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1. Úvodní slovo 

Školní rok 2017/18 se opět nesl v duchu plnění ŠVP Škole úsměv sluší. Jak název napovídá, 
snažíme se své žáky provázet náročným vzdělávacím procesem s pedagogickým optimismem a 
dobrou náladou. Všichni pedagogové si během roku rozšiřují svou odbornost, pravidelně se 
zúčastňují nabízených školení, zapojují se do připravovaných projektů, přicházejí s vlastními 
nápady, jak zatraktivnit výuku, motivovat žáky k výkonům, zvládnout náročnou inkluzi v praxi. 

Ve škole funguje úzká spolupráce pedagogů 1. a 2. stupně, navzájem se inspirují, diskutují  
o všech možných problémech, schází se i mimo školní budovu, sdílí spolu pracovní, ale i soukromé 
starosti. Kolektiv působí kompaktně, sehraně, profesionálně, což se promítá přímo do výuky. 
Pedagogové si vzájemně hospitují své hodiny, předávají si bohaté zkušenosti z praxe, pomáhají si 
při plánování dalších hodin, konzultují použité metody. Ve škole také probíhají měsíční setkání 
CKP (Centra kolegiální podpory), kde se prezentují moderní metody výuky. Metody RWCT jsou 
nedílnou součástí celého vzdělávacího procesu, žáci se s nimi setkávají i při odpoledních aktivitách 
ve čtenářském a matematickém klubu. Škola klade důraz na čtenářskou, matematickou i finanční 
gramotnost svých žáků. 

Tradičně na konci května proběhly obhajoby absolventských prací žáků devátého ročníku, 
letos dokonce s osobní účastí školní inspekce, paní inspektorka nahlédla i do prací z minulých let, 
zajímala se o proces vzniku, vyjádřila spokojenost nad předvedenými výkony. Naši nejstarší žáci 
během roku prokazují svou vyzrálost při mnoha celoškolních akcích – DOD, Vánoční jarmark, Den 
dětí a mnoha dalších. 

Patříme sice k menším základním školám, ale úmyslně si budujeme pověst rodinné školy, kde 
se všichni dobře znají, otevřeně spolu komunikují, vzájemně si přejí úspěch, jsou loajálně naladění. 
Věříme, že žáci i jejich rodiče tuto strategii oceňují. 

Jsme škola podporující zdravý životní styl, nabízíme svým žákům širokou škálu volnočasových 
aktivit, zapojujeme je do rozmanitých projektů, jezdíme společně na kurzy, výlety, školy v přírodě, 
navštěvujeme kulturní představení, sportujeme. V červnovém sportovním klání kolínských škol 
jsme obsadili senzační třetí místo. 

Naši žáci se svými pedagogy během roku poznávali i cizí země, cestovali v rámci projektu 
Erasmus+ po Evropě, setkali se s novými kamarády, navázali kontakty, získali důležité poznatky 
o způsobu života v jiných státech. Rozšířili si nejen vědomosti, ale i jazykové dovednosti. 

Během roku se vedle úspěchů objeví i problémové situace, dobrá škola je nezatajuje, ale řeší. 
V naší škole poskytuje poradenské služby speciální pedagožka, výchovná poradkyně, metodička 
prevence a školní psycholožka. Všechny vzájemně úzce spolupracují s ostatními pedagogy, 
zejména třídními učiteli, ale v současné době také s asistentkami, které ve výuce pomáhají žákům 
se SVP. 

Školní rok 2017/2018 byl slavnostně zakončen v pátek 29. června, ale po letních prázdninách 
pro náš pedagogický sbor začíná školní rok nový, věříme, že opět zvládneme co nejlépe splnit 
všechny vytyčené cíle. 
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2. Základní údaje o škole 

2.1. Škola 

název školy Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

adresa školy Mnichovická 62, Kolín V 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 48663794 

IZO 600045374 

vedení školy 

Ředitelka školy: PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

 

Zástupce ředitelky školy: Mgr. Jan Chvojka  

 

Kontakt 

tel.: 321720398 

e-mail: skola@5zskolin.cz 

www: 5zskolin.cz 

2.2. Zřizovatel 

název zřizovatele Město Kolín 

adresa zřizovatele Karlovo nám. 78, Kolín 1 

kontakt 

tel.: 321748111 

fax: 321720911 

e-mail: podatelna@mukolin.cz 

2.3. Součásti školy a jejich kapacita 

Základní škola 400 

Školní družina 150 

 
  

mailto:podatelna@mukolin.cz
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2.4. Základní údaje o součástech školy 

Součást školy 
Počet tříd 

 a oddělení 
Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 

1. stupeň ZŠ 10 206 21 

2. stupeň ZŠ 8 170 21 

Školní družina 5 150 30 

2.5. Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny 20 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

2 počítačové pracovny, učebna přírodovědných 

předmětů, žákovská a učitelská knihovna 

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

Sportovní zařízení - tělocvična 1 

Žákovský nábytek Výškově stavitelné lavice, ve 2 třídách klasické lavice 

Sportovní zařízení 

Sportovní nářadí: švédská bedna, koza, žíněnky, doskočiště pro 

skok vysoký, lavičky, ribstoly. Každoročně je sportovní 

vybavení doplňováno novými míči, švihadly, hokejkami atd. 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 

Kompletně celá škola využívá ve všech předmětech učebnice 

nakladatelství FRAUS 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. 
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2.6. Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. 1. 2006 

Počet členů školské rady  6 

Členové školské rady a kontakty 

Mgr. Petr Kesner 

 petr.kesner@mukolin.cz 

 321 748 228 

Jana Kavříková 

 jana.kavrikova@mukolin.cz 

 tel. 604 155 087 

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 

3.1. Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola 18 

3.2. Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLE ÚSMĚV SLUŠÍ – Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání, č. j.: 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 

4.1. První stupeň 

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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4.2. Druhý stupeň 

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 

5.1. Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 39 

Počet učitelů ZŠ 24 

Speciální pedagog 1 

Počet vychovatelů ŠD 5 

Psycholog 
1  

(dotace města Kolína) 

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

Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 
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5.2. Údaje o pedagogických pracovnících 

 Pedagogičtí pracovníci 
Třídní 

učitel 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 Mgr. Ivana Banasinská I. B VŠ 

1. - 5. r. 

specializační studium pro koordinátory 

školního vzdělávacího programu 

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

3 Mgr. Monika Čechová VII. A VŠ ČJ-NJ 

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

5 Dáša Dusová – vedoucí vychovatelka ŠD SŠ Vychovatelství 

6 Mgr. Šárka Fantová III. A VŠ 1. - 5. r. 

7 Mgr. Šárka Hájková VI. A VŠ Z-Př 

8 Mgr. Michaela Holá II. A VŠ 1. - 5. r. 

9 Mgr. Klára Horáčková IX. A VŠ M-TV 

10 Jana Chlubná – vychovatelka ŠD SŠ Vychovatelství 

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

12 Mgr. Irena Königsmarková IV. B VŠ 1. - 5. r. 

13 Mgr. Tereza Kronusová VI. B VŠ AJ-ČJ 

14 

PhDr. et Mgr. Iva Lokajová  

– zást. řed. školy, metodik prevence,  

od 1. 1. 2017 ředitelka školy 

řed. 

školy 
VŠ 

D-Pg, RV-Spd, Etická výchova,  

Bc. – školský management 

Mgr. a PhDr. – management 

vzdělávání 

specializační studium pro metodiky 

prevence 

15 Mgr. Šárka López - Letmajerová  VŠ 1.– 5r. 

16 Mgr. Jiří Mejda – metodik ICT  VŠ 

Speciální pedagogika + informatika 

specializační studium pro metodiky 

ICT 

17 Mgr. Eva Nováková III. B VŠ 1. - 5. r. 

18 Mgr. Dana Olivová V. B VŠ 1. - 5. r. 

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

20 
Mgr. Aleš Polívka  

– metodik ICT 
 VŠ 

AJ-Inf 

specializační studium pro metodiky 

ICT 

21 Mgr. Miroslava Průšová   VŠ TV-Z 

22 
Mgr. Šárka Růžková  

– výchovná poradkyně 
VIII. B VŠ 

ČJ-OV 

specializační studium výchovné 

poradenství 

23 Mgr. Daniela Řezníčková I. A VŠ 1. – 5. ročník 

24 
Markéta Seidlová  

– asistentka pedagoga 
 SŠ Vychovatelství 

25 Mgr. Markéta Skalická V. A VŠ VV, Výchova ke zdraví 

26 Yvona Svobodová  SŠ Vychovatelství 

27 Mgr. Zuzana Šmahelová  VŠ Aj, Nj 

28 
Iveta Švarcová  

– asistentka pedagoga 
 SŠ Pedagogické lyceum 

29 Trojanová Romana – asistentka pedagoga  SŠ SŠ + kurz pro asistenty pedagoga 

30 
Mgr. Dana Tvrzníková  

– metodik EVVO 
VII. A VŠ 

Př-Z 

specializační studium pro metodiky 

EVVO 

31 Veronika Ulrichová - vychovatelka ŠD SŠ Vychovatelství 

32 Mgr. Jaroslava Urbancová VIII. A VŠ M-ZT 

33 Ing. Ivo Vypler  VŠ učitelství pro ZŠ a SŠ 

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

35 Mgr. Vladimír Zeman  VŠ TV-Z 
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5.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. a 2. stupně 100 % 

Vychovatelky ŠD 100 % 

Asistentky pedagoga 100 % 

Speciální pedagog 100 % 

5.4. Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní 

pracovníci 
 Funkce Stupeň vzdělání 

1 Yveta Procházková ekonomka 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 
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6. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do 
středních škol 

6.1. Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních tříd 

počet dětí 

zapsaných do 

prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6 let (nástup po 

odkladu) 

počet odkladů pro školní rok 

2018/2019 

2 52 13 11 

 

6.2. Výsledky přijímacího řízení 

a) na víceletá gymnázia přijato:  
  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 2 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 

 

2 3 4 6 8 0 23 

  
c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia 
obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště 
celkem 

0 0 0 0 2 0 2 

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

z devátých ročníků z nižších ročníků 

12 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 

38 1 

  
Poznámka: Jeden žák nepodal přihlášku na SŠ. 
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7. Hodnocení výsledků vzdělávání v souladu s cíli 
stanovenými v ŠVP 

7.1. Prospěch a chování 

7.1.1. Přehled prospěchu školy v 1. pololetí v jednotlivých předmětech 
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Přehled prospěchu školy v 2. pololetí v jednotlivých předmětech 
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7.2. Souhrnná statistika tříd v 1. pololetí 
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7.3. Souhrnná statistika tříd v 2. pololetí 
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7.4. Přehled prospěchu ve školním roce 2017/2018 
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8. Hlavní cíle našeho vzdělávacího programu Škole 
úsměv sluší 

Motivovat žáky pro jejich celoživotní učení. 
Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. 
Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 
Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.  
Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, 
uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. 
Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních 
situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. 
Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. 
Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit 
je žít společně s ostatními lidmi.  
Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi 
a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní 
a profesní orientaci. 
Cíle 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 
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.   
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Několikrát naši žáci vyhráli i 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. 

8.1. Škola podporuje využití nových výukových metod 

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  
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, jakoby 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  
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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 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.  
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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, 
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. 
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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 
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, v kterých na projektu pracují věkově 
smíšené skupiny žáků – Den jazyků, Den naruby atd. 
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8.2. Zpráva výchovného poradce 

V měsíci září jsem zaktualizovala přehled o žácích se SVP pro nový školní rok 2017/18, třídní 
učitelé vypracovali ve spolupráci s ostatními pedagogy a speciální pedagožkou V. Dubinovou 
individuální plány a plány podpory, žáci byli rozděleni do jednotlivých skupin pro nápravu SPU. 
Korekci vedla speciální pedagožka Mg. V. Dubinová, H. Polívková a následně i H. Filipová. 
Pedagogické intervence zajišťovali jednotliví pedagogové.  
V. Dubinová se mnou pravidelně konzultovala veškeré problémy, během roku sledovala žáky  
1. stupně ve výuce, doporučovala rodičům návštěvu poradny. Podílela se na zápisu do 1. ročníku, 
odbornou radou zaštiťovala i školičky pro předškoláky. 
Podle nových doporučení PPP se vypracovávají plány podpůrných opatření pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), které se pravidelně vyhodnocují, upravují podle 
individuálních potřeb. Důležitá je úzká spolupráce s rodiči, odbornými pracovišti, samozřejmě i 
kolegiální pomoc a působení asistentů. 
V hodinách Výchovy k občanství se věnujeme volbě povolání, v rámci pravidelných úterních a 
čtvrtečních konzultačních hodin se setkávám s žáky i rodiči a pomáhám vyhledávat dostupné 
informace o možnostech dalšího studia. Letos nám opět pomohla i spolupráce se školní 
psycholožkou a speciální pedagožkou. 
Navštívila jsem s devátou třídou opět Informační poradenské středisko pro volbu povolání při 
Úřadu práce Kolín, kdy se pod odborným vedením žáci podrobili zájmovým testům a seznámili se 
podrobně s aktuální nabídkou středních škol a odborných učilišť. Využili již poznatky z účasti na 
každoroční Burze škol Kolín, kde se žáci přímo setkali se zástupci jednotlivých škol a zhlédli i 
zajímavé prezentace studentských prací.  
V listopadu se konala tradičně schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku s veškerými informacemi 
potřebnými pro vyplnění a podání přihlášky s přehledem sítě SŠ a SOU i s údaji, jak postupovat  
v případě neúspěchu v 1. kole přijímacího řízení. 
Navštívili jsme i DOD SOU řemesel v Kutné Hoře. 
Žáci letos s vysvědčením obdrželi opět předvyplněnou přihlášku a do 15. 3. 2018 zápisový lístek. 
Přihlášky na SŠ (max. 2) rozesílali sami rodiče, škola kontrolovala vyplněné údaje o klasifikaci. 
Přijímací řízení proběhlo v dubnu 2018, všichni naši žáci byli přijati do jednotlivých škol dle 
výběru (viz přehled v tabulce). 
Práce s integrovanými žáky proběhla v souladu s IVP, zhodnocení činnosti za obě pololetí předali 
vyučující výchovnému poradci v červnu (viz pracovní složky integrovaných žáků).  
V průběhu školního roku docházelo k řešení individuálních výchovných problémů (viz zápisy 
výchovných komisí).  
Pracovnice PPP Kolín zkontrolovala plány integrovaných žáků, vyjádřila spokojenost s prací 
našich pedagogů. Letos docházelo k šetření přímo ve škole, což usnadnilo vzájemnou komunikaci, 
zefektivnilo spolupráci. 
Pedagogové si zvykají na žáky z cizojazyčného prostředí, seznamují se s novými metodami práce. 
Využívají měsíční setkání v rámci CKP. 
V květnu proběhla i inspekce. 
V červnu jsem absolvovala s žáky šestého ročníku adaptační kurz a s osmým a devátým kurz 
Předcházíme závislostem. Zkušenosti využiji ve své výchovné i pedagogické činnosti  
v následujícím školním roce. 
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9. Poradenské služby školy 

