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1. Úvodní slovo 

Školní rok 2018/2019 se nesl v duchu významného kulatého výročí vzniku našeho státu. 

Všichni pedagogové se dobrovolně zapojili do náročné přípravy důstojné oslavy této historické 
události, motivovali své žáky k vytváření originálních děl. Vznikla tak neopakovatelná tvůrčí 
atmosféra, spolupráce napříč ročníky 1. a 2. stupně, která vyvrcholila uspořádáním výstavy  
v Městské knihovně Kolín a kulturním pořadem v synagoze. Nervozitu a stres při přípravách 
odměnil dlouhotrvající potlesk hostů a následné pochvalné komentáře nejen ze strany 
veřejnosti, ale hlavně z řad rodičů a žáků. Na jejich přání se výstava přesunula do prostor školy, 
stala se nakonec nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Během celého roku jsme od 
návštěvníků slyšeli samé pozitivní reakce. Věříme, že takto načerpané informace nezapadnou a 
využijeme je i v dalších studijních letech. 

Den otevřených dveří v adventním čase přinesl další příjemné setkání, kdy proběhl tradiční 
jarmark spojený s charitativní činností. Získaný finanční příspěvek opět podpořil námi 
adoptovanou keňskou dívku Finoru i další aktivity organizace UNESCO. S organizací a průběhem 
celé akce pomáhali nejstarší žáci, dokázali samostatnost i odpovědnost za svěřený úkol. Svou 
úlohu zvládli důstojně. Uzdu fantazii popustili až 5. prosince, to se přeměnili v Mikulášův 
doprovod, do tříd vběhli jako rozverní čerti a ohleduplní andělé, což ocenili zejména jejich 
mladší kamarádi. 

Devátý ročník představuje důležité okamžiky – volbu vhodného studijního oboru, výběr 
zajímavého tématu absolventské práce, samotné zpracování, prezentaci a obhajobu práce, 
přípravu k přijímacím zkouškám… Deváťáci mají před sebou vždy spoustu povinností, ale jsou 
připravováni pro budoucí život, stojí při nich jejich učitelé, kteří jim pomáhají s orientací  
v problémových situacích. Sledovat jejich vývoj, pokroky v jednání, předat jim na konci školního 
roku pamětní list, slavnostně se s nimi rozloučit, překvapit je např. společným vystoupením 
pedagogického sboru, to je dojemná tečka za školní docházkou. 

Předtím však proběhly školičky pro předškoláky a následně úspěšný zápis do 1. ročníku, čekají 
nás opět dvě zaplněné první třídy. Budoucí prvňáci, stejně jako ti minulí, se naučí číst pomocí 
metody SFUMATO a počítání jim usnadní Hejného metoda. Brzy se připojí k ostatním žákům a 
začnou využívat bohatou nabídku volnočasových aktivit, kam kromě mnoha sportovních, 
výtvarných a jazykových kroužků patří i čtenářský a matematický klub. Pro naši školu zůstává 
prioritou čtenářská a matematická gramotnost, která jde ruku v ruce s finanční. 

Snažíme se své žáky rozvíjet po všech stránkách, vstupujeme proto do rozmanitých projektů, 
účastníme se zajímavých soutěží, jezdíme na školy v přírodě, lyžařský kurz, adaptační kurzy, 
kurzy s cílem předcházet závislostem, vést žáky k zdravému životnímu stylu. 

Pravidelně sledujeme kulturní dění, navštěvujeme divadla, kino, koncerty. Mezinárodní projekt 
ERASMUS+ umožňuje poznávat evropské země, seznamovat se s novými lidmi, navazovat 
přátelství, zdokonalovat se v cizím jazyce, zvyšovat si sebevědomí, což je jistě předpoklad pro 
osobní i profesní růst každého z nás. Těší nás, že naši žáci cestování zvládají, rodiče nás 
podporují a mají zájem v projektových aktivitách pokračovat. 

Bez spokojených žáků a rodičů nemůže efektivně fungovat žádná škola. My se prezentujeme jako 
menší rodinná škola, která vytváří pro všechny bezpečné prostředí, empaticky vnímá okolí, 
ihned řeší vzniklé problematické situace. Plníme školní vzdělávací program Škole úsměv sluší a 
po přečtení všech stran výroční zprávy za rok 2018/19 věříme, že se můžeme usmívat i nadále. 
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2. Základní údaje o škole 

 Škola 2.1.

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 školy: PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

 

Zástupce ředitelky školy: Mgr. Jan Chvojka  

 

Kontakt 

tel.: 321720398 

e-mail: skola@5zskolin.cz 

www: 5zskolin.cz 

 Zřizovatel 2.2.

název zřizovatele Město Kolín 

adresa zřizovatele Karlovo nám. 78, Kolín 1 

kontakt 

tel.: 321748111 

fax: 321720911 

e-mail: podatelna@mukolin.cz 

 Součásti školy a jejich kapacita 2.3.

Základní škola 400 

Školní družina 150 
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 Základní údaje o součástech školy 2.4.

Součást školy 
Počet tříd 

 a oddělení 
Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 

1. stupeň ZŠ 10 202 20 

2. stupeň ZŠ 8 176 22 

Školní družina 5 150 30 

 Materiálně-technické podmínky školy 2.5.

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 a Taktik (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 a učeben pomůckami 

Škola je moderně vybavena ICT technikou. 18 tříd z 18 je 

vybaveno interaktivní tabulí či dataprojektorem. 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, do školní sítě a k multifunkční 

tiskárně. Ve škole jsou pořízeny 3 multifunkční kopírky. Škola 

se potýká s nedostatečným prostorem pro zázemí pedagogů. 

Pomůcky jsou postupně dokupovány a obměňovány. 

Pedagogové vlastní školní notebook nebo tablet, který jim 

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. 

 

  



Výroční zpráva 2018/2019 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 9 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2018/2019 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 10 ~ 

 

 

 

 

 

  



Výroční zpráva 2018/2019 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 11 ~ 

 Údaje o školské radě 2.6.

Datum zřízení 1. 1. 2006 

Počet členů školské rady  6 

Členové školské rady a kontakty 

PŘEDSEDA: 

Mgr. Petr Kesner 

 petr.kesner@mukolin.cz 

 321 748 228 

ČLENOVÉ: 

Jana Kavříková 

 jana.kavrikova@mukolin.cz 

 tel. 604 155 087 

Ivana Škarková 

 ivanaskarkova@seznam.cz 

Štěpánka Jurčíková 

 stepanka.jurcikova@seznam.cz 

 tel. 607 141 747 

Mgr. Šárka Fantová 

 sarka.fantova@5zskolin.cz 

 tel. 321 720 398 

Mgr. Aleš Polívka 

 ales.polivka@5zskolin.cz 

 tel. 321 720 398 
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3. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací 
programy 

 Přehled oborů základního vzdělávání 3.1.

Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola 18 

 Vzdělávací programy 3.2.

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLE ÚSMĚV SLUŠÍ – Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání, č. j.: 31-08/2017 
1. – 9. ročník 

Hrajeme si s úsměvem – Školní vzdělávací program pro 

školní družinu, č. j.: 31-08/2017/ŠD 
1. – 5. ročník 

 

Využití disponibilních hodin v našem školním vzdělávacím programu je v souladu s cíli a 
profilací naší školy. Cíleně podporuje úspěšnost našich žáků v předmětech informatika, tělesná 
výchova, sportovní hry, fotografie a digitální technologie a etika. Žáci, kteří nejsou úspěšní v 
jiných předmětech, tak mohou zažít úspěch.  
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4. Učební plán 

 První stupeň 4.1.

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předmět 
Ročník 

Předměty 

celkem 

Z toho 

DČD* 

   1. 2. 3. 4. 5.   

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 

Legenda: * DČD – disponibilní časová dotace 
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 Druhý stupeň 4.2.

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předmět 
Ročník 

Předměty 

celkem 

Z toho 

DČD* 

   6. 7. 8. 9.   

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 

Fotografie  

a digitální 

technologie 

Fotografie a 

digitální 

technologie 

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 

 Základní údaje o pracovnících školy 5.1.

Počet pracovníků celkem 40 

Počet učitelů ZŠ 24 

Speciální pedagog 2 

Počet vychovatelů ŠD 5 

Psycholog 
1  

(dotace města Kolína - OSVČ) 

Počet asistentů pedagoga 
5 (3+2 asistentky pedagoga jsou zároveň 

vychovatelky) 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 
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 Údaje o pedagogických pracovnících 5.2.

 

 Pedagogičtí pracovníci 
Třídní 

učitel 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

 Mgr. Ivana Banasinská II. B VŠ 

1. - 5. r. 

specializační studium pro 

koordinátory školního vzdělávacího 

programu 

 Mgr. Linda Čechová I. A VŠ 1. - 5. r. 

 Mgr. Monika Čechová VIII. A VŠ ČJ-NJ 

 Mgr. Vlasta Dubinová – spec. pedagožka  VŠ 1. stupeň + speciální pedagogika 

 Dáša Dusová – vedoucí vychovatelka ŠD SŠ Vychovatelství 

 Mgr. Šárka Fantová IV. A VŠ 1. - 5. r. 

 Mgr. Šárka Hájková VII. A VŠ Z-Př 

 Mgr. Michaela Holá III. A VŠ 1. - 5. r. 

 Mgr. Klára Horáčková  VŠ M-TV 

 Mgr. Martina Hořejšová I. B VŠ  

 
Jana Chlubná – vychovatelka, asistentka 

pedagoga 
ŠD SŠ Vychovatelství 

 Mgr. Jan Chvojka zást. řed.  VŠ D-Pg 

 Mgr. Irena Königsmarková V. B VŠ 1. - 5. r. 

 Mgr. Tereza Kronusová VII. B VŠ AJ-ČJ 

 

PhDr. et Mgr. Iva Lokajová  

–  řed. školy, metodik prevence 

 

řed. 

školy 
VŠ 

D-Pg, RV-Spd, Etická výchova,  

Bc. – školský management 

Mgr. a PhDr. – management 

vzdělávání 

specializační studium pro metodiky 

prevence 

 Mgr. Eva Nováková IV. B VŠ 1. - 5. r. 

 Mgr. Dana Olivová VI. B VŠ 1. - 5. r. 

 Mgr. Šárka Pecharová    

 Hana Peňázová - asistentka pedagoga  SŠ SŠ + kurz pro asistenty pedagoga 

 
Mgr. Aleš Polívka  

– metodik ICT 
 VŠ 

AJ-Inf 

specializační studium pro metodiky 

ICT 

 Mgr. Hana Polívková  VŠ Speciální pedagogika 

 
Mgr. Šárka Růžková  

– výchovná poradkyně 
IX. B VŠ 

ČJ-OV 

specializační studium výchovné 

poradenství 

 Mgr. Daniela Řezníčková II. A VŠ 1. – 5. r. 
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Markéta Seidlová  

– asistentka pedagoga 
 SŠ Vychovatelství 

 Mgr. Iva Zvoníková VI. A VŠ  

 Yvona Svobodová  SŠ Vychovatelství 

 Mgr. Zuzana Šmahelová  VŠ AJ-NJ 

 
Iveta Švarcová - asistentka pedagoga, 

vychovatelka 
 SŠ Pedagogické lyceum 

 
Trojanová Romana – asistentka 

pedagoga 
 SŠ SŠ + kurz pro asistenty pedagoga 

 
Mgr. Dana Tvrzníková  

– metodik EVVO 
VIII. A VŠ 

Př-Z 

specializační studium pro metodiky 

EVVO 

 Veronika Ulrichová - vychovatelka ŠD SŠ Vychovatelství 

 Mgr. Jaroslava Urbancová IX. A VŠ M-ZT 

 Mgr. Iva Zatřepálková II. B VŠ 1. - 5. r. 

 Mgr. Vladimír Zeman  VŠ TV-Z 

 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 5.3.

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. a 2. stupně 100 % 

Vychovatelky ŠD 100 % 

Asistentky pedagoga 100 % 

Speciální pedagog 100 % 

 Údaje o nepedagogických pracovnících 5.4.

Ostatní 

pracovníci 
 Funkce Stupeň vzdělání 

1 Yveta Procházková ekonomka úplné střední odborné 

2 Irena Drahoňovská uklízečka vyučena v oboru 

3 Ivana Zikmundová uklízečka vyučena v oboru 

4 Silvie Volfová uklízečka vyučena v oboru 

5 Jiří Vondráček školník vyučen v oboru 

6 Vilém Löwe od 1. 5. 2019 školník Vyučen v oboru 
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6. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků 
do středních škol 

počet prvních tříd počet dětí 
zapsaných do 
prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6 let (nástup 
po odkladu) 

počet odkladů pro školní rok 
2019/2020 

2 56  13 9 

 

 Výsledky přijímacího řízení 6.1.

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 4  0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 1 0 

  

b) 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 

  

1 0 2 3 4 4 14 

  

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 

    4  4 

  

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

z devátých ročníků z nižších ročníků 

15 1 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

33 5 

 

Komentář: 4 žáci si nepodali přihlášku do SŠ. 
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7. Hodnocení výsledků vzdělávání v souladu s cíli 
stanovenými v ŠVP 

 Prospěch a chování 7.1.

7.1.1. Přehled prospěchu školy v 1. pololetí v jednotlivých předmětech 

Přehled prospěchu školy 
 1. pololetí školního roku 2018/19 

Třídy zahrnuté do přehledu: 

1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků 

                    Průměr 

 1    2    3   4   5   N   U 

Cho Chování 378  3   -   -   -   -   - 381 1.008 

ČJ Český jazyk 139 130  81  23   4   4   - 377 2.000 

AJ Anglický jazyk 237  76  38  26   1   3   - 378 1.619 

D Dějepis 62   47  37  25   3   3   - 174 2.195 

Z Zeměpis 86   41  32  12   3   3   - 174 1.879 

M Matematika 163 108  64  34   9   3   - 378 1.989 

Fy Fyzika 44   52  48  21  10   2   - 175 2.434 

Ch Chemie 40   28  12   4   1   3   - 85 1.800 

Př Přírodopis 52   69  31  20   1   4   - 173 2.127 

ČaS Člověk a jeho svět 158  35   9   1   1   -   - 204 1.294 

ČaP Člověk a svět práce 132   7   2   -   -   2   - 141 1.078 

PrČ Praktické činnosti 201   3   -   -   -   -   - 204 1.015 

VkO Výchova k občanství 149  24   2   -   -   2   - 175 1.160 

VkZ Výchova ke zdraví 93    5   1   -   -   1   - 99 1.071 

HV Hudební výchova 360  15   5   -   -   1   - 380 1.066 

VV Výtvarná výchova 374   4   -   -   -   3   - 378 1.011 

TV Tělesná výchova 377   -   -   -   -   3   1 377 1.000 

Inf Informatika 217  31   6   1   -   -   - 255 1.180 

EtiP Etická výchova (pov.) 43    -   -   -   -   -   - 43 1.000 

KzA Konverzace z anglického jazyka 35    2   -   -   -   -   - 37 1.054 

NJ Německý jazyk 15   18   5   5   -   1   - 43 2.000 

RJ Ruský jazyk 19   14   9   -   1   1   - 43 1.837 

SH Sportovní hry 66    -   -   -   -   -   - 66 1.000 

EtiV Etická výchova (vol.) 37    -   -   -   -   4   - 37 1.000 

FaDt Fotografie a digitální technologie 25    2   2   -   -   4   - 29 1.207 

 1.490  

Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 236 omluvených 21529 56.507 

 prospěl 121 neomluvených 107 0.281 

 neprospěl 18    

 nehodnocen 6    
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7.1.2. Přehled prospěchu školy v 2. pololetí v jednotlivých předmětech 

Přehled prospěchu školy 
 2. pololetí školního roku 2018/19 

Třídy zahrnuté do přehledu: 

1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků 

 Průměr 

 1   2   3   4   5   N   U 

Cho Chování 377   3   2   -   -   -   - 382 1.018 

ČJ Český jazyk 137 133  82  22   4   4   - 378 2.003 

AJ Anglický jazyk 233  83  39  24   2   1   - 381 1.633 

D Dějepis 56  49  43  23   3   3   - 174 2.241 

Z Zeměpis 80  45  31  16   3   2   - 175 1.954 

M Matematika 165 112  60  33  11   1   - 381 1.984 

Fy Fyzika 35  67  34  33   7   1   - 176 2.489 

Ch Chemie 30  34  13   9   1   1   - 87 2.046 

Př Přírodopis 48  53  48  24   2   2   - 175 2.309 

ČaS Člověk a jeho svět 155  31  17   2   -   -   - 205 1.346 

ČaP Člověk a svět práce 133   7   2   -   -   2   - 142 1.077 

PrČ Praktické činnosti 204   1   -   -   -   -   - 205 1.005 

VkO Výchova k občanství 164  10   1   1   -   1   - 176 1.085 

VkZ Výchova ke zdraví 91   7   2   -   -   1   - 100 1.110 

HV Hudební výchova 360  13   7   1   -   1   - 381 1.079 

VV Výtvarná výchova 378   3   -   -   -   1   - 381 1.008 

TV Tělesná výchova 375   1   -   -   -   4   2 376 1.003 

Inf Informatika 166  33  40  12   1   3   - 252 1.607 

EtiP Etická výchova (pov.) 43   -   -   -   -   -   - 43 1.000 

KzA Konverzace z anglického jazyka 34   3   -   -   -   -   - 37 1.081 

NJ Německý jazyk 11  17  10   5   -   2   - 43 2.209 

RJ Ruský jazyk 11  19  10   3   -   -   - 43 2.116 

SH Sportovní hry 66   -   -   -   -   -   - 66 1.000 

EtiV Etická výchova (vol.) 40   -   -   -   -   1   - 40 1.000 

FaDt Fotografie a digitální technologie 26   6   -   -   1   -   - 33 1.303 

 1.539  

Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 230 omluvených 21096 55.225 

 prospěl 136 neomluvených 472 1.236 

 neprospěl 16    

 nehodnocen 0    
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 Souhrnná statistika tříd v 1. pololetí 7.2.

 

Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2018/19 

 zpracováno dne: 28. 9. 2019 

 z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka 

třída žáků třídní učitel 

 V P 5 N známka Ch prospěch omluv. neomluv.  

1.A 22 21 1 - - - 1.045 .18.45 - Mgr. Čechová Linda 

1.B 21 20 0 - 1 - 1.036 .30.00 - Mgr. Hořejšová Martina 

2.A 20 17 3 - - - 1.113 .39.60 - Mgr. Řezníčková Daniela 

2.B 22 21 1 - - - 1.040 .40.09 - Mgr. Banasinská Ivana 

3.A 22 19 3 - - - 1.159 .45.31 - Mgr. Holá Michaela 

3.B 19 13 6 - - - 1.303 .38.84 - Mgr. Zatřepálková Iva 

4.A 19 10 9 - - - 1.444 .41.47 - Mgr. Fantová Šárka 

4.B 21 16 4 1 - - 1.243 .55.38 - Mgr. Nováková Eva 

5.A 21 17 4 - - - 1.254 .44.04 - Mgr. Olivová Dana 

5.B 17 10 6 1 - - 1.431 .32.88 - Mgr. Königsmarková Irena 

6.A 19 7 11 1 - - 1.748 .65.63 0.05 Mgr. Novotná Kateřina 

6.B 24 17 7 - - 1 (1+0) 1.351 .32.37 0.50 Mgr. Zvoníková Iva 

7.A 22 9 11 2 - - 1.693 .78.68 - Mgr. Hájková Šárka 

7.B 24 11 9 1 3 - 1.618 .50.50 2.33 Mgr. Kronusová Tereza 

8.A 29 8 14 7 - 1 (1+0) 1.871 .123.79 0.55 Mgr. Tvrzníková Dana 

8.B 25 11 12 2 - 1 (1+0) 1.680 .66.12 0.24 Mgr. Čechová Monika 

9.A 15 2 13 - - - 1.841 .106.80 0.13 Mgr. Urbancová Jaroslava 

9.B 19 7 7 3 2 - 1.755 .96.68 0.74 Mgr. Růžková Šárka 

Legenda V - prospěl s vyznamenáním 

 P - prospěl 

 5 - neprospěl 

 N - nehodnocen 
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 Souhrnná statistika tříd v 2. pololetí 7.3.

Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2018/19 

 zpracováno dne: 28. 9. 2019 

 z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka 

třída žáků třídní učitel 

 V P 5 N známka Ch prospěch omluv. neomluv.  

1.A 21 19 2 - - - 1.060 .38.85 0.19 Mgr. Čechová Linda 

1.B 21 20 1 - - - 1.060 .38.33 - Mgr. Hořejšová Martina 

2.A 21 16 3 2 - - 1.220 .48.76 - Mgr. Řezníčková Daniela 

2.B 22 21 1 - - - 1.051 .29.63 - Mgr. Banasinská Ivana 

3.A 22 18 4 - - - 1.199 .35.40 - Mgr. Holá Michaela 

3.B 20 14 6 - - - 1.319 .46.50 - Mgr. Zatřepálková Iva 

4.A 19 10 9 - - - 1.415 .31.26 - Mgr. Fantová Šárka 

4.B 21 16 4 1 - - 1.296 .52.52 - Mgr. Nováková Eva 

5.A 21 17 4 - - - 1.249 .43.19 - Mgr. Olivová Dana 

5.B 17 8 8 1 - - 1.438 .36.00 - Mgr. Königsmarková Irena 

6.A 19 7 11 1 - - 1.782 .60.47 0.42 Mgr. Novotná Kateřina 

6.B 24 16 7 1 - 1 (0+1) 1.470 .32.45 3.13 Mgr. Zvoníková Iva 

7.A 22 11 9 2 - - 1.733 .70.95 0.86 Mgr. Hájková Šárka 

7.B 24 11 12 1 - 2 (1+1) 1.589 .60.20 11.0 Mgr. Kronusová Tereza 

8.A 30 9 14 7 - 1 (1+0) 1.936 .106.56 0.67 Mgr. Tvrzníková Dana 

8.B 25 11 14 - - - 1.699 .83.52 2.84 Mgr. Čechová Monika 

9.A 15 1 14 - - - 2.021 .93.06 - Mgr. Urbancová Jaroslava 

9.B 18 5 13 - - 1 (1+0) 1.915 .69.94 0.67 Mgr. Růžková Šárka 

Legenda V - prospěl s vyznamenáním 

 P - prospěl 

 5 - neprospěl 

 N - nehodnocen 
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 Přehled prospěchu ve školním roce 2018/2019 7.4.

Přehled prospěchu ve školním roce 2018/19 
Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

1. p o l o l e t í 2. p o l o l e t í 

Třída 
Prospěli s 

vyznam. 
Prospěli Neprospěli Neklasifikováni 

Prospěli 

s vyznam. 
Prospěli Neprospěli Neklasifikováni 

1.A 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.47 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 

1.B 95.23 % 0.00 % 0.00 % 4.76 % 95.23 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 1. ročníku 

 97.61 % 0.00 % 0.00 % 2.38 % 92.85 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 

2.A 85.71 % 14.28 % 0.00 % 0.00 % 76.19 % 14.28 % 9.52 % 0.00 % 

2.B 95.45 % 4.54 % 0.00 % 0.00 % 95.45 % 4.54 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 2. ročníku 

 90.69 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 86.04 % 9.30 % 4.65 % 0.00 % 

3.A 81.81 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 81.81 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 

3.B 65.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 % 30.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 3. ročníku 

 73.80 % 21.42 % 0.00 % 0.00 % 76.19 % 23.80 % 0.00 % 0.00 % 

4.A 52.63 % 47.36 % 0.00 % 0.00 % 52.63 % 47.36 % 0.00 % 0.00 % 

4.B 76.19 % 19.04 % 4.76 % 0.00 % 76.19 % 19.04 % 4.76 % 0.00 % 

Celkem ve 4. ročníku 

 65.00 % 32.50 % 2.50 % 0.00 % 65.00 % 32.50 % 2.50 % 0.00 % 

5.A 80.95 % 19.04 % 0.00 % 0.00 % 80.95 % 19.04 % 0.00 % 0.00 % 

5.B 58.82 % 35.29 % 5.88 % 0.00 % 47.05 % 47.05 % 5.88 % 0.00 % 

Celkem v 5. ročníku 

 71.05 % 26.31 % 2.63 % 0.00 % 65.78 % 31.57 % 2.63 % 0.00 % 

6.A 36.84 % 57.89 % 5.26 % 0.00 % 36.84 % 57.89 % 5.26 % 0.00 % 

6.B 70.83 % 29.16 % 0.00 % 0.00 % 66.66 % 29.16 % 4.16 % 0.00 % 

Celkem v 6. ročníku 

 55.81 % 41.86 % 2.32 % 0.00 % 53.48 % 41.86 % 4.65 % 0.00 % 

7.A 40.90 % 50.00 % 9.09 % 0.00 % 50.00 % 40.90 % 9.09 % 0.00 % 

7.B 45.83 % 37.50 % 4.16 % 12.50 % 45.83 % 50.00 % 4.16 % 0.00 % 

Celkem v 7. ročníku 

 43.47 % 43.47 % 6.52 % 6.52 % 47.82 % 45.65 % 6.52 % 0.00 % 

8.A 26.66 % 46.66 % 23.33 % 0.00 % 30.00 % 46.66 % 23.33 % 0.00 % 

8.B 44.00 % 48.00 % 8.00 % 0.00 % 44.00 % 56.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 8. ročníku 

 34.54 % 47.27 % 16.36 % 0.00 % 36.36 % 50.90 % 12.72 % 0.00 % 

9.A 13.33 % 86.66 % 0.00 % 0.00 % 6.66 % 93.33 % 0.00 % 0.00 % 

9.B 38.88 % 38.88 % 16.66 % 5.55 % 27.77 % 72.22 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 9. ročníku 

 27.27 % 60.60 % 9.09 % 3.03 % 18.18 % 81.81 % 0.00 % 0.00 % 
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8. Hlavní cíle našeho vzdělávacího programu Škole 
úsměv sluší 

Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škole úsměv sluší“. ŠVP vychází 
z potřeb a zájmů žáků a rodičů na základě autoevaluace školy a současně upravuje vzdělávání na 
základě zkušeností našich pedagogů. Stanovení obsahu učebních osnov, hodinové dotace 
jednotlivých oborů vzdělávání, výchovné a vzdělávací strategie, zařazení průřezových témat 
a výstupů je v souladu s požadavky a kritérii RVP.  

Profilace a zaměření školy při tvorbě a realizaci ŠVP se přizpůsobuje zájmu a požadavkům žáků 
a rodičů v souladu s obecnými požadavky na vzdělávání. ŠVP reaguje na současné požadavky 
na vzdělanost žáků v oborech cizí jazyk, informatika, digitální technologie, sport, etická výchova.  

Školní vzdělávací program „Škole úsměv sluší“ je nadále otevřený a živý dokument, který může 
být upravován v souladu s požadavky dnešní doby. 

