyhlásil výtvarnou soutěž na téma Jaro, léto, podzim, zima, zdravá strava je vždy príma. 

V této soutěži se umístily Nikola Koděrová a Sandra Koutská. Za odměnu byl jejich obrázek publikován 

v kalendáři Happysnack na rok 2016 a navíc každá z žaček získala na památku i jeho výtisk. Všem 

zúčastněným žákům děkujeme, děvčatům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

9.12. Výtvarná soutěž Přechod se za nás nerozhlédne 

V úterý 15. března jsme byli v plaveckém stadionu v Kolíně na slavnostním ocenění autorů 

ve výtvarné soutěži Přechod se za nás nerozhlédne. 
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Z 1. kategorie se umístil Radek Novák, Vojtěch Švarc, Kateřina Váňová, Veronika Grumlová, 

z 2. kategorie Nikola Košnarová a zvláštní ocenění získala 5.A za kolektivní práci. 

Pro žáky byla připravena výstava vybraných obrázků, která bude k nahlédnutí do poloviny dubna 

i pro veřejnost, dále byli žáci oceněni dárky od Besipu a volnou vstupenkou do plaveckého stadionu. 

Kolektiv z 5. A získal vstupenky pro celou svou třídu. 

9.13. Lyžařský výcvik 

Jako již tradičně několik posledních let  proběhl  zimní ozdravný pobyt v Krkonoších na Benecku. 

Lyžařského výcviku se zúčastnilo celkem 28 žáků ve věkovém rozpětí od páté po devátou třídu. Žáci dle 

svých výkonnostních schopností byli rozděleni do tří družstev, ve kterých probíhala výuka lyžařského 

sportu. Výuka byla přiměřená 

schopnostem žáků v jednotlivých 

skupinách. Zvláštní pozornost byla 

věnována žákům, kteří měli minimální 

zkušenosti s lyžováním, a nebo byli úplní 

začátečníci. Mnoho žáků se rozhodlo 

využít možnosti výuky na snowboardu a 

řada z nich se během týdne naučila základy 

tohoto sportu. 

Jako vždy jsme byli spokojeni 

s ubytováním v hotelu Krakonoš a zejména 

s kvalitní a vydatnou stravou. Odpočinkový 

den jsme využili k procházce po okolí a ke 

sjíždění místní snowtubingové dráhy. Lyžařský výcvik se po všech stránkách vydařil a žáci si s sebou 

odváželi mnoho zážitků. 

9.14. Projektový den Karel IV. 

V polovině března se celá škola na jeden den „přesunula“ do středověku. Na návrh školního 

parlamentu se „napříč školou“ uskutečnil projektový den inspirovaný letošním sedmistým výročím 

narození Karla IV. – českého krále a císaře Římské říše. 

Žáci prvního stupně pracovali ve svých kmenových třídách na různých úkolech, které pro ně 

„na míru“ připravily třídní učitelky. Starší žáci se rozlosovali do osmi týmů, v nichž se sešli zástupci 

všech tříd druhého stupně. Po nezbytném seznámení se v novém kolektivu a naladění na společnou 

práci čekala každou skupinu dvě stanoviště věnovaná různým etapám Karlova života. Tomu odpovídaly 

i názvy jednotlivých stanovišť – Karel IV. jako český král, Karel IV. jako římský císař, Karlova rodina, Karel 

IV. jako zakladatel a iniciátor mnoha staveb. Žáci se blíže seznámili s gotickou architekturou, zkusili si 

některé její prvky vytvářet. Někteří se zabývali příbuzenskými vztahy kolem panovníka a kreslili strom 

života. Jiní blíže pronikli do složitostí politických jednání, pochopili význam panovníka nejen na půdě 

našeho království, ale i provázanost jeho skutků s děním v tehdejší Evropě. Nechyběly ani mapky 

území, kterým Karel IV. vládl, zazněla dobová hudba, zmínili jsme i způsob oblékání, stravování 

a cestování. 
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Součástí projektu byla i výstava ŽIVOT KARLA IV. – OTCE VLASTI, kterou se podařilo škole na 14 dní 

zapůjčit z Národního pedagogického muzea v Praze. Šest oboustranných panelů sice na nějaký čas 

omezilo pohyb po školní chodbě, ale pro všechny byly přístupné nejen v hodinách, kdy je postupně žáci 

využívali se svými vyučujícími, ale i během přestávek. Výstupy z projektu se staly součástí výzdoby 

školních tříd i chodeb a žáci z nich mohou i nadále čerpat informace. V nejbližší době je totiž ještě čeká 

závěrečný kvíz, ve kterém jednotlivé třídy vzájemně poměří nabyté vědomosti. Poděkování si zaslouží 

nejen aktivní žáci, ale i vyučující – projekt jim naboural učební plán, přinesl spoustu práce a příprav 

navíc, přesto do toho s odhodláním šli.   

9.15. Den Země 

Dne 13. 4. jsme oslavili Den Země. Tento den slaví naše škola každý rok. Jako každý rok jsme ho 

slavili uměním, hrou, pohybem a prací. V každé třídě si žáci vybrali své téma. Některé třídy šly ven 

uklízet odpadky, některé hrály sportovní hry a jiné zůstaly ve škole a učily se o udržování životního 

prostředí. Ti, kteří ho slavili 

uměním, tvořili výrobky z 

odpadků, ze kterých udělali 

vernisáž. Ti, kteří si vybrali 

téma práce, přesazovali 

květiny a uklízeli okolí školy. 

Ti, kteří si vybrali téma hry, 

hráli ekologické hry nebo 

hráli hry v přírodě. Ti, kteří ho 

slavili pohybem, si vyzkoušeli 

fit test, nebo šli na zdravotní 

procházku a připravovali 

cyklovýlet. My, deváťáci, 

jsme měli privilegium 

zpravodajství. Ptali jsme se 

žáků v nižších třídách na otázky ohledně Dne Země a fotografovali jsme je při práci. Tento úkol jsme si 

velmi užili. 

9.16. Výtvarná soutěž na téma „Můj vysněný vláček“ 

Školní družina se i letos s úspěchem zapojila do výtvarné soutěže pořádané Klubem pro obnovu 

Kolínské řepařské drážky na téma „Můj vysněný vláček“. Žáci při této soutěži využili své fantazie 

a vyobrazili svou představu vláčku. Mezi třemi nejlepšími ve své kategorii se umístili Vít Husák 

z I. oddělení a Barbora Klepalová z V. oddělení. 

Ve fotogalerii se můžete podívat nejen na fotografie jejich výtvarných prací, ale také na fotografie 

ze slavnostního vyhlášení, které proběhlo v areálu Kolínské řepařské drážky. Obrázky jsou od 1. května 

2016 v tomto areálu také vystaveny. 
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9.17. Stopy Karla IV. 

V pátek 13. 5. se konalo finále vědomostní soutěže na téma Karel IV. a jeho doba. Vše proběhlo 

v podzemním sále kolínského podnikatelského inkubátoru. Proti sobě zde stály soutěžní týmy 

z jednotlivých kolínských základních škol a Gymnázia Kolín. Žáci odpovídali na dotazy, které se týkaly 

Lucemburků, samotného Karla IV., Karlovy univerzity… Zástupcům naší školy ( Nikole Šotolové, 

Kristýně Zemanové, Karolíně Vosecké, Kristýně Martínkové a Jonathanu Mensatorisovi ) gratulujeme 

a děkujeme za reprezentaci školy a krásné umístění. 

 

9.18. Návštěva učitelů v mošovské škole 

V rámci projektu KA1 mobility job-shadowing jsme vyjeli na návštěvu pedagogů do Základní školy 

Jána Kollára ve slovenských Mošovcích. Zažili jsme zde týden intenzivní spolupráce s velice přátelskými 

pedagogy. Měli jsme možnost účastnit se a organizovat pěveckou soutěž, dokonce zasedat 

v mezinárodní porotě. V rámci výuky jsme asistovali v různých třídách 1. stupně, zapojili se aktivně 

do výuky, prezentovali jsme informace a zajímavosti o ČR. Také jsme navštívili dětské oddělení 

knihovny v Martině a seznámili se s kulturními tradicemi malebného regionu v blízkosti NP Velká Fatra. 

Byli jsme mile překvapeni, že slovenské děti velice dobře rozumí českému jazyku, neboť mají možnost 

sledovat televizní i filmovou tvorbu v češtině. 

Díky této návštěvě jsme získali nové nápady a náměty pro další práci. 
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9.19. Ze života Parlamentu 

Ve školním roce 2015/2016 pracoval Školní parlament pod vedením 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 – barevné dny, Valentýnské 

poštovní schránky, Den naruby, Rej čarodějnic, Den účesů, Pyžamový den. Nejrozsáhlejší akcí byl 

ovšem celoškolní projekt inspirovaný letošním výročím Karla IV. Díky němu si žáci zkusili pracovat 

dlouhodobě na nějakém úkolu s žáky z jiných ročníků, s výstupy rozvěšenými po škole pak mohli 

pracovat v hodinách, a dokonce se nám podařilo na pár dní zapůjčit i putovní výstavu, kterou připravilo 

Pedagogické muzeum. 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. 
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9.20. Akce pro předškoláky  

Během celého školního roku průběžně probíhaly akce pro žáky budoucích prvních ročníků, které 

jsou v naší škole již tradiční. Na jejich organizaci se podílely všechny členky metodického sdružení v čele 

s třídními učitelkami budoucích prvních tříd Mgr. Michaelou Holou a Mgr. Ivou Zatřepálkovou.  

 Podzimní školička 

 Africká školička 

 Čtení s nečtenáři 

 Den otevřených dveří a Jarmark 

 Anglická školička 

 Jarní školička 

 Čarodějnická školička 
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9.21. Absolventské práce  

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 konci května obhajobou svých 

Absolventských prací, které mají ve škole již mnohaletou 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 využít nabízená témata zvolená 

pedagogy nebo si mohou vybrat si téma podle svých zájmů. Obhajobu skládají před komisí a ozkouší 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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9.22. Osobnost třídy 

Na konci školního roku již tradičně odměňujeme osobností jednotlivých tříd. Žáci si sami volí 

ze svého středu spolužáka, který si podle nich tento titul zaslouží. Kritériem 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 Šimon Hanes 

1. B Sarah Šantrůčková 

2. A Kristýna Vaňková 

2. B Martin Straka 

3. A Sofie Herdová 

3. B Jan Figar 

4. A Nikola Košnarová 

4. B Barbora Krausová 

5. A Alena Pokorná 

5. B Lucie Bucharová 

6. A Kateřina Jiřičková 

6. B Kateřina Kukalová 

7. A Denisa Kratochvílová 

7. B Filip Líska 

8. A Andrea Uriková 

8. B Kristýna Zemanová 

9. A Michaela Hájková 

9. B Martin Špaček 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2015-2016 se inspekční činnost uskutečnila formou inspekčních elektronických 

zjišťování prostřednictvím elektronických formulářů ČŠI v systému InspIS DATA. Tato forma 

elektronického zjišťování nahrazuje v dané záležitosti inspekční činnost na místě. 