Členy školního poradenského pracoviště ve školním roce 2017/2018 byli:  
 školní psycholog: Mgr. Milena Strnadová 
 školní speciální pedagog: Mgr. Vlasta Dubinová 
 výchovný poradce: Mgr. Šárka Růžková 
 školní metodik prevence rizikového chování:  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

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

 práce s jednotlivými žáky  
 práce se skupinami žáků  
 spolupráce s rodiči žáků 
 spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky 

Kromě těchto aktivit poskytovalo ŠPP jednotlivým žákům, rodičům a pedagogům i poradenství 
zaměřené na řešení problémů vztahujících se ke školnímu prostředí.  
Hlavní náplní školního poradenského pracoviště bylo především:  

 zajištění speciálně pedagogické péče pro žáky s SPU 1. 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. 

9.1. Činnost psychologa 

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 
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 
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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. 
Zpracovala: Mgr. Milena Strnadová 

9.2. Činnost speciálního pedagoga 

V daném období probíhala vždy v pondělí a v úterý v rozsahu 30 – 45 minut individuální či 
skupinová speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Do programu individuální či skupinové reedukace bylo 
zapojeno celkem 35 žáků, jejichž počet na základě vyšetření v PPP Kolín byl postupně zredukován 
na 23 žáků. Z daného počtu měli 4 žáci 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. 
 Mimo reedukace probíhaly dle potřeby: 
·         Depistáže, vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb 
·         Diagnostiky 
·         Participace na vytvoření PLPP u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb 
·         Průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření – IVP, PLPP, dle potřeby navržení 
a realizace úprav 
·         Metodická podpora asistentek pedagoga 
·         Koordinační činnost a konzultace s pracovníky PPP Kolín 
·         Přednášky pro rodiče předškolních dětí – školní zralost a připravenost, individuální 
konzultace k případnému odkladu školní docházky 
·         Individuální konzultace se zákonnými zástupci žáků 
  
V rámci reedukací byly využívány tyto pomůcky: 
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 
 
Zpracovala: Mgr. Vlasta Dubinová, ŠSP 
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10. Nejdůležitější momentky ze školního roku 

Po roce vám opět přinášíme několik informací ze života uvnitř naší školy. Rádi se pochlubíme 
úspěchy a některými akcemi našich žáků. 

10.1. Slavnostní zahájení nového školního roku 

Dne 4. 9. 2018 jsme slavnostně zahájili nový 
školní rok 2017/18. Zvláštní přivítání čekalo 
zejména naše nové spolužáky – prvňáčky. 
Nejmenší žáčky přišel přivítat místostarosta 
města Kolína PhDr. Tomáš Růžička, Jana 
Kavříková z odboru školství a všichni 
pedagogové školy. Prvňáčkové byli slavnostně 
pasováni na školáky rytířem Jaroslavem. 
Někteří měli trošičku trému a strach, ale ten se 
brzy rozplynul. 
 
 
 

10.2. 2. místo Kristýny Jurčíkové v plavání 

Naše žákyně Kristýna Jurčíková (9. třída) obsadila na Mistrovství ČR v plavání 
– závod na 5 km kadetek – získala úžasné 2. místo. 
 
 
 
 
 
 

10.3. Sponzorské dary do miniknihovniček 

Většina rodičů s námi spolupracuje a pomáhá. První rodiče již 
darovali do našich čtenářských koutků knihy a pomáhali nám 
tak podporovat čtenářskou gramotnost. Na závěr náročného 
prvního týdne školního roku nás čekalo překvapení, které nás 
velmi potěšilo. Maminka našich žáků přinesla do naší 
knihovničky 60 knih.  
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10.4. Návštěva z Argentiny 

V úterý 12. 9. jsme přivítali  ve škole Marinu a Juana, kteří se po studiu na univerzitě rozhodli 
procestovat Evropu na kole. Už mají v nohách 4000 km, a tak bylo o čem povídat. Při besedě jsme 
se dozvěděli informace o Argentině, ale i o tom, co přináší cestování a potkávání se s lidmi  
z různých částí světa. Juan nám  zahrál na kytaru, prohlédli jsme si jejich cestovní blog.  
S potěšením lze konstatovat, že žáci zvládli komunikovat v angličtině, rozuměli, kladli otázky. 

10.5. Sedmáci v muzeu 

Ve čtvrtek 14. 9. a v pátek 15. 9. využili žáci třídy 7. A i 7. B naši permanentní školní vstupenku a 
navštívili výstavu Mezi kmeny a státem v Regionálním muzeu Kolín. Žáci se seznámili  
s Kouřimskem a Kolínskem v raném středověku. S paní průvodkyní probírali, kde a jak se stavěla 
hradiště, jak se mlela mouka, jaké bohy Slované uctívali, co se dávalo do hrobů, jak krásné šperky 
uměli  řemeslníci vyrobit a další. Každý žák si odnesl i doprovodnou brožuru. 

10.6. Poznáváme Kolín ve ŠD 

V rámci projektu ŠVP školní družiny „Poznáváme své město“ 
se třetí a čtvrté oddělení vydalo na poznávací vycházku. 
Z vyhlídkové věže Práchovny se žáci pokochali krásným 
výhledem na kolínské zajímavosti a známé památky, 
pozorovali řeku Labe a přírodu v okolí.  
 
 
 
 

10.7. Rodičovské kavárny 

S novým školním rokem přišla naše škola s nabídkou 
určenou rodičům školáků, předškoláků, ale i široké 
veřejnosti. Od října se pořádaly „Rodičovské 
kavárny“, jejichž cílem je představit aktivity a 
zaměření školy, vytvořit prostor pro vzájemné 
setkávání a sdílení zkušeností. Ukazuje, jak se dnes 
vyučuje a jaké nové metody a formy se využívají. 
Vybrali jsme témata, která rodiče zajímají a která jsou 
v naší škole prioritou. Věříme, že si z nich všichni 
vybrali a budou se k nám rádi vracet. První kavárna na 

téma „Než půjdu do školy“, která byla určena především pro rodiče předškoláků, se uskutečnila 
3. 10. 2017 od 15:30. Zaměřena byla na školní zralost dítěte a rodiče se v ní dozvěděli, jak 
pracovat s předškolákem, praktické rady a návody na procvičení dovedností předškoláků, 
seznámili se s pomůckami pro rozvoj jejich schopností. Kavárna si kladla za cíl poskytnout pomoci 
budoucím prvňáčkům a jejich rodičům s úspěšným vstupem do školního života. Prvním setkáním 
provedla zkušená speciální pedagožka Mgr. Vlasta Dubinová. 
  

https://www.5zskolin.cz/2016-10-04/den-zvirat-v-sd-2/
https://www.5zskolin.cz/2016-11-10/5-b-cte-a-pomaha/
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10.8. Mezinárodní projekty 

Naše škola je aktivní i v rámci mezinárodních projektů. V rámci programu Erasmus+ se nám 
podařilo, jako jedné z mála základních škol v České republice, být úspěšní hned ve dvou 
projektech. 
Ve školních letech 2017-2019 se naše škola účastní projektů Erasmus+  v rámci aktivity KA2. 
První z nich (s názvem Folk Traditions – United in Diversity), ve kterém je naše škola 
koordinátorem, je zaměřen na lidové tradice, tance a písně. Účastní se ho žáci 4. – 9. ročníků. 
Druhý, ve kterém je koordinátorem španělská škola (Historical borders in Europe: Ancient 
limits, New Opportunities), žákům přibližuje vliv Evropské unie na jejich každodenní život  
– zejména se zaměří na hranice států a jejich proměny. Tohoto projektu se účastní především žáci 
6. - 9. ročníků. 

10.9.  Atletický den 

V pátek 8. září proběhl na atletickém stadionu v Borkách 
tradiční sportovní den na začátek školního roku. 
Zúčastnili se žáci od čtvrtého až po devátý ročník. 
Sportovalo celkem 171 žáků ve čtyřech disciplínách – běh 
na 60 m, skok daleký, hod míčkem (starší žáci vrh 
koulí),  běh na 400 m. Žáci se tímto připravovali na 
podzimní atletické závody mezi školami. Sportovní den si 
za pěkného počasí užili a řada z nich si zlepšila své osobní 
rekordy.  
 

10.10. Atletický čtyřboj 

Ve čtvrtek 21. září se naši žáci zúčastnili atletických závodů na atletickém stadionu v Borkách, 
trojboje pro 4. – 5. třídy (běh na 50m, skok daleký, hod míčkem) a čtyřboje pro 8. – 9. třídy (běh 
na 60 m, skok daleký, vrh koulí, běh na 1 000 m). úspěchy: Tomáš Pěnkava - 1. místo (běh na 50m), 
Tomáš Pěnkava  - 1. místo (skok daleký), Laura Netyková - 1. místo (běh na 50m), Radek Novák 
- 3. místo (hod míčkem), Veronika Dohaničová - 3. místo (hod míčkem). 

10.11. Přespolní běh 

V úterý 26. září se žáci naší školy zúčastnili atletického 
závodu v přespolním běhu. Naší školu reprezentovala 
zvlášť chlapecká a dívčí družstva v kategorii 4. – 5 třída a 
6. – 7. třída. Největšího úspěchu dosáhlo družstvo starších 
dívek ve složení Hanesová, Pátková, Valentová, Záhorová, 
Pesslová, Koděrová. Děvčata si odnesla bronzové medaile 
za třetí místo.  
 

  

https://www.5zskolin.cz/2016-11-29/zdobeni-stromecku-v-kolinskem-kine-2-oddeleni-sd/
https://www.5zskolin.cz/2016-11-29/zdobeni-stromecku-v-kolinskem-kine-2-oddeleni-sd/
https://www.5zskolin.cz/2016-11-29/zdobeni-stromecku-v-kolinskem-kine-2-oddeleni-sd/
https://www.5zskolin.cz/2016-11-29/zdobeni-stromecku-v-kolinskem-kine-2-oddeleni-sd/
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10.12. Evropský den jazyků 

EDJ proběhl 27. 9. 2017. V ročníkově smíšených skupinách žáci poznávali partnerské země našich 
nových mezinárodních projektů.  Během 5 vyučovacích hodin zkusili  poznat, jakým jazykem se 
mluví v nahrávce, vytvořili plakáty o městě, ve kterém je partnerská škola, představili slavné 
osobnosti, připravili si rozhovor a pak ho vysílali školním rozhlasem, napsali dopis do partnerské 
školy, nacvičili  kruhové hry na dětské písničky, které pak předvedli v tělocvičně.  

10.13. Minikopaná 2017 

Ve středu 4. října proběhl další ročník v minikopané 
základních škol. Jako tradičně byla naše škola hlavním 
patronem a organizátorem této soutěže. Turnaj se 
odehrál na UMT FK Kolín, který je partner-
ským sportovním klubem ZŠ Mnichovická. Do turnaje se 
přihlásilo 14 škol. Byly rozděleny do tří skupin, z nichž 
první dvě školy postupovaly do šestičlenného finále. I 
přesto, že v letošním roce nemáme na druhém stupni 

mnoho fotbalistů, se podařilo našim borcům postoupit ze druhého místa ze skupiny. Ve finále už 
na fotbalové týmy nestačili, ale i tak je šesté místo příjemným překvapením. 
Reprezentovali: Plachý V., Plachý P., Oliva, Růžek, Čech, Žemba, Klas, Kratochvíl, Červeňák, 
Patočka, Sýkora.  