Hlavní cíle našeho školního vzdělávacího programu jsou: 

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 stanovené v ŠVP naplňujeme v průběhu školního roku ve výuce, ale i ve volnočasových 
aktivitách organizovaných školou, během vícedenních kurzů, výletů, exkurzí, poznávacích cest 
do zahraničí, účastí v rozmanitých soutěžích, při kulturních akcích. 

Projektové vyučování, které je nedílnou součástí našeho ŠVP, podporuje spolupráci, podněcuje 
k tvořivému myšlení, logickému uvažování, k řešení konkrétních problémů, zároveň vede žáky 
k toleranci při skupinové práci, k respektování osobních názorů, k asertivnímu jednání. 

Žáci 9. ročníku spoluorganizují DOD, Mikuláše, Dětský den, pomáhají při zápisu do prvního 
ročníku. V květnu obhajují před veřejností své absolventské práce, kdy prokazují získané 
kompetence ze ŠVP, předkládají několikastránkovou práci ve Wordu na samostatně zvolené 
téma, prezentují s pomocí PowerPointu, část textu zvládají v cizím jazyce. 

Etická výchova se stala samostatným předmětem, žáci jsou vedeni k projevování pozitivních citů 
v chování, jednání, prožívání životních situací, řeší morální dilemata, rozvíjí svou empatii 
ve vztazích. 

Čtenářské dílny zavedené v hodinách českého jazyka přirozeným způsobem vedou žáky 
k otevřené komunikaci, společnému sdílení názorů, vnímání odlišných duchovních hodnot, 
kulturních zvyklostí. Metody RWCT používané ve všech předmětech přispívají ke kritickému 
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myšlení, pomáhají rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi, zvyšují 
sebevědomí, motivují žáky k celoživotnímu učení. 

Návštěvy IPS, Burzy SŠ, DOD SŠ, exkurze usnadňují rozhodování o životní a profesní orientaci. 

Adaptační kurzy pro šestý ročník a následné kurzy Předcházíme závislostem pro sedmý až 
devátý ročník učí žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně 
odpovědný, nabízejí aktivity zdravého životního stylu, upozorňují na nežádoucí působení drog, 
varují před gamblerstvím, kyberšikanou, zneužitím informací ze sociálních sítí. Probíhají 
v přírodě, při plnění úkolů je tedy nezbytná ochrana prostředí. K ekologickému chování jsou žáci 
vedeni i tříděním odpadu, pravidelnými sběry papíru, exkurzemi do provozoven elektráren a 
čističek odpadu, každoročně se aktivně zapojujeme do projektu Dne Země. 

Školní parlament plní již několik let nezastupitelnou úlohu při přípravě žáků k tomu, aby se 
projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili 
své povinnosti. 

Nápad adoptovat keňskou dívku Finoru vzešel právě z parlamentu, stejně jako návrh 
každoročně uspořádat tzv. Vánoční jarmark s originálními výrobky, díky kterým škola financuje 
nejen Finořino vzdělávání, ale přispívá i na další činnosti UNICEF. 

Ke zdravému sebeprosazování a sebeprezentování přispívají rovněž účasti v odborných 
olympiádách, sportovních, výtvarných i literárních soutěžích. 

Naši žáci již několikrát obsadili 1. místo v celorepublikové soutěži Dětský čin roku, kdy 
zaznamenali pravdivé příběhy z nejbližšího okolí. 

Školní úspěchy jsou nejúčinnější motivací k celoživotnímu učení, proto individualizujeme výuku, 
tvoříme plány podpory, nabízíme konzultace, docvičování učiva, přípravu k přijímacím 
zkouškám, možnost využít k studiu ranní internetové kluby. Tradici v naší škole má i knihovna, 
jež je každoročně doplňovaná o aktuální knižní tituly, od minulého roku se žáci potkávají 
s knihami přímo na chodbách, kde byly zřízeny čtecí koutky. 

Čtenářská gramotnost je základ vzdělávání!  

Výsledků vzdělávání dosahujeme v souladu s cíli našeho školního vzdělávacího programu. Naším 
záměrem je, aby název našeho školního vzdělávacího programu, Škole úsměv sluší, nebyl 
pouhým logem, pojmem, ale stal se realitou. Každý žák by měl totiž zažít úspěch.  

Využití disponibilních hodin ve školním vzdělávacím programu je v souladu s cíli a profilací naší 
školy. Cíleně podporuje úspěšnost našich žáků v těchto předmětech – informatika, tělesná 
výchova, sportovní hry a etická výchova. 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. 

 Škola podporuje využití nových výukových metod 8.1.

8.1.1. SFUMATO 

Ve výuce čtení používáme metodu Sfumato.  Metoda Sfumato pracuje se zrakem, dechem, hlasem 
a sluchem a učí žáky číst nahlas. Každé písmeno, které dítě tvoří hlasem, má hlasitý projev se 
silným vnitřním nábojem. Při jeho čtení dítě drží výslovnost hlásky, což zní „zpěvně“, a jakmile 
rozliší následující písmeno, vázaně ho přidá k předchozímu. Výuka čtení respektuje individuální 
tempo čtení každého žáka, přičemž konečný výsledek je stejný u všech dětí – čtení 
s porozuměním. Neoddělitelnou součástí uplatňování metody Splývavého čtení je forma výuky. 
Plánovanými činnostmi, které podporují poznávání písmen zrakem, sluchem, hmatem i chutí (u 
písmene  



Výroční zpráva 2018/2019 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 26 ~ 

S – sendvič, salám, L – lentilky…), čichem (u písmene O – ovoce). Velmi důležitý je také citlivý 
přístup k žákům. Součástí výuky jsou ale i hry a dramatizace, jejichž pomocí se děti učí pracovat  
s hlasem, intonovat a interpretovat text. Zážitkovým způsobem učení učitelé odbourávají u dětí 
zábrany a počáteční strach z komunikace.  

Jak metoda funguje? 

Na rozdíl od jiných metod se děti učí poznávat všechny čtyři tvary písmena současně. Malá, 
velká, tiskací i psací. Nácvik čtení touto metodou spočívá v tom, že jsou všechny fáze výuky 
zpomalené. Když pak děti začnou známé hlásky spojovat do slov, vypadá to, jako by zpívaly. 

Příklad vyvození písmena M – žák toto písmeno poznává a vyslovuje jako tón, ale čte zatím jen 
taková spojení, jejichž písmena si již osvojil LO-LU-LA (spojení s písmenem L). Písmeno M se 
začne  
ve čtení používat poté, co žák vyvozuje následující písmeno E. V tu chvíli čte spojení s písmenem 
M, MO-MU-MA. 

Prakticky to znamená, že pokud dítě nemá osvojené písmeno, ve čtení ho nepoužívá. To je 
předností této metodiky, na rozdíl od tradiční metody, kde se žáci naráz učí vyvozované písmeno 
číst, psát a hned ho i používají ve čtení slovních spojení.  

Žáci se nejprve učí písmena O, S, B, U, A, která se čtou izolovaně, jsou hlasově i tvarově odlišná 
natolik, že je děti nezamění s jinými a dokonale si je osvojí. Postupně se pokračuje k dalším z 15 
písmen v přesném pořadí: L, M, E, I, P, N, T, K, V, D. Vyvození každého písmene a hlásky se začíná 
důsledným hlasovým nácvikem se silou, délkou a zabarvením, při zapojení zraku a při kontrole 
sluchem. Písmeno žáci poznávají všemi smysly. Učitel využívá mezipředmětové vztahy, zařazuje 
prvek pohybový, literární, výtvarný a dramatický. Důležitá je i činnostní výchova (využití hmatu, 
rozvíjení motoriky rukou), která podporuje poznávání písmene a jeho částí, žáci ho tedy mohou 
vnímat z každého úhlu – modelují ho, skládají, písmena obtahují, dopisují chybějící části, hrají si  
s kostkami, tabulkami, mariášovými kartami, čtou hromadně z tabule atd. Dokonalé poznání 
písmene je realizováno činnostmi, které žáci prožívají hravou formou.  

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 nejprve hromadně, postupně se přechází na kombinaci hromadného a individuálního 
čtení. 

8.1.2. Výuka matematiky podle profesora Hejného 

V naší škole vyučujeme matematiku podle profesora Hejného ve všech třídách 1. stupně a 
pilotně i ve všech třídách 2. stupně. Naše škola je zároveň konzultačním centrem pro 
matematickou gramotnost a je zapojena do výzkumného projektu Matematické kluby ve 
spolupráci s H-Mat. 

Cílem této koncepce je rozvoj žáka v celé jeho osobnosti s využitím jeho předchozích a 
každodenních zkušeností. Učitel má vyjadřovat uznání za originální myšlenky a nápady žáků a 
podporovat v nich samostatné přemýšlení. 

Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů. Jedná se o ucelený koncept,  
ve kterém dítě objevuje matematiku samo a s radostí. 

Princip č. 1 - Budování schémat - Schéma je souhrn navzájem propojených znalostí, které se 
týkají známého prostředí. Při budování schémat se vychází z faktu, že ve vědomí každého z nás 
se nachází celá řada schémat (např. schéma bytu, školy, dětského hřiště, vztahů). 

Princip č. 2 - Práce v prostředích - Jednotlivá prostředí byla vytvořena proto, aby se děti 
pohybovaly tam, kde to již znají (např. autobus, sousedé, krokování). Ve známých prostředích 
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mají děti pocit, že si hrají, a ani nevnímají, kolik jednotlivých cvičení vyřeší. Děti jsou aktivní, 
úkoly se pro ně stávají výzvou a rozvíjejí chuť dozvědět se něco nového. S náměty jednotlivých 
prostředí se žáci seznamují v jednoduchých úlohách, postupně se úlohy rozšiřují a gradují. 

Princip č. 3 - Prolínání témat - Prolínání témat vychází ze skutečnosti, že vlastní zkušenost a 
informace, které spolu logicky souvisejí, si zapamatujeme lépe než fakta či pravidla, se kterými 
jsme se dosud nesetkali. Pokud spolu totiž informace logicky souvisejí, dokážeme si je kdykoliv 
vybavit, lépe jim porozumět a postupně na ně navazovat (např. překládání papíru, sčítání a 
odčítání v různých prostředích). 

Princip č. 4 - Rozvoj osobnosti - Tento princip klade důraz na to, aby sebou děti nenechaly v 
životě manipulovat. Děti se učí argumentovat, diskutovat, hodnotit sebe i druhé. Učí se, co je pro 
ně správné, umí se rozhodovat a respektovat ostatní. Jejich názory a nápady využívají k rozšíření 
vlastních myšlenek. Vedle matematiky se tak přirozenou cestou pokládají základy sociálního 
chování, děti mravně rostou. 

Princip č. 5 - Skutečná motivace - Úlohy v Hejného metodě jsou postaveny tak, aby jejich řešení 
děti bavilo, aby na řešení úkolů přišly díky své vlastní snaze. Děti zažívají radost z vlastního 
úspěchu, podporovaná je vnitřní motivace. 

Princip č. 6 - Reálné zkušenosti - Princip reálné zkušenosti vychází z toho, že zkušenosti se 
nedají přenést, ale lze je pouze získat. K tomu, aby dítě získalo zkušenost v matematice, musí 
řešit úlohu. Při řešení úloh sbírá reálné zkušenosti, a to i tehdy, když úlohu nevyřeší. Osobně si 
totiž uvědomí, co ještě potřebuje k tomu, aby konkrétní úlohu vyřešilo. Např. počítáním na 
prstech se dítě naučí zobecňovat a pochopí, že pět prstů je přesně tolik jako pět míčů, i když míče 
fyzicky nevidí. 

Princip č. 7 - Radost z matematiky - Matematická prostředí v učebnicích jsou navržena tak, aby 
dětem umožňovala vlastní objevy, podporovala samostatné přemýšlení a rozhodování. Děti 
dostávají úlohy s obtížností přiměřenou jejich dovednostem. Radost z úspěchu tak mohou zažít i 
slabší žáci. 

Princip č. 8 - Vlastní poznatek - Tento princip je postaven na přesvědčení, že poznatek získaný 
vlastní úvahou je kvalitnější než poznatek převzatý. Žák sbírá zkušenosti, o kterých dále mluví a 
konzultuje je se svými spolužáky. Důležité je, že rozumí, jaké matematické problémy řeší. 

Princip č. 9 - Role učitele - Učitelem se při výuce Hejného metodou stává ten, kdo organizuje 
hodinu, zadává vhodné úlohy a řídí diskuze žáků nad jednotlivými problémy.  

Učitel nic nevysvětluje, nechává žáky, aby o zadané úloze sami diskutovali. Pokud žáci chybují, 
neopravuje je, ale vyzve je ke kontrole a čeká, až chybu objeví sami. Učitel pracuje s různorodostí 
žáků a musí se naučit připravovat tzv. gradované úlohy, tedy úlohy různé obtížnosti. 

Princip č. 10 - Práce s chybou - Pokud přijmeme chybu jako nedílnou součást učení a umíme s ní 
dobře naložit, je nám vítaným společníkem na cestě k porozumění. Proto práce s chybou patří do 
jednoho z principů této metody. Je důležité podporovat děti v tom, aby byly schopné si nalézt 
chybu samy a umět vysvětlit, proč chybu udělaly. Chybu využíváme jako prostředek k učení. 
Učitel by měl také ocenit, pokud jej žák upozorní na jeho chybu, poděkovat za opravu a vyslovit 
žákovi uznání. Následně by měl tuto chybu hlasitě analyzovat. Tímto přístupem zároveň žáky 
učí, jak se lze k chybě pozitivně postavit. 

Princip č. 11 - Přiměřené výzvy - Úlohy v učebnicích jsou odstupňovány podle obtížnosti. 
Úkolem učitele je tyto úlohy předkládat svým žákům přiměřeně podle jejich schopností a 
dovedností. Učitelé vytvářejí tzv. gradované testy, které obsahují podobné úlohy různé 
obtížnosti (např.  
3 úlohy z prostředí krychlových staveb označené jako lehčí, střední a těžká). Proto i slabší žáci 
vždy vyřeší nějakou úlohu a zažívají pocity radosti a úspěchu. 

Princip č. 12 - Podpora spolupráce - Ve vyučování se maximálně podporuje vzájemná spolupráce 
žáků. Jsou vyžadované diskuze, vlastní poznatky žáků jsou vítány. Vychází se z toho, že i ti žáci, 
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kteří rádi pracují samostatně, se nevyhýbají následné diskuzi se svými spolužáky. Učitel pouze 
přihlíží a nechává žáky svá řešení formulovat a obhajovat před ostatními. 

Tato matematika učí žáky jinému vnímání, zahrnuje širokou škálu působnosti. Už tím, že se 
zdaleka nesoustředí pouze na zadání a výsledek, ale protože neopomíná ani sociální, 
komunikativní a další oblasti lidského života. 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. 

8.1.3. Dílny čtení 

Naše škola klade velký důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Do výuky na 1. a 2. stupni 
pravidelně zařazujeme dílny čtení. Na 1. stupni probíhají pravidelně každý týden dvě vyučovací 
hodiny, na 2. stupni se je učitelé snaží zařazovat do vyučovacích hodin českého jazyka. Žáci 
pracují se svojí knihou nebo knihou půjčenou ze školní knihovny. Každá dílna je zaměřena na 
nějaký cíl, kterým se vyučující snaží podporovat čtenářství a rozvíjet čtenářskou gramotnost 
žáků.  

Výuka má svá pravidla a scénář, která si předem stanovíme, domluvíme se na nich a následně 
dodržujeme. V mini lekcích před četbou si zadáme úkol či problém, kterého si během čtení 
všímáme a po čtení plníme. V této části můžeme děti seznámit s terminologií literární teorie, 
modelujeme situaci. Následuje část, kdy si žáci potichu čtou vlastní knihu – tzv. tiché čtení (cca 
20 minut – dle věku žáků). V poslední části žáci plní stanovený úkol, sdílí 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. 

8.1.4. Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

Většina učitelů 1. stupně, ale i učitelé 2. stupně absolvovali v posledních letech kurzy RWCT  
– Čtením a psaním ke kritickému myšlení. V hodinách se snaží nově nabyté zkušenosti 
uplatňovat. 

Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou 
na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví a cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve 
kterém žijí. 

Co je pro tyto metody charakteristické: 

Promyšlené a strukturované využití čtení, psaní a diskuse k rozvíjení samostatného myšlení 
žáků, k podnícení potřeby i schopnosti celoživotního vzdělávání, tvořivého přístupu k novým 
situacím, schopnosti spolupracovat a respektovat názory druhých; 
aktivní učení odehrávající se ve fázích evokace – uvědomění si významu informací – reflexe; 
změna učitelova postavení v procesu výchovy a učení a změna komunikace mezi učitelem a žáky 
a mezi studenty navzájem; 
využití faktografických znalostí k řešení problémů a jako materiálu k rozvíjení myšlenkových 
operací, vyvážený poměr mezi znalostmi, dovednostmi a rozvíjenými postoji; 
zohlednění skutečných žákových zájmů a potřeb; 
žákova neustálá reflexe vlastního učení jako jeden z nástrojů celoživotního vzdělávání; 
důraz na spolupráci žáků, využití celé škály kooperativních metod; 
žákovo ztotožnění se s cíli učení – žák cílům rozumí a později si je i samostatně formuluje a 
sleduje míru jejich dosahování; třída jako učící se společenství otevřené novým nápadům a 
netradičním řešením. 

Příklady využívaných metod: 

 volné psaní 
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 párová diskuse 
 párové čtení 
 učíme se navzájem 
 klíčová slova 
 řízené čtení s předvídáním 
 brainstorming, myšlenkové mapy 
 podvojný deník 
 poslední slovo patří mně 
 grafická schémata různých typů 
 I.N.S.E.R.T. 
 kostka  
 pětilístek 

8.1.5. Projektové vyučování, celoškolní projekty napříč školou, kooperativní činnosti 

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. Zvláště efektivní se jeví projekty napříč školou, ve kterých na projektu pracují 
věkově smíšené skupiny žáků – Den jazyků, Den naruby atd. 
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9. Poradenské služby školy 

Členy školního poradenského pracoviště ve školním roce 2018/2019 byli:  

 školní psycholog: Mgr. Milena Strnadová 
 školní speciální pedagog: Mgr. Vlasta Dubinová 
 výchovný poradce: Mgr. Šárka Růžková 
 školní metodik prevence rizikového chování:  PhDr. 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. a 2. 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, práce s kolektivem 

třídy  
 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. 

 Činnost psychologa 9.1.

Psychologicko-poradenská činnost spočívala jak v práci s kolektivem tříd, tak s jednotlivými 
žáky a jejich rodiči a také v poskytování podpory pedagogům a spoluprací s nimi. 

Zaměřena byla jak na vedení programů prevence a tmelení třídních kolektivů, tak na pozorování 
a screening rizikových jevů ve třídách a vyhledávání potenciálně ohrožených žáků. Pracovalo se  
s kolektivy tříd, kde bylo třeba nasměrovat vztahy mezi žáky příznivějším směrem. Psycholog 
vedl setkávání s žáky a jejich rodiči jak na pravidelné bázi, tak i v případech potřeby krizové 
intervence. 

Celkově se uskutečnilo 13 programů ve třídách různého zaměření a různé délky - od 
dvouhodinových, opakovaných intervencí po celodopolední programy. 

Zaměřeny byly nejen preventivně, ale i na zlepšení vzájemných vztahů. Programy byly založeny 
na učení se sociálním dovednostem a získávání morálních, prospolečenských postojů především 
formou vlastního zážitku. Žáci si tak mohli vlastní zkušeností zažít nové způsoby komunikace, 
uvědomění si vlastních pocitů, pracovat s nimi, uvědomit si důsledky vlastního jednání.  
K upevnění uvědomění si nových zkušeností byla použita diskuse na konci programu nebo jeho 
tematické části tak, aby byl výstup explicitně vyjádřen, což se často dařilo samotným žákům 
vlastními slovy. Tématy programů byly komunikace, spolupráce, osobní zodpovědnost, význam 
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pravidel a respekt k nim, uvědomění si vlastních emocí a nakládání s nimi, vcítění se do pocitů 
druhého, respekt druhého, ohleduplné jednání atd. 

Proběhly desítky pozorování ve třídách, konzultací s pedagogy obou stupňů, asistenty pedagogů 
a vychovatelkami. 

V rámci individuální práce bylo řešeno přes 20 jednotlivých případů. Ty se týkaly nejčastěji 
výchovných problémů, výukových problémů, zapojení se do kolektivu třídy, problémů v rodině a 
dalším těžkostem. Konzultace byly poskytnuty jak přímo dětem, tak jejich rodičům. K 
pravidelným individuálním sezením (1x za týden, 1x za 2 týdny) docházelo celkem 9 dětí, u 
dalších šlo o indikované intervence v rámci několika sezení. 

Věřím, že práce psychologa přispěla k dobré atmosféře školy a příznivému prostředí pro 
vzdělávání, osobnostní rozvoj a celkově příznivý vývoj dětí. 

 Činnost speciálního pedagoga 9.2.

V období září – leden probíhaly vždy v pondělí a v úterý individuální a skupinové (max. 3 žáci) 

reedukace v rozsahu 30 – 45 minut. Na speciálně pedagogickou péči či reedukace docházelo 

celkem 18 žáků. 

Z daného počtu bylo 5 žáků, kteří měli speciálně pedagogickou péči, zbývající žáci docházeli na 

reedukace, které 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.  

Dále jsem měla v péči děti se speciálně pedagogickou podporou, kterých bylo celkem 7. 

Mimo reedukace probíhaly dle potřeby: 

 Depistáže 
 Diagnostiky 
 Individuální konzultace 
 Metodická podpora při tvorbě a vyhodnocování PLPP 
 Metodická podpora asistentek pedagoga 
 „Kavárny“ pro rodiče předškolních dětí zaměřené na školní připravenost a zralost 
 Zápisy na nečisto 
 Konzultace a metodická podpora pro rodiče předškolních dětí 

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 
 aplikace Včelka 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2018-2019 se inspekční činnost uskutečnila formou celostátního plošného 
testování žáků v oblasti přírodovědné gramotnosti. Naši žáci se se svými výsledky umístili 
v průměru základní škol a víceletých gymnázií v republice. 

V lednu 2019 proběhla na škole činnost ČŠI v rámci tematické inspekce. Cílem tematického 
šetření bylo s využitím nástrojů nově vyvinutých v rámci projektu Národní systém inspekčního 
hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) posoudit podmínky, průběh a 
dosaženou úroveň vybraných aspektů přírodovědné gramotnosti na 2. stupni základních škol, 
resp. nižším stupni víceletých gymnázií, identifikovat silné a slabé stránky rozvoje uvedené 

gramotnosti z celkového pohledu. Výsledky šetření nalezneme souhrnně v tematické zprávě 
vydané ČŠI za celou Českou republiku. Inspektoři poděkovali vedení školy za vstřícnou 
atmosféru, etické působení na žáky a zřetelný posun školy. 
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11. Soutěže školního roku 2018/2019 

 Zapojení žáků do soutěží 11.1.

III. A – Jáchym Titěra – 1. místo v soutěži Matematický klokan 

 

V. A – Tereza Šturmová – 21. místo v okresním kole Pythagoriády 

 

V. B – Jan Klepal – 2. místo v okresním kole Pythagoriády 

 

Denisa Vokálová, Kristýna Váňová, Karolína Hejtíková – 1. místo ve výtvarné 

soutěži BESIPU na téma Nehoda není náhoda 

 

VI. B – Nicole Hladíková – 2. místo ve výtvarné soutěži Městské knihovny Kolín (Kolín 
pod mořskou hladinou) 

 

VII. A – Miloslava Tomková, Kristýna Koděrová – 4. místo v soutěži Hlídky mladých 
zdravotníků 

 

Lucie Tvrdíková – 1. místo v okresním kole literární soutěže Požární ochrana očima 
dětí 

 

VII. B – Laura Lahodová – 1. místo v krajském kole a 3. místo v okresním kole literární 
soutěže Požární ochrana očima dětí, 1. místo v soutěži Dětský čin roku v kategorii Pomoc 
na netu 

 

Adam Patočka – 1. místo v literární soutěži Macharovo pero 

 

VIII. B - Jakub Pacovský, Barbora Hrubešová, Jan Vyčítal – účast na projektu Příběhy 
našich sousedů 

 

Nikola Šindelářová – 1. místo v soutěži Dětský čin roku v kategorii Pomoc přírodě 

 

IX. A – Kateřina Tomková – 4. místo v soutěži Hlídky mladých zdravotníků 

 

IX. B – Karolína Křečková – 4. místo v soutěži Hlídky mladých zdravotníků, účast na 
projektu Příběhy našich sousedů 
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Kateřina Kukalová – 4. místo v soutěži Hlídky mladých zdravotníků, účast na projektu 
Příběhy našich sousedů 

               

Bára Dubová – účast na projektu Příběhy našich sousedů 

 

Adéla Zouplnová – účast na projektu Příběhy našich sousedů 

 

David Záruba – 1. místo v soutěži Dětský čin roku v kategorii Záchrana lidského života 
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 Úspěchy školy pohledem redaktorky Jaroslavy Štefflové 11.2.
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12. Sportovní úspěchy 

SPORTOVNÍ DEN 7. 9. 
Účast 5. – 9. třída (cca 200 žáků) 
disciplíny: 60 m, skok daleký, hod míčkem, vrh koulí (8., 9. ročník), 800 m  
 
ATLETICKÝ TROJBOJ 4. - 5. TŘÍDA 20. 9. 
Tomáš Vytlačil – 2. místo skok daleký, 3. místo hod míčkem  
 
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ II. stupeň 20. 9. 
chlapci 7. místo (12 škol) 
dívky 3. místo Dubová, Hanesová, Pesslová, Pátková, Valentová  
 
PŘESPOLNÍ BĚH 25. 9. 
1. místo Marek Soukup, 2. místo Tomáš Vytlačil, 4. místo Přemysl Kvasil  
dívky I. stupeň – 9. místo, chlapci I. stupeň – 7. místo  
chlapci II. stupeň 2. místo – Marek Soukup, Přemysl Kvasil, Jakub Otradovský, Vojta Nehasil, 
Ondřej Jahoda 
dívky II. stupeň 1. místo – postup na krajské finále – Anna Pátková, Adéla Hanesová, Barbora 
Krausová, Hana Jurová, Kristýna Koděrová, Antonie Záhorová  
 
MINIKOPANÁ 9. 10. 
3. MÍSTO – Čech, Žemba, Foršt T., Novák, Nehasil, Jahoda, Oliva, Soukup 

 
PŘESPOLNÍ BĚH – KRAJSKÉ FINÁLE - KUTNÁ HORA 9. 10.  
4. MÍSTO – Pátková, Hanesová, Krausová, Koděrová, Jurová 
 
FLORBAL 4. - 5. TŘÍDA - 4. MÍSTO 
Beranová, Martínková, Hofmann, Eiman, Michnevyč, Novák, Pícha, Vytlačil, Čech 
 
FLORBAL 6. - 7. TŘÍDA CHLAPCI - 5. MÍSTO (postup na KSD 2018) 
 
FLORBAL 6. - 7. TŘÍDA DÍVKY - 2. MÍSTO (POSTUP NA KSD) 
Barbora Krausová, Kristýna Koděrová, Miloslava Jiřičková, Simona Dohaničová, Hana Jurová, 
Viktorie Rambousková, Kateřina Tyšerová, Karolína Čížková, Denisa Šustrová, Aneta Čepeláková, 
Kateřina Růžičková, Kristína Mészárosová 
 
FLORBAL 8. - 9. TŘÍDA - CHLAPCI 3. MÍSTO (postup na KSD 2018)  

Koněrza, Fíla, Čech, Žemba, Pacovský, Kukal, Oliva, Novák, Nehasil, Foršt, Muller, Jahoda 
 
FLORBAL 8. - 9. TŘÍDA - dívky 1. MÍSTO (postup na KSD 2018)  

Hálová, Hanesová, Dubová, Michalková, Kellerová, Pesslová, Valentová, Pátková, Benešová – 
postup na krajské finále 
 
PŘEHAZOVANÁ 5. TŘÍDA - 1. MÍSTO (postup na krajské finále) Dominika Plachá, Karolína 
Kocourková, Tomáš Vytlačil, Radek Novák, Roman Pícha, Jakub Eiman,  
 
NEJRYCHLEJŠÍ PÁŤÁK 
4. místo – Roman Pícha 
5. místo – Tomáš Vytlačil 
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VÁNOČNÍ LAŤKA 
1. místo – Anna Pátková 
4. místo – Tereza Beranová 
5. místo – Kateřina Kukalová, Barbora Krausová 
6. místo – Jakub Otradovský 
7. místo – Matěj Škramovský  
 
FLORBAL – STARŠÍ DÍVKY – KRAJSKÉ FINÁLE 
5. místo (3. ve skupině) 
Hanesová, Valentová, Benešová, Dubová, Michalková, Hálová, Záhorová, Kukalová  
 
FLORBAL DEVÁTÝCH TŘÍD – OBCHODNÍ AKADEMIE 
2. místo Čech, Koněrza, Žemba, Foršt M., Kukalová, Křečková, 
Dubová, Hanesová, Michalková. 
 