 23. 9. 2015 INEZ Počty romských žáků a problematika asistenta pedagoga 

 11. 11. 2015 INEZ Vzdělávání v oblasti bezpečnosti 

 26. 1. 2015 INEZ Občanské vzdělávání v ZŠ 

 22. 3. 2016 INEZ Prevence rizikového chování v ZV, SV 

 1. 4. 2016 INEZ Podpora nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků ZV 
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11. Soutěže školního roku 2015/2016 

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 a literárních soutěžích. Z matematických 

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

11.2. Úspěchy našich žáků v nesportovních soutěžích 

 Michal Plaček 6. A – 3. místo (2. kat.) – Macharovo pero – literární soutěž 

 Laura Netyková – 2. místo (1. kat.) – Macharovo pero – literární soutěž 

 Adam Patočka – 3. místo (1. kat.) – Macharovo pero – literární soutěž 

 Adéla Šotolová – čestné uznání – Macharovo pero – literární soutěž 

 Veronika Větrovská – čestné uznání – Macharovo pero – literární soutěž 

 Jonathan Mensatoris – čestné uznání – Macharovo pero – literární soutěž 

 Martin Špaček – čestné uznání – Macharovo pero – literární soutěž 

 Edita Rušidi – cena předsedkyně poroty – Macharovo pero – literární soutěž 

 Kryštof Kratochvíl – cena Městského společenského domu – Macharovo pero – literární soutěž 

 Jonathan Mensatoris, Karolína Vosecká, Kristýna Zemanová, Nikola Šotolová,  

Kristýna Anna Martínková (8. A, 8. B) – ocenění za vědomostní soutěž – Stopy Karla IV.  

 Natálie Charvátová 9. A – 6. místo v okresním kole olympiády z anglického jazyka 

 Lukáš Berky, Vojtěch Vodička, Jan Čtvrtečka, Anna Kmochová, Dominik Červeňák, Patrik Truong, 

David Štechr, Daniel Vejsada, Denis Oliva, Vítek Jahoda (7. A) - výtvarná soutěž ČTYŘLÍSTEK - 1. místo  

 Kryštof Kratochvíl (7. A) – Dětský čin roku (Pomoc přírodě) – celorepubliková soutěž 

 Karolína Vosecká (7. B) – Dětský čin roku (Pomoc starším lidem) – celorepubliková soutěž 

 Jurij Šorban – 3. místo – Kolín za doby Karla IV. – výtvarná soutěž 

 Tereza Černá – 1. místo – Čtyřlístek a jeho přátelé v Kolíně – výtvarná soutěž/MKK 

 Kateřina Plačková – 1. místo – Požární ochrana očima dětí – výtvarná soutěž 

 Nikola Koděrová – Zdravá strava je vždy prima – výtvarná soutěž 

 Sandra Koutská – Zdravá strava je vždy prima – výtvarná soutěž 

 Nikola Košnarová – Přechod se za vás nerozhlédne – výtvarná soutěž/DDH, BESIP 

 Radek Novák – Přechod se za vás nerozhlédne – výtvarná soutěž/DDH, BESIP 

 Vojtěch Švarc – Přechod se za vás nerozhlédne – výtvarná soutěž/DDH, BESIP 

 Kateřina Váňová – Přechod se za vás nerozhlédne – výtvarná soutěž/DDH, BESIP 



Výroční zpráva 2015/2016 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

 

 49 

 Veronika Grumlová – Přechod se za vás nerozhlédne – výtvarná soutěž/DDH, BESIP 

 Ocenění třídy – 5. A – Přechod se za vás nerozhlédne – výtvarná soutěž/DDH, BESIP 

 Vít Husák – 3. místo – Můj vysněný vláček – výtvarná soutěž/ Řepařská drážka 

 Barbora Klepalová – 3. místo – Můj vysněný vláček – výtvarná soutěž/ Řepařská drážka 

 Pythagoriáda – úspěšní řešitelé – Michal Pečínka, Lucie Bucharová, Barbora Klepalová, 

Nela Poláková, Veronika Větrovská 

 Nela Poláková – 2. místo – Slet berušek v Česku – výtvarná soutěž 

 Barbora Klepalová – 2. místo – Slet berušek v Česku – výtvarná soutěž 

 Eliška Kmochová, Nela Černá, Adéla Šotolová, Aneta Špačková, Tereza Beranová a Nikola Vašáková 

– čestné uznání – mezinárodní výtvarná soutěž „Krásná jako kvítka…je ta země…“ 
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11.3. Sportovní úspěchy našich žáků 

ZÁŘÍ 

ATLETICKÝ TROJBOJ  (4. – 5. třída) 

 1. místo – Michal Fíla (hod míčkem), Rozálie Pesslová (50 m) 

 2. místo – Barbora Krausová (skok daleký) 

 3. místo – Vanesa Valentová (hod míčkem), Zdeněk Hoření (hod míčkem),Kristýna Koděrová (50 m) 

SPORTOVNÍ DEN 5.– 9. třída (účast 125 žáků) 

MINIKOPANÁ 8. – 9. třída, 1. místo  

 

ŘÍJEN 

FLORBAL  dívky 6. – 7. třída, 2. místo – postup na KSD ZŠ 2016 

FLORBAL  dívky 8. – 9. třída, 2. místo – postup na KSD ZŠ 2016 

FLORBAL  4. – 5. třída, 2. místo 
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TÝNECKÁ LAŤKA 

 1. místo – Mirek Foršt 

 3. místo – Kristýna Němečková, Kateřina Kukalová 

 4. místo – Zdena Táborská 

 

LISTOPAD 

FLORBAL 6. – 7. třída chlapci, 5. místo – postup na KSD 2016 

FLORBAL 8. – 9. třída chlapci, 4. místo – postup na KSD 2016 

MINIVOLEJBAL (oranžový)  3 .– 4. třída, 3. místo 

 Adam Patočka, Marek Soukup, Nikola Hladíková 
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PROSINEC 

NEJRYCHLEJŠÍ PÁŤÁK Rozálie Pesslová, 2. místo 

VÁNOČNÍ LAŤKA Michal Vacek, 3. místo 

LEDEN 

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ – BENECKO 
32 žáků, závody – lyže slalom, snowboard slalom 

ÚNOR 

PODĚBRADSKÁ LAŤKA 

 1. místo – Kristýna Němečková, Miroslav Foršt, Martin Patočka 

 2. místo – Veronika Michalková, Vojtěch Pavlas 

 3. místo – Kateřina Malečková, Eric Štípek 
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BŘEZEN 

BASKETBAL  8. – 9. třída chlapci, 3. místo 

DUBEN 

OSECKÁ LAŤKA Miroslav Foršt, 2. místo 

SÁLOVÁ KOPANÁ 6. – 7. třída, 3. místo, postup na KSD 2016 

SÁLOVÁ KOPANÁ  8. – 9. třída, 2. místo, postup na KSD 2016 

KVĚTEN 

McDonald’s Cup 1. – 3. třída, 1. místo, postup na KSD 2016 

Krajské finále – Neratovice – 6. místo  

McDonald’s Cup  4. – 5. třída, 3. místo, postup na KSD 2016 
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ČERVEN 

KSD ZŠ 2016 

Celkové umístění 4. místo 

Reprezentovalo 156 žáků 

Zisk medailí 8 zlatých, 6 stříbrných, 6 bronzových 

Úspěšnost ve sportech 

1. místo – fotbal, florbal 

3. místo – basketbal 

4. místo – sportovní střelba 

5. místo – volejbal, plavání (3–2–2) 

6. místo – korfbal, stolní tenis 

9. místo – aerobic 

10. místo – atletika 

12. místo – cyklistika  

Bronzové medaile 

 basketbal  8. – 9. třída chlapci 

 plavání  Dominik Duba (100 VZ), Kristýna Jurčíková (100 VZ) 

 atletika  Rozálie Pesslová (čtyřboj), Michal Vacek (skok vys.) 

 stolní tenis  Nikola Vašková 
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Stříbrné medaile 

 florbal 8. – 9. třída chlapci  

 korfbal  4. – 5. třída (Hanesová, Valentová, Nehasil, Jahoda) 

 plavání štafeta  (Pátková, Jurčíková, Duba, Vokoun) 

 sportovní střelba  Štěpánka Drahotová 

 atletika  Rozálie Pesslová (800 m) 

 plavání  Anna Pátková (100 VZ) 

 

Zlaté medaile 

fotbal 1. – 3. třída  

fotbal 4. – 5. třída  

fotbal 8. – 9. třída  

florbal  6. – 7. třída dívky 

atletika Rozálie Pesslová (60 m) 

plavání  Anna Pátková (50 m znak) 

 Kristýna Jurčíková (50 m znak) 

 Roman Vokoun (50 m znak) 
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Nejlepší olympionici 

 zlaté  stříbrné  bronzové 

Anna Pátková 1  2  0 

Rozálie Pesslová  1   1   1 

Kristýna Jurčíková 1   1   1 

Roman Vokoun  1   1   0 

 

11.3.1. Sportovec roku 

 1. MATĚJ ZELENKA  

 2. JAN VLÁŠEK 

 3. IGOR ČERVEŇÁK 

 4. ZDENĚK PROKŮPEK 

 5. MICHAL VAŠEK 

 6. ŠIMON ČEJKA 

 7. VOJTĚCH PAVLAS 

 8. JAN ŠINDELÁŘ 

 9. DOMINIK DUBA 

 10. MIROSLAV FORŠT (6. třída !!!)  
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12. Akce školy ve školním roce 2015/2016 