10.14. Člověk a svět práce v dílnách SŠS 

Žáci devátých tříd ve dnech 2. a 5. 10. 2017 navštívili dílny Střední stavební školy v Kolíně. Pod 
vedením zkušených mistrů se  seznámili s teorii výroby elektrického proudu. Vyzkoušeli si práci 
s elektrickými rozvody, v rámci instalatérské praxe svařovali umělohmotné trubky, zároveň si 
upevnili své poznatky z fyziky.  

10.15. Den zvířat v ŠD 

Světový den zvířat ve školní družině oslavili 
výstavou výtvarných prací pro veřejnost. 
Letošní, již V. ročník, byl nazván „Ptačí svět“. 
Rodiče, babičky, dědečkové, známí i 
kolemjdoucí si prohlíželi obrázky soviček, 
vlaštovek, labutí či zpěvných ptáků. Zároveň 
paní vychovatelky připravily pro žáky 
doprovodný program. V některých odděleních 
se děti převlékly za zvířátka, zahrály si 
zvířátkové hry, podívaly se na pohádku o dvou 
králíčcích. V dalších odděleních děti 
besedovaly s vedoucí psího útulku  paní Alicí 

Vlkovou a některé se šly za pejsky do „Alíkova“ i podívat.  
 
 
 

https://www.5zskolin.cz/2016-12-16/detsti-hrdinove-z-petky/
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10.16. Adaptační den 6. ročníků 

Dne 29. 9. 2017 absolvovali žáci 6. ročníků adaptační den. Poznávali nejen nové spolužáky, ale 
zejména utužovali vztahy ve třídě, učili se spolupracovat, navzájem si pomáhat a překonávat 
odlišnosti. S programem pomohla školní psycholožka, Mgr. Milena Strnadová, která si s žáky 
zahrála hry na podporu již zmíněných dovedností.  

10.17. Velký Blaník 

 Dne 4. 10. 2017 žáci 4. A a 4. B absolvovali turistický výlet po naučné stezce S rytířem na Blaník. 
První zastávka byla v Domě přírody Blaník, kde se žáci seznámili s faunou,  flórou a  horninami 
Podblanicka. Žáci se vžili do role zvířat a stromů, lépe tak pochopili problematiku životního 
prostředí. Cestou po stezce si prohlédli naučné tabule a interaktivní přírodovědná stanoviště.  

10.18.  Den mazlíčků 

 6. října si děti na prvním stupni mohly přinést do školy 
pomocníky. Pátek byl totiž dnem domácích mazlíčků. 
Morčata a křečci se učili psát a počítat. I nějaké anglické 
slovíčko si určitě osvojili.  
 
 
 
 
 
 

10.19. Svatba v 6. A – projekt v rámci VKO 

 Dnes si řekli ve třídě 6. A své ANO dva spolužáci, 
Karolína a Matouš. 
Ne, není to podivné uzavírání manželství mezi 
nezletilými. To si jen žáci 6. ročníku vyzkoušeli  
v rámci předmětu Výchova k občanství, jaké jsou 
starosti a radosti s přípravou a uzavřením právního 
úkonu nazývaným svatba. 
Malí svatebčané se zhostili přípravy aktu na 
výbornou, pomáhali i obětaví rodiče, zejména 
maminky, které si tak mohly vyzkoušet, co je jednou 
čeká. Upekly dobroty a pomohly dětem připravit 
úžasnou hostinu, po které se všichni poveselili a 
zatančili si. 

  

https://www.5zskolin.cz/2016-12-16/detsti-hrdinove-z-petky/
https://www.5zskolin.cz/2016-12-16/detsti-hrdinove-z-petky/
https://www.5zskolin.cz/2017-01-06/trikralovy-pruvod-sd/
https://www.5zskolin.cz/2017-01-06/trikralovy-pruvod-sd/
https://www.5zskolin.cz/2017-01-06/trikralovy-pruvod-sd/
https://www.5zskolin.cz/2017-01-06/trikralovy-pruvod-sd/
https://www.5zskolin.cz/2017-01-27/navsteva-radnice-sd-2-a-5-oddeleni/
https://www.5zskolin.cz/2017-01-27/navsteva-radnice-sd-2-a-5-oddeleni/
https://www.5zskolin.cz/2017-01-27/navsteva-radnice-sd-2-a-5-oddeleni/
https://www.5zskolin.cz/2017-02-11/karneval-v-sd-a-vitezove-pexesa/
https://www.5zskolin.cz/2017-02-11/karneval-v-sd-a-vitezove-pexesa/
https://www.5zskolin.cz/2017-02-25/sbirka-plysaku-do-kolinske-nemocnice/
https://www.5zskolin.cz/2017-02-25/sbirka-plysaku-do-kolinske-nemocnice/
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10.20. Týden stromů ve 3. oddělení ŠD 

Den stromů se v Česku slaví 20 října již od roku 2000. Celý týden se ve třetím oddělení zaměřili 
na povídání o stromech a v tvořivé činnosti vytvořili podzimní listy a stromy dle vlastní fantazie. 
Hodně zajímavostí se žáci dozvěděli na besedě s Ing. Martinem Gregorem DiS., který si pro ně 
připravil prezentaci o stromech a společenství stromů.  

10.21. Návštěva HZS Ovčáry 

 Třeťáci navštívili hasiče v Ovčárech 
V úterý 10. 10. 2017 se žáci třetích tříd 
autobusem MHD vydali za hasiči do Ovčár. 
Přibližně 10 minut po příchodu zažili něco, co 
podle slov hasičů členové žádné exkurze ještě 
nezažili, a tím je skutečný a nefalšovaný výjezd 
k zásahu. Úžasné! Žáků se ujal velitel stanice 
HZS Ovčáry pan ppor. Martin Jedlička, který 
jim nejen vysvětlil, co se právě dělo, ale 
zároveň je seznámil se základními údaji o své 

stanici. 
Po návratu se žákům začali věnovat ostatní hasiči, zejména Karel Jelínek a Filip Stibor. Prošli si 
celou hasičskou stanici, prohlédli si zařízení výjezdových automobilů, sedli si i za volant, 
vyzkoušeli na vlastním těle dýchací přístroj atd. Nakonec hasičům nakreslili to, co se jim nejvíce 
líbilo. 

10.22.  Školní družina navštívila Městskou knihovnu Kolín 

 V pátek 13. 10. 2017 navštívilo IV. oddělení školní družiny dětské oddělení Městské knihovny 
v Kolíně.  Žáky přivítal knihovník Pavel a protože některé děti byly v knihovně úplně poprvé, 
seznámil děti s prostředím, poučil o chování, ukázal, kde se nacházejí jednotlivé knižní žánry. 

10.23.  Exkurze Pardubice 

 V úterý 17. října se žáci 5. A podívali do Pardubic. Zúčastnili se animačního programu Tajemství 
fotografie, kde si každý vyzkoušel, jak náročné je fotografování pomocí Camery obscury a co 
obnáší vyvolávání fotografií. Každý si svoji fotografii nakonec odnesl domů. Před návratem do 
Kolína žáci navštívili i  historické centrum města a areál pardubického zámku.  

10.24.  Haloweenská párty  

 Poslední den před podzimními prázdninami strávili naši prvňáčci v „haloweenských převlecích“. 
Seznámili se s tradicí tohoto svátku u nás i v zahraničí, počítali, četli i malovali haloweenské úkoly. 
V tělocvičně proběhl rej masek a nakonec se žáci naučili písničku „Pět malých dýní“.  

  

https://www.5zskolin.cz/2017-03-07/projekt-erasmus-job-shadowing/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-07/projekt-erasmus-job-shadowing/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-12/ucast-5-b-v-projektu-etwinning/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-12/ucast-5-b-v-projektu-etwinning/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-12/ucast-5-b-v-projektu-etwinning/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-12/ucast-5-b-v-projektu-etwinning/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-13/anglictina-ve-4-b/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-13/anglictina-ve-4-b/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-13/anglictina-ve-4-b/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-13/anglictina-ve-4-b/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-15/navsteva-zachranne-sluzby-1-b/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-15/navsteva-zachranne-sluzby-1-b/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-15/navsteva-zachranne-sluzby-1-b/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-15/navsteva-zachranne-sluzby-1-b/
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10.25.  Třetí místo našich žáků v okresním kole soutěže  
          ve florbalu 

   

10.26.  Vyhlášení voleb do školské rady 

 Ředitelka Základní školy Kolín V., Mnichovická 62 vyhlásila v souladu s ustanovením § 167 a 168 
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, volby do školské rady. 
Volby členů školské rady, kteří v ní budou zastupovat rodiče nezletilých žáků, se uskutečnily na 
třídních schůzkách ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 15.00 hod. – 16. 00 hod. v budově školy.  

10.27.  Exkurze Kuks 

 Dne 25. 10. na závěr tematického celku Baroko žáci propojili zeměpis, dějepis, přírodopis, 
výtvarnou výchovu na exkurzi s tématem barokní krajina – Kuks. Už ve vlaku řešili úkoly  
v pracovních listech. Ve škole ještě jednou vše shrnuli.  

10.28.  A zase jedna svatba 

  Dne 7. 11. 2017 se odehrála na půdě naší školy zase jedna 
svatba. Tentokrát si řekli své ANO Katka a Honza ze 6. B. 
Byla to druhá část projektu Svatba v rámci předmětu 
Výchova k občanství. Akce se  třídě obzvláště povedla. Žáci 
se nejen poučili o  přípravě  a organizaci tohoto 
významného životního kroku, ale také se pobavili.  
Děti si  při přípravě vedly samostatně,  tradičně byly velmi 
pilné maminky všech svatebčanů, které se nepřímo 
zúčastnily svými krásnými, ale hlavně dobrými výtvory. 
Opět jsme ochutnali velice hezký a velice dobrý svatební 
dort.  

  

https://www.5zskolin.cz/2017-03-15/oceneni-ve-vytvarne-soutezi/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-15/oceneni-ve-vytvarne-soutezi/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-19/vitani-obcanku/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-19/vitani-obcanku/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-19/vitani-obcanku/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-19/vitani-obcanku/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-21/erasmus-turecko/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-21/erasmus-turecko/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-21/erasmus-turecko/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-21/erasmus-turecko/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-22/stolpersteine-pokladani-novych-kamenu/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-22/stolpersteine-pokladani-novych-kamenu/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-22/stolpersteine-pokladani-novych-kamenu/
https://www.5zskolin.cz/2017-03-22/stolpersteine-pokladani-novych-kamenu/
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10.29.  Beseda s hasiči v 6. B 

Dne 7. 11. 2017 absolvovali žáci 6. B besedu s členy 
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Měli 
možnost zeptat se na vše, co je zajímá o práci hasičů, 
dozvěděli se mnoho užitečných informací o fungování 
integrovaného záchranného systému, dokonce si mohli 
vyzkoušet, jak náročné je obléknout si hasičskou výstroj do 
dvou minut.  
 

10.30.  Úspěch ve výtvarné soutěži Náš kraj 2017 

 Naši žáci se umístili na prvních třech místech v místním kole soutěže Náš kraj 2017 – kategorie 
skupiny, který pořádal DDM Kolín. 
1. místo – Lukáš Berky, David Štechr, 2. místo – Lukáš Sýkora, Vít Plachý, Vít Ulrich a David Nehasil 
3. místo – Kryštof Kratochvíl a Patrik Truong 

10.31.  Druhé místo v celorepublikové soutěži 

V úterý 31. 10. 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků celorepublikové soutěže programu 
podpory etické výchovy. Naše škola v ní získala 2. místo. V soutěži jsou oceňovány školy, které 
zařazují etickou výchovu do školních osnov. Slavnostní předání cen proběhlo na Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy v Praze za účasti předsedkyně fondu Nadace Josefa Luxe Věry 
Luxové, europoslankyně Michaely Šojdrové a náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
Jaroslava Fidrmuce. Ocenění převzala ředitelka školy a vyučující etické výchovy Iva Lokajová. 
Předávání probíhalo ve velmi slavnostní a přátelské atmosféře. Přínosná byla i vzájemná diskuze 
a výměna zkušeností a poznatků s výukou etické výchovy oceněných škol. 
Čím si naše škola toto ocenění zasloužila? V soutěži se hodnotilo zařazení etické výchovy, 
výsledky, formy, rozsah a organizace výuky etické výchovy, způsob výuky, školní projekty, 
speciální vzdělávání pedagogů vyučujících tento předmět, zapojení žáků do organizace akcí jak  
v rámci školy, tak i aktivit mimo školu. Komise velmi kladně ohodnotila nejenom výuku etické 
výchovy, ale i celoškolní a mezinárodní projekty, charitativní pomoc a adopci keňské dívenky 
Finory, absolventské práce žáků 9. ročníku, společné akce rodičů a žáků, organizaci adaptačních a 
prožitkových kurzů, činnost žákovského parlamentu, volnočasové aktivity pro žáky a přátelskou 
atmosféru školy. 
Společně s oceněním získala škola i nadační příspěvek ve výši 15 tisíc korun na podporu etické 
výchovy. 