PŘEHAZOVANÁ 5. TŘÍDA 4. MÍSTO (krajské finále)  
Dominika Plachá, Karolína Kocourková, Tomáš Vytlačil, Radek Novák, Roman Pícha, Jakub 
Eiman, Rostislav Posker, Veronika Martínková. 
 

ŽLUTÝ VOLEJBAL - 2. – 3. TŘÍDA 
účast 15 škol – 3., 4., 5. místo 
Viktorie Krausová, Miroslav Červeňák, Agáta Kadlecová, Eliška Kubíčková, Natálie Ježková, 
Barbora Kukalová, Sabina Lahodová, Nguyen Hieu Trung 
 
BASKETBAL – starší kategorie 
Dívky - 13. 3. - ZŠ Bezručova, Kolín - 3. místo 
Simona Dohaničová, Barbora Krausová, Denisa Šustrová, Adéla Hanesová, Anna Pátková, 
Vanessa Valentová, Veronika Michalková, Kateřina Kukalová 
 
Chlapci - 15. 3. - SOŠ informatiky a spojů - 1. místo 
Tomáš Krchov, Michal Pícha, Marek Soukup, Lukáš Sandtner, Martin Novák, Vojtěch Nehasil, 
Martin Soukal, Petr Čech, Jakub Koněrza 
 
BASKETBAL - KRAJSKÉ KOLO NYMBURK – 8. MÍSTO 
Adam Patočka, Michal Pícha, Marek Soukup, Filip Škarka, Lukáš Sandtner, Martin Novák, Vojtěch 
Nehasil, Martin Soukal a Jakub Koněrza. 
 
SÁLOVÁ KOPANÁ 6. – 7. třída 1. MÍSTO (postup na KSD 2019) 
Tomáš Krchov, Michal Pícha, Marek Soukup, David Hoření, Jakub Otradovský, Přemysl Kvasil, 
Kryštof Šimánek, Jakub Pfeifer, Matěj Pacovský, Zdeněk Hoření 
 
SÁLOVÁ KOPANÁ 8. – 9. třída - 1. MÍSTO (postup na KSD 2019) 
Petr Čech, Kristián Žemba, Miroslav Foršt, Martin Novák, Ondřej Jahoda, Vojtěch Nehasil, Matěj 
Oliva, Michal Fíla  
 

OSECKÁ LAŤKA  
Pátková Anna 1. místo 
Záhorová Antonie 2. místo  
Kukalová Katerina 2. místo 
Otradovský Jakub 3. místo 
Beranová Tereza 3. místo 
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BASKETBAL – mladší kategorie  
2. 5., dívky, 1. místo 
Tereza Beranová, Veronika Dohaničová, Eliška Malá, Adéla Šotolová, Kristýna Koděrová, Simona 
Dohaničová, Hana Jurová, Barbora Krausová, Denisa Šustrová, Adéla Hanesová, Anna Pátková 
 
7. 5., chlapci, 1. místo 
Matěj Škramovský, Tomáš Krchov, Jindřich Lahoda, Jakub Otradovský, Adam Patočka, Michal 
Pícha, Filip Škarka, Vojtěch Nehasil, Martin Novák, Martin Soukal 
 
POHÁR ROZHLASU  
MLADŠÍ CHLAPCI 2. místo 
Ondřej Jahoda, Karel Vašák, Přemysl Kvasil, Marek Soukup, David Hoření, Zdeněk Hoření, 
Vojtěch Nehasil, Martin Soukal 
 
MLADŠÍ DÍVKY 3. místo 
Kristýna Koděrová, Barbora Krausová, Adéla Hanesová, Hana Jurová, MílaTomková, Anna 
Pátková, Antonie Záhorová, Simona Dohaničová 
STARŠÍ DÍVKY 6. místo 
 
MCDONALD‘S CUP 1. – 3. třída 2. místo (postup na KSD) 
4. – 5. třída 7. místo (postup na KSD) 
 
KSD ZŠ 2019 – výsledky 
1. místo – 7. ZŠ Kolín 116,5 
2. místo - 3. ZŠ Kolín 108,5 
3. místo – 2. ZŠ Kolín 106 
4. místo - 4. ZŠ Kolín 101 
5. místo - 5. ZŠ Kolín 96,5 
 
20 medailí – 11x zlato, 6x stříbro, 3x bronz (3. místo) 
1. místo – fotbal, basketbal, korfbal 
2. místo – florbal 
4. místo – házená 
6. místo – cyklistika 
7. místo – volejbal 
9. místo – atletika, plavání 
11. místo – stolní tenis 
12. místo - aerobic 
 
AEROBIC 
13. místo – Karolína Čížková, Kristýna Ulrichová 
 
STOLNÍ TENIS 
4. místo – Barbora Krausová 
4. místo – David Nehasil – Vanessa Valentová 
 
HÁZENÁ  
6. místo 1. - 3. třída 
5. místo 4. - 5. třída 
 
VOLEJBAL 
5. místo – Beranová, Dohaničová, Malá, Mészárosová, 6. třída 
5. místo – 3. - 4. třída 
8. místo – 7. - 9. třída  
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BASKETBAL 
1. místo – 6-7 dívky 
1. místo – 6-7 chlapci 
1. místo – 8-9 chlapci 
2. místo – 8-9 dívky 
 
KORFBAL 
1. místo – 1. - 3. třída Skala, Soukup, Polanecký, Králová, Kadlecová, Kubíčková 
3. místo – 4. - 5. třída Novák, Plachá, Vostřel, Michnevyč, Váňová, Bartůňková 
 
FOTBAL 
1. místo – 8-9 
2. místo – 6-7 
2. místo – 4-5 
4. místo – 1-3 
 
FLORBAL 
2. místo – 8-9 dívky 
4. místo – 6-7 chlapci 
4. místo – 8-9 chlapci 
5. místo – 6-7 dívky 
5. místo – 4-5 
 
CYKLISTIKA 
1. místo – Hanka Jurová 
3. místo – Karel Moravec 
4. místo – Eliška Melšová 
5. místo – Natálie Kolková 
6. místo – Ondřej Boudník 
 
PLAVÁNÍ 
1. místo - Anna Pátková 50VZ 
2. místo – Anna Pátková 50znak 
2. místo – Karolína Hrušková 50znak 
3. místo – Edita Rušidi 50prsa 
4. místo – Jan Penc 50VZ 
4. místo – Jan Penc 50znak 
4. místo – Petr Pátek 100VZ 
5. místo – Natálie Sochorová 50znak 
5. místo – Kristýna Hrušková 50VZ 
7. místo – Natálie Sochorová 50prsa 
7. místo – Adéla Zdeňková 100VZ 
7. místo – Rostislav Posker 100VZ 
7. místo – Dominika Krylová 50znak 
8. místo – Petr Pátek 50znak 
8. místo – štafeta – Pátková, Sochorová, Fíla, Posker 
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ATLETIKA  
1. místo – Rozálie Pesslová 60 m 
1. místo – Marek Soukup 1000 m 
1. místo – Kristína Mézsárosová míček 
1. místo – Anna Pátková skok vysoký 
4. místo – Anna Pátková skok daleký 
4. místo – Bára Dubová koule 
4. místo – Tereza Beranová skok vysoký 
5. místo – Kateřina Kukalová skok daleký 
6. místo – Kateřina Kukalová skok vysoký 
6. místo – Kristýna Koděrová skok daleký 
6. místo – Kristýna Koděrová 60 m 
6. místo – Jakub Koněrza skok daleký 
6. místo – Jakub Kučeva skok daleký 
7. místo – David Hoření 1000 m 
7. místo – Tereza Beranová 60 m 
8. místo – Jakub Koněrza 60 m 
8. místo – Jakub Kučeva 60 m 
 
SPORTOVEC ROKU 2019 
1. MIROSLA FORŠT 51 bodů 
2. MICHAL FÍLA 36 bodů 
3. PETR ČECH 34 bodů 
4. PŘEMYSL KVASIL 34 bodů 
5. JAKUB KONĚRZA 29 bodů 
6. ŽEMBA KRISTIÁN 26 bodů 
7. ERIK ŠTÍPEK 22 bodů 
8. RADIM KOZÁRIK 19 bodů 
9. ONDŘEJ JAHODA 16 bodů 
10. MAREK SOUKUP 15 bodů 
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13. Osobnosti tříd školního roku 2018-2019 

Třída Osobnost třídy Odůvodnění 

1.A Natálie Šotolová 
má bystrý úsudek, nekonfliktní povahu, je čestná a vždy 
pomůže kamarádovi, když je potřeba 

1.B Michal Jech 
je přátelský, ochotný pomoci spolužákům, vytrvalý a 
pracovitý 

2. A Adéla Haviarová hodná, milá, pomáhá, půjčuje věci, je kamarádská 

2. B Lidmila Kvasilová 
hodná, ráda pomáhá kamarádům a svým úsměvem a 
dobrou pozitivní náladou vždy rozzáří celou třídu 

3. A Natálie Sýkorová 
hodná, milá, kamarádská, laskavá, ochotná, vtipná, 
nerozčiluje se, pomáhá ostatním a prostě je to dobrá 
holka 

3. B Viktorie Krausová 
za kamarádské chování, sportovní reprezentaci školy a 
výborný prospěch 

4. A Natálie Slavíková 
kamarádská, milá, šikovná, umí naslouchat, pomáhá 
všem, kteří pomoc potřebují 

4. B Dora Titěrová 
hezky se chová k ostatním, je skvělá kamarádka a všem 
pomáhá 

5. A Kristýna Ulrichová 
kamarádská, ochotná vždy pomoci, cílevědomá, má 
organizační schopnosti 

5. B Kristián Horváth přátelský, pomáhá, sportovec, je s ním legrace 

6. A Vendula Křížková milá, hodná, obětavá, pomáhá ostatním 

6. B Matěj Pacovský 

Je třídní sluníčko, je přátelský, férový a zodpovědný. 
Každému, kdo si neví rady, pomůže a poradí. 
Reprezentuje třídu a školu ve sportu i ve vědomostech. 
V případě bezpráví se zastane druhých. Je dobrý 
kamarád a je s ním sranda.  

7. A Kristýna Koděrová  za pomoc spolužákům, pečlivost a kamarádské chování 

7. B Barbora Krausová za svou ochotu pomoci ostatním a přátelské chování 

8. A Adéla Hanesová 
kamarádská, ochotná pomáhat spolužákům, 
reprezentuje školu ve sportu 

8. B Nikol Brunclíková 
za pracovitost, píli, vzorné chování a příjemné 
vystupování 

9. A Eric Štípek za překonání školních a osobních problémů 

9. B Anna Husáková 
za ochotu, spolehlivost a přátelský přístup ke všem 
spolužákům 
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14. Nejdůležitější momentky ze školního roku 

 Adaptační kurz 6. A a 6. B 14.1.

Ve středu 5. 9. 2018 a ve čtvrtek 6. 9. 2018 jely 
třídy 6. A a 6. B na adaptační kurz. Ve středu 
žáci s paní učitelkami vyjeli vlakem ze zastávky 
Kolín Zálabí do Libice nad Cidlinou. Šli se 
podívat na základy slovanského hradiště 
Slavníkovců. Zde si zahráli hru s názvem 
Bažina. Měli za úkol projít „bažinou“ (označené 
území) pomocí kartiček, které symbolizovaly 
kameny. Potom vyrazili k soutoku Cidliny a 
Labe, kde si zahráli hru Gordický uzel. 
Následovala cesta podél Labe až do Poděbrad.  

Ve čtvrtek vyrazili na výlet do Kutné Hory. Prošli historickou část města, kde se zaměřili na 
významné památky jako je Vlašský dvůr, kostel sv. Jakuba, Kutnohorský hrádek, Jezuitská kolej 
a chrám sv. Barbory. Poté se prošli údolím Vrchlice, kolem Spáleného mlýna došli až k bobové 
dráze, kde měli žáci možnost za odměnu sjet jednu jízdu.  

 

 3. A – Výlet ke včelám 14.2.

V úterý 11. 9. jeli žáci 3. A na exkurzi do Výzkumného ústavu včelařského. Jeli třemi vlaky 
a přívozem. 

Dozvěděli se spoustu věcí o životě včel. 

  

https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/09/P_20180906_102650.jpg
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 VÍTÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ S RYTÍŘEM JAROSLAVEM 14.3.

  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Setkání generací – III. oddělení 14.4.

 

Třetí oddělení školní družiny prožilo dětský den v zahradě Domova 
pro seniory v Kolíně. Setkání generací proběhlo formou her, soutěží, 
výtvarného tvoření a povídání si s babičkami a dědečky. Počasí bylo 
nádherné a odpoledne se všem líbilo. 

 

  

https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/09/P1010832.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/09/P1010826.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/09/P1010793.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/09/P1010830.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/09/P1010670.jpg
https://www.zonerama.com/5zskolin/Album/4632956
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 EDJ 2018 14.5.

V rámci Evropského dne jazyků se žáci zaměřili na státy z našich mezinárodních projektů 
Erasmus+. Poslechli si a přiřadili státní hymny, napsali pohledy do partnerských škol. Vytvořili a 
zahráli si pexesa o Portugalsku, Španělsku, Itálii, Slovinsku, Polsku a Slovensku. 

 SPORTUJEME A SPORTUJEME 14.6.

ATLETICKÝ TROJBOJ - 4. – 5. TŘÍDA      

Atletického trojboje se zúčastnilo celkem dvacet žáků vždy po deseti ze čtvrté a páté třídy. 
Soutěžilo se ve třech disciplínách – 50 m, skok daleký, hod míčkem. Největšího úspěchu dosáhli 

Tomáš Vytlačil z páté třídy, který získal stříbrnou medaili ve skoku 
dalekém a bronzovou v hodu míčkem, a Radek Bašista ze čtvrté 
třídy, který vybojoval stříbro v běhu na 50 m. 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

V atletickém čtyřboji naši školu reprezentovalo 
jedno družstvo chlapců a jedno družstvo dívek 
složených z žáků 8. – 9. tříd. Soutěžilo se 
v disciplínách: běh na 60 m, skok daleký, skok 
vysoký, hod míčkem, vrh koulí a běh dívky na 800 
m a chlapci 1000 m. Chlapci obsadili celkové 
sedmé místo ze dvanácti zúčastněných škol. Dívky 
(Anna Pátková, Adéla Hanesová, Vanessa 
Valentová, Natálie Sochorová, Rozálie Pesslová, 
Bára Dubová) před poslední běžeckou disciplínou 
byly na prvním místě, bohužel po závěrečné osmistovce první příčku neudržely a nakonec 
vybojovaly krásné bronzové medaile. 

 

PŘESPOLNÍ BĚH 

V přespolním běhu nás reprezentovala čtyři 
družstva. Chlapci a dívky z páté třídy a chlapci 
a dívky ze sedmých a osmých tříd. V každé 
kategorii startovalo zhruba 80 závodníků. 
Největšího úspěchu dosáhl Marek Soukup, 
který svou kategorii suverénně vyhrál a 
stříbrnou medaili vybojoval v mladší kategorii 
Tomáš Vytlačil. Pěkná čtvrtá místa vybojovali 
Jakub Eiman a Přemek Kvasil. 

https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/09/P1010209.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/09/P1010200.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/09/P1010202.jpg
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V družstvech jsme dosáhli zatím nejlepšího 
výsledku v historii naší účasti v této soutěži. 
Chlapci doběhli na druhém místě a zlaté 
medaile jim utekly jen o čtyři body. Zato dívky 
svůj boj 
proměnily ve zlato a staly se přebornicemi 
okresu s tím, že postoupily na krajské finále do 
Kutné Hory, které proběhlo 9. října. 

chlapci: Marek Soukup, Přemysl Kvasil, Ondřej Jahoda, Vojta Nehasil, Jakub Otradovský 

zlaté dívky: Anna Pátková, Adéla Hanesová, Hana Jurová, Barbora Krausová, Kristýna Koděrová, 
Antonie Záhorová 

 

 3.A – Opékání buřtů u psího útulku 14.7.

V úterý 25. 9. 2018 nás naše paní učitelka, náčelník Sluneční Záře, pozvala k velkému ohni na 
opékání buřtů u Psího útulku v Kolíně. Mohli jsme tam hrát na schovávanou, na babu a 
vyzkoušet si střelbu z luku. Rodičům, neboli radě starších, jsme se představili svými indiánskými 
jmény a rada starších nám potom pomohla připravit indiánské obleky, které si dokončíme ve 
škole. Nakonec se nám rada starších schovala a my jsme měli 3 minuty na to je najít. 
Nezapomněli jsme ani na čtyřnohé kamarády, kterým jsme donesli drobné pamlsky. Zapsala 
Anežka Králová ze 3.A 

 

 Beseda Z Berlína do Jeruzaléma 14.8.

V pondělí 1. 10. nás navštívil německý učitel Andreas, jenž si na své pěší pouti zvolil jako jednu 
ze zastávek Kolín, kterému se také říká Jeruzalém na Labi. S žáky 8. A a devátého ročníku si 
povídal  
o cestě, Berlíně, svých vztazích k Česku. Mluvilo se německy a anglicky. 

 

 Kulturní vystoupení – I. AB 14.9.

Žáci prvního ročníku dne 5. 9. navštívili pohádku Bajaja na Karlově náměstí. V těchto dnech 
probíhal divadelní festival J. G. Deburaua Gasparáda 2018. V pohádce vystupoval pouze jeden 
herec. Zapojil však do své hry i velké diváky, kteří mu pomáhali navodit například atmosféru 
války nebo mu podávali ve vhodný okamžik hudební nástroje. Tímto vytvořil zábavné momenty 
a vtáhl do děje i toho nejmenšího diváka. Pohádka se líbila každému zúčastněnému. 

O měsíc později, tedy 2.10., nás zaujal v Městském společenském domě v Kolíně zpěvák a textař 
Pavel Novák. Připravil si pro děti show plnou autorských písní, doprovázenou i pohybovým 
doprovodem. Vyprávěl nám i krátké příběhy o zvířatech, například o slonovi africkém a 
indickém. 

 

 

https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/09/P1010208.jpg
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 Den zvířat v ŠD 14.10.

Školní družina oslavila Světový den zvířat VI. výstavkou výtvarných prací 
pro veřejnost. Žáci kreslili, malovali a vystřihovali zvířátka, která žijí 
v zoologické zahradě. Paní vychovatelky pro ně v tento den připravily 
zvířátkové odpoledne. První a třetí oddělení navštívilo Základní 
kynologickou organizaci Kolín – Borky a podívalo se na správný výcvik 
psů a pejsky za své výkony odměnilo pamlsky přinesenými z domova. 

 

 Dějepisná exkurze 14.11.

Dne 10. 10. se vydaly třídy 7. A a 8. B na exkurzi do Prahy. Cílem výpravy byla návštěva 
Pražského hradu. Žáci absolvovali prohlídku katedrály sv. Víta, Královského paláce, baziliky sv. 
Jiří a Zlaté uličky. Viděli také střídání hradní stráže a příjezd prezidenta ČR na Hrad. Díky velmi 
pěknému počasí měli z Pražského hradu krásný výhled na panorama Prahy – Karlův most, Petřín 
či Národní divadlo. Cestou si na Staroměstském náměstí připomněli události roku 1621 a 
popravu 27 českých pánů. 

 Kdo jsem? – Etická dílna VIII. A 14.12.

Dvouhodinová práce s lektorkou Idou Pencovou utekla jako voda, s programem primární 
prevence byli žáci 8. A opravdu spokojeni. 

Žáci se zaměřili na rozvoj sebereflexe a poznávání druhých, uvědomění si vlastních pocitů a 

porozumění aktuální situaci. 

Cíle programu byly následující: Žák poznává, které jeho vlastnosti jsou navenek zřejmé a které 
působí spíš skrytě, totéž poznává i o svých spolužácích. Žák si uvědomuje svoji jedinečnost. 
Vnímá, jak působí na své okolí a zhodnotí si, zda chce na svém jednání něco změnit.  

 

 Slavnostní zahájení výstavy 100 let republiky pohledem 14.13.
žáků z „Pětky“ 

https://www.zonerama.com/5zskolin/Album/4670546
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 Mezinárodní projekt Erasmus+ 14.14.

V rámci projektu Erasmus+ nazvaného Historical Borders in Europe: Ancient Limits, New 
Opportunities navštívila naši školu a město Kolín skupina 30 žáků a pedagogů z Portugalska, 
Itálie, Slovinska, Španělska a Polska. Kromě plnění projektových úkolů ve škole, poznávání 
města a jeho okolí je čekalo i milé přivítání. 

V obřadní síni radnice je slavnostně přivítal starosta města Vít Rakušan, který je seznámil s 
historií a současností města, ale i pohotově a vtipně odpovídal na zvídavé otázky hostů. 

 Přednáška o rybách 14.15.

Tak jako každý rok naše sedmáky navštívila rybářka paní Purkrábková. Žáci během jedné hodiny 
poznali nejznámější druhy našich ryb, vyplnili si pracovní listy a dozvěděli se spoustu 
zajímavých informací o sportovním rybaření. 

 

 

 Vesmírná exkurze VI. A a VI. B 14.16.

Dne 1. 11. jeli žáci 6. A a 6. B na exkurzi do digitálního 

planetária v Hradci Králové. Žáci zvládli téměř sami 
projít celou planetární stezku a vyplnit si pracovní 
listy. Před hvězdárnou si dali oběd, pak je čekal 
program v digitálním planetáriu, kde viděli noční 
oblohu, planety, celý vesmír a film Kosmické srážky. 
Dozvěděli se spoustu nových informací a plni dojmů 
vyrazili na vlak domů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/11/hvezdarna.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/11/planetární-stezka-pracovní-list.png
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 Oslava podzimu ve III. oddělení 14.17.

Podzim oslavilo třetí oddělení školní družiny formou básniček, 
hádanek a pohádkou. Žáci si také zahráli podzimní hry a vymalovávali 
pestrobarevné listy. 

 

 

 

 

 Dětský čin roku 2018 14.18.

Naši žáci opět postoupili do finále v soutěži o Dětský čin roku. Následovalo celoškolní hlasování, 
do kterého se zapojili i rodiče. Jednalo se o E. Rušidi (Tonoucí děda), D. Zárubu (Nehoda), M. 
Soukupa (Pomoc v bazénu), M. Kotlíka (Včely) a N. Šindelářovou (Pomoc káněti). 

 Beseda Kulturní rozdíly 14.19.

5. 11. 2018 v hodině Výchovy 

k občanství 6. A navštívily studentky 

Dora, Alžběta a Eliška ze OSŠPo 

Kolín, které si pro žáky připravily 

interaktivní besedu na téma Kulturní 

rozdíly. Během ní jsme žáci 

dozvěděli spoustu zajímavostí, 

vyrobili si origami, vyplnili pracovní 

list a za správné odpovědi dostali 

malou odměnu.     

 

 

 

 

 PIŠQWORKY 14.20.

Dne 5. 11. 2018 se Přemysl Kvasil, Sam Chromiak, Kristýna Koděrová, Matěj Janda a Míla 
Jiřičková ze 7. A zúčastnili turnaje v piškvorkách s názvem „PIŠQWORKY“. Turnaj se konal 
v Kutné Hoře za účasti žáků základních a středních škol na Kolínsku.  

 

 

https://www.zonerama.com/5zskolin/Album/4749078
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/11/20181105_110651.jpg
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 Čtenářský klub se spisovatelkou O. Černou 14.21.

Náš čtenářský klub ve středu 7. 11. 2018 
navštívila oblíbená dětská spisovatelka 
O. Černá. Vyprávěla spoustu zajímavostí ze 
svého života, podělila se s žáky o vlastní 
zážitky, vysvětlila, jak vzniká kniha. Přinesla 
k nahlédnutí všechny vydané knihy, které jsou 
plné fantazie. Dívky si užily dvě hodiny zábavy 
s příběhy, dokonce si vyzkoušely vznik 
ilustrované stránky s nosy z knihy Klára a 
11 babiček. 

 

 ERASMUS+ tentokráte Španělsko – den první 14.22.

Pět žáků a dvě paní učitelky navštívili v rámci projektu 
Erasmus+ španělský Madrid. Projekt s názvem Folk 
Traditions: United in Diversity byl zaměřen na poznávání 
lidvých tradic účastnických zemí, tedy České republiky, 
Španělska a Slovenska. 

 

 

 

 

 

 Retroden – LISTOPAD 1989 14.23.

Na pátek 16. listopadu vyhlásil školní parlament retroden ke státnímu svátku Dni boje za 
svobodu a demokracii. První hodinu jsme věnovali připomínce 17. listopadu 1989. 

  

https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/11/DSC_2735.jpg
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 Erasmus+ Španělsko – den druhý a třetí 14.24.

Žáci a paní učitelky si prohlédli hlavní město Španělska Madrid i naši partnerskou školu. 