1. 9. 2015 Slavnostní zahájení školního roku 

2. 9. 2015 Třídnické práce, seznámení se školním řádem, poučení BOZP 

 
Adaptační kurz 7. B 

3. 9. 2015 Návštěva dopravního hřiště 5. B 

 
Adaptační kurz 6. třídy, 7. A 

7. 9. 2015 Adaptační kurz 6. třídy, 7. A 

8. 9. 2015 Adaptační kurz 6. třídy, 7. A 

9. 9. 2015 Adaptační kurz 6. třídy, 7. A 

10. 9. 2015 Adaptační kurz 6. třídy, 7. A 

11. 9. 2015 Muzikál Mýdlový princ 

 
Sportovní čtyřboj 

21. 9. 2015 Divadelní představení Princové jsou na draka 1. - 3. třídy 

22. 9. 2015 Atletický trojboj 

29. 9. 2015 Den jazyků 

30. 9. 2015 Přespolní běh 

2. 10. 2015 Hudební akce 1. - 3. třídy 

 
Hudební program 4. - 6. třídy 

7. 10. 2015 TPCA - výtvarná soutěž 

9. 10. 2015 Dopravní hřiště 5. A 

 
Návštěva knihovny 1. A 

 
Minifotbal 

12. 10. 2015 Burza škol 9. třídy 

13. 10. 2015 Návštěva muzea 4. A 

 
Burza škol 

14. 10. 2015 Stolní tenis 

16. 10. 2015 Návštěva knihovny 9. A 

20. 10. 2015 Divadelní představení - Ať žijí duchové 3. - 4. třídy 

21. 10. 2015 Návštěva knihovny - beseda s výtvarníkem Dudkem 6. třídy 

22. 10. 2015 Návštěva muzea - dílna 4. B 

23. 10. 2015 Návštěva knihovny 9. B 

 
Stolní tenis 

26. 10. 2015 Návštěva IPS 9. B 

27. 10. 2015 Tonda Obal na cestách - EVVO 

 
Divadelní představení - Amundsen 7. B 

 
Florbal 4., 5. ročník 

 
Exkurze Kuks - baroko 8. třídy 

2. 11. 2015 Návštěva IPS - volba povolání 9. A 

4. 11. 2015 Zkrocení zlé ženy - divadelní představení 8. třídy, 9. třídy 

6. 11. 2015 Týnecká laťka 
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9. 11. 2015 Do třetice všeho - divadelní představení 2. třídy 

10. 11. 2015 Florbal 6. - 7. třídy 

11. 11. 2015 Krajské kolo v kopané 

16. 11. 2015 Filmové představení - Běž chlapče, běž 8. - 9. třídy 

18. 11. 2015 Finále fotbal chlapci 6. - 7. třídy 

24. 11. 2015 Tajemný hrad v Karpatech-divadelní představení 5. - 7. třídy 

 
Městská policie 1. A 

25. 11. 2015 Projekt Jarmark 6. třídy 

 
Městská policie 1. B 

26. 11. 2015 Dílna řemesel 9. A 

 
Dopravní výchova 5. třídy 

 
Dokumentární film Afrika 6. - 9. třídy 

27. 11. 2015 Florbal 8. - 9. třídy 

30. 11. 2015 Florbal finále 

2. 12. 2015 Projekt Jarmark 9. B 

 
Macharovo pero - slavnostní vyhlášení literární soutěže 

3. 12. 2015 Dětský čin roku - slavnostní vyhlášení vítězů 

 
Den otevřených dveří a Vánoční Jarmark 

4. 12. 2015 Florbal turnaj 6. - 7. třídy 

 
Možná přijde i Mikuláš… 

7. 12. 2015 Princezna se zlatou hvězdou - divadelní představení 3. třídy 

9. 12. 2015 Florbal - 8. - 9. třídy 

10. 12. 2015 Školička pro předškoláky - Čtenářská dílna 

11. 12. 2015 Teplákový den - akce Školního parlamentu 

14. 12. 2015 Spaní ve škole 4. A 

15. 12. 2015 Vánoční laťka 

17. 12. 2015 Minivolejbal 3. - 4. třídy 

 
Vánoční exkurze Praha a spaní ve škole 9. B 

18. 12. 2015 Slavnostní vánoční rozloučení 

21. 12. 2015 Filmové představení Popelka 1. - 5. třídy 

 
Schoolmanie 1. - 5. třídy 

 
Vánoční exkurze - Praha 6. - 9. třídy 

22. 12. 2015 Projekt Vánoce - vánoční rozloučení ve třídách 

4. 1. 2016 Lyžařský výcvik 5. - 9. ročník 

5. 1. 2016 Lyžařský výcvik 5. - 9. ročník 

6. 1. 2016 Lyžařský výcvik 5. - 9. ročník 

7. 1. 2016 Lyžařský výcvik 5. - 9. ročník 

8. 1. 2016 Lyžařský výcvik 5. - 9. ročník 

21. 1. 2016 Zápis do 1. tříd 

 
Exkurze - památky Kolína 9. B 

 
Exkurze Kolín - památky 9. A 
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22. 1. 2016 Zápis do 1. tříd 

27. 1. 2016 Pythagoriáda 4. - 5. třídy 

28. 1. 2016 Návštěva Městské policie - preventivní program 

 
Slavnostní předávání vysvědčení 

 
Bruslení  

3. 2. 2016 Návštěva Městské policie - preventivní program 9. B 

 
Mivolejbal 

4. 2. 2016 Česká kuchařka - divadelní představení 8. - 9. třídy 

16. 2. 2016 Zeměpisná olympiáda - okresní kolo 

17. 2. 2016 Figarovo studio - dokumentární film 6. B, 8. B 

18. 2. 2016 Muzikál Angelika 

 
Olympiáda angl. jazyka-okr. kolo 

23. 2. 2016 Městská policie - preventivní program 5. B 

24. 2. 2016 Sálová kopaná 

25. 2. 2016 Poděbradská laťka 

26. 2. 2016 Městská policie - preventivní program 

1. 3. 2016 Finále sálová kopaná 

2. 3. 2016 Projekt Karel IV. 

7. 3. 2016 Vývoj české hudby 

8. 3. 2016 Fotbal turnaj 

 
Výstava Karel IV. 

9. 3. 2016 Výstava Karel IV. 

10. 3. 2016 Výstava Karel IV. 

11. 3. 2016 Výstava Karel IV. 

14. 3. 2016 Celoškolní projekt Karel IV. 

 
Výstava Karel IV. 

15. 3. 2016 Výstava Karel IV. 

 
Osecká laťka 

 
Sibyla muzikál 

 
Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže 

16. 3. 2016 Jan Hus - dokumentární film, 7. - 9. třídy 

 
Pomlázkování - Kutná Hora 

 
Basketbal chlapci 

 
Výstava Karel IV. 

17. 3. 2016 Jarní školička 

 
Basketbal dívky 

 
Výstava Karel IV. 

18. 3. 2016 Výstava fotografií Josef Sudek 6. B 

 
Fotbal - finále 

 
Výstava Karel IV. 

23. 3. 2016 Pomlázkování - Kutná Hora 1. a 3. třídy 
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31. 3. 2016 Literární pořad 9. třídy 

1. 4. 2016 Městská policie - preventivní program, 5. A 

4. 4. 2016 Pythagoriáda 

6. 4. 2016 Karel IV. a jeho družina 

7. 4. 2016 Kapřík - beseda se spisovatelem 4. třídy 

13. 4. 2016 Den Země 

14. 4. 2016 Návštěva knihovny 1. třídy 

15. 4. 2016 Tváří v tvář - lektorský program v muzeu 7. B 

20. 4. 2016 Výstava Životní prostředí a my 5. třídy 

 
Atletický čtyřboj 

21. 4. 2016 Ať žijí duchové 

 
Čarodějnická školička pro předškoláky 

 
McDonald's Cup - turnaj 

 
Dopravní hřiště 5. B 

22. 4. 2016 Klub vojenské historie 

 
Beseda Karel IV. 

 
Životní prostředí a my 

 
McDonald's Cup - turnaj 

25. 4. 2016 Návštěva dílen 8. B 

 
Škola v přírodě 2. třídy 

26. 4. 2016 Škola v přírodě 2. třídy 

 
Štafetový pohár 

27. 4. 2016 Škola v přírodě 2. třídy 

 
NA SEVER 8. B 

28. 4. 2016 Škola v přírodě 2. třídy 

29. 4. 2016 Škola v přírodě 2. třídy 

2. 5. 2016 Finanční gramotnost - Česká spořitelna 7. B 

3. 5. 2016 Výlet ŠD - Kutná Hora 

 
Vybíjená 

4. 5. 2016 Focení tříd 

5. 5. 2016 Pohár rozhlasu 

9. 5. 2016 Filipíny - filmové představení 6. - 9. třídy 

 
Škola v přírodě Kunžak 5. A 

10. 5. 2016 Škola v přírodě Kunžak 5. A 

 
Titanic - exkurze 7. B, 8. B 

11. 5. 2016 Škola v přírodě Kunžak 5. A 

12. 5. 2016 Škola v přírodě Kunžak 5. A 

 
Cyklistické závody 

13. 5. 2016 Škola v přírodě Kunžak 5. A 

 
Vědomostní soutěž Karel IV. 8. třídy 

16. 5. 2016 Dílny OSP 7. B 
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17. 5. 2016 Pohár rozhlasu - mladší žáci 

18. 5. 2016 Hrou proti AIDS 8. třídy 

 
Ochrana člověka za mimořádných událostí 6. třídy, 7. A 

 
Návštěva dílen 6. A 

19. 5. 2016 Hrou proti AIDS 9. třídy 

20. 5. 2016 Dopravní výchova - návštěva dopravního hřiště 5. A 

 
Odevzdání absolventských prací 

23. 5. 2016 Projekt - Dílny SOŠ stavební 7. A 

24. 5. 2016 McDonald's Cup - turnaj 

26. 5. 2016 Projekt Já, občan 9. B 

27. 5. 2016 Obhajoby absolventských prací 

30. 5. 2016 Škola v přírodě 3. třídy, 4. A 

31. 5. 2016 Škola v přírodě 3. třídy, 4. A 

 
Obhajoby absolventských prací 

1. 6. 2016 Škola v přírodě 3. třídy, 4. A 

 
Obhajoby absolventských prací 

2. 6. 2016 Škola v přírodě 3. třídy, 4. A 

 
Projekt Já, občan 9. A 

 
Exkurze - Pražský hrad 7. třídy 

3. 6. 2016 Škola v přírodě 3. třídy, 4. A 

 
Kolínské sportovní dny 

6. 6. 2016 Škola v přírodě Zbraslavice 1. třídy 

 
Kolínské sportovní dny 

7. 6. 2016 Škola v přírodě Zbraslavice 1. třídy 

 
Kolínské sportovní dny 

8. 6. 2016 Škola v přírodě Zbraslavice 1. třídy 

 
Kolínské sportovní dny 

9. 6. 2016 Škola v přírodě Zbraslavice 1. třídy 

 
Kolínské sportovní dny 

10. 6. 2016 Škola v přírodě Zbraslavice 1. třídy 

 
Filmové představení OPERKY 2. - 3. třídy 

 
Kolínské sportovní dny 

13. 6. 2016 Slavnostní zakončení KSD 

 
Návštěva knihovny 2. třídy 

 
Škola v přírodě 4. B, 5. B 

14. 6. 2016 Škola v přírodě 4. B, 5. B 

 
Exkurze Praha 7. třídy 

15. 6. 2016 Škola v přírodě 4. B, 5. B 

 
Školní výlet 4. A 

 
Ekocentrum Pardubice 7. B 

16. 6. 2016 Škola v přírodě 4. B, 5. B 
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17. 6. 2016 Škola v přírodě 4. B, 5. B 