10.32.  Projektové setkání ve Slovinsku 

 V říjnu 2017 proběhlo v rámci projektu Erasmus+ první mezinárodní projektové setkání ve 
Slovinsku. Ze Základní školy Mnichovická se ho zúčastnily dvě vyučující – Mgr. Tereza Kronusová 
a Mgr. Klára Horáčková. Společnost jim dělali učitelé ze Španělska, Portugalska, Polska, Itálie a již 
zmiňovaného Slovinska, tedy zemí, které se projektu Historical Borders in Europe: Ancient Limits, 
New Opportunities společně s naší školou účastní. 
Během pěti dnů strávených ve Slovinsku učitelé navštívili místní školu v obci Veržej, aby načerpali 
inspiraci do svých hodin, plánovali jednotlivé mobility v rámci projektu, sdíleli zkušenosti, 
rozdělovali si úkoly atd. Vzhledem k tomu, že je projekt zaměřen na posuny hranic v rámci vývoje 
jednotlivých zemí a na to, jak se pojem hranice mění v důsledku působení Evropské unie, učitelé 

https://www.5zskolin.cz/2017-04-03/noc-ve-skole/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-03/noc-ve-skole/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-04/matematicky-klokan/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-04/matematicky-klokan/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-04/matematicky-klokan/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-04/matematicky-klokan/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-06/zapis-do-prvni-tridy-den-prvni/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-06/zapis-do-prvni-tridy-den-prvni/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-06/zapis-do-prvni-tridy-den-prvni/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-08/pomlazkovani/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-08/pomlazkovani/
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také během jednoho dne navštívili tři země sousedící se Slovinskem – Chorvatsko, Maďarsko a 
Rakousko. Zároveň se dozvěděli o problémech s určením hranic na tomto území. 
Učitelé navázali mnoho nových kontaktů, načerpali inspiraci a připravili vše pro mobility s žáky. 

10.33.  Rodičovská kavárna – tentokrát s dílnou čtení 

  

10.34.  Příběhy našich sousedů 

 Žáci naší školy se zapojili do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů společnosti Post 
Bellum. Tato organizace dokumentuje osudy lidí, na které bychom neměli zapomínat. Dva týmy 
žáků ze 7. ročníku a jeden tým žáků z 9. ročníku měli za úkol vyzpovídat svého pamětníka, natočit 
s ním rozhovor a nakonec vytvořit rozhlasovou reportáž. Během ledna 2018 se všechny tři týmy 
vydaly do Českého rozhlasu, kde jim se sestříháním jejich nahrávky do rozhlasové reportáže 
pomohli zkušení redaktoři.  

10.35.  6. A a 6. B v archeoparku ve Všestarech 

 Ve čtvrtek 16. 11. se žáci 6. A a 6. B zúčastnili exkurze do archeoparku ve Všestarech. Přenesli se 
do pravěku, vyzkoušeli si nástroje, zkusili drtit mouku a sekat kamennou sekerou, prohlédli si 
obydlí. Průvodkyně jim vysvětlila principy experimentální archeologie. Nové poznatky si zapsali 
do pracovních listů a v hodinách dějepisu se jimi dále zabývali.  
 
 
 

https://www.5zskolin.cz/2017-04-11/noc-s-andersenem/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-11/noc-s-andersenem/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-11/noc-s-andersenem/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-11/noc-s-andersenem/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-11/skolni-druzina-zdobila-kino-99/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-11/skolni-druzina-zdobila-kino-99/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-15/uspech-nasich-zaku-v-matematicke-soutezi-plus/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-15/uspech-nasich-zaku-v-matematicke-soutezi-plus/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-18/vii-b-na-navsteve-mp-kolin/
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10.36.  ŠD v TechCentru při 6. ZŠ Kolín 

 Třetí oddělení školní družiny navštívilo TechCentrum při 6. ZŠ 
Kolín. Žáci se těšili, že vytvoří zajímavé výtvory ze stavebnice 
Merkur. Také se seznámili a pohráli si s novou dřevěnou 
stavebnicí Valacha Vario.  
 
 
 
 

10.37.  Beseda s Aurelem Klimtem 

 V pátek 1. prosince proběhla v tělocvičně beseda s panem Aurelem Klimtem. Žákům a přítomným 
pan Klimt vyprávěl, jak studoval animaci filmů a které filmy vytvořil. Z některých filmů nám pustil 
ukázky.  Nezapomněl se pochlubit i ukázkou z nového filmu Lajka, který byl uveden do kin  
2. listopadu 2017. Na závěr pořadu děti dostaly pexeso Lajka.  

10.38. Realizace výzdoby Kina99 našimi dětmi 

  Naše velmi šikovné děti s neméně šikovnými 
vychovatelkami (Janou Chlubnou a Veronikou Ulrichovou) 
vánočně zkrásněly Kino 99 Kolín.  
 
 
 
 
 
 
 

10.39.  První zahraniční návštěva v rámci projektu Folk 
Traditions - United In Diversity  

 V rámci projektu Erasmus+ Folk Traditions – United in Diversity, jehož koordinátorem je ZŠ 
Mnichovická, nás v posledním listopadovém týdnu navštívily paní učitelky ze Slovenska a 
Španělska. 
Během tří společně strávených dnů jsme zvládli naplánovat vše potřebné ke kvalitnímu průběhu 
projektu. Zahraniční hosté se seznámili s chodem naší školy, navštívili hodiny anglického jazyka a 
matematiky, pohovořili s žáky. Paní učitelky ze Španělska dokonce naučily deváťáky několik 
španělských frází. Naši žáci se o zahraniční návštěvu vzorně postarali a provedli ji 
Kolínem.  Vyzkoušeli tak své znalosti angličtiny v praxi.  
  

https://www.5zskolin.cz/2017-04-18/vii-b-na-navsteve-mp-kolin/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-18/vii-b-na-navsteve-mp-kolin/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-20/vystava-zp/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-20/vystava-zp/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aurel_Klimt
https://www.5zskolin.cz/2017-04-26/den-zeme/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-26/den-zeme/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-26/den-zeme/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-26/den-zeme/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-27/carodejnicky-desetiboj-2/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-27/carodejnicky-desetiboj-2/
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10.40.  Dětský čin roku 2017 – vítězství v celorepublikové soutěži  

 Naší žákyni se podařilo obhájit vítězství 
v celorepublikové soutěži Dětský čin roku 
2017. Do finále odborná porota vybrala 
příspěvky hned dvou našich žáků. 
V dětském hlasování poté zvítězil dojemný 
příběh Kačky Kukalové, které získala  
1. místo v kategorii Pomoc ostatním. Kačka 
statečně zvládla světla kamer, fotoaparátů, 
rozhovory do televize i rozhlasu. 
 
 
 
 
 
 

10.41.  Vyhlášení výsledku literární soutěže Macharovo pero  

 Naši žáci se každoročně účastní literární soutěže Macharovo pero. Letos byla konkurence 
obrovská, proto jsme moc rádi, že Adam Patočka, žák 6. B, získal čestné uznání ve druhé kategorii. 
V kolínské knihovně si převzal diplom a odměnu. 

10.42.   Školou chodil Mikuláš 

 

10.43.  Hodnocení vánočního jarmarku 

 Vánoční jarmark byl velice úspěšný, protože se do výroby  zapojila s chutí celá škola – žáci i 
někteří rodiče. Jako vždy nakupovali zejména žáci, jejich rodiče, bývalí žáci, ale i veřejnost. Tímto 
přispěli na výchovu a vzdělání naší adoptované africké dívky Finory. Tržba byla opravdu rekordní, 
vybralo se 21 162 Kč.  
 

https://www.5zskolin.cz/2017-04-28/dilna-cteni-v-vii-a/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-28/dilna-cteni-v-vii-a/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-28/carodejnicka-noc-3-a/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-28/carodejnicka-noc-3-a/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-28/carodejnicka-noc-3-a/
https://www.5zskolin.cz/2017-04-28/carodejnicka-noc-3-a/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-04/umisteni-zaku-ve-fotograficke-soutezi-mesta-kolina/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-04/3142/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-04/3142/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-04/osvetim/
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10.44.  Vánoční laťka 

 Ve středu 13. 12. 2017 se konalo opětovné klání ve skoku vysokém a přidružená soutěž  
O nejrychlejšího páťáka v běhu na 40 yardů (36,5 m). Naše škola znovu bodovala, a to v obou 
soutěžích. Získali jsme zlato zásluhou Aničky Pátkové a bronz Toničky Záhorové v kategorii 
sedmých tříd. Naším nejrychlejším páťákem byl Tomáš Pěnkava, páťačkou  Laura Netyková, kteří 
skončili o pouhou setinu na druhém místě. Tereza Beranová se umístila na třetím místě.  

10.45.  Baletní představení - Louskáček 

  V úterý 12. prosince jsme se vypravili do 
Národního divadla na baletní představení 
Louskáček. Žáci si užili nejen krásný příběh, ale i 
nádheru divadla a vánoční výzdobu Prahy. 
 
 
 
 
 

10.46.  Třída 7. B v psím útulku Alíkov Kolín 

 Dne 20. 12. se žáci 7. B vydali s vánoční nadílkou do psího útulku Alíkov. Opuštěným pejskům 
nadělili různé dobroty a potřebné věci. Dárky byly nejen od žáků, ale také ze sbírky, kterou vyhlásil 
Školní parlament.  

10.47.  Permanentka do muzea 

 Stejně jako v minulých letech byla z výtěžku sběru zakoupena za 4500,- Kč permanentní 
vstupenka do Regionálního muzea Kolín na rok 2018. Děti tak mohly během roku navštívit 
všechny výstavy i stálé expozice ve všech budovách muzea.  

10.48.  Atletický závod – skok vysoký – Vánoční laťka 2017 

 ATLETICKÝ ZÁVOD – VÁNOČNÍ LAŤKA – SKOK VYSOKÝ 
1. místo – Anna Pátková 
3. místo – Antonie Záhorová 
5. místo – Marek Soukup 
6. místo – Michal Vacek  

10.49.  Florbal – kvalifikace na KSD 2018 

7. B se dne 11. 5. 2017 zúčastnila zajímavé besedy s p. H. Honkiszovou, která je seznámila s prací 
Městské policie Kolín, ukázala jim i kamerový systém v praxi, upozornila je na nejčastější 
problémy řešené městskými strážníky. Po zhlédnutí hraného dokumentu o mladých narkomanech 
se rozpoutala živá diskuse na toto aktuální téma. Probrala se i situace kolem kyberšikany mezi 
současnou mládeží. Žáci si za odměnu vyzkoušeli speciálně upravené brýle, které navodí pocit 
opilosti, přecházeli s jejich pomocí po místnosti, popisovali si své pocity.  

https://www.5zskolin.cz/2017-05-04/osvetim/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-04/osvetim/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-08/kristyna-ulrichova-vyhrala-soutez-fashion-talent-interbrilliant-world-2017/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-08/kristyna-ulrichova-vyhrala-soutez-fashion-talent-interbrilliant-world-2017/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-08/kristyna-ulrichova-vyhrala-soutez-fashion-talent-interbrilliant-world-2017/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-08/kristyna-ulrichova-vyhrala-soutez-fashion-talent-interbrilliant-world-2017/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/1-misto-ve-finale-polabske-vyskarske-tour-2017/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/1-misto-ve-finale-polabske-vyskarske-tour-2017/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/1-misto-ve-finale-polabske-vyskarske-tour-2017/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/1-misto-ve-finale-polabske-vyskarske-tour-2017/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/celorepublikova-soutez-detsky-cin-roku-2017/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/celorepublikova-soutez-detsky-cin-roku-2017/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/celorepublikova-soutez-detsky-cin-roku-2017/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/celorepublikova-soutez-detsky-cin-roku-2017/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/anglicka-skolicka-2/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/anglicka-skolicka-2/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/anglicka-skolicka-2/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/anglicka-skolicka-2/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/3205/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/3205/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/3205/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-11/3205/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-17/mcdonalds-cup-krajske-finale/
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10.50.  Průvod Tří králů na naší škole 

   „My tři králové jdeme k vám, štěstí a zdraví vinšujem vám…“ 
zpívali žáčci školní družiny, kteří byli převlečeni za krále 
Kašpary, Melichary a Baltazary. Všem přítomným ve škole 
popřáli štěstí a zdraví v roce 2018. Krásným zpěvem si „králové“ 
od vedení školy vyzpívali sladkou odměnu.  
 
 
 

10.51.  Malí fotografové na výstavě velkých fotografů 

V lednu se žáci naší školy vypravili na Imaginární setkání fotografů 2017. Žáci volitelného 
předmětu Fotografie a digitální technologie a další zájemci napříč druhým stupněm si prohlédli 
díla kolínského rodáka Josefa Sudka a známého polského fotografa Januzse Moniatowicze, 
spojnovacím prvkem byl Sudkův ateliér na pražském Újezdě. Viděli jsme i předměty, které se 
objevovaly na zátiších. Žáci se pokusili zdůvodnit svůj výběr nejhezčí Sudkovy fotografie a  
z fotografií Moniatowicze vybírali tu, která je nejvíce překvapila, rozčílila, rozrušila.  

10.52.  Projekt „My jsme kamarádi“ ve školní družině 

 V rámci projektu ŠVP školní družiny „My jsme kamarádi“ 
navštívila třetí oddělení školní psycholožka Mgr. Milena 
Strnadová. Se žáky si zahrála hry na rozvíjení přátelství a 
utužení správných vztahů mezi sebou a v kolektivu. 
 
 
 
  

10.53. Turnaj ve florbale 

 V úterý 9. 1. 2018 se žáci devátých tříd zúčastnili turnaje ve florbalu smíšených družstev 
pořádané Obchodní akademií v Kolíně. Hráli velmi dobře a ve velmi silné konkurenci vybojovali 
4. místo. Sportovní akce byla součástí dne Otevřených dveří, takže žáci měli možnost si 
prohlédnout celou školu a seznámit se s prostředím střední školy.  