 

 

 

 3. A a 3. B v Rudolfinu 14.25.

14. listopadu jeli žáci 3. A a 3. B vlakem do pražského Rudolfina na koncert Tučňáci ve fraku. Na 
koncertě hrál orchestr a žáci se dozvěděli různé zajímavé věci, třeba jak to vypadá, když je 
orchestr rozladěný. Paní učitelky si mohly vyzkoušet dirigování.  

 Exkurze Dinopark Praha 14.26.

Dne 20.11. 2018 se třídy 6. A a 6. B zúčastnily 
exkurze do Dinoparku v Praze. Dinopark žáky sice 
přivítal mrazivým počasím, ale to je neodradilo od 
plnění pracovních listů. Prozkoumali celý park, ve 
kterém se dinosauři pohybují a řvou a vypadají 
opravdu jako ve skutečnosti.  

Za 

odměnu si mohli vyzkoušet virtuální 
prohlídku pravěkého ještěřího světa. Na 
závěr exkurze navštívili 4D kino s 
doprovodným filmem k tématu. 

 

 

 Mýdlový princ – návštěva muzikálu 14.27.

Dne 18. 12. 2018 proběhl zájezd na muzikál „Mýdlový princ“ do divadla Broadway. 

https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/11/46098974_1114568578722117_2801606398381654016_o.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181120_110712.jpg
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 Indiánská stezka odvahy a spaní ve škole 14.28.

V pondělí 19. 11. Spali žáci 3. A ve škole. Součástí byla i bojovka s indiánskou tematikou, kterou 
pro ně připravili rodiče.  

 

 Přehazovaná – 1. místo 14.29.

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se naši žáci z pátých tříd zúčastnili okresního kola v přehazované. 
Přihlásilo se celkem 9 týmů. Hrála Karolína Kocourková z 5. B, Eiman Jakub z 5. B, Plachá 
Dominika z 5. A, Vytlačil Tomáš z 5. A, Novák Radek  z 5. A a Pícha Roman z 5. A. Probojovali se 
na krajské kolo (které proběhlo 28. února v Příbrami). 

 

 ÚSPĚŠNÝ FLORBALOVÝ PODZIM 14.30.

Stejně jako každý rok probíhaly během listopadu florbalové turnaje, které jsou zároveň 
kvalifikací na KSD ZŠ. Opět se nám podařilo postoupit ve všech kategoriích do finálových turnajů 
a na KSD 2019. Největšího úspěchu dosáhla děvčata v kategorii starších dívek 8. – 9. třída, která 
se stala přebornicemi okresu Kolín a budou reprezentovat Kolín na krajském finále v Kutné 
Hoře. Stříbrné medaile vybojovaly také dívky v kategorii 6. – 7. třída, které podlehly pouze vítězi 
turnaje 4. ZŠ Kolín. Bronzové medaile z finále získali po velkém boji starší chlapci 8. – 9. třída. 
Mladším chlapcům 6. – 7. třída se bohužel po velké smůle nepodařilo postoupit mezi nejlepší 
čtyřku, a tak v malém finále vybojovali páté místo. Všichni reprezentanti naší školy zasluhují 
pochvalu za bojovnost a předvedené výkony. 

 

 Dětský čin roku 2018 – obrovský úspěch našich žáků 14.31.

Ve čtvrtek 6. prosince proběhlo na Staroměstské radnici slavnostní vyhlášení Dětského činu 
roku 2018. Ceny se udílely celkem v sedmi kategoriích: Záchrana lidského života, Pomoc v 
rodině, Pomoc jiným dětem, Pomoc ostatním lidem, Pomoc přírodě, Dobrý nápad a Pomoc n@ 
netu. Do Dětského činu roku své mimořádné příběhy, ve kterých popisovaly dobrý skutek svůj 
nebo svých kamarádů, zaslalo 630 žáků. Naši žáci se umístili na 1. místě hned ve třech 
kategoriích. 

Za záchranu lidského života byl oceněn David Záruba, který popsal, jak mu kamarádi pomohli 
zastavit silné krvácení, když spadl z kola. Laura Lahodová byla oceněna v kategorii Pomoc n@ 
netu. Ve svém příběhu upozornila na nebezpečí zveřejňování citlivých údajů na internetu. Nikola 
Šindelářová psala, jak pomohla se svým dědečkem zachránit káně lesní a zvítězila v kategorii 
Pomoc přírodě. 

Slavnostní atmosféru umocňovala přítomnost a blahopřání od zástupců MŠMT, Magistrátu 
hlavního města Prahy, Policie ČR, partnerských firem a známých osobností – herce Aleše Hámy, 
který zároveň slavnostní předávání moderoval, a patronů Dětského činu roku herečky Jitky 
Čvančarové, zpěvačky Petry Černocké, vícenásobného paralympionika a mistra světa v cyklistice 
Jiřího Ježka, moderátorky Zory Jandové, zpěváka Zbyňka Drdy, modelky Lucie Křížové a herce 
Daniela Švába. 
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 Úspěch ve výtvarné soutěži 14.32.

Ve výtvarné soutěži vyhlášené 
Městskou knihovnou Kolín na 
téma „Kolín pod mořskou 
hladinou“ získala 2. místo žákyně 
naší školy Nicole Hladíková ze 6. B 
v kategorii 5. – 6. třída ZŠ. 

 

 

 Výtěžek jarmarku a anketa 14.33.

V rámci Dne otevřených dveří a vánočního jarmarku a dalšího prodeje našich výrobků jsme 
získali pro charitativní účely 25 802 Kč. 

Finora Awinja, naše keňská adoptovaná dívka,  tak může bez problémů pokračovat ve 
vzdělávání, již je ve druhém ročníku střední školy. Na školné je posílána částka 7 200 Kč. 

Dalších 10 000 Kč jsme se proto rozhodli rozdělit na další charitativní projekty fondu UNICEF. 
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 Přednáška – Projekt O2: E-Bezpečí 14.34.

 

Ve dnech 10. a 11. 12. 2018 se  uskutečnila pro 
třídy 6. A a 6. B dvoupřednáška na téma 
bezpečí na internetu. Žáci se dozvěděli 
informace o tom, jak se chovat na sociálních 
sítích a internetu celkově, na co si mají dát 
pozor a co dělat v případě, když se dostanou 
do problémů. Přednášky byly opravdu nabité 
informacemi a zajímavostmi.  

 

 

 Exkurze Chlumec nad Cidlinou 6. A + 6. B 14.35.

Ve středu 12. 12. 2018 
se žáci šestých ročníků 
vydali za poznáním 
vánočních tradic a 
zvyků do Chlumce nad 
Cidlinou. Nejprve 
navštívili kostel 
Nejsvětější Trojice, 
kde na ně čekala 

komentovaná 
prohlídka tradičních 
staročeských Vánoc. 
Dozvěděli se, co 
znamená Advent, jaké 
postavy jsou s tímto 
obdobím spojeny a jak 
Vánoce slavili naši 
předci. Poté se 

přesunuli na zámek Karlova Koruna, kde získali další informace o Vánocích u nás i ve světě. 

 Vánoční laťka – cinklo zlato! 14.36.

V pátek 7. 12. proběhl v hale spojů tradiční atletický závod ve skoku vysokém. Opět jsme se ve 
velmi početném poli startujících v jednotlivých kategoriích neztratili. Největšího úspěchu 
dosáhla naše pravidelná sběratelka zlatých medailí Anička Pátková, která výkonem 155 cm 
suverénně vyhrála. Další medaile už necinkla, ale i přesto jsme dosáhli pěkných výsledků: 

4. místo – Tereza Beranová 

5. místo – Barbora Krausová a Kateřina Kukalová 

6. místo – Jakub Otradovský 

7. místo – Matěj Škramovský 

https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181211_092429.jpg
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Současně s tímto závodem probíhal i závod o nejrychlejšího páťáka ve sprintu. Naši dva zástupci  
do posledního kola bojovali o medaile, ale nakonec z toho bylo 4. místo pro Romana Píchu a 5. 
místo pro Tomáše Vytlačila. 

 

 Florbal – 5. místo v krajském finále 14.37.

13. prosince proběhlo v Kutné Hoře krajské finále ve florbale v kategorii starších dívek. Jako 
vítěz okresního kola naše škola reprezentovala Kolín na tomto turnaji. Děvčata zahajovala turnaj 
s favoritem naší skupiny Kladnem a úvodní zápas zvládla remízou 2:2. V dalších dvou duelech si 
vedla naprosto famózně, když porazila Kralupy 3:0 a Rudnou 6:0. V posledním utkání s Kutnou 
Horou nám stačila remíza na postup mezi nejlepší čtyři školy v kraji. Bohužel dívky (Adéla 
Hanesová, Vanessa Valentová, Vendula Benešová, Veronika Michalková, Bára Dubová, Aneta 
Hálová, Antonie Záhorová, Kateřina Kukalová) nejdůležitější utkání nezvládly a prohrály 2:1. 
Podle počtu získaných bodů se nakonec umístily na pěkném pátém místě. 

 Exkurze do dílen Střední odborné školy stavební 14.38.

I v letošním školním roce si naši žáci vyzkoušeli praktické činnosti, které pro ně byly připraveny 
v dílnách odborného výcviku SOŠS Kolín. 

Díky projektu této školy si naši žáci vytvoří představu o některých manuálních činnostech, jako 
například řezání dřeva různými pilami, opracování dřeva – rašplování, vyhlazení smirkovým 
papírem, vrtání, zdobení páječkou atd. 
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 VÁNOČNÍ JARMARK A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14.39.

 

 

 

 MIKULÁŠI A ČERTI VE 14.40.
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ŠKOLE 
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 ŠKOLIČKA PRO BUDOUCÍ PŘEDŠKOLÁKY 14.41.

 

 

 

 

 

 

 MACHAROVO PERO 14.42.

V literární soutěži Macharovo pero obsadili naši žáci 1. místo (Adam Patočka) a získali čestné 
uznání (Anna Pátková). 
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 Předvánoční čas – VIII. A 14.43.

V úterý 18. 12. 8. A navštívila předvánoční Prahu. Žáci se zaměřili na baroko v Čechách (Národní 
galerie, Schwarzenberský palác), zhlédli výstavu betlémů (u P. Marie Sněžné), pater noster 
(Magistrát), vánoční trhy (Staroměstské náměstí). 

 Adventní čas v III. oddělení 14.44.

Adventní čas začali žáci ze třetího oddělení školní družiny výzdobou 
chodeb školy a zdobením „Stromku splněných přání“ v atriu školy. Na 
školní jarmark vyrobili výrobky pro charitativní akci. V Den 
otevřených dveří se byli podívat v kostele sv. Víta vedle školy. V den 
čertů, Mikulášů a andělů si žáci mikulášskou nadílku museli najít. Pod 
stromeček ve školní družině žáci dostali hračky a hry do oddělení. 

 

 

 Poslechněte malou chvíli 14.45.

Předvánoční čtvrtek potěšili žáci 3. A děti z 1. stupně a večer pak i rodiče a všechny další 
příbuzné a známé divadelní hrou Poslechněte malou chvíli. Všichni si tak připomněli Ježíšovo 
narození.  

 

 Průvod Tří králů v ŠD 14.46.

Již tradičně se na začátku nového roku žáci školní družiny převlékli za 
Kašpary, Melichary a Baltazary. Vytvořili průvod Tří králů a v každém 
oddělení zazpívali „tříkrálovou“ písničku. Své „vinšování do nového 
roku“ zakončili v ředitelně, kde za dojemné zpívání dostali od paní 
ředitelky sladkou odměnu. 
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 Ocenění Středočeského kraje 14.47.

Konec roku přinesl naší škole hned několik milých 
překvapení. Naši žáci se umístili na 1. místech 
v republice hned v několika soutěžích. 13. prosince 
2018 se v Kulturním centru Říčany konalo ocenění 
žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci 
Středočeského kraje na soutěžích a přehlídkách ve 
školním roce 2017/2018.  

 

 

 

Na tuto akci jsou zváni žáci a studenti, kteří dosáhli 
výrazných úspěchů na celostátní nebo mezinárodní 
úrovni. Mezi oceněnými byli hned dva žáci 5. ZŠ, 
kteří se umístili na 1. místě v republice 
v mezinárodní matematické soutěži Klokan. 
Gratulace patřily Doře Titěrové a Vojtěchovi 
Švarcovi, kteří vypočítali všechny příklady bez 
jediné chybičky. 

 

 Galileo – návštěva muzikálového představení 14.48.

Dne 5. 2. 2019 proběhl zájezd na muzikál „Galileo“ do divadla Hybernia.  

 

 Knížka pro prvňáčky 14.49.

Dne 31. 1. 2019 se první ročníky zapojily do programu od Městské knihovny Kolín Knížka pro 
prvňáčka. V knihovně prvňáčky přivítala paní Lukášková se svými kolegy. Vysvětlili jim, jak si 
mohou pořídit čtenářskou kartu a jak funguje půjčování knih. Ve družstvech si zahráli hru 
zaměřenou na sluchovou percepci. Také prožili dobrodružství při prohlídce sklepení. 

 

 Městská policie Kolín – 1. AB 14.50.

První ročníky v únoru (7. 2. 2019 a 13. 2. 2019) navštívily Městskou policii Kolín. V rámci 
preventivního programu zaměřeného na bezpečí v rizikovém prostředí a na silnici se žáci 
dozvěděli důležité informace o volání na tísňové linky, o Integrovaném záchranném systému, o 
úrazech/nemocech v důsledku rizikového chování, ale také o tom, jak se chovat na přechodu, jak 
funguje semafor, jak má být vybaven cyklista a o pravidlech, jak se chovat při kontaktu 
s neznámým člověkem.  

  

https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2019/01/Klokan-Ricany-08.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2019/01/Klokan-Ricany-21.jpg
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 Karneval v ŠD a vyhodnocení stolní hry 14.51.

Všechna oddělení školní družiny spolu se školní družinou z 6. ZŠ Kolín 
se sešla v tělocvičně naší školy. Nejdříve jsme vyhodnotili vítěze ve 
stolní hře „Člověče, nezlob se!“  

Poté se tělocvična proměnila v taneční sál. Hudba hrála a mnoho 
krásných masek se pustilo do víru tance. Poté se všichni přemístili na 
připravená stanoviště, kde plnili různé disciplíny. Za splnění úkolů 
každý dostal účastnický list a sladkou odměnu. 

 Erasmus+ Slovensko 14.52.

Ve třetím únorovém týdnu navštívili v rámci 
projektu Erasmus+ naši žáci a vyučující 
Základní školu Mošovce na Slovensku. Se 
slovenskými kamarády jeli do skanzenu 
Martin, oblékli si tradiční maškary, účastnili 
se masopustního průvodu a vyrobili si masky 
z textilu.  

 

 

 

 Erasmus+ Itálie 14.53.

V týdnu od 10. do 16. 2. 2019 se žáci a učitelé ZŠ Mnichovická zúčastnili výměnného pobytu 
v rámci projektu Erasmus+ Historical Borders in Europe: 
Ancient Limits, New Opportunities, který je zaměřen na hranice 
v Evropě, jejich vývoj či posun.  

Paní učitelky Kronusová a Horáčková do italského městečka 
Recanati doprovodily Barboru Markovou, Lukáše Müllera a 
Karla Moravce. Společně plnili projektové aktivity – pracovali 
na vícejazyčném slovníku, prezentovali své práce o Itálii a 
Španělsku, zahráli si interaktivní hru zaměřenou na znalosti 
hostitelské země, účastnili se ale také hry, v jejímž rámci se seznámili s památkami Recanati. 

Několikrát navštívili školu Instituto Comprensivo Gigli Recanati, kde mohli nahlédnout do hodin 
či si popovídat s žáky a učiteli. V rámci celodenního výletu se podívali do italských měst Urbino, 
Loreto či Gradara.  

 Přehazovaná - krajské kolo 14.54.

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 se naši žáci zúčastnili turnaje v přehazované. Krajské kolo se konalo v 
Kladně. Nominaci jsme získali 1. místem z okresního kola v Kolíně. Žáci a žákyně 5. tříd vyhráli 4. 
místo. Reprezentovali: Plachá Dominika, Martínková Veronika, Vytlačil Tomáš, Novák Radek, 
Pícha Roman, Eiman Jakub, Kocourková Karolína a Posker Rostislav. 

 

https://www.zonerama.com/5zskolin/Album/5102392
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2019/02/IMG_5666.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2019/02/IMG_6049.jpg
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 Žlutý volejbal 14.55.

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 se žáci 2. a 3. tříd zúčastnili turnaje ve Stapu na Borkách. Z patnácti 
přihlášených týmů jsme vybojovali 3., 4. a 5. místo. Naši školu reprezentovali: Viktorie Krausová, 
Červeňák Miroslav, Kadlecová Agáta, Kubíčková Eliška, Ježková Natálie, Kukalová Barbora, 
Lahodová Sabina a Nguyen Hieu Trung. 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ aneb NEDĚLNÍ HRÁTKY NA „5“ 14.56.

Nedělních hrátek 

na „Pětce“ se 

zúčastnily stovky 

návštěvníků a 

všichni společně 

si celé odpoledne 

užili. Svědčí o 

tom nejenom 

fotografie, ale i 

rozzářené úsměvy 

dětí a rodičů. 

Nejstarší účastnici bylo 85 let, nejmladšímu pouhý měsíc.  

  

 

 

 

 

 

 Květinový den 14.57.

Na  20. 3. 2019 vyhlásil parlament oslavu prvního 
jarního dne květinami ve všech podobách. Jaro se 
ozývalo i ze školního rozhlasu (Uhlíř – Svěrák, 
Mládek, ale i Vivaldi).  

 

  

https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2019/03/53510734_2119280504792063_4656139093149745152_o.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2019/03/53761186_2119275774792536_1393007981724958720_o.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2019/03/53843172_2119276044792509_6419810251532402688_o.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2019/03/53862947_2119278981458882_424719738124369920_o.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2019/03/53923191_2119276698125777_1772777627216510976_o.jpg
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 Schoolmanie – finále 14.58.

Dne 21. 3. 2019 se konalo finále celoškolní talentové soutěže Schoolmanie. Z devíti zúčastněných 
z prvního kola se do finále probojovalo nejlepších pět. 

Porota (členové byli zástupci školního parlamentu, žáci 8. a 9. ročníku a pan zástupce) rozhodla 
o pořadí takto: 

1. Dominika Plachá – Dance for you 

2. Adéla Šotolová a Natálie Nespěchalová – zpěv + tanec 

3. Hieu Nguyen – taekwondo 

4. Oliver Kurka – Oliverova kouzla 

5. Lucie Tvrdíková – mažoretky 

 Setkání s ilustrátorem A. Dudkem 14.59.

V rámci Měsíce knihy jsme pozvali ilustrátora dětských knih a časopisů 
Adolfa Dudka do školní družiny. Pan Adolf Dudek ukázal zábavnou 
formou vlastní tvorbu a všechny žáky i paní vychovatelky zapojil do 
připraveného programu plného hádanek, tajenek a aktivní kresby. 

 

 

 

 

 Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů 14.60.

Ve středu 20. 3. proběhly v MSD v Kolíně závěrečné prezentace projektu Příběhy našich sousedů. 
Do soutěže se zapojilo 8 žákovských týmů z kolínských základních škol. Dívčí tým z 9. B (Bára 
Dubová, Karolína Křečková, Adéla Zouplnová, Kateřina Kukalová) a tým z 8. B (Barbora 
Hrubešová, Jakub Pacovský, Jan Vyčítal) naši školu skvěle reprezentovaly. 

 DEN NARUBY 14.61.

Den učitelů (28. 3.) jsme si připomněli Dnem naruby (29. 3.), tedy výměnou rolí ve třídě. Žáci 
vedli hodinu, připravili si různé aktivity, prezentace, úkoly. Učitelé zasedli na chvíli zpět do lavic.  

 Psí útulek Alíkov 14.62.

Dne 29. 3. 2019 první třídy navštívily Psí útulek Alíkov v Borkách. Pejskům žáci donesli pamlsky, 
granule a konzervy. Zaměstnanci útulku jim vysvětlili, jak si mohou osvojit pejska a za jakých 
podmínek mohou pejsky z útulku venčit. 

 

https://www.zonerama.com/5zskolin/Album/5182539
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 Knížka pro prvňáka – 2. lekce 14.63.

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 první ročníky navštívily Městskou knihovnu Kolín na Karlově 
náměstí.  V rámci dopolední výuky proběhla 2. lekce programu Knížka pro prvňáka. 

Třída 1. A – třída rytířů a princezen – měla připravený dárek pro milé knihovníky a čtenáře jejich 
knihovny. Vyrobila 85 záložek. Program započal ukázkou různých formátů knih, druhů knih. 
Následovalo vysvětlení, k čemu nám slouží systém signatur knih. Následovala tvořivá dílnička.  

 Slavnostní vyhlášení soutěže o Nejhezčí květinový 14.64.
ostrůvek 

V pátek 5. 4. 2019 proběhlo v OC Futurum Kolín 
slavnostní vyhlášení soutěže o Nejhezčí 
květinový ostrůvek. Naši malí zahradníci z II. 
oddělení ŠD vyhráli s největším počtem hlasů 
první místo a získali poukázky v hodnotě 10 000 
Kč do OC Futurum. 

 

 

 

 

 Etwinningový projekt Garden full of butterflies 14.65.

Letošní jaro jsme vyslechli volání islandských 
prvňáčků, kteří přišli s báječným nápadem. 
Přidali jsme se do týmu evropských prvňáčků, 
na interaktivní mapu Evropy jsme 
zaznamenali, odkud jsme, a prostudovali, 
odkud pocházejí ostatní partnerské týmy. Na 
interaktivní nástěnku Padlet jsme vložili 
krátký videoklip představující krásy České 
republiky a společně popsali českou vlajku a 
její význam pro nás Čechy. Zjistili jsme také 
zajímavosti o našich týmových parťácích. 
Projekt dále pokračoval kreativně – každý 

z dětí vytvořil jednoho motýla, který poputoval na adresu partnerských škol.  

 Osecká laťka 14.66.

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 jsme se již tradičně zúčastnili Výškařské tour ve Velkém Oseku s počtem 
12 žáků z 2. stupně. Medailová úroda byla opravdu veliká i díky celkově menšímu počtu 
závodníků. Medailisté: Pátková Anna 8. A – 1. místo, Záhorová  Antonie 8. A – 2. místo, Kukalová 
Kateřina 9. B – 2. místo s vyrovnaným osobním rekordem, Otradovský Jakub 7. B – 3. místo v 
osobním rekordu a Beranová Tereza – 3. místo.  

https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2019/04/3.jpg
https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2019/04/Butterflies-Greetings-from-the-Czech-Republic.jpg
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 DVOJNÁSOBNÝ ÚSPĚCH V SÁLOVÉ KOPANÉ 14.67.

V měsících březnu a dubnu probíhaly tradiční turnaje v sálové kopané v mladší (6. – 7. třída) i 
starší (8. – 9. třída) kategorii. Turnaje v obou kategoriích jsou zároveň brány jako kvalifikační na 
KSD ZŠ 2019. Starší chlapci nejprve vyhráli svou skupinu a poté i celý finálový turnaj. O týden 
později je napodobili i mladší spolužáci a po vítězství ve své skupině vybojovali také zlaté 
medaile ve finále. 

Starší chlapci: Petr Čech, Kristián Žemba, Miroslav Foršt, Martin Novák, Ondřej Jahoda, Vojtěch 

Nehasil, Matěj Oliva. Michal Fíla 

Mladší chlapci: Tomáš Krchov, Michal Pícha, Marek Soukup, David Hoření, Jakub Otradovský, 

Přemek Kvasil, Kryštof Šimánek, Jakub Pfeifer, Matěj Pacovský, Zdeněk Hoření 

 Den Země 14.68.

Den Země celá naše škola slavila 23. 4.  hrou, uměním, pohybem a prací. Některé třídy vyráběly 
výrobky z papíru a víček, další třídy kreslily, vymýšlely básničky, pozorovaly přírodu v okolí, 
sbíraly odpad, třídily ho.  Další se vydali do Polepského údolí, do hřebčína v Kladrubech, na 
geohru s tablety po Kolíně.  

 Hlídky mladých zdravotníků 14.69.

Dne 25. dubna se naše škola zúčastnila zdravotnické soutěže Hlídky mladých zdravotníků. Holčičí 

tým ve složení Kateřina Kukalová, Karolína Křečková, Kateřina Tomková, Miloslava Tomková a 

Kristýna Koděrová získal krásné 4. místo.  

 Projekt Erasmus+ Job-shadowing 14.70.

Naše škola se v březnu 2019 zapojila do projektu Erasmus+ zaměřeného na stínování kolegů z jiné 

instituce. Hostitelská organizace byla ZŠ ve Veržeji ve Slovinsku. Účelem bylo porovnat školství ČR 

a Slovinska na odborné zahraniční stáži, především v předmětu matematika. 

Během týdenního pobytu jsme si vzájemně předávali bohaté pedagogické zkušenosti, naše vyučující 

sledovala výuku hodin matematiky a aktivně se zapojovala do vyučovacích hodin. Výuka probíhala 

především na II. stupni ZŠ, ale i na gymnáziu ve vedlejším městě Ljutomer. Každý den probíhala 

následná diskuze s kolegy o sledovaných hodinách, o použitých metodách a postupech při realizaci 

vzdělávacího procesu. Ve stejném období probíhalo vítání jara, z něhož vyplynuly některé společné 

aktivity jako účast na školním průvodu masek, setkání s místním folklorním souborem atd. 

 Výsledky matematických soutěží 14.71.

Mohli bychom říct, že jsme u nás ve škole zažili doslova matematické jaro. Nejprve se dvě žákyně VI. 

B Aneta Špačková a Nikola Hladíková zúčastnily okresního kola Matematické olympiády. 

V duchu této myšlenky a v duchu tradice se celá naše škola zúčastnila Matematického klokana. V této 

soutěži máme vždy nejlepší žáčky v kategorii Cvrček, což jsou druháčci a třeťáčci. Tito byli i mezi 

nejlepšími v okrese Kolín – Viktorie Krausová, Jiří Mensatoris, Ella Nováková, Šimon Soukup, 

Natálie Ježková a Sabina Lahodová dosáhli 84 bodů.  Nejlepší byl ale Jáchym Titěra s 90 body a 

vzhledem k počtu dosažených bodů i v celé republice. V tomto ročníku se ale prosadil i žák kategorie 

Benjamin Přemysl Kvasil ze VII. A se 100 body z celkových 120.  
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 Čarodějnický den 14.72.

Školní parlament zahájil 30. 4.  čarodějnickými písněmi z rozhlasu.  Kdo chtěl, přišel v 
masce,  některé hodiny byly tematicky zaměřené. Třídy si vyrobily čarodějnice všech rozměrů – 
výstava u vchodu stála za zhlédnutí. 

 DVOJNÁSOBNÝ ÚSPĚCH V POHÁRU ROZHLASU 14.73.