 
Síň slávy českého hokeje výběr 7. - 9. třídy (Kroužek košíkové) 

 
Exkurze Kutná Hora 9. A 

20. 6. 2016 Kurz Předcházíme závislostem 8. třídy 

21. 6. 2016 Kurz Předcházíme závislostem 8. třídy 

 
Exkurze Kutná Hora 7. B 

22. 6. 2016 Kurz Předcházíme závislostem 8. třídy 

 
Cyklovýlet 5. B, 9. A 

23. 6. 2016 Kurz Předcházíme závislostem 8. třídy 

 
Školní výlet Malá Skála 9. B 

24. 6. 2016 Školní výlet Malá Skála 9. B 

25. 6. 2016 Školní výlet Malá Skála 9. B 

26. 6. 2016 Školní výlet Malá Skála 9. B 

27. 6. 2016 Exkurze 9. B 

28. 6. 2016 Dětský den 

29. 6. 2016 Ochrana člověka za mimořádných situací 

 
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků 

30. 6. 2016 Slavnostní zakončení školního roku, předávání vysvědčení 
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13.  Údaje o prevenci sociálně nežádoucích jevů 

Ve školním roce 2015/2016 byla prevence sociálně nežádoucích jevů založena na úzké spolupráci 

mezi vedením školy, školní metodičkou prevence, výchovnou poradkyní, školním psychologem, 

speciální pedagožkou a ostatními pedagogickými pracovníky. 

V tomto školním roce jsme navázali v prevenci rizikového chování na základy, které jsme si stanovili 

v předchozích letech. MPP byl realizován v průběhu celého školního roku, ve stejném časovém období 

byly získávány podklady i pro jeho vyhodnocení. Vyhodnocení MPP prováděno též v on-line aplikaci 

na webu krajského úřadu, kde ke škodě nevzniká žádná textová předloha, která by mohla být 

publikována. Program je zaměřen na tři cílové skupiny: žáky, pedagogy a rodiče. 

Školní preventivní program byl realizován podle minimálního preventivního programu. Byl zaměřen 

na prevenci všech sociálně nežádoucích jevů. 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. 

 optimalizace vztahů mezi žáky a učiteli (důvěra v učitele) 

V naší škole tradičně klademe důraz na kvalitní a podnětné využívání volného času našich žáků, 

a proto i ve školním roce  2015/2016 měli žáci možnost vybírat si z velké nabídky volnočasových aktivit. 

V rámci jednotlivých kroužků rozvíjíme nejenom vlohy a talent dle zálib, ale zároveň zde také otevíráme 

prostor pro výchovné působení na žáky. Naše škola nabízela více než 30 kroužků, které navštěvovali 

žáci 1. a 2. stupně. To umožnilo žákům projevit svoje záliby, koníčky, aktivně využívat svůj volný čas 

a možnost netrávit volné odpoledne „na ulici“. Nutno podotknout, že v rámci prevence a umožnění 

návštěvy kroužků co nejvíce žákům, byl v naší škole stanoven minimální poplatek ve výši 150,- Kč na 

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. Volnočasové aktivity 

našich žáků podporuje i projekt Prevence kriminality Města Kolína v částce 25 000,– Kč. 



Výroční zpráva 2015/2016 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

 

 65 

Snažili jsme se podporovat a rozvíjet pozitivní vztahy nejen v třídních kolektivech, ale i mezi žáky 

z různých tříd.  V průběhu roku jsme pořádali mnoho akcí a aktivit, v nichž jsme tyto pozitivní vztahy 

vytvářeli – celoškolní projekty, netradiční vyučování napříč školou, slavnostní společná setkávání, 

soutěže a další. 

Aby byla primární prevence co nejúčinnější, je nutné, aby se nejednalo pouze o jednorázové akce 

a aktivity, ale aby se stala součástí každodenního působení na žáky. Primární prevence je začleněna 

do školního vzdělávacího programu Škole úsměv sluší a je součástí výuky v jednotlivých předmětech. 

Jednotlivá témata primární prevence byla probírána v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů: 

Člověk a jeho svět, Výchova k občanství, Etika, Přírodopis, Český jazyk, Výtvarná a Tělesná výchova, 

Chemie a další. Škola má zpracovanou strategii začlenění prevence do jednotlivých ročníků 

Za velmi důležitou součást primární prevence považujeme i podporování pozitivních vztahů mezi 

rodiči a školou, a proto během roku zajišťujeme různé společné akce. Velmi oblíbenou se stal tradiční 

Vánoční jarmark, Den otevřených dveří, Školičky, Netradiční třídní schůzky a další.  

I v tomto školním roce se pravidelně scházel Školní parlament pod vedením paní učitelky Martiny 

Nezmeškalové. V parlamentu pracují zástupci všech tříd 4  - 9. ročníku. Scházeli se podle potřeby, 

obvykle jedenkrát za 14 dnů.  Na schůzkách se projednávaly návrhy týkající se veškerého školního 

života, a to jak ze strany žáků, tak ze strany vedení školy a ostatních pedagogů. Projednávaly se zde 

i problémy související se špatným chováním žáků a společně se hledala řešení. Aktivně se žáci podíleli 

na životě školy a společně zorganizovali několik celoškolních projektů a aktivit. 

Nezastupitelnou úlohu v oblasti prevence měli naše Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku a kurzy 

Předcházíme závislostem pro starší žáky.  Kurzy stmelily třídy, prohloubily vzájemnou důvěru mezi žáky 

a učiteli, rozvíjely týmové dovednosti a dovednosti vztahové komunikace. 

Nedílnou součástí preventivní strategie je prevence záškoláctví. Na začátku školního roku byli rodiče 

informováni o správném postupu omlouvání absence svých dětí a upozorněni na možné sankce. 

Veškerá neomluvená absence byla ihned řešena třídními učiteli, výchovnou komisí. V případě 

podezření na záškoláctví či skryté záškoláctví škola spolupracovala s OSPOD. 

Veškeré výchovné problémy, neomluvené absence byly projednány na pedagogické radě. Rodičům 

byla nabídnuta pomoc ze strany třídního učitele, výchovného poradce, školního psychologa, speciální 

pedagožky či metodika prevence při řešení výchovných problémů. Školní psycholog navštěvoval třídy, 

prováděl jejich screening, vedl prožitkové programy. 

Během školního roku jsme nemuseli řešit problémy s alkoholem, cigaretami a návykovými látkami 

ve školy. Přesto z našeho šetření vyplynulo, že žáci se s nimi již setkali v prostředí mimo školu. Žáci byli 

informováni o jejich škodlivosti a zároveň byly připraveny preventivní programy pro třídy. Záškoláctví 

bylo řešeno ve spolupráci s OSPOD Kolín. Problematika šikany byla ve škole řešena ihned výchovnou 

komisí.  

Úzce jsme spolupracovali se SVP Kolín, PPP Středočeského kraje, odd. soc.-právní ochrany dětí, 

Policií ČR, Prostorem, o.s. a Městskou Policií. S Městskou policií v Kolíně spolupracujeme již několik let 

na systematické prevenci napříč všemi ročníky. Žáci se účastnili besed, navštívili služebnu, seznámili se 
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s kamerovým systémem v Kolíně, účastnili se soutěží pořádaných MP a zapojili se společně 

do charitativní akce při sběru víček pro postiženého chlapce. 

Stanovené cíle byly splněny. 
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14. 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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14.1. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

  

 pracovník termín 
studia 

instituce 
(VŠ/zařízení 
pro další 
vzdělávání) 

název akce financování 

1. Institucionální vzdělávání      

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů      

a) Studium v oblasti pedagogických věd Mgr. Jiří 
Mejda 

2014 -
2016 

Univerzita 
Palackého 
Olomouc 

Učitelství 
všeobecně 
vzdělávacích 
předmětů 
pro 2. 
stupeň –
informatika  

samoplátce 

b) Studium pedagogiky      

c) Studium pro asistenta pedagoga      

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      

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. 
Dotkněte se inovací – vytváření výukových materiálů pro výuku s využitím tabletů. 
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14.2. Kurzy a semináře v rámci DVPP 

Vedení školy 

Pracovní porada ředitelů škol Kolín Město Kolín Mgr. Miroslava Průšová 

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

Asociace ředitelů ZŠ AŘZŠ PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 
Mgr. Miroslava Průšová 

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

Job – shadowing – zahraniční stáž   - Slovensko - 
Mošovce 

DZS – ERASMUS+ PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Job – shadowing – zahraniční stáž   - Španělsko - 
Luarca 

Projekt ESF – výzva 
č.56 

Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 

Webinář – průběžná zpráva - pro příjemce grantu 
ERASMUS+ 

DZS PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Právní předpisy ředitele ZŠ VISK PhDr. et Mgr.. Iva Lokajová 

Smlouvy s dodavateli – registr smluv VISK PhDr. et Mgr.. Iva Lokajová 

Šablony krok za krokem VISK PhDr. et Mgr.. Iva Lokajová 

Závěrečná konference k projektu Dotkněte se 
inovací 

BOXED s.r.o Mgr. Miroslava Průšová 
PhDr. et Mgr.. Iva Lokajová 

Změny právních předpisů 2016 VISK Mgr. Miroslava Průšová 
PhDr. et Mgr.. Iva Lokajová 

Sociální služby v Kolíně OSPOD Kolín PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

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

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

Konzultační centra – výcvik dovedností lektora – 
projekt Tvořivá matematika 

IDV, o.p.s. PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Jak mít v pořádku dokumentaci ZŠ a SŠ z hlediska 
požadavků právních předpisů aneb postupy, 
požadavky a zaměření ČŠI 

PAU – Mgr. Drábek PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Učitelé 

BOZP  Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Zdravotník zotavovacích akcí 

1. pomoc – zážitkový kurz 

 Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Erasmus – zahraniční stáž 

job shadowing - Slovensko 

ZŠ Mošovce Mgr. Michaela Holá 

Mgr. Iva Zatřepálková 

Erasmus – zahraniční stáž 

job shadowing - Turecko 

Izmit Mgr. Šárka Fantová 

Erasmus – jazykový pobyt – Malta European School of English 

Ltd. 

Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda 

Čechová, PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Žáci s odlišným mateřským 

jazykem 

Meta Mgr. Irena Königsmarková,  

Lucie Jančigová 

Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení 

Kritické myšlení z. s., Nina 

Rutová 

Mgr. Anna Vojáčková, Mgr. Linda 

Čechová, Mgr. Šárka Rosenbergerová 

Čtenářská dílna Základní škola Kolín V., 

Mnichovická 62 

Všichni učitelé 1. stupně + učitelé 

českého jazyka 2. stupně 
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Anglický jazyk Základní škola Kolín V., 

Mnichovická 62 

Učitelé 1. a 2. stupně 

Nápadité Vánoce Kolín DVPP Dáša Dusová 

Celostátní seminář vychovatelek 

školní družiny 

Praha NIDV Dáša Dusová 

Rozvoj učitelských dovedností       RWCT Mgr. Šárka Hájková 

Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení 

RWCT Mgr. Monika Čechová 

Metoda Hejného v matematice pro 

II. stupeň 

H-MAT Mgr. Klára Horáčková,  

Mgr. Jaroslava Urbancová 

Zlomky – metoda Hejného H-MAT Mgr. Klára Horáčková,  

Mgr. Jaroslava Urbancová 

Metoda Hejného v matematice pro 

I. stupeň 

H-MAT Mgr. Klára Horáčková,  

Mgr. Jaroslava Urbancová 

Konzultační centra IDV Mgr. Šárka Růžková,  

PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Změny zákona PPP Kolín Mgr. Šárka Růžková 

Stolpersteine SOŠ stavební Kolín Mgr. Šárka Hájková 

Mentor anglického jazyka British Council Mgr. Aleš Polívka 

Dotkněte se inovací pro IT Boxed Mgr. Aleš Polívka 

Jak zaujmout žáky v hodinách 

anglického jazyka (8.+ 9. r.) 

VISK Mgr. Zuzana Kulichová 

Tablety do přírodovědných 

předmětů 

SPŠ Kladno - projekt Mgr. Martina Nezmeškalová 

Mentoring pro učitele fyziky NIVD Mgr. Martina Nezmeškalová 

Kurz mentoringu AISIS Mgr. Martina Nezmeškalová 

Případová konference OSPOD Kolín Mgr. Eva Nováková 

Karel IV. a jeho doba MK Kolín Mgr. Šárka Hájková 

Cizinec ve škole Meta Mgr. Irena Königsmarková 

Inkluze – jak na ni? PPP Kolín Mgr. Šárka Růžková 

Školení Jan Hus Knihovna J. A. Komenského Mgr. Dana Tvrzníková, 

Mgr. Šárka Hájková 

McDonald´s cup – školení ASŠ Mgr. Vladimír Zeman 

Job shadowing – zahraniční stáž – 

Španělsko – Luarca  

ESF – výzva č. 56 Mgr. Zuzana Kulichová, PhDr. et Mgr. 

Iva Lokajová, Mgr. Klára Horáčková 

Výměna zkušeností – čtenářské 

dílny – návštěva ze ZŠ Mnichovice 

Základní škola Kolín V., 

Mnichovická 62 

Učitelé 1. stupně 

Od demokracie….. Knihovna J. A. Komenského Mgr. Dana Tvrzníková, 

Mgr. Šárka Hájková 

Sociální služby města Kolína Město Kolín Mgr. Šárka Růžková 

Letní škola matematiky profesora 

Hejného 

H-MAT Mgr. Klára Horáčková, 

Mgr. Jaroslava Urbancová 

Veletrh nápadů učitelů fyziky Asociace učitelů fyziky Mgr. Martina Nezmeškalová 
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15. Volnočasová činnost našich žáků 2015/2016 

Škola se i ve školním roce 2015/2016 prezentovala tradičně bohatou nabídkou zájmových činností. 

V rámci kroužků žáci 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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16. Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2015/2016 

Letošní školní rok 2015/2016 zahájila školní družina svou činnost zápisem žáků dne 1. září 2015. 

I letos byl o školní družinu velký zájem. Bylo zapsáno 150 žáků a otevřeno pět oddělení. 

I.   oddělení – vychovatelka Veronika Ulrichová 

II.  oddělení – vedoucí vychovatelka Dáša Dusová 

III. oddělení -  vychovatelka Jana Chlubná 

IV. oddělení – vychovatelka Tereza Kašparová, DiS., od března 2016 Bc. Denisa Černá 

V.  oddělení -  vychovatelka Mgr. Lucie Haltufová 

Ranní provoz začíná v 6:15 a končí v 7:45 hodin. Poté jdou žáci na vyučování. Odpolední provoz 

školní družiny končí v 17:00 hodin. 

Na začátku školního roku se rodiče seznámili s vnitřním řádem ŠD a obdrželi informace pro rodiče. 

Také letos mají možnost každodenně nahlédnout do jednotlivých oddělení a prohlížet si na chodbách 

výzdobu našich žáků. 

Plán činnosti ŠD pro rok 2015/2016 vychází ze školního vzdělávacího programu ŠVP pro školní 

družinu – Hrajeme si s úsměvem. Součástí ŠVP jsou projekty ŠD. Plán je vyvěšen na webových stránkách 

školy v sekci pro školní družinu. 

Na začátku školního roku se žáci seznámili s vnitřním řádem ŠD a školy, s režimem ve školní družině, 

s hygienickými návyky a stolováním ve škole a v nedaleké jídelně. Byli poučeni o bezpečnosti a chování 

při cestě do jídelny. Paní vychovatelky prvňáčky provedly školou, aby se v ní dobře orientovali. 

V projektu „My jsme kamarádi“ jsme si povídali o pravidlech chování ke kamarádům a vzájemné 

pomoci mezi sebou. Na práci ve skupinách se zaměřilo první oddělení. 

V dalším projektu ŠVP – Poznáváme školu, okolí školy a své město jsme využili pěkného zářijového 

počasí a chodili na vycházky po Kolíně. Také jsme navrhovali své vlastní erby. 

V mezinárodní dětské výtvarné soutěži v oboru kresby a grafiky s názvem „Krásná jako kvítka…je ta 

země…“ na téma Moje město získaly diplom Eliška Kmochová, Nela Černá, 

Adéla Šotolová, Aneta Špačková, Tereza Beranová, Nikola Vašáková – žačky z prvního a druhého 

oddělení ŠD. 

Pro akci města Krnov „Slet berušek v Česku 2015“ jsme na konci školního roku vyráběli a kreslili 

berušky. Vyhodnocení proběhlo začátkem září. Na druhém místě ve druhé kategorii se umístila Nela 

Poláková a Barbora Klepalová z pátého oddělení. 

Dne 23. září jsme ve školní družině otvírali pomyslným klíčem podzim. Převlékli jsme se do barev 

Země – žluté a hnědé, přednesli podzimní báseň pedagogickému sboru naší školy, zahráli si podzimní 

hry a tvořivou činností ztvárnili „babí léto“. Některé nápady jsme čerpali z časopisu Pastelka, ve kterém 

je celoroční projekt zaměřen na „Čtvero ročních období“. 
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Na konci měsíce jsme se připravovali na III. výstavku pro veřejnost ke Dni zvířátek s názvem „Život 

hmyzu“.  Paní vychovatelky žákům připomněly státní svátek Den české státnosti, který se slaví 28. září. 

Poučily je o bezpečnosti a chování v tento den.  

Měsíc říjen jsme začali oslavou Světového dne zvířat. Uspořádali jsme III. výstavu výtvarných prací 

pro veřejnost, která měla v letošním roce název „Život hmyzu“. Odpoledne měly paní vychovatelky 

připravený program o zvířátkách. V některém oddělení byla využita interaktivní tabule k získávání 

znalostí o životě hmyzu, v jiném oddělení se pořádala „Broučkiáda“, v dalších odděleních se hrály 

„zvířátkové“ hry. 

V projektu ŠVP školní družiny jsme se zaměřili na pohyb v tělocvičně. Hráli jsme pohybové a míčové 

hry a hojně využívali sportovní náčiní. Za vhodného počasí jsme chodili na vycházky po okolí nebo 

využívali školní hřiště k utužování zdraví a odolnosti organizmu žáků.  

Kouzlení podzimní přírody jsme spojili s oslavou Dne stromu. Chodby školy jsme vyzdobili výkresy 

se stromy a podzimní tématikou.  

Prvňáčci se seznámili se školní knihovnou a jako ostatní žáci ji začali využívat k půjčování knih 

pro četbu ve školní družině nebo doma. 

Školní družina se zapojila do výtvarné soutěže vyhlášené Městskou knihovnou Kolín na téma 

„Čtyřlístek a jeho přátelé v Kolíně“. 

Před podzimními prázdninami jsme si připomněli státní svátek Den vzniku samostatného českého 

státu 28. 10. 1918. Všichni žáci byli řádně poučeni o bezpečnosti a chování o státním svátku 

a o podzimních prázdninách.   
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 Listopad jsme ve školní družině začali oslavou podzimu. Pro žáky jsme připravili tematický program, 

jehož součástí bylo „dýňování“ – tedy vyrábění dýňových strašidel. Další oddělení využilo interaktivní 

tabule k vyvolání „strašidelné“ atmosféry, pouštěly se halloweenské zvuky, diskutovalo se o Dušičkách 

a Halloweenu a vše bylo završeno promítáním strašidelného filmu pro děti. Opomenuto by nemělo být 

ani vytváření masek k tomuto programu a zdobení oblečení lístečky a podzimními motivy v jiných 

odděleních. 

Tento měsíc jsme se účastnili bleskové výtvarné soutěže projektu Happysnack – školní automat 

na zdravou svačinku s názvem „Jaro, léto, podzim, zima, zdravá strava je vždy príma!“ 

Na zdravou stravu jsme navázali péčí o své zdraví. Také jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla. 

Ve výtvarné soutěži vyhlášené Městskou knihovnou v Kolíně na téma „Čtyřlístek a jeho přátelé 

v Kolíně“ zvítězila Tereza Černá z druhého oddělení. Druhé oddělení navštívilo Městskou knihovnu 

v Kolíně, kde se podívalo na výstavu „Čtyřlístků“ a prohlédlo si nabídku knih v dětském oddělení. 