10.54.  Bruslení s prvňáčky 

Minulý týden ve středu se naši prvňáčci vydali poprvé okusit ledovou plochu a vyzkoušet si své 
bruslařské dovednosti. Některé děti jsou již zdatnými bruslaři, jiní na bruslích stáli poprvé. 
Všichni se však snažili a bruslení se svými kamarády užili 
  

https://www.5zskolin.cz/2017-05-17/mcdonalds-cup-krajske-finale/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-17/mcdonalds-cup-krajske-finale/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-17/archa-noemova/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-17/archa-noemova/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-17/archa-noemova/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-17/archa-noemova/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-17/setkani-s-nemeckym-cyklistou-8-rocnik/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-17/setkani-s-nemeckym-cyklistou-8-rocnik/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-17/setkani-s-nemeckym-cyklistou-8-rocnik/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-17/setkani-s-nemeckym-cyklistou-8-rocnik/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-30/brazilie-vasnive-srdce-jizni-ameriky/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-30/brazilie-vasnive-srdce-jizni-ameriky/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-30/brazilie-vasnive-srdce-jizni-ameriky/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-30/brazilie-vasnive-srdce-jizni-ameriky/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-30/obhajoby-absolventskych-praci-30-5-2017-den-prvni/
https://www.5zskolin.cz/2017-05-30/obhajoby-absolventskych-praci-30-5-2017-den-prvni/


Výroční zpráva 2017/2018 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 47 ~ 

10.55.  Den otevřených dveří  

 

10.56. Karneval ve školní družině 

Masopustní veselí si žáci ve školní družině přiblížili karnevalem. 

10.57. Výměnné pobyty v rámci Erasmus+ 

Od 4. do 10. února proběhla druhá mobilita v rámci projektu Borders in Europe: Ancient Limits, 
New Opportunities programu Erasmus+, ve kterém je naše škola zapojena od října 2017. Pět 
zástupců naší školy – Karolína Čížková (6. A), Kateřina Kukalová (8. B), Karel Vašák (7. A),  
Mgr. Tereza Kronusová a Mgr. Kateřina Novotná – prožili v portugalském Mogadouru  sedm 
úžasných dní. Úkolem žáků bylo odprezentovat ostatním účastnícím se zemím (Slovinsko, Itálie, 
Španělsko, Portugalsko, Polsko) nejen svou zemi, ale také získané informace ze slovinské a 
portugalské literatury a umění. 
Během pobytu žáci i učitelé poznali každodenní realitu portugalské školy, navštívili mnoho 
zajímavých míst souvisejících s tématem projektu, tedy evropské hranice a jejich proměny. Projeli 
se lodí po řece Douro, která je přírodní dělicí čárou Španělska a Portugalska, v pohraničním 
městečku Miranda do Douro navštívili historická muzea, pro odreagování se (včetně paní 
učitelek) projeli na oslech, kteří jsou chováni v místní záchranné stanici. 
Do společného programu jsme přispěli svými prezentacemi, ve kterých jsme představili nejen naši 
školu, ale především město Kolín, ale i zábavným kvízem, který máme pro velký úspěch připravit 
i na příští výjezd. Den před odletem domů byl věnován návštěvě druhého největšího města 
Portugalska, Porta, které je zajímavé svou architekturou. 
Vzhledem k tomu, že naše škola je velmi aktivní, hned po příjezdu (tedy od 11. února) nás 
navštívila slovenská delegace – dvě paní učitelky a pět žáčků prvního stupně.  

https://www.5zskolin.cz/2017-06-05/uspechy-nasich-zaku/
https://www.5zskolin.cz/2017-06-05/uspechy-nasich-zaku/
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Tato návštěva proběhla v rámci projektu Folk Traditions – United in Diversity, který je zaměřen na 
lidové tradice účastnických zemí (Česká republika, Slovensko, Španělsko). I tohoto projektu se 
účastníme od října 2017. 
Slovenští žáci poznali, jak to chodí u nás ve škole, předvedli nám lidové krojované tance, společně 
se třídou 4. A pod vedením Mgr. Lindy Čechové navštívili Prahu a s Mgr. Danou Tvrzníkovou 
Kutnou Horu. My jsme jim předvedli své taneční číslo, které připravily děti ze 4. A se svou paní 
učitelkou. Vrcholem návštěvy byl společný lidový tanec, který české a slovenské děti spolu 
secvičily. Ten pak předvedly na školní talentové soutěži Schoolmania. Zpátky na Slovensko naši 
noví známí odjížděli 16. února unavení, ale nadšení. 

10.58. Skanzen v Kouřimi 

V pondělí 19. 3. navštívili žáci 6. A a 7. B skanzen v Kouřimi. Nejdříve si s průvodcem prohlédli 
jednotlivá stavení a připomněli si velikonoční zvyky a tradice našich předků. Poté si měli možnost 
vyrobit z připraveného materiálu velikonoční vajíčko. Na závěr si koupili na památku malý 
suvenýr. I přes chladné počasí se akce vydařila. 

10.59. Temelín a zámek Hluboká nad Vltavou 

Ve čtvrtek 15. 3. 2018 se žáci 9. a 8. tříd zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny Temelín. Po 
dvouhodinové přednášce se přesunuli autobusem do Hluboké nad Vltavou, kde se nachází státní 
zámek Hluboká, který navštívili.  

10.60. Máme zlato a jsme přeborníci okresu 

V prvních dvou březnových týdnech probíhala kvalifikace na KSD ZŠ 2018 v sálové kopané  
v kategorii 6. – 7. třída. Hrálo celkem 15 škol rozdělených do tří skupin. Naši borci suverénně 
vyhráli svou skupinu, kde vyhráli všechny zápasy s celkovým skóre 19:0. V šestičlenném finále 
pak odehráli další čtyři utkání, ve kterých opět nedostali ani jediný gól a pouze jednou remizovali 
0:0. Zaslouženě tak získali zlaté medaile. Zlatí hoši: Ondřej Jahoda, Marek Soukup, Vojta Nehasil, 
Michal Fíla, Matěj Oliva, Martin Novák, Jan Vyčítal, Michal Pacovský, Lukáš Müller, Přemek Kvasil, 
Vojtěch Kupka a Milan Koky. 
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10.61. Příběhy našich sousedů 

 Tři týmy z naší školy se zúčastnily 
projektu Příběhy našich sousedů. Při 
slavnostních prezentacích naši žáci 
představili životní příběhy Miloše 
Kima Houdka, Vladislava Součka a 
Jiřího Šafaříka. Ve velké konkurenci 
vybojovali naši sedmáci  – Michal 
Fíla, Adéla Hanesová, Anna Pátková a 
Karel Vašák 2. místo (nejlepší 
umístění z kolínských škol). 
Zaslouženou odměnu převzali 
z rukou místostarosty města Mgr. 
Michaela Kašpara. Poděkování za 
úžasnou práci a skvělou prezentaci 
patří i Martině Ulrichové, Kristýně 

Jurčíkové, Nele Komárkové, Lindě Bucharové, Nikole Brunclíkové a Rozálii Pesslové.   

10.62. Udělení nejvyššího resortního vyznamenání  
         PhDr. Ivě Lokajové 

Ředitelka Základní školy Kolín V., PhDr. et Mgr. Iva Lokajová, převzala v Hlavním sále 
Valdštejnského paláce – sídle Senátu ČR nejvyšší resortní vyznamenání – Medaili Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

10.63. Den naruby 

K výročí narození Jana Ámose Komenského si děti s pedagogy  dne 28. 3. prohodily role. Předem 
si domluvily a připravily aktivity  do  jednotlivých vyučovacích hodin.  Někdo byl novým postem 
nadšen, jiný tvrdil, že stát před třídou by  v budoucnu nechtěl. Učitelům v lavicích bylo umožněno 
zavzpomínat si na pozici žáka. Někde museli trošku pomoci, ale všichni zapojení si zaslouží 
pochvalu. 

10.64. Noc s Andersenem 

V pátek 23. 3. 2018 odpoledne se třeťáci naší školy sešli v knihovně na sídlišti, aby zde prožili 
tradiční celostátní akci Noc s Andersenem. Jelikož se letošní akcí prolínalo téma ZVÍŘE, byla 
součástí noci nejen výtvarná a čtenářská dílna, ale také přednáška zoologa Regionálního muzea  
v Kolíně. 
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10.65. Úspěch školní družiny ve výtvarné soutěži 

Ve výtvarné soutěži na téma „Vidět a být viděn“ pořádané 
samostatným oddělením BESIP zvítězila v první kategorii 
Anežka Králová a Oliver Kurka, oba z 2. A a třetího oddělení 
ŠD.  
 
 
 
 
 
 

10.66. Veřejné čtení jmen obětí holocaustu v Kolíně 

Žákyně osmého ročníku se zúčastnily veřejného čtení jmen obětí holocaustu, které proběhlo na 
Karlově náměstí v Kolíně.  

10.67. Dětská scéna 2018 

Žákyně 6. A Aneta Čepeláková a Kristýna Koděrová reprezentovaly ve čtvrtek 5. 4. 2018 naši školu 
na okresním kole recitační soutěže Dětská scéna. 
Aneta soutěžila s úryvkem z Deníku malého poseroutky, Kristýna s básní Morseova abeceda. 
V nemalé konkurenci nás velmi pěkně zastoupily a načerpaly zkušenosti pro příští rok. 

10.68. Zápis do 1. tříd 

Na naší škole probíhaly, stejně jako i jinde v Kolíně, 
zápisy do 1. tříd pro školní rok 2018-2019. Ve čtvrtek i 
v pátek se zapsalo 52 dětí – budoucích prvňáčků, což je 
pro školu velkým úspěchem. Ve „spádové oblasti“ je 
totiž evidováno jen 19 dětí. Do prvních tříd se tak 
zapsalo o 174% více dětí, než bylo dáno. Děkujeme 
rodičům za jejich volbu, velký dík patří vyučujícím  
1. stupně i všem, kteří se na přípravě a realizaci zápisu 
podíleli. 
 

10.69. Čtenářský klub s Marií Bořkovcovou 

Ve středu 19. 4. 2018 proběhlo v našem čtenářském klubu zajímavé setkání se spisovatelkou Marií 
Bořkovcovou, která nám přiblížila současnou komiksovou tvorbu. Představila nám čtyři silné 
příběhy mladých lidí, zároveň nám nastínila i  vznik komiksového vyprávění a vysvětlila správné 
čtení takového příběhu. Dívky měly spoustu otázek, rozvinula se diskuse nad problémy  
v rodinách, ve společnosti obecně.  
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10.70. Poděkování od institutu Terezínské iniciativy 

Vážená paní ředitelko, 
jménem Institutu Terezínské iniciativy, který je organizátorem Veřejného čtení jmen obětí 
holocaustu – Jom ha-šoa, bych ráda poděkovala  Vaší škole za aktivní účast na včerejší akci.  
Jom ha-šoa se konal v České republice již potřinácté, z toho počtvrté v Kolíně za podpory města a 
pod záštitou místostarosty, Mgr. Michaela Kašpara. 
Akcí chceme nejen připomenout památku někdejších občanů naší země, kteří nepřežili rasové 
vyvražďování, ale  zároveň připomenout hodnoty, jako jsou respekt, úcta k druhému a lidská 
důstojnost. V neposlední řadě pak přispět k oživení paměti jednotlivých měst, které se do 
veřejného čtení zapojují. 
Věřím, že Vašim žákům, resp. žákyním, je účast na takovéto akci přínosem. My jim za jejich aktivitu 
velice děkujeme. Stejně tak i paní učitelce. 

Marie Smutná, Institut Terezínské iniciativy 

10.71. Den země ve školní družině i ZŠ 

Školní družina navázala na školní projekt ŠVP – Den Země. Žáci tvořili výrobky ke Dni Země, 
v odděleních si povídali o naší Zemi a o Vesmíru. Před školou kreslili křídami obrázky na téma 
Vesmír a vše o něm. Podívali se na odborné ošetření milióntého stromu (jilmu u naší školy) 
evidovaného Arboristickou akademií v programu „Stromy pod kontrolou“. Žáci z přírodovědného 
semináře pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Tvrzníkové pro družinu připravili pořad o ekologii 
a o zvířatech v nouzi. Čtvrté oddělení navštívilo ve Společenském domě v Kolíně k příležitosti Dne 
Země výstavu, kde žáci plnili tematické úkoly. 
Dne 23. 4. 2018 proběhl na naší škole projektový Den Země. Všechny třídy se se svými třídními 
učiteli zaměřili na ochranu životního prostředí. Někteří pomáhali udržet okolí Labe čisté, jiní 
poznávali stromy a keře, nechyběla ani diskuze o ekologických problémech. Projektový den byl 
zakončen návštěvou  filmového představení Planeta Česko. 

10.72. Úspěch ve výtvarné soutěži 

Ve výtvarné soutěži na téma „Lidé a železnice“, kterou pořádala Kolínská řepařská drážka, získala 
1. místo Dominika Krylová z III. oddělení školní družiny.  