V pátek 3. května proběhl tradiční atletický závod Pohár rozhlasu v kategorii mladšího žactva. I 
přes velmi špatné a studené počasí závody probíhaly a naši žáci i v těchto nepříznivých 
podmínkách dosahovali skvělých výkonů. Žáci nakonec obsadili celkové druhé místo a žákyně 
vybojovaly konečné třetí místo. Jednalo se o zatím  náš nejlepší úspěch v této soutěži. 

 

MLADŠÍ CHLAPCI   2. místo 

Ondřej Jahoda, Karel Vašák, Přemysl Kvasil, Marek Soukup, David Hoření, Zdeněk Hoření, Vojta 
Nehasil, Martin Soukal 

 

MLADŠÍ DÍVKY  3. místo 

Kristýna Koděrová, Barbora Krausová, Adéla Hanesová, Hana Jurová, Miloslava Tomková, Anna 
Pátková, Antonie Záhorová, Simona Dohaničová 

 

 Londýn 14.74.

Do Londýna jeli žáci 5. - 8. ročníků 24. 4. 2019. Po příjezdu navštívili Greenwich s nultým 
poledníkem a největší námořní muzeum na světě. Po procházce po Londýně odjeli do rodin na 
předměstí Londýna. 

Další den navštívili Stonehenge a Oxford. Předposlední den viděli křídové útesy Seven Sisters a 
Brighton. Po návratu zpět do Londýna si užili London Eye. 

Poslední den žáci navštívili muzeum Madame Tussauds. Podívali se také do ulice Baker Street, 
kde údajně bydlel Sherlock Holmes. 

 Exkurze – reprezentační prostory Pražského hradu 14.75.

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 se vydala skupina 30 zájemců ze sedmých, osmých a devátých tříd vlakem 
do Prahy. Vystoupali po Starých zámeckých schodech  a po řádné kontrole vstoupili do 
reprezentačních  prostor Pražského hradu. Byli  seznámeni s využíváním jednotlivých místností, 
prohlédli si vybavení, výzdobu, výstavy, fotografie.  Zpáteční cesta s drobnými úkoly vedla po 
trase Nerudova ulice, Malostranské náměstí, Klementinum, Staroměstské náměstí. 
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 Procvičujeme němčinu s Ninou a Sebastianem 14.76.

Dnes 15. 5. jsme měli návštěvu z německého Geissenu. Německy i anglicky jsme si povídali o 
cestě stopem kolem světa. Došlo i na německé reálie a dotazy žáků.  

 

 Planeta 3000 – Kolumbie 14.77.

V pátek 17. 5. žáci druhého stupně navštívili interaktivní program v Kině 99. Poznali slasti a 
strasti jihoamerické Kolumbie. 

 

.14.78 ׁשלום 

V pondělí 27. 5.   proběhla beseda s Ruty Rozental na téma Z Izraele kolem světa. Během prvních 
tří vyučovacích hodin si děti vyslechly – v angličtině s překladem – zkušenosti cestovatelky, 
poznaly místní zvyky, jídlo,  fotografie, pozdravy v hebrejštině.  Žáci VII. A, VIII. A a VIII. B 
překládali, odpovídali na geografické dotazy, kladli otázky, zpívali písničky. 

 

 Den pokrývek hlavy 14.79.

Školní parlament vyhlásil ke Dni dětí akci DEN POKRÝVEK HLAVY. 

Ve středu 29. května 2019 jsme na hlavách měli úžasné klobouky, čepice, kulichy, cylindry, 
rádiovky atd. 

 IQlandie 14.80.

Ve čtvrtek 30. 5. 2019 žáci 7. tříd navštívili IQlandii v Liberci. Žáci si na vlastní kůži mohli 
vyzkoušet učivo fyziky sedmého ročníku. 

 

 VIII. A v Anthroposu a ve VIDA 14.81.

Ve čtvrtek 30. 5. žáci VIII. A vyrazili railjetem do Brna. Ve VIDA science centru prováděli pokusy 
z různých vědních oborů, shlédli vědeckou show Detonátor, zkusili si 3G letecký simulátor. Pak 
se vrátili v čase naopak k počátkům civilizace a v NZM Pavilonu Anthropos s odborným lektorem 
prošli vývoj člověka. 
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 Úspěchy v literární soutěži 14.82.

V literární části soutěže Požární ochrana očima 
dětí jsou naši žáci každoročně úspěšní. 
Ve školním roce 2018/2019 jsme ve druhé 
kategorii v okresním kole opět obsadili první 
místo, vybojovala ho Lucie Tvrdíková ze 7. A. 
Novinkou pro nás ale byl úžasný úspěch v kole 
krajském. V tom totiž zvítězila Laura Lahodová 
ze 7. B, která zároveň v okresním kole získala 
místo třetí. 

 

 

 

 Vyhodnocení soutěží v ŠD 14.83.

Během měsíce května a června ve školní družině trénovali 
trojboj ve skoku dalekém z místa, v člunkovém běhu a hodu 
na cíl a také skákali přes dlouhé švihadlo. Následovalo 
vyhlášení vítězů jednotlivých disciplin. 

  

https://www.5zskolin.cz/wp-content/uploads/2019/06/IMG_20190531_130524.jpg
https://www.zonerama.com/5zskolin/Album/5373857
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 1. AB – Putování z pohádky do pohádky 14.84.

Dne 13. 6. 2019 žáci z prvních ročníků vyrazili do Hlinska, kde absolvovali cestu za pohádkovými 
bytostmi. Nejprve navštívili Peklo Čertovina. Průvodcem se jim stala čertice Kanimůra. O pár 
kilometrů dál bydlely v Pohádkové vesničce Podlesíčko další pohádkové bytosti. Setkali se zde 
např. s Křemílkem a Vochomůrkou, s Rákosníčkem, s Cipískem, Karkulkou, trpaslíky či 
s vodníkem.  

 Pasování na čtenáře 14.85.

Dne 12. 6. 2019 proběhlo Pasování na čtenáře třídy 1. A. Celý program provázel zúčastněné tím, 
jak se žáci postupně naučili číst. Seznámili jsme pozvané rodiče např. s tím, jak pracujeme 
s nedělníčkem, jak umíme číst individuálně svým tempem, jak pracujeme s interaktivní 
tabulí,  jak si umíme samostatně zkontrolovat řešení úlohy, jak čteme unisono s učitelem, jak 
pracujeme ve skupině a v páru, jak využíváme didaktické pomůcky a hry a jak umíme číst 
obrácený text.   

Neboť všichni žáci, rytíři a princezny, prokázali, že číst se v tomto roce naučili, mohlo se 
přistoupit k samotnému pasování. Král žáky pasoval na čtenáře. Ti obdrželi památeční diplom 
s přísahou čtenáře,  třídní tričko s nápisem JSEM ČTENÁŘ a přáníčko s USB flash diskem. Na něm 
bylo vygravírované jméno žáka a vložen soubor památečních videí a fotografií, které byly 

pořízeny během výuky nebo v družině. 

 Rusky s návštěvou z Petrohradu 14.86.

Naši osmáci si vyzkoušeli své znalosti ruštiny. Aleksander jim vyprávěl o Petrohradu a 
Archangelsku, přečetl ruskou pohádku. Žáci zvládli položit jednoduché otázky i odpovědět na 
Sašovy dotazy.  

 Volání dálek 14.87.

Během měsíce června osmáci a deváťáci navštívili výstavu v RMK s názvem Volání dálek. 

 Školní výlet do Kutné Hory 14.88.

Dne 20. 6. se žáci 7. A a 8. B vydali na školní výlet do Kutné Hory. Cílem byl Vlašský dvůr – 
„klenot“ koruny českých panovníků. Po prohlídce šli žáci prozkoumat historické centrum města. 

 3. A a 3. B ve Střevlíkovi 14.89.

3. červnový týden vyrazili žáci třetího ročníku na školu v přírodě do Střevlíka (Středisko 
ekologické výchovy Libereckého kraje) v Hejnicích. Některé děti bydlely v Liščí noře, jiné ve 
Výřím hnízdě, paní učitelky dokonce v Mraveništi. Žáci poznávali krásy Jizerských hor, navštívili 
Lázně Libverda, Obří sud a mnoho dalšího.  
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 EXKURZE TŘÍD VI. A a VI. B 14.90.

V týdnu od 17. – 21. 6. 2019 se třídy VI. A a VI. B zúčastnily série exkurzí. 

V pondělí žáci navštívili zábavní park FAJNPARK v Chlumci nad Cidlinou, kde si prověřili své 
pohybové dovednosti a zdatnost na trampolínách a seznámili se s říší hmyzu v místní naučné 
stezce.   

V úterý šli naučnou stezkou v Borkách, kde poznali místní faunu a floru a ekosystém lesa. 
Nakonec došli do kolínského psího útulku, kde žáci VI. B předali své vlastnoručně vytvořené 
hračky pro pejsky.  

Ve středu jeli do Milovic, kde po náročném výšlapu došli do parku Mirakulum. Strastiplná cesta 
ale stála za to. Rozhlehlý park nabízel tolik možností, jak strávit den. Velký úspěch měla vodní 
sekce, kde se děti mohly osvěžit. 

Ve čtvrtek si žáci udělali výlet do Starého Kolína, kde navštívili statek a minizoo. Děti si poslechly 
zajímavé vyprávění o koních a prohlédly si lamy, velblouda, divoká prasata, pávy, kohouta, 
kachny, ovce a kozy.   

V pátek se pěšky vydali na Řepařskou drážku v Kolíně.  

 Prvňáčci a programování s Beeboty 14.91.

Naši prvňáčci dostali možnost prověřit svoje matematické dovednosti při programování 
robotických včelek – Beebotů. Nejprve se zorientovali v samotném uvedení včelkobota do 
provozu. Následné výzvy už přicházely jedna za druhou – bylo potřeba naprogramovat 
včelkobota tak, aby ve čtvercové síti projel zadanou trasou a napsal tak slovo Pirát, řešil se 
způsob naprogramování tak, aby Beebot nasbíral určité množství peněz nebo navštívil zvířata na 
farmě v předem daném pořadí, neuvízl přitom v rybníku a nenechal se rozdrtit traktorem. Další 
výzvou byla Erasmus+ návštěva žáků ze Slovenska a Španělska. Dokázali jsme jim Beetoty 
předvést v akci, žáci prokázali schopnost porozumění instrukcím v angličtině a zapojili žáky ze 
Slovenska a Španělska do programovacích miniaktivit. 

 Učíme se venku – 1. AB 14.92.

Třídy 1. A a 1. B strávily jedno dopoledne posledního červnového týdne venku na Kmochově 
ostrově a v lesoparku Borky.  Žáci soutěžili ve smíšených skupinách, aby se vrstevníci více 
poznali a podpořily se dobré vztahy mezi třídami. 

 Absolventské práce 14.93.

Ve školním roce 2018/19 jsme společně prožili další slavnostní tři dny obhajob absolventských 
prací našich deváťáků. Prezentace zvolených témat před spolužáky, rodiči, pedagogy je vždy 
příjemným zakončením školního působení závěrečného ročníku. 

Jedná se o takovou malou maturitní zkoušku, kdy žáci obhajují svou pololetní práci, představují 
se v roli řečníka, průvodce danou problematikou. Téma práce si volí sami, zpracovávají ho 
písemnou formou, poté si připravují zajímavou prezentaci a následný ústní projev. 

Každým rokem se zvedá pomyslná laťka obtížnosti i úspěšnosti obhajob. Samozřejmostí se stalo 
použití cizího jazyka v práci, v psané podobě představuje 1 stránku textu, při obhajobě bývá 
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součástí úvodu či závěru. Bývalí žáci přicházejí povzbudit současné deváťáky a moc hezky 
vzpomínají na své působení před hodnotící komisí.  

Absolventky jsou nedílnou součástí vzdělávacího programu. Výsledná známka se započítává do 
klasifikace v předmětu Informatika. Vyhodnocení AP se koná v posledním červnovém týdnu při 
slavnostním vyřazování deváťáků, žáci dostávají certifikáty o splnění AP, zároveň jsou vyhlášeny 
nejzdařilejší práce.  
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15. Akce školy 

Přehled akcí ve školním roce 2018/19 

 AKCE TŘÍDY 

3. 9. 2018 Zahájení školního roku celá škola 

5. 9. 2018 Adaptační kurz tříd 6. A a 6. B - Poděbrady a Kutná 
Hora 

6. A, 6. B 

7. 9. 2018 Gaspariáda - představení Princ Bajaja 1. A, 1. B 

 Cvičení v přírodě - 4. A + 4. B 4. A, 4. B 

 Sportovní den 5. A, 5. B, druhý stupeň 

11. 9. 2018 3. Exkurze - VÚ VČELAŘSKÝ - Libčice nad Vltavou 3. A 

20. 9. 2018 Sportovní dopoledne – 1. A a 1. B 1. A, 1. B 

 Atletický trojboj - Mgr. Zeman, Mgr. Fantová   

24. 9. 2018 Den jazyků - celoškolní projekt celá škola 

25. 9. 2018 Přespolní běh - 4. - 9. třída   

27. 9. 2018 S dětmi do lesa - 5. B 5. B 

 Muzikál Tři mušketýři 5. A 

2. 10. 2018 Hudební pořad - 1. AB 1. A, 1. B 

9. 10. 2018 Minikopaná - 7. - 9. ročník 9. B 

 Přespolní běh - krajské finále K. Hora   

10. 10. 2018 Exkurze - Pražský hrad 7. A, 8. B 

11. 10. 2018 Příběhy našich sousedů   

12. 10. 2018 Školení vedoucích CKP v Chrasti   

 Předávání ocenění - etická výchova   

15. 10. 2018 Burza škol 9. A, 9. B 

 McDonald’s Cup - Mgr. Zeman   

16. 10. 2018 Mediální výchova - 9. třída 9. A, 9. B 

 Muzikál Trhák - PhDr. Lokajová   

18. 10. 2018 Spaní ve škole - 8. A 8. A 

19. 10. 2018 Mgr. Tvrzníková - projekt Etická dílna 8. A 

22. 10. 2018 Erasmus+ - mezinárodní setkání   

 Odvážná Vaiana - kulturní představení první stupeň, 6. B 

 Exkurze Národní muzeum Praha 9. A, 9. B 

 Florbal   

23. 10. 2018 Divadlo - www.ceskoslovensko.cz 6. A, 6. B 

 Hudební pořad 5. A, 5. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. 
A, 9. B 

24. 10. 2018 Logická olympiáda   
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25. 10. 2018 Zkouška v synagoze   

 Mezinárodní setkání Erasmus+   

26. 10. 2018 Celoškolní projekt celá škola 

 Exkurze Kuks - 8. A 8. A 

31. 10. 2018 Ondrášovka cup - Čáslav   

1. 11. 2018 Exkurze Planetárium H. Králové 6. A, 6. B 

5. 11. 2018 Turnaj - Piškvorky - Kutná Hora   

6. 11. 2018 Olympiáda - Dějepis - školní kolo   

8. 11. 2018 McDonald’s Cup - seminář Praha   

9. 11. 2018 Exkurze knihovna - Mgr. M. Čechová 6. A 

11. 11. 2018 Erasmus+ Španělsko - Madrid - PhDr. Lokajová a 
Mgr. Šmahelová 

  

12. 11. 2018 Anglické divadlo 7. B 

13. 11. 2018 Florbal - Týnec n. L. - Mgr. Zeman   

14. 11. 2018 Exkurze Rudolfinum Praha 3. A, 3. B 

 Exkurze IPS Kolín - 9. ročníky 9. B 

15. 11. 2018 Florbal dívky - Mgr. Zeman   

 Exkurze dílny - OV SPŠS Kolín 9. B 

16. 11. 2018 Projekt - 17. listopad 1989 celá škola 

 Exkurze dílny SPŠS Kolín 7. B 

19. 11. 2018 Florbal - 8. + 9. roč. chlapci   

 Třídní schůzka a spaní ve škole - 3. A 3. A 

20. 11. 2018 Exkurze Dinopark - 6. A+ 6. B. 6. A, 6. B 

 Dějepisná olympiáda - školní kolo   

22. 11. 2018 Muzeum - Možná přijde Mikuláš 3. B 

 DOD KH SOU řemesel - 8. ročníky 8. A 

 Třídní schůzky - 2. stupeň   

26. 11. 2018 Muzikál Kocour v botách - Praha 2. A, 2. B 

27. 11. 2018 Turnaj florbal   

 Muzeum Kolín - Možná přijde i Mikuláš 3. A 

 Výtvarná dílna pro rodiče - Mgr. Banasinská   

28. 11. 2018 Florbal chlapci - Mgr. Zeman   

 Exkurze dílny OV SPŠS Kolín - 9. A, Mgr. 
Tvrzníková 

9. A 

 Třídní schůzky - 5. B   

29. 11. 2018 Kino 99 Kolín - Svět kolem nás - 2. stupeň druhý stupeň 

 Dopravní výchova - 5. AB 5. A, 5. B 

 Turnaj v přehazované - Mgr. Horáčková   

30. 11. 2018 Exkurze dílny OV SPŠS Kolín 7.A 



Výroční zpráva 2018/2019 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 75 ~ 

3. 12. 2018 Turnaj Florbal   

 Exkurze - MS ve florbale Praha   

4. 12. 2018 Jarmark   

 Den otevřených dveří 9. A, 9. B 

5. 12. 2018 Mikuláš 9. A, 9. B 

6. 12. 2018 Dětský čin roku Praha   

7. 12. 2018 Vánoční laťka + Nejrychlejší páťák   

10. 12. 2018 Vánoční tvoření - Kačina 1. A, 1. B 

 Přednáška - Projekt E-Bezpečí 6. A, 6. B, 7. A, 7. B 

 Exkurze ČRo H. Králové - Příběhy našich sousedů   

11. 12. 2018 Přednáška - Projekt E-Bezpečí 6. A, 6. B 

 Kino99 - 2. stupeň 5. A, 5. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. 
A, 9. B 

 Přednáška - Projekt E-Bezpečí 7. A, 7. B 

 Přednáška - Projekt E-Bezpečí - rodiče   

12. 12. 2018 Exkurze Chlumec nad Cidlinou - 6. AB 6. A, 6. B 

13. 12. 2018 Exkurze dílny SPŠS Kolín - Mgr. Urbancová 8. B 

 Florbal - kraj. finále K. Hora - Mgr. Zeman   

 Spaní ve škole 8. A - Mgr. Tvrzníková 8. A 

14. 12. 2018 Výstava Josef Lada 6. A, 6. B 

 Exkurze - Dějepis - 7. A 7. A, 8. B 

17. 12. 2018 Kino99 - Čertí brko 6. A, 6. B 

18. 12. 2018 Vánoční setkání pedagogů   

 Vánoční Praha - exkurze 8. A 

 Muzikál Mýdlový princ 5. A 

19. 12. 2018 VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S RODIČI - 8. A   

 Exkurze Praha, Betlémská kaple, Muzeum 7. B, 9. A, 9. B 

20. 12. 2018 Basketbal - Vánoční maraton - Mgr. Polívka   

 Spaní ve škole - Čtenářský klub   

21. 12. 2018 Celoškolní projekt - Vánoce celá škola (FaDT) 

7. 1. 2019 Lyžařský výcvik Benecko 7. A, 9. B 

8. 1. 2019 Školení Praha - Mgr. Růžková   

 Školička   

14. 1. 2019 Čas proměn 7. A (dív.), 7. B (dív.) 

18. 1. 2019 3. AB - Bruslení 3. A, 3. B 

21. 1. 2019 Škola v přírodě - 4. AB 4. A, 4. B 

23. 1. 2019 Hudební pořad celá škola 

25. 1. 2019 Exkurze dílny 8. A 
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30. 1. 2019 Bruslení - 3. AB 3. A, 3. B 

31. 1. 2019 Knížka pro prvňáčka - MěK Kolín 1. A, 1. B 

 Vydání pololetních vysvědčení  

 Bruslení - 5. - 9. ročník 5. A, 5. B, druhý stupeň 

5. 2. 2019 Muzikál Galileo   

6. 2. 2019 Beseda MP Kolín 1. B 

 Olympiáda Zeměpis   

7. 2. 2019 Dopravní výchova 5. A, 5. B 

 Exkurze Archiv bezpeč. složek   

 Beseda MP Kolín - 1. A 1. A 

 Turnaj ve florbale OA Kolín   

11. 2. 2019 Erasmus Itálie - Mgr. Kronusová, Mgr. Horáčková   

13. 2. 2019 Soutěž v AJ - Mgr. Polívka   

 Městská policie - 1. B - Mgr. Hořejšová 1. B 

14. 2. 2019 Schůzka - soutěž BART - Mgr. Hájková, Mgr. 
Tvrzníková 

  

15. 2. 2019 Bruslení 3. AB 3. A, 3. B 

17. 2. 2019 Erasmus+ Mgr. Hořejšová, Mgr. Čechová   

20. 2. 2019 Olympiáda Zeměpis - Mgr. Tvrzníková   

 Bruslení - 3. AB 3. A, 3. B 

21. 2. 2019 Vybíjená - 5. ročníky - Mgr. Königsmarková   

 Krajské finále přehazovaná - Mgr. Horáčková   

25. 2. 2019 Divadlo - 1. AB 1. A, 1. B 

27. 2. 2019 Schoolmania   

28. 2. 2019 Volejbal - Mgr. Horáčková - 3. ročník   

1. 3. 2019 Projekt O2   

11. 3. 2019 Muzikál Kvítek - PhDr. Lokajová, Mgr. Šmahelová   

12. 3. 2019 Sálová kopaná - turnaj - 8. a 9. roč - Mgr. Zeman   

 Beseda Severní Korea - 8. a 9. ročník 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

 Spaní ve škole - dívky 7. A a 7. B 7. A (dív.), 7. B (dív.) 

13. 3. 2019 Turnaj basketbal dívky - Mgr. Polívka   

15. 3. 2019 Turnaj basketbal chlapci - Mgr. Polívka   

17. 3. 2019 DEN NARUBY   

20. 3. 2019 Příběhy našich sousedů - Mgr. Chvojka, Mgr. 
Hájková 

  

21. 3. 2019 Turnaj sálová kopaná - Mgr. Zeman   

 Keramická dílna 2. B - Mgr. Banasinská 2. B 

22. 3. 2019 Matematický klokan 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. 
A, 5. B, druhý stupeň 



Výroční zpráva 2018/2019 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 77 ~ 

26. 3. 2019 Sálová kopaná - 6. + 7. roč. - Mgr. Zeman   

27. 3. 2019 Projektový den - BIOMY - 6. AB 6. A, 6. B 

 Dějepisná soutěž BART - Mgr. Hájková, Mgr. 
Tvrzníková 

  

28. 3. 2019 Basketbal chlapci - krajské kolo turnaje - Mgr. 
Polívka 

  

 Osecká laťka - Mgr. Horáčková   

29. 3. 2019 Učíme se venku - 1. AB - Mgr. Čechová, Mgr. 
Hořejšová 

1. A, 1. B 

 DEN NARUBY   

2. 4. 2019 Sálová kopaná - finále - Mgr. Zeman   

4. 4. 2019 Knížka pro prvňáčka - lekce 2 1. A, 1. B 

 Zápis do 1. třídy   

5. 4. 2019 Zápis do 1. třídy   

11. 4. 2019 Ukázka práce Policie ČR - I. odd. Škol. družiny   

12. 4. 2019 Pythagoriáda - 5., 6., 7., 8. ročník - vybraní žáci   

 Setkání CKP v Táboře - Mgr. Růžková, Mgr. 
Nováková 

  

 Přijímací zkoušky - 1. termín - 9. AB 9. A, 9. B 

15. 4. 2019 Beseda - Městská policie Kolín - Mgr. Olivová - 5. A 5. A 

 Přijímací zkoušky - 2. termín - 9. AB 9. A, 9. B 

16. 4. 2019 Beseda Městská policie Kolín - Mgr. 
Königsmarková - 5. B 

5. B 

17. 4. 2019 Třídní schůzky - 2. stupeň   

23. 4. 2019 Exkurze Kladruby - 3. A 3. A 

 Den Země - celoškolní projekt celá škola 

 Kino 99 - školní družina - I. a III. odd.   

 Den země - 1. - 4. vyučovací hodina   

24. 4. 2019 ŠD - Den Země - kreslení před školou   

 Zájezd - Londýn - Mgr. Šmahelová, Mgr. 
Kronusová, Mgr. Banasinská 

  

25. 4. 2019 Soutěž - Hlídka mladých zdravotníků - Mgr. 
Hájková 

  

 ŠD - I. odd. - Beseda s odborníkyy   

26. 4. 2019 Hudební koncert - cimbálová muzika celá škola 

30. 4. 2019 McDonald’s Cup - Mgr.Zeman 9. A, 9. B 

 ŠD - Čarodejnice - Šk. parlament   

2. 5. 2019 Basketbal mladší dívky - Mgr. Polívka   

3. 5. 2019 Pohár rozhlasu - atletika - Mgr. Zeman   

7. 5. 2019 McDonald’s Cup - Mgr. Zeman 9. A, 9. B 

 Basketbal mladší chlapci - Mgr. Polívka   
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9. 5. 2019 Třídní schůzka 1. AB - Mgr. Čechová, Mgr. 
Hořešová 

  

 Exkurze Praha - Mgr. Tvrzníková, Mgr. Hájková 7. B 

10. 5. 2019 Odevzdání absolventských prací - 9. AB   

12. 5. 2019 Erasmus+, Mgr. Kronusová, Mgr. Hořejšová   

14. 5. 2019 Pohár rozhlasu - atletika - Mgr. Zeman   

 ŠD III. odd. - TechCentrum   

15. 5. 2019 Plavání 3. AB - Mgr. Holá, Mgr. Zatřepálková 3. A, 3. B 

 ŠD - Plackobraní   

17. 5. 2019 Planeta 3000 - Kolumbie - 2. stupeň druhý stupeň 

 Výstava životní prostředí celá škola 

20. 5. 2019 Dopravní hřiště - 5. B - Mgr. Königsmarková 5. B 

 Plavání - 3. AB - Mgr. Holá, Mgr. Zatřepálková 3. A, 3. B 

21. 5. 2019 Městská policie Kolín - 8. B  8. B 

 Kino - ŠD II., IV. a V. odd.   

22. 5. 2019 Plavání 3. AB - Mgr. Holá, Mgr. Zatřepálková 3. A, 3. B 

 Fotografování žáků školy celá škola 

23. 5. 2019 Městská policie Kolín - 8. A 8. A 

 Dopravní hřiště - 5. A - Mgr. Olivová 5. A 

 Knížka pro prvňáčka - 1. AB - Mgr. Hořejšová, V. 
Ulrichová 

1. A, 1. B 

 Kino - ŠD I. a III. odd.   