Připomněli jsme si státní svátek Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 1989. Žáci byli poučeni 

o bezpečnosti a chování o tomto svátku. 

Projekt  ŠVP školní družiny s názvem „Vánoční jarmark“ jsme připravovali téměř od začátku 

listopadu. Každé oddělení vytvářelo výrobky pro charitativní akci celoškolního projektu. 

Celý prosinec byl ve znamení kouzlení vánoční atmosféry. Vyzdobili jsme chodby školy vánoční 

a zimní tématikou. V atriu školy jsme na vánoční stromek navěsili hvězdičky a přidali k nim přání nejen 

k Vánocům, ale i do nového roku. Ve všech odděleních vyrobili žáci mnoho hezkých výrobků 

pro Vánoční jarmark. V den otevřených dveří byl zpřístupněn kostel sv. Víta. Školní družina kostelík 

navštívila a prožila v něm příjemné chvilky adventního odpoledne.  

Tvořivou formou jsme si připomněli zvyky a tradice čertů, Mikulášů a andělů. V prvním oddělení 

probíhal mikulášský karneval a ve třetím oddělení se uskutečnil pekelně čertovský rej.  

V bleskové výtvarné soutěže projektu Happysnack – školní automat na zdravou svačinku s názvem 

„Jaro, léto, podzim, zima, zdravá strava je vždy príma!“ byly vybrány výkresy Nikoly Koděrové a Sandry 

Koutské z prvního oddělení. Obrázky byly použity pro sestavení stolního kalendáře Happysnack pro rok 

2016. 
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Adventní období jsme zakončili výrobou přáníček a drobných 

dárků k Vánocům.  

Poslední akcí školní družiny bylo vítání zimy. První zimní den jsme 

přivítali v barvě vody – modrobílé. Uspořádali jsme průvod po škole, 

kde žáci v modrobílém oblečení přednesli básně o zimě 

a pomyslným klíčem otevřeli zimní období.  

Na závěr tohoto roku paní vychovatelky poučily žáky 

o bezpečnosti a chování o vánočních prázdninách.  

Na začátku ledna jsme uskutečnili průvod Tří králů v prostorách 

školy. Zazpívali jsme píseň „My tři králové jdeme k vám…“ a popřáli 

všem šťastný nový rok 2016.  

Pro předškoláky, kteří přišli k zápisu do naší školy, jsme vyrobili 

drobné dárečky. 

Sněhovou nadílku jsme využili ke sněhovým radovánkám. Pokud 

sníh nebyl, hráli jsme si na školním hřišti nebo jsme chodili 

na vycházky v okolí školy.  

Projekt ŠVP školní družiny s názvem „Poznáváme své město“ byl 

začleněn do činnosti v každém oddělení. Použili jsme k tomu 

interaktivní tabuli a poznávali tak pamětihodnosti a akce města 

Kolína. 

Druhé oddělení využilo nabídku Základní školy Ovčárecká 

navštívit TechCentrum. Žáci v nově vybudovaném technickém 

centru montovali různé věci z nabízených konstruktivních 

stavebnic. 

Školní družina se účastnila výtvarné soutěže s názvem „Přechod 

se za nás nerozhlédne“. Kreslili jsme obrázky s dopravní tématikou 

a povídali si o tom, jak se máme správně chovat v silničním provozu.  

V den vysvědčení paní vychovatelky poučily žáky o bezpečnosti 

a chování o pololetních prázdninách. 
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V únoru jsme uskutečnili celodružinovou soutěž ve stolní hře „Člověče, nezlob se!“. 

O svátku svatého Valentýna jsme si povídali, vyráběli srdíčka a první oddělení si tento zvyk zpestřilo 

Valentýnským bálem. Dalším projektem ŠVP školní družiny byl karneval. Letos jsme se zaměřili na živly 

přírody. Žáci se převlékli za oheň, vodu, déšť, sníh… a prožili hezké „disko-živelné“ odpoledne. Také se 

plnily různé úkoly zaměřené na rychlost, pohotovost a obratnost. Paní vychovatelky poučily žáky 

o bezpečnosti a chování o jarních prázdninách, které byly tento měsíc. Celý měsíc březen byl zaměřen 

na projekt ŠVP školní družiny „Čtení nás baví“. Povídali jsme si o knihách a četli jsme si z nich. Zúčastnili 

jsme se výtvarné soutěže „Kniha a já“. Byl součástí projektu „Děti malují pro Konto Bariéry“, kterou 

pořádá Středisko volného času Lužánky. Druhé oddělení navštívilo Městskou knihovnu v Kolíně, kde si 

žáci prohlédli prostory dětského oddělení a oživili si výpůjční řád knihovny. 
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Dále jsme se účastnili výtvarné soutěže Klubu pro obnovu Řepařské drážky na téma „Můj vysněný 

vláček“. Ve výtvarné soutěži s dopravní tématikou „Přechod se za nás nerozhlédne“ byli úspěšní 

se svými obrázky žáci z prvního a čtvrtého oddělení: Radek Novák, Vojtěch Švarc, Kateřina Váňová 

a Veronika Grumlová.  

První jarní den ve školní družině byl ve znamení zelené barvy – barvy růstu trávy a listů. Žáci 

v zeleném oblečení pomyslným klíčem otevírali jarní období. První a druhé oddělení bylo na vycházce, 

kde vynášelo zimu vhozením „Morany“ do řeky Labe. S jarem jsme si připomněli Den vody, který se 

slaví 22. března. 

Na konci měsíce jsme vyzdobili chodby školy jarními a velikonočními motivy. Povídali jsme si 

o zvycích a tradicích Velikonoc. Žáci byli poučeni o bezpečnosti a chování o nadcházejících prázdninách. 

V dubnu – Měsíci bezpečnosti jsme se zaměřili na prevenci úrazů, osvojovali si základy první pomoci 

a připomněli si, jak se bezpečně chovat na silnicích jako chodci a jako cyklisti. 

Žáci se účastnili mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky „Krásná jako 

kvítka…je ta země…“ na téma: Rodina. Také kreslili obrázky pro další výtvarnou soutěž „Máme rádi 

přírodu“ s hlavním tématem Zaostřeno na přírodu, kterou pořádalo hnutí Brontosaurus. Ve výtvarné 

soutěži na téma „Můj vysněný vláček“ pořádané Klubem pro obnovu Kolínské řepařské drážky získala 

třetí místo ve třetí kategorii Barbora Klepalová z pátého oddělení a ve druhé kategorii bodoval 

Vít Husák z prvního oddělení.  

Školní družina se připojila ke školnímu projektu Den Země. Akci nazvala Den mimozemšťanů. Své 

představy o mimozemšťanech žáci kreslili na chodníky před naší školou. Druhé oddělení navštívilo 

Výstavu o životním prostředí v Městském společenském domě v Kolíně pořádané ke Dni Země. 

 

Konec měsíce byl završen rejem čarodějů a čarodějnic s čarodějnickým programem. 

Na začátku května jsme si připomněli významné květnové dny: Svátek práce, Pražské povstání a Den 
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osvobození od fašismu.  

Povídáním o významu hasičského záchranného sboru, o hasicích přístrojích a důležitých telefonních 

číslech jsme oslavili Den hasičů.  

Pro maminky ke Svátku matek jsme vyrobili přáníčka a drobné dárečky. I letos jsme nezapomněli 

na Mezinárodní den rodiny. 

Rozkvetlou přírodu jsme pozorovali na odpoledních vycházkách. Za pěkného počasí jsme využívali 

školní zahradu s herními prvky a školní hřiště k míčovým hrám. Za nepříznivého počasí jsme chodili 

do tělocvičny.  

Druhé oddělení jelo na výlet do Kutné Hory. Žáci si prohlédli kostnici v kostele Všech svatých v Sedlci 

a v nedaleké výrobní dílničce svíček si vytvořili několik dárečků pro maminky k Svátku matek. 

Druhé oddělení se účastnilo akce „Bezpečnost na silnicích – první pomoc“, kterou pořádal Oblastní 

spolek Českého červeného kříže na Karlově náměstí. 

Tento měsíc jsme kreslili obrázky do bleskové soutěže Happysnack – školní automat na zdravou 

svačinku na téma „Nakresli si kreditku“ – staň se autorem designu nové edice kreditky pro příští školní 

rok. 

I tento rok jsme uspořádali sportovní soutěž mezi odděleními školní družiny. Soutěžilo se ve čtyřech 

disciplínách: skol daleký z místa, běh 60 m, hod na cíl a sedy, lehy.  

V květnu a červnu se některé paní vychovatelky v rámci školy účastnily škol v přírodě. Na výlet 

do Poděbrad se vydalo třetí oddělení. První červnový den jsme se žáky školní družiny oslavili 

Mezinárodní den dětí. 

Na Kolínských sportovních dnech jsme našim zúčastněným sportovcům fandili. Celkově se umístili 

na pěkném čtvrtém místě.  

Se žáky jsme si povídali o tradiční kolínské hudební slavnosti Kmochův Kolín. 

Třetí oddělení navštívilo nahrávací studio v ZŠ Bezručova. Zde si žáci vyzkoušeli práci s kamerou 

a audionahrávání. 

Tento měsíc jsme vytvářeli obrázky pro výtvarnou soutěž, kterou vyhlásila ZOO Chleby s tématikou 

„Exotika z blízka“. První letní den jsme oslavili v barvě ohně – navázali jsme na další živly přírody. 

V přeskocích přes dlouhé lano jsme vyhodnotili nejlepšího chlapce - „Švihadlového prince“ 

a nejlepší dívku - „Švihadlovou princeznu“ z každého oddělení.  

Poslední týden v červnu jsme si všichni povídali o tom, jak se na prázdniny těšíme, a kde je budeme 

trávit. Paní vychovatelky všechny žáky poučily o bezpečnosti a chování během hlavních prázdnin. Školní 

rok 2015/2016 jsme ukončili „Námořnickým odpolednem“ spojeným s plněním úkolů a sladkými 

odměnami. Od září tohoto roku máme krásné nové školní hřiště a nové herní prvky. Jak nám počasí 

dovolilo, toto hřiště jsme navštěvovali celoročně. Pro utužování těla jsme využívali tělocvičnu a vydali 

se na krátké a dlouhé vycházky např. do lesoparku Borky nebo na Kmochův ostrov. 