10.73. Hlídky mladých zdravotníků obsadily 3. a 5. místo 

Ve čtvrtek 3. května se dva soutěžní týmy z naší školy zúčastnily soutěže v poskytování první 
pomoci – Hlídka mladých zdravotníků. Ve velké konkurenci dvanácti týmů  druhého stupně 
obsadili naši žáci krásné 3. a 5. místo.  

10.74. Úspěchy žáků v matematické soutěži 

Jako každý rok, i letos se naše škola zúčastnila soutěže Matematický klokan 2018. Žáci řešili 
zadané úlohy ve čtyřech kategoriích: 
CVRČEK  – 2. a 3. ročník,  KLOKÁNEK –  4. a 5. ročník, BENJAMÍN 6. a 7. ročník, KADET – 8. a 9. 
ročník. 
Opět byli nejúspěšnější nejmenší CVRČCI. Ti byli nejúspěšnějšími nejen v okresním kole, ale i  
v krajském a celorepublikovém. 



Výroční zpráva 2017/2018 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 52 ~ 

Byli to Dora Titěrová a Vojtěch Švarc, kteří získali plný počet bodů, a to 90. V těsném závěsu za 
nimi byla Pavelína Suchová se 72 body, což stačilo na okresní kolo. 

10.75. Soutěž o nejkrásnější květinový ostrůvek pořádaný OC 
FUTURUM Kolín 

Naše žákyně obhájily své loňské první místo. Opět zvítězily v soutěži O nejkrásnější květinový 
ostrůvek pořádané OC FUTURUM KOLÍN a získaly hlavní cenu – poukázky na 10 000 Kč. 
Blahopřejeme všem, poděkování patří i paním vychovatelkám – především Veronice Ulrichové. 

10.76. Projekt Erasmus+ - návštěva Polska 

V týdnu od 13. do 19. května 2018 se žáci a učitelé naší školy opět vypravili dělat čest škole i Kolínu 
v rámci projektu Erasmus+ Borders in Europe: Ancient Limits, New Opportunities. Tentokrát jsme 
jeli do polského městečka Pobiedziska, kde jsme se setkali s žáky a učiteli z ostatních partnerských 
zemí, tedy Slovinska, Španělska, Portugalska, Itálie a samozřejmě Polska. 
Školu tentokrát reprezentovali Kristýna Koděrová ze 6. A, Jan Doležal a Marek Soukup z 6. B,  
z učitelů Mgr. Tereza Kronusová a Mgr. Jiří Mejda. Žáci opět předvedli prezentaci, kterou si 
připravili, tentokrát na téma polské geografie. Během týdne stráveného v Polsku jsme stihli 
navštívit Hnězdno, Poznaň a dokonce i německé hlavní město, Berlín. Vzhledem k tomu, že celý 
projekt je zaměřen na hranice v Evropě a jejich přeměny, ve všech městech, která jsme navštívili, 
jsme absolvovali návštěvu muzea s programem zvoleným k tomuto tématu. Žádná nuda to však 
nebyla, muzea byla interaktivní, využívala moderní technologie a děti se tak zábavnou formou 
seznámily s hlavními milníky (nejen) polské historie. 
Naši žáci i učitelé díky projektu znovu získali jedinečnou možnost nahlédnout do kultury cizí země 
a poznat, jak se žije u našich sousedů.  

10.77. Ozdravný pobyt Pastviny 

Ve dnech 9. – 11. května se třída 5. A vypravila k přehradě Pastviny do Orlických hor. První den 
jsme v Letohradě prozkoumali strašidelnou jeskyni a poznali draka Kyšperáka. Odpoledne nás 
čekala návštěva Muzea řemesel a cesta autobusem na Pastviny. Ubytováni jsme byli v chatkách 
hned nad potůčkem, u kterého děti moc rády dováděly. Druhý den jsme po výborném obědě 
vyrazili na pěší túru. Zvládli jsme ujít asi 8 km a cestou nás stihla osvěžit i krátká bouřka. Po večeři 
jsme zapálili táborák, zahráli si nějaké hry a opekli si topinky se sýrem a kečupem. V pátek 
dopoledne nás čekalo vyhodnocení hry o poklad, kterou jsme hráli po celé tři dny. Poklad si 
nakonec odnesla každá skupina, i když někteří to neměli zrovna jednoduché. V poledne jsme si 
nacpali bříška dukátovými buchtičkami s krémem, které nám připravila úžasná paní kuchařka, a 
vyrazili jsme zase na cestu. Tentokrát domů. 

10.78. Projekt Erasmus+ Slovensko – Folk Traditions – United in  
Diversity 

Ve dnech 20. 5. – 25.5. 2018 jsme se zúčastnili projektu Erasmus+, který se konal na Slovensku. 
Cestovali jsme vlakem, po příjezdu do Turčianských Teplic se děti ubytovaly v rodinách a paní 
učitelky se seznámily se svými slovenskými a španělskými kolegy. Všichni jsme se přesunuli do 
obce Mošovce, kde se nachází i naše partnerská škola. 
V pondělí jsme zažili velmi milé přivítání ve vestibulu školy, kde nás pohostily slovenské děti  
v krojích a přivítaly nás tradičním chlebem a solí a zazpívaly školní hymnu.  
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Dopoledne jsme si prohlédli školu a zúčastnili se vyučování ve třídách. Po obědě ve školní jídelně 
jsme si prohlédli Mošovce s rodným domem národního buditele Jána Kollára, muzeum řemesel, 
místní kostel a zámek. Odpoledne proběhlo setkání se starostou obce a posezení českých, 
slovenských a španělských učitelů v lázních Turčianské Teplice. 
V úterý dopoledne jsme navštívili vyučovací hodiny, děti předvedly prezentace o svých zemích a 
napsaly si test v anglickém jazyce. Po obědě jsme autobusem jeli do Turčianských Teplic na 
prohlídku města a vycházku parkem, kde si děti pochutnaly na zmrzlině. 
Ve středu nás čekal celodenní výlet na Oravu. Navštívili jsme Muzeum oravské dědiny v Zuberci, 
kde děti plnily různé úkoly a dozvěděly se spoustu nových informací o lidových řemeslech. Potom 
jsme se přesunuli na Oravský hrad, který je velmi rozlehlý a podařilo se nám tady překonat 660 
schodů. Děti absolvovaly prohlídku v anglickém jazyce. 
Ve čtvrtek nás čekala účast na 23. ročníku pěvecké soutěže Mošovský sedmohlások, kde jsme 
účinkovali se svým tanečním představením. Také španělské a slovenské děti předvedly svá 
povedená folklorní představení. Odpoledne jsme společně poseděli ve školní jídelně spolu s rodiči, 
učiteli a dětmi. 
V pátek jsme se navzájem učili své tradiční národní tance, navštívili jsme místní mateřskou školu 
a velkým zážitkem pro nás byla návštěva místní pekárny Fatran. 
Celý týden utekl jako voda a my odjíždíme obohaceni nejen o spoustu úžasných zážitků, ale i 
poznatků o folkloru a tradicích zúčastněných zemí. 

10.79. Smile suits creative teachers 

Uspěli jsme v dalším mezinárodním projektu ERASMUS + v aktivitě KA1  „Smile suits creative 
teachers“. 
Tento projekt navazuje na dlouholetou zkušenost naší školy s mezinárodními projekty. Vzhledem 
k plánovanému zavádění metody CLIL a výuce matematiky metodou profesora Hejného jsme se 
rozhodli projekt zaměřit nejen na jazykovou vybavenost učitelů, ale i získání nových zkušeností  
s výukou matematiky moderním a kreativním způsobem. Kromě stínování na Slovensku a  
ve Slovinsku (zaměřené zejména na výuku matematiky, matematickou gramotnost atd.) a práci  
s žáky se SVP plánujeme také metodické kurzy ve Velké Británii pro aprobované učitele 
anglického jazyka. 

10.80. Pasování na čtenáře – 1. A a 1. B 

Ve středu a ve čtvrtek první červnový týden proběhlo v našich prvních třídách 
slavnostní pasování na čtenáře. 
Děti přišli podpořit nejen rodiče, babičky a dědečkové, ale také král Jan I., který bedlivě sledoval 
celý program. Děti čekalo několik zkoušek, než ke slavnostnímu pasování došlo. Nejprve 
předvedly pásmo básniček a písniček z pera J. Žáčka. Následovalo promítání krátkého videa, kde 
měly děti za úkol odpovídat na záludné otázky, např. Proč mají hodiny ručičky? Proč se medvědi 
neopalují? Jejich spontánní odpovědi všechny zúčastněné velmi pobavily. Poté každý přečetl část 
pohádky O rybáři a staré botě rovněž od J. Žáčka. Nakonec došlo k slavnostnímu pasování na 
čtenáře. Děti si odnesly pamětní list, přihlášku do knihovny, placku „Jsem čtenář“ a doufejme, že i 
prima zážitek. 

10.81. Senecura Seniorcentrum Kolín a my 

Ve čtvrtek 31. května jsme my - Veronika Dubská, Veronika Janková, Lenka Loužilová, Martina 
Ulrichová, Kristýna Jurčíková, Tereza Csemiová, Tereza Svobodová, Karolína Čížková, Kateřina 
Růžičková, Laura Lahodová a Vítek Ulrich –  odnesli dárečky, které mohli žáci i rodiče nosit do 
sbírky pro seniory. Navštívili jsme domov důchodců na Husově náměstí.  
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Seniorům jsme předvedli krátký hudební program. Zazpívali jsme jim písničku Koulelo se koulelo, 
jedna z žákyň jim zahrála na housle, připravili jsme si pro ně i ruskou píseň, vystoupení jsme 
zakončili hrou na klarinet. Seniorům se program líbil, ale největší radost měli z toho, že jsme si s 
nimi nakonec zahráli stolní hry a popovídali jsme si s nimi. Žáci byli také nadšeni a zaměstnanci 
domu nám ihned nabídli další návštěvu. Myslíme si, že jsme tento dům nenavštívili naposled. 

10.82. 3. místo naší školy v konečném pořadí Kolínských 
sportovních dnů 

KOLÍNSKÉ SPORTOVNÍ DNY 2018 
KONEČNÉ OFICIÁLNÍ POŘADÍ ŠKOL – 3. MÍSTO 
KONEČNÉ POŘADÍ ŠKOL PODLE ZISKU MEDAILÍ – 3. MÍSTO – 12 zlatých, 13 stříbrných a 8 
bronzových 
ATLETIKA – konečné pořadí – 3. místo 
FLORBAL – konečné pořadí – 1. místo 
FOTBAL – konečné pořadí – 1. místo 
KORFBAL – konečné pořadí – 3. místo 
PLAVÁNÍ – konečné pořadí – 3. místo 
BASKETBAL – konečné pořadí – 2. místo 
CYKLISTIKA – konečné pořadí – 3. místo 

10.83. Záchranná služba Kolín 

15. června se žáci 6. – 9. ročníku, kteří navštěvovali kroužek První pomoci a vzorně reprezentovali 
naši školu ve zdravotnické soutěži Hlídka mladých zdravotníků, dočkali odměny – navštívili 
Záchrannou službu v Kolíně. Paní záchranářka se zvídavým dotazům věnovala téměř dvě hodiny. 

10.84. Beseda v knihovně 

Dne 12. 6. se žáci devátých tříd zúčastnili besedy v Městské knihovně Kolín. Tématem byli čeští 
významní autoři píšící po roce 1989. Na závěr besedy si žáci ověřili nově nabyté informace v kvízu. 
Součástí návštěvy byla i prohlídka dětského oddělení knihovny a seznámení s knihovním 
katalogem. 

10.85. Adaptační kurz 4. a 6. ročníků na Sázavě 

V termínu od 12. do 15. června 2018 se žáci VI. B a IV. B účastnili adaptačního kurzu  
v Chřenovicích. Během čtyř dnů se žáci učili lépe spolupracovat, navázali lepší vztahy nejen mezi 
sebou, ale i s vyučujícími a žáky čtvrtého ročníku. 
Žáci se zúčastnili nejen mnoha aktivit zaměřených na kooperaci, vylepšení vztahů a zlepšení 
třídního klimatu, ale také sportovali (proběhl i turnaj v různých sportech a skupinová hra na 
schovávanou), absolvovali téměř 25kilometrovou túru a stezku odvahy (každý si mohl vybrat, zda 
půjde sám, nebo ve dvojici). 
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10.86. První místo v literární soutěži 

Dne 8. 6. 2018 proběhlo v sídle Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v Kolíně 
vyhlášení soutěže Požární ochrana očima dětí. V její literární části letos své loňské prvenství 
obhájil Adam Patočka z 6. B. V pátek odpoledne tak převzal z rukou velitele kolínského hasičského 
sboru diplom, medaili a zaslouženou odměnu.  

10.87. 7. A – cyklovýlet 

V pátek 22. 6. po spaní ve škole, odevzdání učebnic a zopakování pravidel silničního provozu jsme 
vyrazili na kolech lesem na soutok Labe a Cidliny. Cestou jsme zvládli informace z naučné stezky 
a na zpáteční cestě po cyklostezce  zmrzlinu. 

10.88. 9. B – kurz předcházení závislostem v Ruprechticích 

Kurz předcházíme závislostem proběhl v termínu 18. – 20. 6. v Broumovském výběžku.  