27. 5. 2019 Absolventské práce - obhajoby - 9. A + 9. B 9. A, 9. B 

 Plavání - 3. AB - Mgr. Holá, Mgr. Zatřepálková 3. A, 3. B 

 Pythagoriáda - žáci 2. stup. - Mgr. Urbancová   

 Exkurze - Všestary - 6. AB - Mgr. Zvoníková, Mgr. 
Novotná 

6. A, 6. B 

28. 5. 2019 Absolventské práce - obhajoby - 9. A + 9. B 9. A, 9. B 

 Pythagoriáda - 5. AB - doprovod H. Peňázová   

 Třídní schůzka - 5. B - Mgr. Königsmarková   

 Třídní schůzky - 2. AB - Mgr. Banasinská, Mgr. 
Řezníčková 

  

29. 5. 2019 Absolventské práce - obhajoby - 9. A + 9. B 9. A, 9. B 

 Plavání - 3. AB - Mgr. Holá, Mgr. Zatřepálková 3. A, 3. B 

30. 5. 2019 TECHCentrum - 5. A - Čechová L. 5. A 

 Exkurze Brno - 8. A - Mgr. Tvrzníková 8. A 

 Exkurze - IQLandie - 7. AB - Mgr. Horáčková, Mgr. 
Urbancová 

7. A, 7. B 

31. 5. 2019 Výlet - 5. A - Mgr. Olivová, Ulrichová 5. A 

 Projekt Já občan - 9. AB - Mgr. Růžková, Mgr. 
Urbancová 

9. A, 9. B 
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 Filmové představení - Kino99 Kolín - 1. - 3. ročník 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 

3. 6. 2019 Kolínské sportovní dny – celý týden   

 Plavání - 3. AB - Mgr. Holá, Mgr. Zatřepálková 3. A, 3. B 

 Celoškolní projekt druhý stupeň 

4. 6. 2019 Erasmus+ Mgr. Tvrzníková   

 ŠD - III. odd - Ukázka práce Policie   

5. 6. 2019 Erasmus+ Mgr. Čechová L., Mgr. Šmahelová 7. B 

6. 6. 2019 Erasmus+ Mgr. Novotná, Mgr. Šmahelová   

 ŠD - den dětí v Domově seniorů - III. odd.   

 Třídní schůzka 3. A s vystoupením dětí - Mgr. Holá 3. A 

 Spaní s dílnou čtení - Mgr. Růžková, Mgr. Fantová - 
ČK 

  

7. 6. 2019 Spaní ve škole s dílnou čtení - Mgr. Růžková, Mgr. 
Fantová - ČK 

  

 ŠD - pyžamová párty - III. odd.   

10. 6. 2019 Závěrečný ceremoniál KSD - Mgr. Zeman, Mgr. 
Horáčková 

5. A 

11. 6. 2019 Pasování na čtenáře - 1. B - Mgr. Hořejšová 1. B 

 Předcházíme závislostem - 9. AB - Mgr. Růžková, 
Mgr. Urbancová 

9. A, 9. B 

12. 6. 2019 Plavání - 3. AB - Mgr. Holá, Mgr. Zatřepálková 3. A, 3. B 

 Pasování na čtenáře - 1. B - Mgr. Čechová L. 1. B 

13. 6. 2019 Výlet - 1. AB - Čertovina - Mgr. Čechová, Mgr. 
Hořejšová 

1. A, 1. B 

17. 6. 2019 Schůzka pro předškoláky   

 Škola v přírodě - 3. AB - Mgr. Holá, Mgr. 
Zatřepálková, V. Ulrichová, R. Trojanová 

3. A, 3. B 

 Exkurze Fajn park – 6. AB - Mgr. Novotná, Mgr. 
Zvoníková 

6. A, 6. B 

 Škola v přírodě - 2. AB - Mgr. Banasinská, Mgr. 
Řezníčková, Mgr. Horáčková 

2. A, 2. B 

18. 6. 2019 Exkurze Alíkov - 6. AB - Mgr. Zvoníková, Mgr. 
Novotná 

6. A, 6. B 

19. 6. 2019 Dopravní hřiště - ŠD   

 Výlet - 5. B - Mgr. Königsmarková 5. B 

 Exkurze - Mirakulum - 6. AB - Mgr. Zvoníková, Mgr. 
Novotná 

6. A, 6. B 

 Předcházení závislostem - 7. B - Mgr. Růžková, 
Mgr. Kronusová 

7. B 

20. 6. 2019 Výlet Kutná Hora - 7. A + 8. B - Mgr. Čechová l., 
Mgr. Hájková 

7. A, 8. B 

 Exkurze - Mini ZOO - 6. AB - Mgr. Novotná, Mgr. 
Zvoníková 

6. A, 6. B 

21. 6. 2019 Cyklovýlet Poděbrady - Mgr. Hájková, Mgr. 
Čechová, Mgr. Tvrzníková 

7. A, 8. A, 8. B 
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 Exkurze - Řepařská drážka - 6. AB - Mgr. 
Zvoníková, Mgr. Novotná 

6. A, 6. B 

24. 6. 2019 Učíme se venku - 1. AB - Mgr. Čechová L, Mgr. 
Hořejšová 

1. A, 1. B 

 Prezentace - Hasiči - OSŠPO Kolín - H. Peňázová + 
2 týmy z 8. AB 

  

 Třídní schůzka 8. A s programem pro rodiče 8. A 

25. 6. 2019 Exkurze - Malá skála - 8. A - Mgr. Tvrzníková   

 Sportovec roku celá škola 

26. 6. 2019 Slavnostní "vyřazení" žáků 9. ročníků, předání 
absolventských listů 

celá škola 

 ŠD - Námořnické odpoledne   

27. 6. 2019 Dětský den celá škola 

28. 6. 2019 Vysvědčení celá škola 

 

 

 



Výroční zpráva 2018/2019 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 81 ~ 

16. Údaje o prevenci sociálně nežádoucích jevů 

I ve školním roce 2018/2019 byl vypracován Minimální preventivní program ZŠ Kolín V., 
Mnichovická 62 pro školní rok 2018-2019. Program byl schválen na pedagogické radě. 

V oblasti nespecifické primární prevence byl kladen velký důraz na aktivní využívání volného 
času žáků. Mimoškolní aktivita na naší škole je jedním z pilířů prevence. Mimoškolní aktivita je 
chápána jako vhodná nabídka alternativy pro adekvátní využití volného času. Škola nabízí široké 
spektrum volnočasových aktivit v podobě specializovaných zájmových útvarů a sportovní 
činnosti. Na škole fungovalo více než 30 kroužků, které navštěvovali žáci 1. a 2. stupně. To 
umožňuje žákům hledat svoje záliby, koníčky, aktivně využívat svůj volný čas a možnost netrávit 
volné odpoledne „na ulici“. Kromě této nabídky mohou děti ještě využívat nabídky Domu dětí a 
mládeže. Velkému zájmu se těší i školní knihovna, která je k dispozici všem žákům a 
pracovníkům školy. Sportovní vyžití umožňuje žákům školní tělocvična. Nutno podotknout, že v 
rámci prevence a umožnění návštěvy kroužků co nejvíce žákům byl na 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. 

K informovanosti o nových trendech v prevenci dochází na pedagogických poradách, k dispozici 
jsou DVD s odbornou tématikou, odborné publikace, časopisy, výukové programy – PC aj. 
O jednotlivých akcích se mohou dočíst jak rodiče, tak veřejnost v denním tisku. 

Spolupráce s rodiči probíhala jednak formou třídních schůzek, individuálních konzultací či jejich 
účastí na školních akcích. Mezi osvědčené akce patřily netradiční třídní schůzky, Den naruby, 
vánoční jarmark a další. Rodiče mohou využít webových stránek školy. Na začátku školního roku 
jsou seznámeni se školním řádem. Škola zajišťuje poradenskou službu (komplexní poradenské 
pracoviště – školní speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce, metodik prevence) a 
zprostředkovává informace (kontaktní adresy) o institucích. 

I v letošním školním roce se nám velmi osvědčila naše přímá a otevřená komunikace s žáky 
přímo ve vyučování či v době mimoškolních aktivit. Učitelé se zaměřovali na sledování 
vývojových a individuálních potřeb žáků, odhalovali poruchy vývoje, dále se snažili o včasnou 
intervenci při výskytu problému a věnovali zvýšenou pozornost žákům, kteří patří do tzv. 
„rizikových“ skupin (žáci s handicapy, problematickým rodinným zázemím, s problémy 
navazovat kontakt s vrstevníky apod.). Vzhledem k tomu, že základní klíčové kompetence min. 
preventivního programu jsou zařazeny i do hodin výuky, je vždy prostor k řešení problémů a 
otázek, které žáci mají. Jednotlivá témata primární prevence byla probírána v rámci jednotlivých 
vyučovacích předmětů: člověk a jeho svět, výchova k občanství, etická výchova, přírodopis, český 
jazyk, výtvarná a tělesná výchova, chemie. Škola má také zpracovanou strategii začlenění 
prevence do jednotlivých ročníků – viz MPP. 

Také jednodenní exkurze, školy v přírodě, lyžařské kurzy, návštěvy kulturních pořadů, výstav, 
vystoupení na veřejnosti apod. napomáhají ke zlepšování školního klimatu a je možné je využít k 
posílení prevence. 

V rámci doprovodných programů k vyučování a prevenci se nám velmi osvědčily návštěvy 
divadla, výstavy, školní akademie a turnaje, vlastní divadelní představení pro rodiče, děti z MŠ a 
důchodce v domově důchodců a mnoho dalších (viz seznam akcí školy). Takovéto aktivity učí 
žáky nebýt k sobě slepí a hluší, vážit si práce své i ostatních, nebýt lhostejný k okolnímu světu, 
pomáhat druhým a nacházet pomoc tam, kde by ji často nečekali. 

Úzce jsme spolupracovali se SVP, PPP, odd. soc.-právní ochrany dětí, Policií ČR, K-centrem - 
PROSTOR, probační a mediační službou a Městskou policií Kolín. 
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Žáci se obraceli na výchovnou poradkyni, metodičku prevence, psychologa se svými problémy a 
jak žáci, tak i rodiče si mohli kdykoliv domluvit schůzku. Využili ke sdělení také schránku důvěry 
a napsali své poznatky či žádost o pomoc při řešení. 

Žáci se aktivně zapojili do nejrůznějších soutěží. Nejoblíbenější byly soutěže a závody především 
v sportovní oblasti, dále již tradičně jsme se zúčastnili soutěže Dětský čin roku, kde jsme 
v republikovém kole získali tři první místa. Obsadili jsme 1. místo v republice v programu 
podpora etické výchovy. Velkých úspěchů dosáhli žáci i v dalších soutěžích – výtvarných, 
literárních, matematických atd. 

Velkým přínosem byl uskutečněný projekt Společně vše zvládneme aneb adaptační kurz pro 
žáky 6. tříd přicházejících z různých škol. Výjezdový kurz, jehož cílem bylo intenzivní stmelení 
třídy, prohloubení vzájemné důvěry, rozvoj týmových dovedností a dovedností vztahové 
komunikace. Kurz pozitivně ovlivnil atmosféru ve třídě tím, že účastníky sblížil skrze silné 
společné zážitky a tím, že posílil klíčové mezilidské dovednosti žáků (spolupráce, vztahová 
komunikace). Program soustředění měl několik základních částí. Jednou z nich byly různé hry: 
nejrůznější pohybové aktivity, kolektivní hry, seznamovací hry, hry na uvolnění atd., které 
nesloužily jen pro pobavení, ale jejich prostřednictvím žák hledal své místo v kolektivu. Měly 
rovněž za cíl kolektiv stmelit a vytvořit v něm dobrou atmosféru. Řešení konfliktních situací při 
hrách nastavilo pravidla při pozdějším řešení obdobných situací ve škole. 

Žáci 7. – 9. tříd absolvovali kurz Předcházíme závislostem, který vychází z metodiky občanského 
sdružení Odyssea. 

Ve škole byla umístěna nástěnka s tématikou sociálně patologických jevů a stanoveny 
konzultační hodiny metodika primární prevence. 

I v letošním školním roce pracoval na naší škole školní parlament. V žákovském 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. Velkým přínosem je velké množství akcí 
a projektu, které školní parlament organizoval – den účesů, čarodějnice, průvody, námořnický 
den atd. 

Ve škole je zřízena schránka důvěry, která umožnila žákům svěřovat se se svými problémy, 
nápady, dotazy. Případné dotazy a problémy řešil školní parlament ve spolupráci s vedením 
školy, výchovným poradcem, metodikem prevence a třídním učitelem. 

V ŠVP Škole úsměv sluší je již v 6. ročníku byl zaveden předmět etická výchova. Zde jsme 
uplatňovali především prožitkové učení. Používali jsme různé sociální hry, námětové hry, 
posilovali jsme komunikační dovednosti, vedli jsme žáky k posilování a akceptování mravních a 
morálních hodnot. V dalších ročnících je tento předmět jako volitelný. 

V případě, kdy žáci porušili školní řád (kouření, krádeže, záškoláctví, podezření na šikanu, 
neplnění základních školních a pracovních povinností), vedli jsme s nimi vždy osobní pohovory, 
kontaktovali jsme rodiče a vždy se domluvili na společném řešení a následně jsme dítě sledovali 
a průběžně konzultovali jeho působení s rodiči. V některých případech jsme doporučili 
konkrétní opatření (zájmové kroužky, psychologa, terapie…). 

Potřebná byla i spolupráce s odborem sociální péče mládeže. V tomto školním roce jsme řešili 
otázku šikany, výskytu marihuany, kouření žáků mimo školu a krádeže ve školní šatně. Byly 
řešeny případy záškoláctví a skrytého záškoláctví. Tyto případy byly nahlášeny na OSPOD a 
předány patřičným orgánům Policie ČR k prošetření. 

Výhodou při plnění MPP je spíše rodinná atmosféra naší školy, kde se případné problémy 
rozkrývají snáze. Také kolektiv učitelů, kteří otevřeně komunikují s žáky, pomáhá včas 
odhalovat případná ohniska soc.-patologických jevů. 
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Velmi dobře ve škole probíhala vzájemná spolupráce vedení školy, metodika prevence, výchovné 
poradkyně, psychologa, speciální pedagožky a třídních učitelů. Vzniklé problémy se tak na škole 
ihned řešily. 

O všech jednáních byla vedena dokumentace. 

Dařilo se nám získávat aktivní podporu našich projektů v rámci grantových řízení nejenom od 
MŠMT, ale i v rámci grantového řízení Školské komise města Kolína. Vzdělávání pedagogů v 
oblasti prevence bylo podpořeno grantem Středočeského kraje. Volnočasové aktivity našich 
žáků podporuje projekt Prevence kriminality Města Kolín. 

Minimální preventivní program a vychází z nových poznatků, výsledků šetření a zlepšování toho, 
co se podařilo v uplynulém období. 

Každý školní rok přináší nové podněty a nápady a na základě zkušeností hledáme pokud možno 
efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na naše žáky. Snažíme se v rámci možností školy 
udělat vše, co podpoří výchovu ke zdravému životnímu stylu a sníží nežádoucí chování u žáků. 

 

 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických   pracovníků 16.1.

Dlouhodobým cílem školy je v oblasti DVPP umožnit všem pedagogickým pracovníkům školy 
jejich odborný růst zejména v těch oblastech, které přímo souvisí se školním vzdělávacím 
programem „Škole úsměv sluší“ a vedou pedagogické pracovníky k moderním metodám a 
formám výuky.  

DVPP je realizována na základě plánu DVPP. 

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 – 
v oblastech anglický jazyk, první pomoc, čtenářská gramotnost a metody RWCT. 
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 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 16.2.

 pracovník 
termín 

studia 

instituce 

(VŠ/zařízen

í pro další 

vzdělávání) 

název 

akce 
financování 

1. Institucionální vzdělávání      

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů      

a) Studium v oblasti pedagogických věd      

b) Studium pedagogiky      

c) Studium pro asistenta pedagoga      

d) Studium pro ředitele škol      

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace      

 

Všichni pedagogičtí pracovníci školy splňují kvalifikační předpoklady. 

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, metody RWCT, práce 

s žáky se SPU, PPPL. 

 

 

Vedoucí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. Škola má rovněž 
vystudované metodiky a koordinátory pro specializovanou činnost, výchovná poradkyně má 
absolvované studium pro výchovné poradce. 
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 Kurzy a semináře v rámci DVPP 16.3.

Vedení školy 

Pracovní porada ředitelů škol Kolín Město Kolín PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

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

Asociace ředitelů ZŠ AŘZŠ PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Výjezdní porada ředitelů ZŠ Město Kolín PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Projekt KIPR - inkluze NUOV PhDr. et Mgr. Iva Lokajová  

Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT 

Univerzita 

Palackého v 

Olomouci 

PhDr. et Mgr. Iva Lokajová  

Mgr. Jan Chvojka 

Výjezdní seminář pro ředitele škol – Seč VISK 
PhDr. et Mgr. Iva Lokajová  

Mgr. Jan Chvojka 

Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT 

II 

Univerzita 

Palackého v 

Olomouci 

PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Mgr. Jan Chvojka 

Job-shadowing – zahraniční stáž – Madrid - 

Španělsko 

DZS – 

ERASMUS+ 
PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Seminář – závěrečná zpráva – pro příjemce grantu 

ERASMUS+ 
DZS PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

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

Příběhy našich sousedů Post Bellum 
PhDr. et Mgr. Iva Lokajová  

Mgr. Jan Chvojka 

Právní aspekty řízení škol VISK PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Konference O2 - Škola doby datové O2 

PhDr. et Mgr. Iva Lokajová  

Mgr. Jan Chvojka 

 

Nové financování škol - Phmax MŠMT 
PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

 

Pracovní setkání MAP - finanční skupina MAP Kolín PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Pracovní setkání projektu O2 O2 
Mgr. Jan Chvojka 

 

Konference OSPOD OSPOD 
PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

 

Výjezdní seminář pro ředitele škol P3 Město Kolín 
PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

 

Bakaláři pro zástupce ředitele škol Bakaláři 
Mgr. Jan Chvojka 
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 Pedagogičtí pracovníci 

BOZP BOZP – SMLUVNÍ FIRMA Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Nebezpečné komunikační 

techniky spojené s ICT 

Univerzita Palackého  

v Olomouci 
Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Nebezpečné komunikační 

techniky spojené s ICT II 

Univerzita Palackého  

v Olomouci 
Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Právo ve škole Společně k bezpečí Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Práce s žáky se SPU – metody, 
hodnocení 

Mgr. Vlasta Dubinová Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Plány pedagogické podpory, 
individuální vzdělávací plány 

Mgr. Vlasta Dubinová Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Jak na neukázněného žáka Společně k bezpečí Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

ŠVP – aktuální změny 
Základní školy Kolín V., 
Mnichovická 62 

Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Přírodovědná gramotnost -PISA,  

testování INSPIS 

VISK 

ČŠI 

Všichni pedagogičtí pracovníci 

školy 

Příběhy našich sousedů Post Bellum Mgr. Šárka růžková 

Erasmus – zahraniční stáž 

job-shadowing – Slovinsko 
Slovinsko Mgr. Klára Horáčková 

Hra ve výuce - CKP - ZŠ Kolín 

V., Mnichovická 62 

CKP - ZŠ Kolín V., 

Mnichovická 62 
Mgr. Dana Tvrzníková 

Aby děti matematika bavila E. Bomerová , Praha 1, 

Jungmannova 

Mgr. Ivana Banasinská 

Matematika Hejného metodou 

na 2. stupni ZŠ I, Praha 
H-mat , o.p.s. 

Mgr. Iva Zvoníková 

ZŠ Dědina, Žukovského 6, Praha 

6; Otevřené hodiny pro 6. a 8. 

třídu 

H-mat , o.p.s. 

Mgr. Horáčková Klára 

ZŠ Dědina, Žukovského 6, Praha 

6; Otevřené hodiny pro 6. a 8. 

třídu 

H-mat , o.p.s. 

Mgr. Urbancová Jaroslava 

Otevřená hodina matematiky 

vedená Hejného metodou, Praha 
H-mat , o.p.s. 

Mgr. Iva Zvoníková 

Setkání vedoucích CKP v 

Chrasti 
Nová škola 

Mgr. Šárka Růžková 

Dílna vzájemné inspirace (ČK) v 

Olomouci 
Nová škola 

Mgr. Šárka Růžková 

Sfumato® (Splývavé čtení®) 

aneb čtení pro všechny děti 
ABECEDA 

Mgr. Linda Čechová 

Jak na matematiku, aby děti 

bavila - Bomerová, Fraus - 

Jungmannova 749/32, Praha 1 

H-mat , o.p.s. 

Mgr. Linda Čechová 

Seminář E-twinning DZS  Mgr. Linda Čechová 
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Jak na matematiku, aby děti 

bavila - Bomerová, Fraus - 

Jungmannova 749/32, Praha 1 

H-mat 

Mgr. Martina Hořejšová 

Sfumato® (Splývavé čtení®) 

aneb čtení pro všechny děti" 
ABECEDA 

Mgr. Martina Hořejšová 

Seminář E-twinning DZS Mgr. Martina Hořejšová 

Webinář - Jak na hodnocení 

žáků, aby dávalo smysl?, 

Metoda Hejného - H-mat, o.p.s. 

H-mat , o.p.s. 

Mgr. Linda Čechová 

Webinář - Jak na hodnocení 

žáků, aby dávalo smysl?, 

Metoda Hejného 

H-mat , o.p.s. 

Mgr. Horáčková 

Webinář - Jak na hodnocení 

žáků, aby dávalo smysl?, 

Metoda Hejného - H-mat, o.p.s. 

H-mat , o.p.s. 

Mgr. Urbancová 

Webinář: Jak si ušetřit práci při 

výuce matematiky 
H-mat , o.p.s. 

Mgr. Horáčková 

Webinář: Jak si ušetřit práci při 

výuce matematiky 
H-mat , o.p.s. 

Mgr. Urbancová 

Mají nadaní a mimoř. nadaní 

nárok na podporu v novém 

systému podpůr. opatření  

NIDV Praha 

Mgr. Šárka Růžková 

Aplikované právo Společně k bezpečí Mgr. Dana Olivová 

Rozvoj matematické gramotnosti 

v praxi - otevřená hodina v 1. 

ročníku u A. Havelkové - ZŠ 

Kunratice 

Fraus 

Mgr. Čechová Linda 

MAP Kolín - Čtenářská 

gramotnost 
H-mat , o.p.s. 

Mgr. Šárka Růžková 

Webinář - JAK NA 

DIFERENCIACI, PRÁCI S 

RŮZNĚ RYCHLÝMI A 

NADANÝMI ŽÁKY PŘI 

HODINĚ (H-edu) 

OSPOD 

Mgr. Linda Čechová 

MAP Kolín Čtenářská 

gramotnost 
Praha – Nová škola 

Mgr. Šárka Růžková 

Workshop FNV - NIDV Praha H-mat , o.p.s. Mgr. Šárka Růžková 

Webinář- H-edu - Jak načerpat 

inspiraci a energii do učení 

matematiky pro žáky ve 2. třídě 

H-mat , o.p.s. 

Mgr. Linda Čechová 

PhDr. V. Mertin - Řečové 

dovednosti a jejich vliv na školní 

úspěšnost 

MAP Kolín 

Mgr. Šárka Růžková 

PhDr. J. Svoboda - Setkání s 

agresivním rodičem 
MAP Kolín 

Mgr. Šárka Růžková 

CLIL ve výuce NIDV Praha Mgr. Horáčková Klára 

Letní škola Hejného matematiky 

pro pokročilé 

E. Bomerová , Praha 1, 

Jungmanova 
Mgr. Horáčková Klára 
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Jak si ušetřit čas ve výuce 

matematiky - webinář 
H-mat , o.p.s. 

Mgr. Klára Horáčková 

Jak si ušetřit čas při výuce 

matematiky - webinář 
H-mat , o.p.s. 

Mgr. Jaroslava Urbancová 

Webinář - H-mat, o.p.s. - Jak si 

ušetřit čas při výuce 

matematiky 

H-mat , o.p.s. 

Mgr. Linda Čechová 

CKP - Hry ve výuce CKP - ZŠ Kolín V., 

Mnichovická 62 

Mgr. Tereza Kronusová 

CKP - Poezie v literární výchově CKP - ZŠ Kolín V., 

Mnichovická 62 

Mgr. Tereza Kronusová 

CKP - E-knihy CKP - ZŠ Kolín V., 

Mnichovická 62 

Mgr. Tereza Kronusová 

CKP - Návštěva autorky CKP - ZŠ Kolín V., 

Mnichovická 62 

Mgr. Tereza Kronusová 

CKP - Babičky v dětské 

literatuře 

CKP - ZŠ Kolín V., 

Mnichovická 62 

Mgr. Tereza Kronusová 

CKP - Velikonoce CKP - ZŠ Kolín V., 

Mnichovická 62 

Mgr. Tereza Kronusová 

CKP - Vennův diagram CKP - ZŠ Kolín V., 

Mnichovická 62 

Mgr. Tereza Kronusová 

Stínování – gymnázium Český 

Brod 
Gymnázium Český Brod 

Mgr. Tereza Kronusová 

CKP - Metoda KATAPULT při 

výběru nové knihy 

CKP - ZŠ Kolín V., 

Mnichovická 62 

Mgr. Tereza Kronusová 

Aby děti matematika bavila E. 
Bomerová, Praha 1 
Jungmannova 

H-mat , o.p.s. 

Mgr. Daniela Řezníčková 

Školení pedagogického sboru - 
Bezpečnost práce/Útočník 

PČR 
Mgr. Eva Nováková 

Čteme s porozuměním  Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení 

Mgr. Daniela Řezníčková 

CKP - E-knihy Nová škola Mgr. Eva Nováková 

KVP - Kompletní výcvik 

prevence 
Život bez závislostí 

Mgr. Martina Hořejšová 

CKP - návštěva autorky Nová škola Mgr. Eva Nováková 

Nebojíme se učit jinak, aneb 

rozvoj matematické gramotnosti 

žáka i učitele 

H-mat , o.p.s. Mgr. Iva Zvoníková 

Mc Donald CUP Fotbalový svaz Mgr. Vladimír Zeman 
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17. Volnočasová činnost našich žáků 

Naše škola poskytuje široké spektrum zájmových kroužků, které jsou poskytovány všem našim 
žákům pouze za symbolický poplatek. Škola se i ve školním roce 2018/2019 prezentovala 
širokou 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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18. Zpráva o činnosti školní družiny  

Výroční zpráva o činnosti školní družiny školní rok 2018/2019 při ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 

Školní rok 2018/2019 ve školní družině začal dne 3. září 2018. Bylo zapsáno 150 žáků a 
otevřeno pět oddělení.: 

I. oddělení – vychovatelka Yvona Svobodová 
II. oddělení – vychovatelka Veronika Ulrichová 
III. oddělení - vedoucí vychovatelka Dáša Dusová 
IV. oddělení – vychovatelka Iveta Švarcová 
V. oddělení - vychovatelka Jana Chlubná 

Ranní provoz začíná v 6:15 a končí v 7:45 hodin. Pak 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. Rodiče mají možnost každodenně nahlédnout do jednotlivých oddělení a prohlížet si na 
chodbách výzdobu našich žáků. 