Do otevřeného klubu Céčko jsme letos chodili pravidelně. Žáci si tam mohli zahrát stolní fotbálek, 

ping-pong, kulečník a různé společenské hry. Pro výtvarníky byly připravené tvořivé dílny.  
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Tisková mluvčí České policie v Kolíně během dubna, května a června navštívila jednotlivá oddělení 

a poutavou formou přednášela o šikaně. 

Městská správa kin v Kolíně nabídla pro družinové děti zajímavé programy v kolínském kině. Této 

nabídky využila všechna oddělení. 
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17.Základní údaje o hospodaření školy 

Příjmy 

Prostředky od MÚ Kolín  2 570 000,00 Kč 

 od MÚ Kolín – odpisy budov    379 322,00 Kč 

 od MŠMT 15 172 620,00 Kč 

Projekt – uč. znak 33 050      222 751,00 Kč 

Účelová dotace-MÚ-kriminalita      25 000,00 Kč 

Účelová dotace MÚ-škol. psycholog      160 000,00 Kč 

Projekt – uč. znak 33052     460 132,00 Kč 

Projekt – uč. znak 33061      69 803,00 Kč 

Projekt – uč. znak 33457      513 845,00 Kč 

Účelová dotace-učebnice      88 000,00 Kč 

Čerpání z RF    107 995,00 Kč 

Čerpání IF      243 355,00 Kč 

Čerpání FO      85 000,00 Kč 

Dar      20 000,00 Kč 

Prostředky fondů  

Fond reprodukce IM    506 739,76 Kč 

Fond kulturních a soc. potřeb      7 494,69 Kč 

Rezervní fond    372 113,92 Kč 

Fond odměn      55 000,00 Kč 

Fond investičního majetku 22 240 613,80 Kč 

Poplatky od rodičů ŠD      120 000,00 Kč 

Poplatky zájmové kroužky      25 150,00 Kč 

Ostatní příjmy 600,00 Kč 

Účelová dotace MÚ 30 500,00 Kč 

Úroky       1 940,53 Kč 

Sběr     10 885,00 Kč 

Příjmy z pronájmu tělocvičny    194 100,00 Kč 
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Výdaje 

Neinvestiční: 

Náklady na platy pracovníků školy  9 976 438,00 Kč 

OPPP       80 000,00 Kč 

Náklady ú.z.33050      222 751,00 Kč 

Mzdové náklady + odvody ú.z.33457    513 845,00 Kč 

Mzdové náklady +odvody ú.z.33061      69 803,00 Kč 

Mzdové náklady + odvody ú.z.33052     460 132,00 Kč 

Zdravotní pojištění    898 366,00 Kč 

Sociální pojištění  2 495 483,00 Kč 

Zdrav.+ soc. poj. –FO       28 900,00 Kč 

Program protidrogové politiky       25 000,00 Kč 

Výdaje za učebnice       72 822,00 Kč 

DDHM – čerpání fondu      30 125,00 Kč 

Učební pomůcky do 3 000,-Kč – MÚ Kolín         16 621,00 Kč 

Učební pomůcky do 1 500,-Kč -MÚ        22 082,00 Kč 

Učební pomůcky do 1 500,-Kč -KÚ       36 596,00 Kč 

Učební pomůcky do 3 000,-Kč -KÚ          21 370,00 Kč 

DDHM     146 110,00 Kč 

DDHM -KÚ 3 499,00 Kč 

OTE 143 042,79 Kč 

Školní potřeby hrazené státem 7 600,00 Kč 

Náklady za pracovní neschopnost 31 653,00 Kč 

Ostatní provozní náklady: 

Oprava a údržba budovy 84 820,00 Kč 

Údržba a opravy ostatní 145 676,00 Kč 

Všeobecný materiál 88 015,00 Kč 

Prostředky na údržbu 56 309,50 Kč 

Pracovní oděvy 5 346,00 Kč 

Čisticí prostředky 122 900,95 Kč 

Kancelářské potřeby 88 404,72 Kč 

Noviny a časopisy 16 004,00 Kč 

DVPP 54 806,00 Kč 

Elektrická energie 407 882,00 Kč 

Voda 103 825,00 Kč 

Pára 373 036,00 Kč 

Čerpání FO 85 000,00 Kč 

Cestovné 53 516,00 Kč 
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Revize 42 719,00 Kč 

Poštovné 7 418,00 Kč 

Telefonní poplatky 31 449,57 Kč 

Odvoz odpadu 35 990,00 Kč 

Náklady na zpracování mezd 76 132,00 Kč 

Ostatní služby 43 006,00 Kč 

Pomůcky pro děti v zájmových útvarech 27 909,75 Kč 

Pojistné 19 598,00 Kč 

Zákonné soc. pojištění 46 911,00 Kč 

Příděl do FKSP 100 064,00 Kč 

Preventivní lékařské prohlídky 11 650,00 Kč 

Nákup drobného nehmotného majetku 9 000,00 Kč 

Bankovní poplatky 9 487,42 Kč 

Práce výpočetní techniky 56 308,50 Kč 

Pomůcky pro integrované děti 4 816,00 Kč 

Odměny děti - sběr 10 202,00 Kč 

Školení 12 292,00 Kč 

Odvod ZPS 15 738,00 Kč 

Příplatek stravné 182 300,00 Kč 

Příplatek stravné – man. poplatek 13 905,95 Kč 

Materiál pro ŠD 25 592,00 Kč 

Knihy do žákovské knihovny 22 819,00 Kč 

Cestovné ERASMUS+ 117 146,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 4 973,00 Kč 

Náklady psycholog 176 102,00 Kč 

Odpisy majetku 31 226,00 Kč 

Výzva 56-přepravné 113 300,00 Kč 

Ostatní daně 355,56 Kč 

Projekt-Rozvoj čtenářství 85 867,00 Kč 

Přepravné 29 153,00 Kč 

Přepravné – ERASMUS+ 40 953,00 Kč 

Opotřebení LV 285,00 Kč 

Čerpání IF 243 355,00 Kč 

Pojistné majetku 8 210,00 Kč 

Poplatek internet 58 080,00 Kč 

Účelová dotace-učebnice 88 000,00 Kč 

Odpisy - budovy 379 322,00 Kč 

Spotřební materiál-Výzva 56 4 840,00 Kč 

Projekt-EU-Tablety 248 921,00 Kč 
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18. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

Ve školním roce 2015/2016 se škola zapojila do následujících rozvojových programů MŠMT 

 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů 

ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015, 2016 

 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením 

a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015, 2016 

Z rozvojového programu MŠMT je hrazena polovina úvazku speciálního pedagoga, dále jsme v rámci 

rozvojového programu mohli zaměstnat tři asistenty pedagoga. 

18.1. Mezinárodní projekt ERASMUS+ - Orbis Pictus II – Nové horizonty 

Již počtvrté jsme se zapojili do mezinárodního projektu, tentokrát ERASMUS + - KA1. Tento projekt 

se týká pedagogů naší školy, kteří tímto čerpají novou inspiraci pro svou stávající výuku. 

Doba trvání:  červen 2015 – červen 2017 

Rozpočet:  715 223,21 Kč 

Cílová skupina:  učitelé Základní školy Kolín V., Mnichovická 62 

Koordinátor: PhDr. Iva Lokajová 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. 

Projekt je zaměřen: 

1. Rozvoj jazykových kompetencí pedagogických pracovníků  

2. Rozvoj pedagogických kompetencí 

3. Rozvoj odborných znalostí 

4. Osobnostní rozvoj - autoevaluace 

5. Získání evropského rozměru myšlení 

6. Změna stereotypního způsobu myšlení a nahlížení na současnou realitu jak u pedagogů, tak u žáků 

a širší komunity 

Náplň projektu: 

1. jazykové kurzy v zahraničí - pro neaprobované učitele cizích jazyků – Malta – 3 kurzy 

2. metodické jazykové kurzy pro učitele anglického jazyka - zaměření na metody výuky jazyka, 

moderní přístupy – 3 kurzy 

3. stínování - Slovensko - pro všechny pedagogy s hendikepem v oblasti anglického jazyka, zaměření 

především na výuku na 1. stupni, dále na přírodní vědy – 6 výjezdů pedagogů 

4. stínování - Turecko - vzhledem k dlouholetým kontaktům je to výborný partner pro stínování 

v předmětech s převahou praktické výuky - HV, VV, TV – 6 výjezdů pedagogů 
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18.2. Dotkněte se inovací - CZ.1.07/1.3.00/51.0024 

V září 2015 byl ukončen projekt „Dotkněte se inovací“. Ten si kladl za hlavní cíl zvýšení profesního i 

osobnostního růstu pedagogických pracovníků a přenesení těchto kompetencí do zefektivnění využití 

ICT ve výuce v základních a středních školách. Průřezovou aktivitou projektu bylo 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 využívajících ICT ve výuce 

Co projekt přinesl 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 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 

18.3. Bezpečně pro děti – TPCA  

Termín realizace: 1. září 2015 – 30. září 2015 

V rámci grantu TPCA byly u vchodu do školy instalovány kamery. Kamery byly instalovány do všech 

kolínských základních a mateřských škol. Město Kolín na jejich pořízení obdrželo dotaci ve výši 

300.000 Kč, přičemž celková investice činila necelých 357 000 Kč.  

Ve středu 7. 10. proběhlo v ZŠ Bezručova slavnostní předání bezpečnostních kamer. Jejich pořízení 

bylo podpořeno z grantového programu TPCA pro Kolínsko 2015.   

Předání kamer se zúčastnili zástupci města Kolín spolu se starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem, 

místostarostou Mgr. Michaelem Kašparem, prezidentem TPCA Kenta Koide i řediteli základních 

a mateřských škol. Při předávání vystoupili s pásmem písní i naši žáci. 
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18.4. Rozvoj čtenářství a cizích jazyků  

Název programu:  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56 

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/56.0681 

Název projektu:  Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Kolín V 

Realizace projektu:  srpen 2016 – prosinec 2016 

Na základě Výzvy č. 56 MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

jsme vytvořili projekt „Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Kolín V.". Projekt byl MŠMT přijat. Získali jsme 

dotaci v celkové výši  378 416 Kč. Tato výzva byla zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské 

gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. 

Naše škola využila tuto výzvu, požádali jsme o dotaci a vybrali jsme si tyto šablony klíčových aktivit: 

1. Zavedení čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho 

z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. 

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 

3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. 