10.89. Slavnostní udělování sportovních cen za rok 2018 

Dne 25. 6. 2018 se na naší škole předávaly sportovní ceny za školní rok 2017-2018. Předávajícími 
a čestnými hosty byli za BC Kolín David Machač a Filip Rytina, za atlety reprezentantka ČR v hodu 
kladivem Kateřina Šafránková. 
 

https://www.5zskolin.cz/2018-06-25/slavnostni-udelovani-sportovnich-cen-za-rok-2017-2018/
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11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2017-2018 se inspekční činnost uskutečnila formou inspekčních elektronických 
zjišťování prostřednictvím elektronických formulářů ČŠI v systému InspIS DATA. Tato forma 
elektronického zjišťování nahrazuje v dané záležitosti inspekční činnost na místě. 
5. 12. 2017 - mezinárodní šetření TALIS 
6. 3. 2018 - šetření mediální gramotnost 
28. 5. 2018 - 31. 5. 2018 proběhla kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 
písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a kompletní inspekce, která byla zaměřena na 
získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků, o činnosti škol zapsaných do školského 
rejstříku podle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení 
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou 
podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, zjišťování a 
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích 
programů; zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) a jeho 
souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) 
školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
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12. Soutěže školního roku 2017/2018 

12.1. Zapojení žáků do soutěží 

Žáci školy byli připravováni do soutěží v mnoha předmětech. Tradičně se děti účastnily těchto 
olympiád: matematické, zeměpisné, dějepisné, v českém a anglickém jazyce. 
Významných úspěchů dosáhli žáci ve výtvarných soutěžích a literárních soutěžích.  
Z matematických soutěží jsme se účastnili následujících soutěží: Pythagoriáda, Klokan, Klokánek, 
Cvrček, PLUS +. 

12.1.1. I. A 

Michal Sobotík – školní umístění logické olympiády (1. místo) 

12.1.2. I. B 

Lidmila Kvasilová – školní umístění logické olympiády (2. místo) 
Magdaléna Kadlecová - školní umístění logické olympiády (2. místo) 

12.1.3. II. A 

Ondřej Fér – reprezentace školy v pěvecké soutěži 
Anežka Králová – umístění ve výtvarné soutěži Besipu „Vidět a být viděn“ 
Oliver Kurka - umístění ve výtvarné soutěži Besipu „Vidět a být viděn“ 

12.1.4. II. B 

Jiří Mensatoris – výtvarná soutěž pořádaná HZS – Hasiči (1. místo) 
Ella Nováková - výtvarná soutěž pořádaná HZS – Hasiči (2. místo) 
Viktorie Krausová - výtvarná soutěž pořádaná HZS – Hasiči (3. místo) 

12.1.5. III. B 

Dora Titěrová – celostátní kolo matematické soutěže „Klokan“ (1. místo), školní umístění logické 
 olympiády (1. místo) 
Vojtěch Švarc - celostátní kolo matematické soutěže „Klokan“ (1. místo) 
Dominika Krylová – Řepařská drážka „Lidé na železnici“ (1. místo) 

12.1.6. V. B 

Adéla Šotolová – reprezentace školy v pěvecké soutěži 
Jan Figar – školní umístění logické olympiády (2. místo) 
Filip Machek - školní umístění logické olympiády (3. místo) 

12.1.7. VI. A 

Kristýna Koděrová – zdravotnická soutěž „Hlídka mladých zdravotníků“ (5. místo), účast na  
 okresním kole recitační soutěže „Dětská scéna“ 
Aneta Čepeláková – účast na okresním kole recitační soutěže „Dětská scéna“, školní umístění  
logické olympiády (3. místo) 
Přemysl Kvasil – školní umístění logické olympiády (1. místo) 
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12.1.8. VI. B 

Adam Patočka – literární část – „Požární ochrana očima dětí“ (1. místo) 
Laura Lahodová – zdravotnická soutěž „Hlídka mladých zdravotníků“ (3. místo), umístění ve  
fotografické soutěži města Kolína 
Marek Soukup – školní umístění logické olympiády (2. místo) 

12.1.9. VII. A 

Karel Vašák – projekt – „Příběhy našich sousedů“ (2. místo) 
Michal Fíla - projekt – „Příběhy našich sousedů“ (2. místo) 
Adéla Hanesová - projekt – „Příběhy našich sousedů“ (2. místo) 
Anna Pátková - projekt – „Příběhy našich sousedů“ (2. místo) 

12.1.10. VII. B 

Linda Bucharová – účast na projektu „Příběhy našich sousedů“ 
Nicol Brunclíková - účast na projektu „Příběhy našich sousedů“ 
Rozálie Pesslová - účast na projektu „Příběhy našich sousedů“ 
Lucie Janková – zdravotnická soutěž „Hlídka mladých zdravotníků“ (3. místo) 

12.1.11. VIII. B 

Karel Moravec - zdravotnická soutěž „Hlídka mladých zdravotníků“ (5. místo), umístění ve  
fotografické soutěži města Kolína (4. místo) 
Karolína Křečková - zdravotnická soutěž „Hlídka mladých zdravotníků“ (5. místo) 
Kateřina Kukalová - zdravotnická soutěž „Hlídka mladých zdravotníků“ (5. místo), „Dětský čin  
roku“ (1. místo) 
Marek Thürner – postup do finále („Dětský čin roku“) 

12.1.12. IX. B 

Anna Dvořáková - zdravotnická soutěž „Hlídka mladých zdravotníků“ (3. místo) 
Martina Ulrichová - zdravotnická soutěž „Hlídka mladých zdravotníků“ (3. místo), účast na  
 projektu „Příběhy našich sousedů“  
Veronika Janková - zdravotnická soutěž „Hlídka mladých zdravotníků“ (3. místo) 
Nela Komárková - zdravotnická soutěž „Hlídka mladých zdravotníků“ (5. místo), účast na 
 projektu „Příběhy našich sousedů“ 
Kristýna Jurčíková – účast na projektu „Příběhy našich sousedů“ 
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13. Sportovní úspěchy 

FLORBAL 4. - 5. třída - 3. místo 
4. A - Tomáš Vytlačil 
5. B - Tereza Beranová, Jan Figar, Filip Machek, Kristýna Mészárosová,Matěj Pacovský, Tomáš 
Pěnkava, Jiří Svoboda, Matěj Škramovský 
ATLETICKÝ TROJBOJ 4. - 5. třída 
Tomáš Pěnkava (2x 1. místo), Laura Netyková (1. místo), Radek Novák (3. místo), Veronika 
Dohaničová (3. místo) 
PŘESPOLNÍ BĚH 6. - 7. třída dívky 3. místo 
Adéla Hanesová, Anna Pátková, Vanessa Valentová, Antonie Záhorová, Rozálie Pesslová, Kristýna 
Koděrová 
FLORBAL 6. - 7. třída chlapci 3. místo (postup na KSD 2018) 
7. A - Michal Fíla, Lukáš Muller, Martin Špírek 
7. B - Ondřej Jahoda, Vojtěch Kupka, Vojtěch Nehasil, Martin Novák, Matěj Oliva, Jakub Pacovský, 
Jan Vyčítal 
FLORBAL 6. - 7. třída dívky 1. místo (postup na krajské finále) 
7. A - Vendula Benešová, Kristýna Csémiová, Aneta Hálová, Adéla Hanesová,Tereza Hosová, 
Natálie Sochorová, Vanessa Valentová, Antonie Záhorová 
7. B - Veronika Kellerová, Rozálie Pesslová 
KRAJSKÉ FINÁLE – KUTNÁ HORA – 6. místo 
FLORBAL 8. - 9. třída chlapci 5. místo (postup na KSD 2018) 
FLORBAL 8. - 9. třída dívky 4. místo (postup na KSD 2018) 
NEJRYCHLEJŠÍ PÁŤÁK 
1. místo – Laura Netyková 
2. místo – Tomáš Pěnkava 
3. místo – Tereza Beranová 
VÁNOČNÍ LAŤKA 
1. místo – Anna Pátková 
3. místo – Antonie Záhorová 
4. místo – Marek Soukup, 6. místo – Michal Vacek 
SÁLOVÁ KOPANÁ 6. – 7. třída 1. místo (postup na KSD 2018) 
SÁLOVÁ KOPANÁ 8. – 9. třída 6. místo (postup na KSD 2018) 
OSECKÁ LAŤKA 1. místo - Anna Pátková 
BASKETBAL 8. – 9. třída chlapci - 5. místo 
BASKETBAL 8. – 9. třída dívky - 6. místo 
POHÁR ROZHLASU 6. – 7. třída dívky -  3. místo 
 6. – 7. třída chlapci - 9. místo 
MCDONALDS CUP 1. – 3. třída - 4. místo 
 4. – 5. třída - 6. místo 

13.1. KSD 2018 – výsledky 

1. místo – 3. ZŠ Kolín 123,5 
2. místo - 7. ZŠ Kolín 120,5 
3. místo – 5. ZŠ Kolín 112 
33 medailí – 12x zlato, 13x stříbro, 8x bronz 
1. místo – fotbal, florbal 
3. místo – atletika, plavání, cyklistika, korfbal, volejbal 
5. místo – házená, volejbal 
7. místo – stolní tenis 
11. místo – aerobic 
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AEROBIC 
7. místo – Karla Protivínská, 14. místo – Karolína Křečková 
STOLNÍ TENIS 
4. místo – Filip Machek Nicola Hladíková 
4. místo – David Nehasil Nela Komárková 
HÁZENÁ – 5. místo 
VOLEJBAL 
4. místo - Agáta Kadlecová, Eliška Kubíčková (2. třída) 
6. místo – Šimon Soukup, Jáchym Černý (2. třída)  
8. místo – Patočka, Soukup, Pícha 
BASKETBAL 
1. místo – 6. - 7. třída dívky 
2. místo – 6. - 7. třída chlapci 
4. místo – 8. - 9. třída chlapci 
7. místo – 8. - 9. třída dívky 
KORFBAL 
5. místo – 1. - 3. třída 
5. místo – 4. - 5. třída 
FOTBAL 
1. místo – 4. - 5. třída 
1. místo – 6. - 7. třída 
2. místo – 1. - 3. třída 
6. místo – 8. - 9. třída 
FLORBAL 
1. místo – 6. - 7. třída dívky 
1. místo – 8. - 9. třída chlapci 
2. místo – 4. - 5. třída 
4. místo – 6. - 7. třída chlapci 
6. místo – 8. - 9. třída dívky 
CYKLISTIKA 
1. místo – Hana Jurová 
2. místo – Antonín Jura 
4. místo – Karel Moravec 
6. místo – Tomáš Vytlačil 
7. místo – Šimon Hanes 
8. místo – Bára Dubová, Aneta Čepeláková 
9. místo – Jakub Kučeva 
10. místo – Vojta Švarc 
11. místo – Tereza Dubová 
PLAVÁNÍ 
1. místo - Anna Pátková 50 m VZ 
1. místo – Roman Vokoun 50 m prsa 
2. místo – Anna Pátková 50 m znak 
2. místo – Roman Vokoun 50 m znak 
2. místo – Karolína Hrušková 50 m znak 
2. místo – štafeta Pátková, Jurčíková, Vokoun, Koněrza 
3. místo – Karolína Hrušková 50 m VZ 
3. místo – Natálie Sochorová 50 m prsa 
3. místo – Kristýna Jurčíková 100 m VZ 
4. místo – Edita Rušidi 50 m prsa 
5. místo – Edita Rušidi 100 m VZ 
6. místo – Rostislav Posker 50 m VZ 
6. místo – Natálie Sochorová 50 m VZ 
6. místo – Laura Netyková 50 m prsa 
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6. místo – Kristýna Koděrová 100 m VZ 
7. místo – Rostislav Posker 50 m VZ 
ATLETIKA  
1. místo – Rozálie Pesslová 60 m 
1. místo – Tereza Beranová 60 m 
1. místo – Anna Pátková výška 
1. místo – Vanessa Valentová míček 
2. místo – Anna Pátková míček 
2. místo – Tomáš Pěnkava 60 m 
2. místo – Laura Netyková 60 m 
2. místo – Laura Netyková dálka 
3. místo – Kateřina Kukalová 60 m 
3. místo – Tereza Beranová 600 m 
3. místo – Tomáš Pěnkava dálka 
3. místo – Tereza Beranová míček 
3. místo – Tereza Beranová čtyřboj 
4. místo – Michal Vacek výška 
5. místo – Kristýna Jurčíková 800m 
6. místo – Laura Netyková 600m 
6. místo – Adéla Hanesová 800m 
6. místo – Tereza Beranová dálka 
7. místo – Kateřina Kukalová dálka 
8. místo – Tomáš Pěnkava míček 
8. místo – Laura Netyková čtyřboj 
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14. Akce školy 

Datum Akce Třídy 

4. 9. 2017 Zahájení školního roku 2017/2018 všechny třídy 

8. 9. 2017 Sportovní den 
Atletický stadion 9.00 - 11.00 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, druhý stupeň 

19. 9. 2017 SOŠ stavební Kolín   

21. 9. 2017 Atletický čtyřboj   

26. 9. 2017 Přespolní běh 
4. - 9. třida   

27. 9. 2017 Mezinárodní den jazyků všechny třídy 

29. 9. 2017 
Adaptační kurz 6. A, 6. B 

Exkurze Příbram 7. A 

2. 10. 2017 Dílny - exkurze 9. B 

4. 10. 2017 

Dravci - prezentace atletický stadion Kolín 
1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 
5. A, 5. B, druhý stupeň 