Plán činnosti ŠD pro rok 2018/2019 vychází ze Školního vzdělávacího programu pro školní 
družinu – Hrajeme si s úsměvem. Součástí ŠVP jsou projekty ŠD. Plán je zveřejněn 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, stolováním ve škole a v nedaleké jídelně. Byli poučeni 
o bezpečnosti a chování při cestě do jídelny. Prvňáčky jsme provedli školou a seznámili s okolím 
školy. 

V projektu „My jsme kamarádi“ jsme si připomněli pravidla chování ve skupinách a zaměřili se 
na utváření kamarádských vztahů v kolektivu. 

V rámci dalšího projektu ŠVP „Poznáváme své město“ jsme poznávali město na tematických 
vycházkách. První oddělení si u Práchovny zasoutěžilo a zahrálo pohybové hry. Třetí oddělení se 
účastnilo akce „Setkání generací“ v Domově seniorů v Kolíně. Všechna oddělení navštívila Kino 
99 s nabídkou dětského filmu. 

Počasí nám přálo a „Babí léto“ si užilo druhé, třetí a páté oddělení na Kmochově ostrově a 
v Borkách. 

První podzimní den jsme pojali jak tvořivě, tak tematicky. Druhé oddělení se loučilo s létem 
„Broučkiádou“. 

Na konci měsíce jsme se připravovali na VI. ročník výstavky pro veřejnost ke Dni zvířátek 
s názvem „V ZOO“. 

Paní vychovatelky připomněly žákům státní svátek Den české státnosti, který se slaví 28. září. 
Poučily je o bezpečnosti a chování v tento sváteční den. 

Začátek října jsme oslavili Světový den zvířat veřejnou venkovní výstavou výtvarných prací 
našich žáků. Letošní výstava byla zaměřená na zvířátka v zoologické zahradě. K tomu paní 
vychovatelky připravily doprovodný program. První a třetí oddělení se bylo podívat na výcvik 
psů ZKO v Borkách. 

Další akcí školní družiny bylo divadelní představení. Přijeli k nám herci z divadla SUŠ a zahráli 
nám pohádku „Ulhaná princezna“. 

Projekt ŠVP školní družiny „Ve zdravém těle zdravý duch“ jsme mohli uplatnit na vycházkách 
po okolí, v Borkách a na Kmochově ostrově. Zároveň jsme pozorovali kouzlení podzimní přírody 
a nálady „babího léta“. Den stromů jsme si připomněli nejen znalostmi a vědomostmi 
o stromech, ale také tvořivou činností. Druhé a čtvrté oddělení oslavovalo podzim 
halloweenským odpolednem. 

I letos jsme navázali na spolupráci s Domem dětí a mládeže v Kolíně, a to především 
s Otevřeným klubem Céčko. V říjnu navštívilo Céčko první a páté oddělení. V kolínském kině byla 
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všechna oddělení. Druhé a třetí oddělení se účastnilo výtvarné soutěže vyhlášené Městskou 
knihovnou v Kolíně na téma Kolín pod mořskou hladinou. 

Den vzniku samostatného československého státu jsme si připomněli tvořivou činností 
a nabízenými akcemi. První, třetí a čtvrté oddělení si v Městském divadle v Kolíně prohlédlo 
obrázky z I. světové války nakreslené Zdeňkem Burianem. Druhé a třetí oddělení tvořilo výkresy 
na veřejnou výstavu nazvanou 100 let republiky pohledem žáků z „Pětky“, kterou pořádala naše 
škola. Vernisáž výstavy se uskutečnila v Synagoze v Kolíně. Obrázky byly vystavené po celý 
listopad v Městské knihovně v Kolíně. 

Před státním svátkem a podzimními prázdninami byli žáci poučeni o bezpečnosti a chování 
během těchto dnů. 

Na začátku listopadu třetí oddělení oslavilo podzim Podzimním odpolednem a první oddělení 
halloweenským odpolednem. 

V odděleních jsme si povídali, jak pečovat o své zdraví či předcházet úrazům a zopakovali si 
důležitá telefonní čísla. 

Čtvrté oddělení navštívilo Regionální muzeum v Kolíně, kde byl pro žáky připraven program 
nazvaný Možná přijde i Mikuláš. Druhé oddělení si zasoutěžilo ve zpěvu v pořadu DOREMI. Třetí 
oddělení tvořilo a hrálo si v Otevřeném klubu Céčko. Páté oddělení se také účastnilo výtvarné 
soutěže vyhlášené Městskou knihovnou v Kolíně na téma Kolín pod mořskou hladinou. Všechna 
oddělení byla na představení v kolínském kině. 

Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii jsme si připomněli ve všech odděleních. 

V listopadu jsme začali s přípravami na Vánoční jarmark. Je to projekt ŠVP školní družiny. 
Vyráběli jsme výrobky pro charitativní akci na jarmark, zdobili chodby vánočními a zimními 
motivy. Připravovali jsme ozdoby na stromek v atriu školy, pro soutěžní stromek ve Futuru a pro 
výzdobu kolínského kina. 

Na začátku adventního času se školní družina podílela na výzdobě chodeb školy. Na školní 
Vánoční jarmark vytvořila výrobky pro charitativní akci. „Stromek splněných přání“ v atriu školy 
ozdobili žáci prvního, třetího a čtvrtého oddělení. Druhé a páté oddělení strojilo soutěžní 
vánoční stromek ve Futuru a vyzdobilo Kino99 vánočními motivy. Páté oddělení naparádilo 
zimními motivy obchod „Na Louži” a ve školní kuchyňce peklo vánoční cukroví. V Den 
otevřených dveří školní družina navštívila kostel sv. Víta Na Zálabí. 

V den čertů, Mikulášů a andělů žáci dostali mikulášskou nadílku. Ve druhém oddělení si ji 
„vytancovali“ na čertovské diskotéce, ve třetím oddělení si ji museli v prostorách školy najít a 
v prvním oddělení si prožili nadílku na mikulášské besídce. Druhé oddělení se v Regionálním 
muzeu v Kolíně účastnilo tvořivé dílničky Hrátky s čerty, zároveň si tam prohlédlo výstavu Josefa 
Lady.  

V prosinci jsme nezapomínali na pohyb, jakmile byla volná tělocvična, protahovali si žáci tělo 
pohybem a hráli různé míčové hry. 

Na začátku ledna se uskutečnil tříkrálový průvod po škole. Žáci školní družiny písní popřáli 
všem štěstí, zdraví a dlouhá léta. V ředitelně dostali za krásný zpěv sladkou odměnu. 

V projektu ŠVP školní družiny „Poznáváme své město“ jsme si povídali o Kolínu, 
o pamětihodnostech ve městě a o řece Labi v zimním období. První oddělení na vycházce 
pozorovalo historické budovy a okolní přírodu. 

V kolínském kině byla všechna oddělení. První oddělení navštívilo Regionální muzeum v Kolíně, 
kde si prohlédlo výstavu Josefa Lady a účastnilo se tvořivé dílničky. První a třetí oddělení si 
v Městské knihovně v Kolíně prohlíželo výstavu „Podmořský svět v Kolíně“ a začetlo se do knížek 
v dětském oddělení. Třetí oddělení oslavilo Mezinárodní den puzzlů soutěží ve skládání puzzlů 
a poslední den před pololetními prázdninami prožilo zajímavé odpoledne, kde vytvářelo pro své 
kamarády netradiční vysvědčení. 

Celý lednový měsíc v odděleních probíhala celodružinová soutěž ve stolní hře Člověče, nezlob se! 
Finále a vyhodnocení vítězů proběhlo v únoru. 
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Začátek února jsme začali celodružinovým finále soutěže ve stolní hře Člověče, nezlob se! 
Vyhodnocení proběhlo na projektu ŠD - karnevalu školní družiny. Nejdříve jsme vyhodnotili 
vítěze ve stolní hře Člověče, nezlob se! Diplom a odměnu dostali tito žáci: z 1. ročníku Eliška 
Vondráčková, z 2. ročníku Linda Bašistová, z 3. ročníku Maxmilián Lenk, ze 4. ročníku Nikola 
Žídková a z 5. ročníku Kristýna Haviarová.  Ocenění za 2. místo získali: Natálie Svobodová, Adéla 
Haviarová, Robin F. Kroupa, Natálie Slavíková, Adam Pouzar a Dominika Plachá. Pak se 
tělocvična proměnila v taneční sál. Hudba hrála a mnoho krásných masek se pustilo do víru 
tance. Poté se všichni přemístili na připravená stanoviště, kde plnili různé disciplíny. Za splnění 
úkolů každý dostal účastnický list a sladkou odměnu. 

Svátek svatého Valentýna oslavilo první a čtvrté oddělení Valentýnským odpolednem, druhé 
oddělení Valentýnským bálem a třetí oddělení Srdíčkovým odpolednem. 

Všechna oddělení navštívila kolínské kino. První oddělení připravovalo pomazánky ve školní 
kuchyňce a ve třídě uspořádalo soutěž v „Bublinkování“. Druhé oddělení navštívilo TechCentrum 
v 6. ZŠ Kolín, kde tvořilo z nabízených konstruktivních stavebnic. V Regionálním muzeu 
s tématem „Masopust držíme!” bylo třetí oddělení. Páté oddělení vyrábělo záložky do Městské 
knihovny v Kolíně. 

Druhé a třetí oddělení se účastnilo výtvarné soutěže, které pořádal BESIP na téma „Nehoda není 
náhoda“. 

Nadšení z pohybu jsme v tělocvičně využívali naplno. Také jsme často chodili na školní hřiště, 
kde žáci s oblibou hráli vybíjenou, fotbal a florbal. 

V březnu jsme se zaměřili na projekt ŠVP školní družiny „Čtení nás baví“. Četli jsme si nejen 
v odděleních, ale využívali posezení na chodbách školy k četbě nabízených knih. Dětské oddělení 
v Městské knihovně v Kolíně navštívilo první oddělení. Také jsme pozvali ilustrátora dětských 
knih a časopisů Adolfa Dudka do školní družiny. Pan Adolf Dudek ukázal zábavnou formou 
vlastní tvorbu a všechny žáky i paní vychovatelky zapojil do připraveného programu plného 
hádanek, tajenek a aktivní kresby. 

Se zimou jsme se loučili na vycházkách, kde jsme pozorovali probouzející se přírodu a první jarní 
den vítali házením „Morany“ do řeky Labe. U Labe jsme si povídali o významu vody pro náš život 
a připomněli si Světový den vody. Přidali jsme pohybové hry na dětském hřišti v Borkách 
a protahovali si tělo na školním hřišti a zahradě. 

Paní vychovatelka Ulrichová se s vybranými žáky zapojila do soutěže v OC Futurum 
o nejkrásnější květinový ostrůvek. 

V březnu proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže s dopravní tematikou, ve které zvítězila 
Kristýna Váňová, Karolína Hejtíková, Denisa Vokálová z druhého oddělení.  

V březnu a v dubnu jsme vyrobili drobné dárky a předali je k zápisu pro budoucí 
žáky do prvního ročníku. 

Na začátku dubna proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže „O nejkrásnější květinový ostrůvek“, 
kterou pořádalo Futurum, obchodní centrum v Kolíně. Naše školní družina se zásluhou žáků 
z druhého oddělení a paní vychovatelky Veroniky Ulrichové umístila na prvním místě. 

V dubnu jsme se zaměřili na prevenci úrazů, první pomoc a správné chování na komunikacích. 
Paní Kukalová, maminka žačky z naší školy, ukázala základy první pomoci žákům ve třetím 
oddělení. 

V kině byla všechna oddělení. Otevřený klub Céčko navštívilo třetí a páté oddělení. Ukázku práce 
Policie České republiky na školní zahradě uvidělo první oddělení. V TechCentru při 6. ZŠ Kolín 
tvořilo s konstruktivními stavebnicemi druhé oddělení. V kuchyňce vyrobilo různé pomazánky 
první oddělení. Projekt školní družiny s názvem „Kaktusy“ připravila pro své žáky z prvního 
oddělení paní vychovatelka Yvona Svobodová s vybraným odborníkem. 

Všechna oddělení se účastnila výtvarné soutěže vyhlášené Klubem pro obnovu Kolínské 
řepařské drážky na téma „Rok na železnici“. Taktéž všechna oddělení připravila pro Městskou 
knihovnu v Kolíně srdíčka s přáníčky k měsíci květnu – měsíci lásky. 

V jarním období jsme si povídali o zvycích a tradicích Velikonoc a vytvořili velikonoční dekorace. 
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V rámci školního projektu Den Země ozdobili žáci ŠD chodníky u školy kresbami na téma „Krásy 
naší země“. 

Poslední akcí měsíce dubna byl Rej čarodějnic, který pro naši školní družinu a pro školní družinu 
z 6. ZŠ Kolín připravil školní parlament. 

Začátkem května jsme si v odděleních připomněli významné květnové dny a žáky jsme poučili 
o bezpečnosti a chování během státních svátků. Také jsme besedovali o významu hasičské 
záchranné služby a zopakovali si důležitá telefonní čísla. 

K Svátku matek jsme maminkám vyráběli přáníčka a drobné dárečky a zároveň si povídali 
a kreslili rodinu k Mezinárodnímu dni rodiny. Vyprávěli jsme si o kvetoucí přírodě kolem nás. 
První oddělení bylo na přírodovědné vycházce v Borkách. Plnili jsme sportovní disciplíny v hodu 
na cíl, v člunkovém běhu a skoku do dálky z místa. Vyhodnocení proběhlo v červnu. 

V kolínském kině byla všechna oddělení. TechCentrum navštívilo druhé a třetí oddělení. 
Zajímavé bylo „Plackohraní“, kde si přihlášení žáci vyrobili placky, magnetky, otvíráky nebo 
zrcátka podle vlastní fantazie. 

Mezinárodní den dětí jsme oslavili ve školní družině „Pyžamovou party“. První a třetí oddělení 
navštívilo Domov seniorů v Kolíně, kde ke Dni dětí byly pro malé návštěvníky připravené různé 
soutěže s odměnami. 

V prvním červnovém týdnu jsme si povídali o světoznámých hudebních slavnostech Kmochově 
Kolínu a o skladateli a kapelníkovi dechové hudby Františku Kmochovi, který se proslavil také 
v zahraničí. 

Trénovali jsme skoky přes dlouhé švihadlo a vyhodnotili jsme nejlepšího borce. „Švihadlovou 
princeznou“ se stala Elenka Vokálová a Natálka Šotolová z prvního ročníku, z druhého ročníku 
Adélka Haviarová, ze třetího ročníku Viktorka Krausová, ze čtvrtého ročníku Lucka Pokorná 
a z pátého ročníku Kristýna Haviarová. „Švihadlového prince” si vybojoval z prvního ročníku 
Vojta Havelka a Tomáš Straka, z druhého ročníku Jiří Hampl, ze třetího ročníku Matyáš Kuta, 
ze čtvrtého ročníku Adam Pouzar a z pátého ročníku Jakub Eiman. 

Vyhodnoceny byly také sportovní disciplíny, které jsme trénovali v květnu. V člunkovém běhu 
byli nejrychlejší z každého ročníku tito žáci, z děvčat: Natálka Šotolová, Anežka Horáčková, 
Viktorka Krausová, Nikolka Žídková, Adélka Zdeňková, z chlapců: Lukáš Landa, Jiří Hampl, Jan 
Podlešák, Vojta Švarc a Jakub Eiman. Ve skoku do dálky z místa zvítězila: Barunka Šarová, 
Lidmila Kvasilová, Viktorka Krausová, Lucka Pokorná a Adélka Zdeňková, z chlapců: David 
Škarka, Lukáš Vytlačil, Matyáš Kuta, Vojtěch Švarc a Jakub Eiman. V hodu na cíl byla nejlepší: 
Barunka Šarová, Hanka Čechová, Anežka Králová, Johanka Holá a Deniska Vokálová, z chlapců 
zvítězil: Vít Rambousek, Jára Jech, Honzík Straka, Vojta Švarc a Kristián Horvát. 

V kině byla všechna oddělení. Pro třetí oddělení bylo připravené projektové odpoledne 
s odborníkem zaměřené na radost z pohybu. Čtvrtá třída ze třetího a pátého oddělení spolu 
s pátým ročníkem školní družiny si zajezdila na motokárách a zopakovala si dopravní znalosti 
na dopravním hřišti v Kolíně. Všechna oddělení si povídala o proměnách přírody na jaře a v létě 
a připomněla si první letní den. 

Na konci června si žáci představovali, jak prožijí prázdniny a rozloučí se se školním rokem 
2018/2019. 

Poslední akcí školní družiny bylo „Námořnické odpoledne“ spojené s plněním úkolů 
na stanovištích.  

I letošní školní rok jsme spolupracovali s Domem dětí a mládeže v Kolíně, především 
s Otevřeným klubem Céčko. Pravidelně jsme chodili do kolínského kina a hojně navštěvovali 
Městskou knihovnu v Kolíně. 

Pokračovali jsme ve spolupráci se školní družinou z 6. ZŠ Kolín společnými návštěvami 
kulturních programů, karnevalem a Rejem čarodějnic v naší škole. 

Vypracovala: Dáša Dusová 

vedoucí vychovatelka ŠD 



Výroční zpráva 2018/2019 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 94 ~ 

19. Základní údaje o hospodaření školy 

Příjmy 

Prostředky od MÚ Kolín-provoz  2 973 120,00 Kč 

 od MÚ Kolín – odpisy budov    379 322,00 Kč 

 od MŠMT 19 159 712,00 Kč 

Účelová dotace MÚ - kriminalita      25 000,00 Kč 

Účelová dotace MÚ - škol. psycholog     224 000,00 Kč 

Účelová dotace MÚ - plavecký výcvik 68 000,00Kč 

Účelová dotace MÚ - příspěvek na penz. 
pojištění 

    28 750,00 Kč 

Účelová dotace - MÚ      22 641,00 Kč 

Účelová dotace – uč. znak 33457      99 552,00 Kč 

Účelová dotace - učebnice      75 000,00 Kč 

Čerpání z RF    56 800,00 Kč 

Čerpání IF      300 000,00 Kč 

Čerpání FO      100 000,00 Kč 

Dar      85 500,00 Kč 

Prostředky fondů  

Fond reprodukce IM    579 172,76 Kč 

Fond kulturních a soc. potřeb      127 355,69 Kč 

Rezervní fond    615 514,08 Kč 

Fond odměn      45 000,00 Kč 

Fond investičního majetku 21 068 657,80 Kč 

Poplatky od rodičů ŠD      146 000,00 Kč 

Poplatky za zájmové kroužky      16 900,00 Kč 

Ostatní příjmy                                                                  2 928,00 Kč 

Úroky       1 691,08 Kč 

Sběr     8 160,00 Kč 

Příjmy z pronájmu tělocvičny    223 200,00 Kč 
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Výdaje 

Neinvestiční: 

Náklady na platy pracovníků školy  13 701 375,00 Kč 

OPPP       152 000,00 Kč 

OPPP - Erasmus      55 000,00 Kč 

Mzdové náklady + odvody ú. z. 33457    73 200,00 Kč 

Mzdové náklady – MÚ      54 760,00 Kč 

Mzdové náklady - čerpání FO 120 000,00 Kč 

Mzdové náklady - EU     400 462,00 Kč 

Zdravotní pojištění + soc. pojištění    4 667 722,00 Kč 

Sociální pojištění + zdrav. pojištění hrazeno -
EU 

 80 231,00 Kč 

Zdrav.+ soc. poj. – FO       34 000,00 Kč 

Program protidrogové politiky       28 038,00 Kč 

Výdaje za učebnice       40 602,00 Kč 

DDHM – čerpáno z EU      76 364,00 Kč 

Učební pomůcky do 3 000,-Kč – MÚ Kolín         40 948,00 Kč 

Učební pomůcky do 1 500,-Kč - MÚ        15 133,36 Kč 

Učební pomůcky do 1 500,-Kč - KÚ       30 522,76 Kč 

Zdravotní + soc. pojištění ú. z. 33457      24 888 ,00 Kč 

DDHM     282 244,00 Kč 

DDHM - KÚ 63 747,00 Kč 

OTE 35 233,00 Kč 

Školní potřeby hrazené státem 8 200,00 Kč 

Náklady za pracovní neschopnost 21 560,00 Kč 

Ostatní provozní náklady: 

Oprava a údržba budovy 63 179,00 Kč 

Údržba a opravy ostatní 134 522,58 Kč 

Všeobecný materiál 99 866,00 Kč 

Prostředky na údržbu 52 492,00 Kč 

Pracovní oděvy 416 600 Kč 

Čisticí prostředky 155 867,50 Kč 

Kancelářské potřeby 106 189,66 Kč 

Noviny a časopisy 16 328,00 Kč 

DVPP 32 220,00 Kč 
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Elektrická energie 358 313,00 Kč 

Voda 99 306,00 Kč 

Pára 397 427,00 Kč 

Čerpání FO 100 000,00 Kč 

Cestovné 50 683,00 Kč 

Revize 53 586,00 Kč 

Poštovné 8 531,00 Kč 

Telefonní poplatky 27 685,07 Kč 

Odvoz odpadu 35 990,00 Kč 

Náklady na zpracování mezd 84 866,00 Kč 

Ostatní služby 133 642,89 Kč 

Pomůcky pro děti v zájmových útvarech 28 465,00 Kč 

Pojistné 27 827,00 Kč 

Zákonné soc. pojištění 59 785,00 Kč 

Příděl do FKSP 277 922,00 Kč 

Preventivní lékařské prohlídky 10 625,00 Kč 

Nákup drobného nehmotného majetku 54 550,00 Kč 

Bankovní poplatky 12 377,00 Kč 

Práce výpočetní techniky 132 060,85 Kč 

Pomůcky pro integrované děti 10 768,00 Kč 

Odměny děti - sběr 6 390,00 Kč 

Školení 14 742,00 Kč 

Ostatní služby - Erasmus                                                                   2 750,00 Kč 

Příplatek stravné 116 500,00 Kč 

Příplatek stravné – man. poplatek 13 188,96 Kč 

Materiál pro ŠD 26 266,00 Kč 

Knihy do žákovské knihovny 19 290,00 Kč 

Cestovné ERASMUS+ 145 963,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 6 419,00 Kč 

Náklady psycholog 116 500,00 Kč 

Odpisy majetku 31 226,00 Kč 

Přepravné - Erasmus 83 993,00 Kč 

Ostatní daně 294,39 Kč 

Náklady na reprezentaci-Erasmus 13 803,00 Kč 

Přepravné 1 568,00 Kč 

Mzdové náklady plavecký výcvik 52 446,24,00 Kč 
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Provozní náklady - plavecký výcvik 48 380,64 Kč 

Opotřebení LV 294,00 Kč 

Čerpání IF 300 000,00 Kč 

Pojistné majetku 7 976,00 Kč 

Poplatek internet 33 275,00 Kč 

Účelová dotace - učebnice 70 867,00 Kč 

Odpisy - budovy 379 322,00 Kč 

Školení O2 35 500,00 Kč 

Materiál - účelová dotace                                                                 17 000,00 Kč 
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20. Údaje o zapojení školy do rozvojových  
    a mezinárodních programů 

 Škola doby datové 20.1.

V školním roce 2018/2019 jsme byli zapojeni do spolupráce s nadací O2. 

Moderní informační a komunikační technologie se staly běžnou součástí života každého z nás. 
Děti technologie aktivně využívají již od útlého věku, technologie jim poskytují především 
zábavu a slouží jim jako nástroje komunikace s vrstevníky. Většina z nich si již existenci světa 
bez technologií nedokáže představit. Technologie však nejsou pouhými nástroji zábavy, ale 
nabízí řadu dalších významných způsobů využití - např. v oblasti vzdělávání. Projekt Škola doby 
datové na tuto situaci reaguje a nabízí učitelům (a rodičům) možnost proniknout do světa 
vzdělávacích technologií, naučit se je ovládat a především smysluplně využívat. 

 

Hlavním cílem projektu Škola doby datové je především podpora využívání moderních 
digitálních technologií v prostředí českých škol. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout: 

·  vzděláváním učitelů, 

·  zvyšováním povědomí o smysluplném využívání technologií ve vzdělávání (např. v rámci 
výuky), 

·  tvorbou materiálů zaměřených na konkrétní využití IT ve výuce (manuály, metodiky), 

·  podporou pedagogů při zavádění technologií do výuky, 

·  grantovou podporou škol prostřednictvím Nadace O2. 

 

Projekt Škola doby datové je realizován ve spolupráci Nadace O2 a Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

REALIZAČNÍ TÝM: 

Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. - garant projektu, VŠ pedagog (Univerzita Palackého v Olomouci) 

PhDr. René Szotkowski, Ph.D. - expert na moderní IT nástroje ve vzdělávání, VŠ pedagog 
(Univerzita Palackého v Olomouci) 

Mgr. Veronika Krejčí - didaktička, pedagožka (Univerzita Palackého v Olomouci) 

Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. - speciální VŠ pedagožka (Univerzita Palackého v Olomouci) 

Mgr. Jana Kasáčková, Ph.D. - speciální VŠ pedagožka (Univerzita Palackého v Olomouci) 

Mgr. Klára Hrubá - manažerka vzdělávání (Univerzita Palackého v Olomouci) 

Lenka Winterová - studentka IT technologií (Univerzita Palackého v Olomouci) 
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 Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší - výzva č. 02_16_022 20.2.
podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
šablony pro MŠ a ZŠ I 

Od 1. 2. 2017 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Škole 
úsměv s tvořivými učiteli sluší“. Cílem výzvy je podpořit základní školy formou projektů 
zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů 
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení 
zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností 
personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga 
a sociálního pedagoga.  

 

Název operačního programu: Výzkum, vývoj, vzdělávání 

Prioritní osa: PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

Číslo výzvy: 02_16_022 

Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 

Rozpočet projektu celkem: 1 024 804,00 Kč 

Naše škola se zapojila do následujících šablon:  

● Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ – 0,5 úvazku 
● Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská 

gramotnost 
● Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Matematická 

gramotnost 
● CLIL ve výuce na ZŠ 
● Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Čtenářská gramotnost 
● Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Matematická gramotnost 
● Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ 

Do projektu jsou zapojeni všichni pedagogové školy. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality 
vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU, 
Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
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 Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší II 20.3.

Od 1. 2. 2019 je naše škola zapojena do projektu OP VVV Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší II. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011869 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II 

Název projektu CZ: Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší II 

Název projektu EN: School smile with creative teachers suits II 

  

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně-
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora 
extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči 
dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 

  

Naše škola se účastní těchto aktivit: 

CLIL ve výuce v ZŠ 

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – matematická gramotnost 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – osobnostně sociální rozvoj 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – polytechnické vzdělávání 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - matematická gramotnost 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - cizí jazyky 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - polytechnické vzdělávání 

Školní asistent – personální podpora ŠD 

Projektový den v ŠD 
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 Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy 20.4.