V rámci projektu jsme zvolili dvě šablony č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění 

čtenářství a čtenářské gramotnosti, 3 šablony č. 3 – Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, 

matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí a jednu šablonu - Zahraniční jazykově 

vzdělávací pobyt pro 10 žáků. V rámci zvolených šablon jsme se snažili podpořit rozvoj čtenářství 

a cizích jazyků v naší škole. V rámci šablony č. 1 jsme podpořili celkem 4 ročníky (druhou, pátou, šestou 

a sedmou třídu). Všichni žáci se aktivně zapojovali do čtenářských dílen, v rámci nichž byly využívány 
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nejenom nově zakoupené knihy, ale i knihy donesené žáky a knihy ze školní a místní knihovny. V rámci 

projektu byli proškoleni v oblasti čtenářských dílen všichni pedagogové 1. stupně a učitelé českého 

jazyka 2. stupně, kteří nyní zapojují nové inovativní metody a metody RWCT do svých hodin. Školení 

prováděly naše pedagožky – lektorky pro oblast čtenářské gramotnosti, díky nimž došlo k motivaci 

i dalších pedagogických pracovníků. Do šablony č. 3 se zapojily 3 pedagožky. Absolvovaly stáž 

ve španělské Luarce. Dvě z nich se zaměřily na stínování výuky cizích jazyků a samy se zapojily 

do vedení hodin cizích jazyků, jedna sledovala výuku matematiky a též se zapojila aktivně do výuky. 

Pedagožky nejenom prohloubily své jazykové znalosti, komunikaci, ale měly možnost porovnat 

jednotlivé vzdělávací systémy a výukové metody. Stáž pro ně byla nejenom přínosem, ale i motivací 

do další práce. 10 žáků mělo možnost navštívit anglický Hastings, kde absolvovali 12 lekcí anglického 

jazyka v jazykové škole. Během pobytu nejenom aktivně komunikovali a procvičovali jazyk, ale zároveň 

prohlubovali své znalosti o Velké Británii. Tento projekt hodnotíme jako velmi přínosný a motivující 

a i v příštím projektovém období bychom se rádi na tyto typy projektů zaměřili. 

18.5. Tvořivá matematika 

Partnerský projekt s IDV, o.p.s. Cílem projektu je podpořit rozvoj kompetencí učitelů v oblasti 

čtenářské, matematické a počítačové gramotnosti. Hlavním cílem projektu Tvořivá matematika je 

podpořit rozvoj kompetencí učitelů v oblasti matematické, čtenářské a počítačové gramotnosti. 

Pro dosažení tohoto cíle se projekt zaměří na volbu efektivních vyučovacích strategií a jejich 

začleňování do každodenního vyučovacího procesu. Projekt nabídne nové vyučovací metody 

podpořené didaktickými materiály.  Matematickou gramotnost posilujeme metodou "tvořivé 

matematiky", která vychází ze životních zkušeností žáků a prožívání jejich vlastního poznávacího 

procesu. Jedná se o postupy vedoucí žáky k řešení problémů, hledání všech možných řešení, 

komunikaci, diskusi, argumentaci, spolupráci ve dvojicích či ve skupinách i kooperativnímu učení. 

Metody podporují u žáků sebereflexi, sebehodnocení a schopnost odhadu jejich možností, rovněž 

osvojení si vlastního stylu učení či tvorbu žákovských portfolií. Rozvíjejí a upevňují se tak klíčové 

kompetence spojené s kompetencemi oborovými. Tím pomůžeme naplňovat RVP ZV a vzdělávací 

standard pro matematiku.  Čtenářská gramotnost podporuje rozvoj žáků v oblasti plynulého čtení 

s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby, čtení s otázkami, čtení s předvídáním, prožitkového čtení 

(dramatizace), prezentování názorů, argumentací, čtení grafických schémat (propojení s MG). Využívá 

dílny čtení a tvorbu žákovských portfolií. Obdobně jako u MG přispíváme tak k rozvoji a upevňování 

klíčových kompetencí propojených s kompetencemi oborovými a současně naplňování RVP ZV 

a vzdělávacího standardu pro ČJ a literaturu.  Rozvoj ICT a počítačové gramotnosti považujeme 

za podpůrný didaktický prostředek zefektivňující i obohacující vzdělávací proces a jeho individualizaci 

v obou gramotnostech tak, aby měli žáci příležitost poznávat různé využití ICT v praxi. Technologie jsou 

nástrojem k získávání informací a rozvoji schopností žáků tyto informace kriticky posuzovat, třídit 

a využívat. Cílem je, aby se prostředky ICT staly součástí většiny vyučovacích předmětů, kdy žák získává 

oborové znalosti a dovednosti s podporou a prostřednictvím moderních technologií. Využitím 

technologií ve výuce měníme tradiční výukové postupy. ICT je tak jedním z nositelů změny. 

Projekt Tvořivá matematika navazuje na již ukončený projekt Matematika s chutí a svými cíli jde 

systémově dál. Zaměřuje se na vytvoření systému konzultační a metodické podpory učitelů především 

v oblasti matematické gramotnosti a jejího propojení s gramotností čtenářskou a s podporou 

počítačové gramotnosti. Pro tento záměr byly osloveny základní školy ve čtyřech krajích (Jihočeském, 
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Ústeckém, Olomouckém a Středočeském), které vstoupily do projektu jako pilotní a v nichž byla 

ustavena Konzultační centra pro všechny tři gramotnosti (KC pro 3G). Pro působení v těchto KC byli 

v naší škole vybráni 3 učitelé pro pozice konzultantů, a to podle jejich zaměření na jednotlivé 

gramotnosti. Konzultanti všech týmů prošli následně společným výcvikem v rámci dvou výjezdních 

setkání a podíleli se také na přípravě metodiky jako výstupu projektu Tvořivá matematika. 

18.6. 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. 

18.7. 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. 

18.8. Mléko do škol 

Naše škola se již několik let zapojuje do projektu Školní mléko. Hlavním úkolem projektu je podpořit 

spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí.  Díky dotacím EU a podpoře výrobců mají žáci základní 

školy  nárok na dotované mléčné výrobky. 

18.9. 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. 

18.10. 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. 

18.11. 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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18.12. 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. 

18.13. Dětský čin roku 

Za dvě 1. místa v kategorii Pomoc starším lidem a Pomoc přírodě byla škola oceněna finančním 

příspěvkem ve výši 20 000,- Kč, který byl poskytnut na nákup školních pomůcek. 

18.14. Projekt Školní psycholog 

Z grantu města Kolína byl financován školní psycholog – 0,5 úvazku. 
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19. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 Mezinárodní projekt  Erasmus+ – ORBIS PICTUS II – Nové horizonty 

 Rozvoj čtenářství a cizích jazyků 

 Dotkněte se inovací 

 Tvořivá matematika 

 Ovoce do škol 

 Mléko do škol 

 Adopce na dálku 

 Etická výchova jako účinný nástroj prevence – projekt neschválen díky nedostatku 

finančních prostředků – MŠMT 

 Rozvojový program – pomůcky pro zrakově postiženého chlapce – neschválen 

19.1. MěÚ Kolín 

 Dotace na učebnice 

 Den zvířátek 

 Rekonstrukce sanitárních obkladů, zateplení školy 

 Podpora školních psychologů – z projektu hrazen úvazek 0,5 školního psychologa 

19.2. Klub přátel školy 

 Dětský den 

 Osobnost třídy 

 Karneval 

 Mikuláš 

 Den otevřených dveří 

 Sportovní soutěže 

 Reprezentace školy 

 Osobnost školy 

 Nejlepší sportovec 

19.3. Rozvojový program 

 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů 

ve  školách 2015 – z projektu hrazena speciální pedagožka 0,5 úvazku 

 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů 

ve  školách 2016 – z projektu hrazena speciální pedagožka 0,5 úvazku 

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

 Financování asistenta pro žáky se sociálním znevýhodněním – z projektu hrazeny 

3  asistentky 
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20. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

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

zpráva. 

V rámci celoživotního učení si učitelé zvyšují a prohlubují kvalifikaci – viz přehled tabulka DVPP. 
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21. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

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

Škola informuje o své činnosti prostřednictvím: 

 webových stránek školy 

 informačním bulletinem školy  

 letáky a plakáty oznamujícími akce školy  

 informačními letáky - propagačními předměty  

 prezentací v regionálních, celostátních denících a Zpravodaji města Kolína 
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22. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 
při plnění úkolů ve vzdělávání 

22.1. Spolupráce s odborovou organizací 

Ve škole nepracuje žádná odborová organizace. 

22.2. Spolupráce se Školskou radou 

I nadále pokračovala velmi 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× ročně. Členové ŠR vznášejí náměty pro práci školy, účastní se při organizaci některých 

akcí školy.  

22.3. Spolupráce s rodičovskou veřejností 

Všichni rodiče našich žáků obdrželi na počátku školního roku informace, které je seznamují 

s informacemi o organizaci školního roku a provozu školy. K prezentaci a informování veřejnosti 

používáme vitrínu před budovou školy a nástěnku u vstupu, kde jsou uvedeny důležité informace 

k provozu školy. Organizujeme dny otevřených dveří, v jejichž rámci mohou rodiče našich žáků navštívit 

přímo výuku. Zajišťujeme internetovou prezentaci na webových stránkách www.5zskolin.cz.  Zde mají 

rodiče možnost si stahovat získat aktuální informace o celkovém chodu školy. Další informace získávají 

prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Škola využívá elektronickou žákovskou knížku 

a komunikační systém Komens 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. 

22.4. Spolupráce se zřizovatelem 

Spolupráce se zřizovatelem je dle našeho názoru na vysoké úrovni. Odbor školství a kultury a sportu 

(Mgr. Petr Kesner, referentky Jana Kavříková a Kateřina Záhorová), s kterým nejčastěji spolupracujeme, 

poskytuje škole organizační i metodickou podporu její činnosti. Zřizovatel poskytuje potřebné zázemí 

pro činnost a rozvoj školy. 

22.5. Spolupráce s dalšími partnery 

Škola spolupracuje s Ministerstvem školství ČR, s Národním ústavem pro vzdělávání, Národním 

ústavem odborného vzdělávání a s Národním institutem pro další vzdělávání. 

I nadále pokračovala úspěšná spolupráce s organizacemi: 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 
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Kolín, Městská knihovna Kolín, Školská rada, MŠ Chelčického, MŠ Štítného, MŠ Tři Dvory, nakladatelství 

Fraus, Ticket Art Praha a další. 
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23. Závěr 

Ve školním roce 2015-2016 se nám dařilo naplňovat stanovené cíle, jež vycházejí ze strategického 

plánu rozvoje školy a směřují k zachování profilace školy. Poděkování za práci a splnění jednotlivých 

úkolů patří všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, za podporu činnosti školy 

i zřizovateli. 

 