Název projektu:  "Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy" 

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589 

Doba trvání projektu:  od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2019 

Pozice školy v projektu:  spolupracující škola 

Předkladatel projektu:  Nová škola o.p.s. 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění systému vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti 
prostřednictvím školních čtenářských klubů. 

Obsah projektu: Jak už sám název napovídá, smyslem tohoto projektu je ověřit fungování 
čtenářských klubů u žáků na druhém stupni základní školy. Ve spolupráci s 27 čtenářskými 
kluby v základních školách napříč celou Českou republikou budeme hledat cesty, jak nejlépe 
vzdorovat "čtenářské krizi", která je s nástupem puberty patrná téměř u všech čtenářů.  

Cílem klubu je pozitivně ovlivňovat členy v jejich vztahu ke knihám a čtení, přenést kladný 
postoj ke čtenářství i do jejich osobního života a tím alespoň částečně kultivovat i jejich domácí 
prostředí. Klub je vybaven podsedáky a kusovými koberci. Ve chvílích samostatného tichého 
čtení umožní odpoutání se od lavic vyhledat každému žákovi pohodlnou pozici, což je jedno ze 
základních pravidel pro rozvoj čtenářství velmi osvědčené metody RWCT. 

Náplň klubu již od počátku zakládáme na třech stěžejních čtenářských aktivitách: sdílení 
vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem (zde klademe důraz 
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na vrstevnické doporučování, které je hlavním faktorem při výběru knihy a v motivaci k četbě 
vůbec), půjčování knih domů (podle jasně daných pravidel) a přímá práce s knihou během 
samotné schůzky, s důrazem na samostatné čtení knih dle vlastního výběru formou dílny čtení, 
resp. přímá práce s knihou formou čtenářských lekcí. Ve čtenářském klubu budeme kromě 
pravidelné činnosti organizovat i schůzky s odlišnou náplní. Jedná se o Den otevřeného klubu, 
kdy jsou pozváni rodiče či spolužáci, resp. ostatní učitelé naší školy, návštěvy osobností  v klubu 
a scénické čtení v klubu. 

Navazujeme na tříleté zkušenosti z projektu „Brána ke vzdělávání“, financovaného v rámci 
Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, do kterého jsme se aktivně zapojili. 

Ve škole každou středu od 14:00 do 15:30 probíhá čtenářský klub, který je určen žákům  
2. stupně základní školy. Čtenářský klub vedou souběžně naše dvě paní učitelky. 

Spolupracující školní čtenářské kluby jsou podpořeny moderovanou kolegiální podporou. 

Na naší základní škole vzniklo "centrum kolegiální podpory", které se snaží o šíření poznatků s 
vedením čtenářských klubů do nezapojených škol. V rámci této aktivity organizujeme odpolední 
setkání na různá čtenářská témata, která mají návaznost na klubovou práci, resp. cílený rozvoj 
čtenářství. 

Projekt má i výzkumný potenciál, zahrnuje vstupní i výstupní vlnu dotazování, mapování rozvoje 
zkušeností klubových manažerů a zjišťování dopadu klubové práce na velmi pozvolnou 
proměnu prostředí celé školy směrem k inkluzivnímu čtenářskému společenství. 

Součástí projektu jsou i pravidelná autorská čtení a besedy se současnými dětskými autory. 

 Centrum kolegiální podpory – čtenářská gramotnost 20.5.

 V rámci projektu „Školní čtenářské kluby“ bylo v naší škole zřízeno Centrum kolegiální podpory.  
Hlavní myšlenkou vzniku center je především možnost průběžného sdílení zkušeností v oblasti 
dětského čtenářství mezi pedagogy ZŠ, MŠ či SŠ, knihovníky, vychovateli, rodiči a všemi, které 
toto téma zajímá. 

V České republice vzniklo osm center, v nichž probíhají jednou za měsíc dvouhodinová setkání 
formou workshopu na předem dané téma. Při těch mohou účastníci pomocí osvědčených metod 
rozvíjet své znalosti a zkušenosti a inspirovat se pro svoji další práci. Pod odborným vedením si 
budou moci formulovat konkrétní dopad vyslechnutých inspirací na svou práci a hledat vlastní 
zónu nejbližšího rozvoje v oblasti didaktiky čtenářské gramotnosti. 

 Matematické kluby 20.6.

Název projektu: "Matematické kluby" 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593 

Doba trvání projektu: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 

Pozice školy v projektu: spolupracující škola 

Předkladatel projektu: Nová škola o.p.s. ve spolupráci s H-mat o.p.s 

Hlavním cílem projektu je pilotně ověřit metodiky a obsahové náplně matematických klubů 
(MK) vedených Hejného metodou pro sociálně a kulturně heterogenní skupinu žáků. 

Obsah projektu: Vytvořit a pilotně ověřit metodiku a obsah matematických klubů jako 
mimokurikulární aktivity pro žáky 1. stupně ZŠ (konkrétně 1. – 3. ročníku ZŠ) se zaměřením na 
žáky socioekonomicky znevýhodněné a z kulturně odlišného prostředí za účelem podpory jejich 
matematické gramotnosti, vzbudit zájem o matematiku (rozvoj vnitřní motivace, porozumění 
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procházeným jevům, umožnění radosti z osobních objevů). Dalším cílem je podpořit 
intelektuální rozvoj dítěte (komunikace matematiky ústně i písemně, spolupráce ve skupině, 
analýza problémových situací, opravování si chyb). Učitelé se toho snaží dosáhnout vhodnou 
organizací a uspořádáním matematických klubů tak, aby byly atraktivní a motivující pro cílovou 
skupinu dětí. 

Cílem je také metodou akčního výzkumu identifikovat, specifikovat a ověřit principy úspěšné 
práce s žáky z akcentované cílové skupiny, včetně vytvoření souboru vhodných úloh a her, které 
podpoří aktivní zapojení těchto dětí do práce při hodinách matematiky, jejich porozumění 
zadávaným úlohám a širší sociální integraci ve třídě.  

Pedagogové sdílí zkušenosti ověřených principů a metodik práce s heterogenní skupinou 
účastníků matematických klubů z mimokurikulárních aktivit i s pedagogy 1. stupně ZŠ, kteří 
vyučují matematiku metodou výuky orientované na budování schémat (VOBS) v běžné výuce. 

Projekt má 2 základní fáze: 

1. fáze testování metodiky  

2. fáze ověřování metodiky 

Matematický klub vedou dva pedagogové a konzultuje s nimi odborník na žáky se SVP. 
Prostřednictvím pilotování této metodiky si chceme ověřit, že s Hejného metodou mohou 
pracovat i žáci se SVP. 

  Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR) 20.7.

Naše škola se zapojila do projektu KIPR. Tento projekt pomáhá školám v orientaci v poskytování 
podpůrných opatření, v práci s doporučením pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Úkolem je podpořit pedagogy v této práci, metodicky pomáhat, realizovat programy 
dalšího vzdělávání pro pedagogy. Škole nabídne zvýšenou podporu školských poradenských 
zařízení, intenzivní konzultace s těmito zařízeními, zapojení se do ověřování nových forem práce 
s žáky, jejichž vzdělávání vyžaduje zvýšené nároky na práci pedagoga, možnost podpory při 
vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

Individuální systémový projekt Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj 
(KIPR) realizuje NÚV Praha, je financován z EU. 

Naše škola je do tohoto projektu zařazena od dubna 2017, spolupracuje s Národním ústavem pro 
vzdělávání a podílí se na zkvalitnění poradenské služby pro žáky. 

 Škola spolupracující s Mensou ČR 20.8.

Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se 
věnují práci s nadanými dětmi.  Od letošního roku patříme mezi tyto školy i my. 

Mezi podmínky spolupráce patří vytváření podmínek pro vzdělávání nadaných dětí, pravidelné 
testování IQ či každoroční účast na Logické olympiádě. Jednou z podmínek spolupráce je 
i každoroční zasílání „zprávy o plnění spolupráce“. Tyto zprávy jsou zveřejňovány na webu 
deti.mensa.cz a jejich cílem je informovat veřejnost pravdivě o aktuálním dění v dané škole, co se 
týče aktivit pro rozvoj talentu a nadání. 

Mensa České republiky 

Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace 
(tedy s IQ nad 130). Mensa ČR nabízí svým členům i veřejnosti intelektuální stimulaci 
prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí. 
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Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj 
nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro 
školky, zřizuje kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti. Nejvýznamnějším přínosem 
pro účastníky všech mensovních akcí bývá však přátelské prostředí a inspirující atmosféra. 

Dětská Mensa 

Dětská Mensa je platformou při Mense ČR. Aktivity DM jsou zaměřeny především na věkovou 
skupinu osob 5–19 let. 

Citováno z webových stránek http://deti.mensa.cz 

 ERASMUS+  - Folk Traditions – United in Diversity 20.9.

V červenci 2017 se nám podařilo získat grant v rámci programu Erasmus+. Projekt Folk 
Traditions – United in Diversity začal v říjnu 2017 přípravou všech účastníků a spuštěním 
facebookové stránky projektu. Jeho cílem je seznámit studenty s lidovými tradicemi tří 
zúčastněných států – České republiky, Slovenska a Španělska. Dalším cílem je zlepšení ICT 
dovedností našich žáků pomocí tvorby videí, prezentací atd. 

Vzhledem k faktu, že všechna tři města, ve kterých se partnerské školy nacházejí (tedy Kolín, 
Mošovce a Madrid), jsou bohaté historií lidových tradic, mají žáci mnoho příležitostí tyto tradice 
poznat. Žáci si také tance a písně vyzkouší, zúčastní se soutěže lidových tanců a zpěvů Mošovský 
sedmohlások či festivalu dechové hudby Kmochův Kolín.  

Pro žáky nižších ročníků (4. – 6.) jsou připraveny výměnné pobyty se Slovenskem, pro žáky 
vyšších ročníků výměny se Slovenskem i Španělskem.  

Každá mobilita trvala 7 dní včetně cesty, uskutečnilo se 5 výměnných pobytů žáků a jeden výjezd 
učitelů, dohromady tedy 6 mobilit. 

V listopadu 2017 proběhlo setkání učitelů v České republice, v průběhu kterého si partnerské 
školy rozdělily úkoly, povinnosti a dohodly vše potřebné. V únoru 2018 proběhla první mobilita 
s žáky  
– slovenští žáci 4. – 6. ročníků přijeli do České republiky. V květnu 2018 jeli žáci 7. – 9. ročníků  
ze Španělska a České republiky na Slovensko. Následoval výjezd slovenských a českých žáků 
vyšších ročníků do Španělska v listopadu 2018. V únoru 2019 proběhl pobyt žáků 4. – 6. ročníků 
z České republiky na Slovensku. Poslední mobilita se uskutečnila v červnu 2019 v České 
republice, kam se nejen na Kmochův Kolín přijeli podívat španělští a slovenští žáci vyšších 
ročníků. Všech žákovských mobilit se účastnilo vždy 5 žáků s doprovodem 2 učitelů. 

Protože jsou jedním z hlavních cílů tohoto projektu ICT dovednosti, aktivity, které žáci 
naplňovali, jsou zaměřeny tímto směrem. Po založení facebookové stránky projektu následoval 
skypový rozhovor žáků, kteří se projektu účastní. Žáci poté vytvořili prezentace o lidových 
tradicích své země. Žáci natočili videa, v nichž spolužákům kladli otázky týkající se lidových 
tradic. Tato videa pak nahráli na stránky projektu. Videa byla žáky pořizována také během 
jednotlivých mobilit. V závěru projektu proběhlo zhodnocení, bylo testováno zlepšení 
jazykových dovedností zúčastněných žáků. 

Doba trvání tohoto projektu je 24 měsíců, od Evropské unie škola na náklady spojené  
s projektem získala 16445 Eur. 
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 Historical borders in Europe: Ancient limits, New 20.10.
Opportunities 

V červnu 2017 jsme byli úspěšní i s dalším mezinárodním projektem v rámci programu 
Erasmus+ v aktivitě KA1. Projekt Historical borders in Europe: Ancient limits, New 
Opportunities je zaměřen na vliv Evropské unie na každodenní život žáků a na její přínos. Během 
projektu se žáci zaměřili na pojem a význam slova hranice, na význam státních hranic 
z historického hlediska a také na cíl Evropské unie tyto hranice potlačit. 

Tento projekt byl zaměřen především na žáky 6. - 8. ročníků, partnerské školy se nacházejí  
ve Španělsku (Úbeda), Itálii (Recanati), Portugalsku (Mogadouro), Polsku (Pobiedziska) a 
Slovinsku (Veržej).  

Každá mobilita trvala 7 dní včetně cesty, v tomto projektu však cestovali vždy tři žáci a dva 
učitelé. V říjnu 2017 se uskutečnilo setkání učitelů ve Slovinsku, následoval výměnný pobyt 
v Portugalsku v únoru 2018, v Polsku v dubnu 2018. V říjnu 2018 naše škola hostila žáky 
a učitele ze všech ostatních zúčastněných států, v únoru 2019 následoval výjezd do Itálie 
a projekt byl zhodnocen na dalším setkání učitelů ve Španělsku v dubnu 2019. 

V průběhu projektu žáci vytvořili hru, která bude testovat znalosti ostatních států o hostitelské 
zemi. Na základě sledování zpráv na internetu/v tisku žáci vytvořili mediální obraz hostitelské 
země. Během mobilit prezentovali své poznatky a svou zemi. Výstupem byla portfolia, která by 
mohla fungovat jako průvodce pro zájemce o cestování v dané zemi. Dalším výstupem byl 
vícejazyčný slovník, který vznikl ze slovní zásoby jazyků zúčastněných zemí, která se týká se 
projektu. 

Doba trvání tohoto projektu je 24 měsíců, od Evropské unie škola na náklady spojené  
s projektem získala 17425 Eur. 

 Na prevenci s úsměvem – efektivní vzdělávání celého 20.11.
pedagogického sboru 

Projekt je zaměřený na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků školy v oblasti 
primárně preventivních aktivit. Jeho podstatu tvoří vzdělávání a příprava pedagogů na práci  
s žáky ohroženými vznikem rizikového chování. Učitelé si prostřednictvím dalšího vzdělávání 
osvojí moderní pedagogické metody jako nástroj pro práci s tématy sociálně nežádoucích jevů. 
Projekt je zaměřený na včasnou prevenci, diagnostiku školního šikanování a školní nekázně. 
Projekt je nedílnou součástí MPP naší školy – další vzdělávání pedagogických pracovníků v 
oblasti prevence. Je realizován ve spolupráci Společně k bezpečí o. s. osvědčenou lektorkou  
Mgr. Michaelou Veselou.  

Cílem je seznámit pedagogy s problematikou školního násilí a problematikou školního 
šikanování. Učitelé si osvojí dovednosti nutné k rozpoznání tohoto jevu a k jeho vyšetřování. 
Důraz je kladen na dynamiku vztahů ve školní třídě a škole, na vyšetřování, rozkrývání šikany 
a na možnosti řešení. Vzdělávací projekt je koncipován více preventivně.  

Dalším cílem projektu je získání dovedností nutných pro řešení školní nekázně, diagnostiku 
jejích příčin a získání teoretických znalostí o příčinách, které k nekázni vedou. Pedagogové se 
seznámí s příčinami školní nekázně, s diagnostickými technikami, jak příčinu odhalit a osvojí si 
některé dovednosti, které jim pomohou při překonání tohoto významného jevu a při jeho 
částečné nebo úplné eliminaci. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti a schopnost 
používat kázeňské prostředky účelně a efektivně a dokázat si poradit ve složitých situacích, 
které kontakt s agresivním nebo rozrušeným žákem přináší. Hlavním přínosem pro učitele je, že 
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si prostřednictvím dalšího vzdělávání osvojí moderní pedagogické metody jako nástroj pro práci 
s tématy sociálně nežádoucích jevů.  

 Příběhy našich sousedů 20.12.

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých 
a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých 
učitelů a lidí s Post Bellum na několik měsíců stali rozhlasovými nebo televizními 
dokumentaristy. Měli za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, 
prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či 
dokument. Někteří podle příběhu kreslili komiks, jiní tvořili prezentaci pro spolužáky, další se 
vydali do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohli sestříhat nahrávku do rozhlasové 
reportáže. Nakonec museli vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti 
a odborné porotě. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na webových stránkách. 

 Adopce na dálku 20.13.

Cílem tohoto projektu je zabezpečit naší adoptované keňské dívce Finoře vzdělání. Z příspěvku 
je naší holčičce hrazeno školné, školní pomůcky a základní zdravotní péče. Projekt je realizován 
ve spolupráci s Klubem přátel školy. 

 Ovoce do škol 20.14.

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 jednou za 14 dní porci ovoce nebo zeleniny. 

 Mléko do škol 20.15.

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. 

 Partnerská škola nakladatelství Fraus 20.16.

Jsme partnerskou školou Nakladatelství Fraus – to znamená, že 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. 

 Projekt Prevence kriminality města Kolína 20.17.

Získáno 25 000,- na podporu volnočasových aktivit žáků. Podpořeny byly jazykové kroužky, 
sportovní kroužky, výtvarné kroužky a školní knihovna. 



Výroční zpráva 2018/2019 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 107 ~ 

 Projekty podpořené Klubem přátel školy 20.18.

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 keňské dívky Finory. 

 Dětský čin roku 20.19.

Za tři 1. místa v různých kategoriích byla škola oceněna finančním příspěvkem ve výši 10 000 Kč, 
který byl poskytnut na nákup školních pomůcek. 

 Projekt Školní psycholog 20.20.

Z grantu města Kolína byl financován školní psycholog – 0,5 úvazku. 

 Projekt Školská komise města Kolína 20.21.

Školská komise podpořila ve školním roce celkem 3 projekty – projekt Erasmus+ Historical 
Borders in Europe, Nedělní hrátky na Pětce a dopravu na krajské kolo finále ve volejbale. 

 Spolek klubu přátel školy  20.22.
Základní školy Kolín V., Mnichovická 62 

Spolek klubu přátel školy Základní školy Kolín V., Mnichovická 62 svou prací finančně podporuje 
školní aktivity, které přímo nesouvisí s výukou. Ve školním roce 2018/2019 finančně podpořil: 

● Dětský den 
● Den naruby 
● Osobnost třídy 
● Karneval 
● Mikuláš 
● Den otevřených dveří 
● Sportovní soutěže 
● Reprezentace školy 
● Osobnost školy 
● Nejlepší sportovec 
● Příspěvek na odměny na školy v přírodě a školní výlety 
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21. Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 

● Mezinárodní projekt Erasmus+ - Historical Borders in Europe: Ancient limits, New 
Opportunities 

● Mezinárodní projekt Erasmus+ - Folk Traditions – United in Diversity 
● Mezinárodní projekt Erasmus+ - aktivita KA1 – job-shadowing a metodické kurzy  

pro učitele 
● Na prevenci s úsměvem – efektivní vzdělávání celého pedagogického sboru 
● Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší  
● Školní čtenářské kluby pro 2. stupeň 
● Matematické kluby 
● Ovoce do škol 
● Mléko do škol 
● Škola Naruby 
● McDonald‘ s Cup 
● Hravé odpoledne na Pětce 
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22. 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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23. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

K informacím široké veřejnosti slouží webové stránky, na začátku školního roku bulletin o škole, 
v němž se jeho čtenáři mohli dozvědět základní aktuální informace o škole, včetně jejího 
personálního složení, ale i o jejím programu a aktivitách. Škola je aktivní a prezentuje své akce 
v regionálním tisku, v celostátním tisku a Zpravodaji města Kolína. Úspěchy žáků byly 
prezentovány v rádiu a televizi. Nezbytné informace poskytují i informační letáčky a drobné 
propagační předměty. Další informace lze získat v dalších částech výroční zprávy 
a na www.5zskolin.cz. 
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24. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 
při plnění úkolů ve vzdělávání 

 Spolupráce s odborovou organizací 24.1.

Zaměstnanci školy nejsou organizováni v odborové organizaci. Vztahy mezi zaměstnanci  
a zaměstnavatelem řeší obecně závazné dokumenty a vnitřní směrnice organizace. 

 Spolupráce se Školskou radou 24.2.

I v letošním školním roce pokračovala velmi dobrá spolupráce vedení školy se Školskou radou. 
Vedení školy se účastnilo všech jednání rady a poskytovalo jí potřebné informace a podklady, 
informovalo o akcích školy, úspěších, projektech a dalších. Školská rada se scházela pravidelně 
2× ročně. Členové ŠR vznášejí náměty pro práci školy, účastní se organizace některých akcí 
školy.  

 Spolupráce s rodičovskou veřejností 24.3.

Ve vztahu k rodičům je cílem školy snaha o navazování hlubší a otevřenější spolupráce mezi 
školou a rodinou. Usilujeme nejen o školu otevřenou rodině, ale i o rodiče otevřené škole. 
Základem této spolupráce je vstřícnost a partnerství. V duchu této myšlenky jsme pracovali celý 
školní rok a uskutečnilo se mnoho zajímavých setkání a akcí. Za zmínku stojí především 
netradiční třídní schůzky, společné cyklovýlety, dílničky, besídky pro rodiče a nedělní den 
otevřených dveří – Den naruby. Třídní učitelé se s rodiči setkávali pravidelně na třídních 
schůzkách a konzultacích. Formální informace o prospěchu a chování dostávali rodiče 
prostřednictvím elektronických žákovských knížek, třídních schůzek, konzultačních hodin a 
elektronické třídní knihy. Moderní komunikační systém přináší zrychlení komunikace mezi 
učiteli a zákonnými zástupci. Rodiče tak mohli sledovat prospěch, probírané učivo, domácí 
úkoly, absenci i informace učitele o dění ve třídě. Mohli se aktivně zapojovat do elektronické 
komunikace – zprávy pro třídního učitele, provádět aktuálně změny tel. čísel, e-mailu a bydliště. 

V duchu otevřenosti, vstřícnosti a partnerství mohli rodiče kdykoliv po domluvě navštívit 
vyučování a akce školy. Rodiče se zapojili i do volnočasových aktivit našich žáků – vedení 
zájmových kroužků. 

Setkání na půdě školy si chystali i samotní žáci. Prezentovali rodičům to, co se naučili, co 
vyrobili. Takovým setkáním byly např. vánoční a jarní besídky, Vánoční jarmark, pasování 
čtenářů. 

Spolupráce s rodiči našich žáků si velmi vážíme a doufáme, že ji i nadále budeme rozvíjet 
k oboustranné spokojenosti. 

 Spolupráce se zřizovatelem 24.4.

Důležitým partnerem školy je její zřizovatel. Poskytuje škole finanční dotaci na zajištění 
provozu, na údržbu budovy a zařízení a na postupné vylepšování podmínek pro činnost a rozvoj 
školy. Vedení města a odbor školství, kultury a sportu se zajímá o činnost školy, účastní se 
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významných školních akcí, školu formálně i neformálně navštěvuje. Spolupráce se zřizovatelem 
je na vysoké úrovni. 

 Spolupráce s dalšími partnery 24.5.

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 Kolín, Školská rada, MŠ Chelčického, MŠ Tři Dvory, 
nakladatelství Fraus, Ticket Art Praha a další. 
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25. Závěr 

V průběhu školního roku se podařilo splnit hlavní výukové a výchovné úkoly, které vycházejí 
ze školního vzdělávacího programu „Škole úsměv sluší“ a z hodnocení předchozích období. I 
když v hodnocení nenarážíme na některé nevyřešené problémy, je zřejmé, že mnohé úkoly, které 
škola průběžně plní, nebude nikdy možno uzavřít jako definitivně splněné. 

 

Všichni pracovníci školy si kladou za cíl podpořit vzájemnou úctu, slušnost a kladný vztah rodičů 
a žáků ke škole. Naším cílem je i nadále vytvářet ve škole bezpečné a přátelské prostředí 
a naplňovat logo našeho školního vzdělávacího programu „Škole úsměv sluší“. 

 

Za náročnou celoroční práci patří poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkům školy a rodičům, zřizovateli, odboru školství, kultury a sportu a dalším partnerům 
za vzájemnou a přínosnou spolupráci. 
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Fotogalerie tříd 

1.A – třídní učitelka Mgr. Linda ČECHOVÁ 

 

 

1.B – třídní učitelka Mgr. Martina HOŘEJŠOVÁ 
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2.A – třídní učitelka Mgr. Daniela ŘEZNÍČKOVÁ 

 

 

2.B – třídní učitelka Mgr. Iva BANASINSKÁ 
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3.A – třídní učitelka Mgr. Michaela HOLÁ 

 

 

3.B – třídní učitelka Mgr. Iva ZATŘEPÁLKOVÁ 
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4.A – třídní učitelka Mgr. Šárka FANTOVÁ 

 

 

4.B – třídní učitelka Mgr. Eva NOVÁKOVÁ 
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5.A – třídní učitelka Mgr. Dana OLIVOVÁ 

 

 

5.B – třídní učitelka Mgr. Irena Königsmarková 

 



Výroční zpráva 2018/2019 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 119 ~ 

6.A – třídní učitelka Mgr. Kateřina NOVOTNÁ 

 

 

6.B – třídní učitelka Mgr. Iva ZVONÍKOVÁ 
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7.A – třídní učitelka Mgr. Šárka HÁJKOVÁ 

 

 

7.B – třídní učitelka Mgr. Tereza KRONUSOVÁ 
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8.A – třídní učitelka Mgr. Dana TVRZNÍKOVÁ 

 

 

8.B – třídní učitelka Mgr. Monika ČECHOVÁ 
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9.A – třídní učitelka Mgr. Jaroslava URBANCOVÁ 
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9.A + 9.B – Mgr. Jaroslava URBANCOVÁ, Mgr. Šárka RŮŽKOVÁ 

 

9.B – třídní učitelka Mgr. Šárka RŮŽKOVÁ 
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9.B – třídní učitelka Mgr. Šárka RŮŽKOVÁ 
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PEDAGOGICKÝ SBOR A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 2018 - 2019 

 
 

Mgr. D. Tvrzníková, Mgr. K. Novotná, Mgr. I. Zvoníková, Hana Peňázová, Mgr. A. Polívka, Mgr. Š. Hájková, Mgr. I. Banasinská,  

Romana Trojanová, Mgr. I. Zatřepálková, Mgr. M. Hořejšová, Mgr. I. Holá, Mgr. T. Kronusová, Yvona Svobodová, Mgr. E. Nováková,  

Jana Chlubná, Mgr. Š. Růžková, Dagmar Dusová, Mgr. I. Königsmarková, Iveta Švarcová, Mgr. V. Zeman, PhDr. et Mgr. I. Lokajová,  

Mgr. J. Chvojka, Mgr. K. Horáčková, Mgr. J. Urbancová, Mgr. D. Olivová, Veronika Ulrichová, Mgr. D. Řezníčková, Mgr. L. Čechová,  

Mgr. M. Čechová, Mgr. Z. Šmahelová 

 



Výroční zpráva 2018/2019 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 126 ~ 

 



Výroční zpráva 2018/2019 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 127 ~ 

 

 