Exkurze - Blaník 4. A, 4. B 

Minifotbal - organizace AFK Kolín 9. A 

5. 10. 2017 Exkurze dílny SOU SPŠ stavební Kolín 9. A 

6. 10. 2017 Logická olympiáda   

9. 10. 2017 Bajaja - divadelní představení 2. A, 2. B 

10. 10. 2017 HZS Kolín - Ochrana člověka za mimořádných situací 3. A, 3. B 

11. 10. 2017 
Přírodovědný KLOKAN   

Přednášky sdružení PROSTOR   

13. 10. 2017 LOGICKÁ OLYMPIÁDA   

16. 10. 2017 Exkurze v dílnách SOU a SOŠ stavební Kolín 6. A 

17. 10. 2017 
Exkurze Pardubice 5. A 

Návštěva nemocnice 3. B 

18. 10. 2017 
Ryby -přednáška 7. A 

Exkurze v dílnách SOU a SOŠ stavební Kolín 6. B 

19. 10. 2017 Příběhy našich sousedů   

20. 10. 2017 Logická olympiáda   

25. 10. 2017 

Logická olympiáda   

Muž se železnou maskou - divadelní představení 
Vybraní žáci   

Exkurze Kuks 8. A, 8. B 

30. 10. 2017 Exkurze v dílnách SOU a SOŠ stavební Kolín 8. B 

31. 10. 2017 Beseda Sharlotta & Lucas & Blakkwood 5. A, 5. B, druhý stupeň 

1. 11. 2017 Exkurze v dílnách SOU a SOŠ stavební Kolín 7. A 

2. 11. 2017 Beseda - 1. republika 9. A, 9. B 
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Tvoření VOLNO 2. A 

7. 11. 2017 

Hasík - preventivní program hasičů Kolín 6. B 

Hasík - preventivní program hasičů Kolín 2. A 

Svatba - projekt 6. B 

9. 11. 2017 Turnaj - florbal   

15. 11. 2017 Exkurze v dílnách SOU a SOŠ stavební Kolín 6. B 

16. 11. 2017 
Turnaj ve florbale - dívky   

Archeoskanzen Všestary 6. A, 6. B 

22. 11. 2017 Vietnam - film - KINO 99 Kolín druhý stupeň 

23. 11. 2017 
Exkurze - SOU a SOŠ 8. B 

Turnaj florbal   

24. 11. 2017 Jsme přátelé preventivní program 7. A 

28. 11. 2017 

IPS - volba povolání 9. B 

IPS - volba povolání 9. A 

Florbal - okresní kolo   

29. 11. 2017 

IPS - volba povolání 9. A 

Zdobení stromečku ŠD Kino 99   

Betlémování - Kutná Hora 3. A, 3. B 

30. 11. 2017 Muzeum Pardubice - výtvarné tvoření 9. A, 9. B  

1. 12. 2017 Aurel Klimt - beseda   

4. 12. 2017 Turnaj ve florbale   

5. 12. 2017 Mikulášská nadílka 9. A, 9. B 

7. 12. 2017 Pečení cukroví ve škole 8. A, 8. B 

8. 12. 2017 Kino 99 - filmové představení Země druhý stupeň 

11. 12. 2017 

Dopravní výchova 5. A, 5. B 

Projekt Jarmark 7. A 

Projekt Jarmark 9. A, 9. B 

12. 12. 2017 

Dopravní výchova 4. A, 4. B 

Louskáček - divadlo Praha   

Vánoční jarmark + Den otevřených dveří 9. A, 9. B 

13. 12. 2017 

Exkurze v dílnách SOU a SOŠ stavební Kolín 8. A 

Betlémování - Kutná Hora 2. A, 2. B 

Vánoční laťka   

Krajské finále ve florbalu   

14. 12. 2017 

Kino 99 Kolín - filmové představení - Vánoční pohádka 2. A, 2. B 

Kino 99 Kolín - filmové představení - Vánoční pohádka 
3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 
druhý stupeň 

Adventní skanzen v Kouřimi 1. A, 1. B 

15. 12. 2017 Zpívání 2. A, 3. A, 3. B, 5. B 
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17. 12. 2017 Zpívání u stromečku   

18. 12. 2017 
Plavání 7. A 

Adventní Praha 9. B 

19. 12. 2017 Praha adventní 7. A, 7. B 

20. 12. 2017 
Návštěva psího útulku Alíkov 7. B 

Exkurze - Vánoční Praha - Královská cesta 8. A, 8. B, 9. A (chl.) 

21. 12. 2017 
Spaní ve škole 3. A, 3. B 

Spaní ve škole 7. A 

22. 12. 2017 Vánoční besídka všechny třídy 

8. 1. 2018 
Čas proměn - dívky 6. A, 6. B 

Lyžařský kurz   

9. 1. 2018 
Florbal - OA Kolín 9. A, 9. B 

Lyžařský kurz   

10. 1. 2018 Lyžařský kurz   

11. 1. 2018 Lyžařský kurz   

12. 1. 2018 Lyžařský kurz   

13. 1. 2018 Lyžařský kurz   

21. 1. 2018 Škola v přírodě 3. A, 3. B 

22. 1. 2018 Škola v přírodě 3. A, 3. B 

23. 1. 2018 Škola v přírodě 3. A, 3. B 

24. 1. 2018 
Městská policie - preventivní program 5. A 

Škola v přírodě 3. A, 3. B 

25. 1. 2018 
Městská policie - preventivní program 5. B 

Škola v přírodě 3. A, 3. B 

26. 1. 2018 Škola v přírodě 3. A, 3. B 

27. 1. 2018 Škola v přírodě 3. A, 3. B 

29. 1. 2018 
Soutěž ve skoku do výšky   

Divadlo Praha - Romeo a Julie 8. B 

31. 1. 2018 

Bruslení 5. A, druhý stupeň 

Slavnostní předávání vysvědčení 5. A, druhý stupeň 

Český rozhlas Praha   

6. 2. 2018 Dřevíčkova dílnička první stupeň 

7. 2. 2018 Dřevíčkova dílnička první stupeň 

8. 2. 2018 

Dopravní policie 5. A 

Dopravní policie 5. B 

Dopravní policie 5. A, 5. B 

Dřevíčkova dílnička 1. A, 2. A, 4. B 

9. 2. 2018 Bruslení 2. A, 2. B 

12. 2. 2018 Piškvorkiáda na 2. ZŠ Kolín 2. A 
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16. 2. 2018 Bruslení 2. A, 2. B 

20. 2. 2018 Olympiáda - Zeměpis 
Mgr. Tvrzníková   

22. 2. 2018 Olympiáda - Anglický jazyk 
Mgr. Polívka   

23. 2. 2018 Bruslení 2. A, 2. B 

5. 3. 2018 Exkurze - Městská policie Kolín 1. B 

6. 3. 2018 

Turnaj ve fotbale 
tělocvična 5. ZŠ, 6. - 7. ročník   

Exkurze - Městská policie Kolín 1. A 

8. 3. 2018 Exkurze Praha 9. A 

14. 3. 2018 

Turnaj ve fotbale - FINÁLE 
tělocvična 5. ZŠ, 6. - 7. ročník   

Turnaj v basketbale Český Brod   

15. 3. 2018 

Osecká laťka   

Exkurze Temelín 
9. A, 9. B + dopl. 8. roč. 8. B, 9. A, 9. B 

16. 3. 2018 Matematický klokan 
2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B,  
5. A, 5. B, druhý stupeň 

19. 3. 2018 Exkurze Skanzen Kouřim - 6. A + 7. B 6. A, 7. B 

20. 3. 2018 Basketbal   

22. 3. 2018 

Turnaj ve fotbale 
tělocvična 5. ZŠ, 8. - 9. ročník   

Regionální muzeum Kolín - program Hody, hody 2. A, 2. B 

27. 3. 2018 

Turnaj ve fotbale - FINÁLE 
tělocvična 5. ZŠ, 8. - 9. ročník 

  

Muzeum Kolín - exkurze 5. A 

28. 3. 2018 Senát ČR   

3. 4. 2018 
Muzeum Kolín 5. B 

Exkurze - Radnice Kolín 6. A, 6. B 

5. 4. 2018 

Beseda se zdravotníkem - Kroužek první pomoci   

Recitační soutěž   

Zápis do 1. ročníku   

6. 4. 2018 
Pythagoriáda - vybraní žáci - 5. - 8. ročník   

Zápis do 1. ročníku   

9. 4. 2018 Divadlo Kolín - Makový mužíček 2. A 

10. 4. 2018 IQ park Liberec 2. A, 2. B 

12. 4. 2018 Přijímací zkoušky - SŠ 9. A, 9. B 

16. 4. 2018 Přijímací zkoušky na SŠ 9. A, 9. B 

17. 4. 2018 Pedagogická rada   

18. 4. 2018 Výstava životního prostředí 2. A 

19. 4. 2018 
Program prevence 5. A 

Výstava životní prostředí Kolín 8. A, 8. B, 9. A 
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23. 4. 2018 

Planeta Země - filmové představení Kino 99 Kolín  všechny třídy 

Štafetový pohár - atletika   

Den země všechny třídy 

24. 4. 2018 Fotoateliér Josef Čáslava druhý stupeň (FaDT) 

25. 4. 2018 Preventivní program MP - Kolín 7. A 

26. 4. 2018 Preventivní program MP Kolín 7. B 

30. 4. 2018 Čarodějnický den 1. A, 1. B, 5. A 

2. 5. 2018 Třídní schůzka 4. B 4. B 

3. 5. 2018 Soutěž - hlídka mladých zdravotníků   

4. 5. 2018 Pohár Rozhlasu - žáci 7. a 8. tříd   

9. 5. 2018 Ozdravný pobyt Pastviny 5. A 

10. 5. 2018 
McDonald‘s cup - 4. a 5. ročník 9. B 

Ozdravný pobyt Pastviny 5. A 

11. 5. 2018 
McDonald‘s cup - 1. - 3. třída 9. B 

Ozdravný pobyt Pastviny 5. A 

12. 5. 2018 Vítání občánků - Mgr. Linda Čechová - 4. A   

14. 5. 2018 Mezinárodní seminář Polsko   

15. 5. 2018 Mezinárodní seminář Polsko   

16. 5. 2018 
Hrou proti AIDS - 8. A + 9. B 8. A, 9. B 

Testování MENZA - zajišťuje Mgr. Holá   

17. 5. 2018 Preventivní program - školní psycholog 5. A 

21. 5. 2018 Dopravní výchova - dopravní hřiště Kolín - 5. B 5. B 

22. 5. 2018 

Exkurze elektrárna a hydroelektrárna Kolín 8. A 

Hrou proti AIDS - 8. B, 9. A 8. B, 9. A 

Exkurze Atelier Strnad Kolín 
8. A (FaDT), 8. B (FaDT), 9. A 
(FaDT), 9. B (FaDT) 

23. 5. 2018 Dopravní hřiště - 5. A 5. A 

28. 5. 2018 

Okresní kolo Pythagoriády   

Škola v přírodě - Běleč nad Orlicí - II. A 2. A 

Škola v přírodě - IV. A - Medvědín - Dolní Mísečky 4. A 

Absolventské práce - 9AB 9. A, 9. B 

Věda a technika nás baví - projekt s SPŠ strojírenská 
Kolín 

  

29. 5. 2018 

Okresní kolo Pythagoriády Kolín   

Exkurze Atelier Strnad - FaDt -6. + 7. r 
6. A (FaDT), 6. B (FaDT), 7. A 
(FaDT), 7. B (FaDT) 

Škola v přírodě - Běleč nad Orlicí - II. A 2. A 

Škola v přírodě - IV. A - Medvědín - Dolní Mísečky 4. A 

Absolventské práce - 9AB 9. A, 9. B 
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Věda a technika nás baví - projekt s SPŠ strojírenská 
Kolín 

  

30. 5. 2018 

Škola v přírodě - Běleč nad Orlicí - II. A 2. A 

Škola v přírodě - IV. A - Medvědín - Dolní Mísečky 4. A 

Absolventské práce - 9AB 9. A, 9. B 

Věda a technika nás baví - projekt s SPŠ strojírenská 
Kolín 

  

31. 5. 2018 

Technické vyučování - projekt s SOŠ a SOU stavební 
Kolín 

8. A 

Preventivní zážitkový program 
práce s zážitkovou pedagogikou - školní psycholog Mgr. Strnadová 5. A 

Škola v přírodě - Běleč nad Orlicí - II. A 2. A 

Škola v přírodě - IV. A - Medvědín - Dolní Mísečky 4. A 

Věda a technika nás baví - projekt s SPŠ strojírenská 
Kolín 

  

1. 6. 2018 

Věda a technika nás baví - projekt s SPŠ strojírenská 
Kolín 

  

Škola v přírodě - IV. A - Medvědín - Dolní Mísečky 4. A 

Fotografování žáků školy   

Škola v přírodě - Běleč nad Orlicí - II. A 2. A 

4. 6. 2018 Kolínské sportovní dny   

5. 6. 2018 Kolínské sportovní dny   

6. 6. 2018 Kolínské sportovní dny   

7. 6. 2018 
Kolínské sportovní dny   

Exkurze Městská knihovna Kolín - 9. AB   

8. 6. 2018 Kolínské sportovní dny   

12. 6. 2018 

Knihovna Kolín - 9. AB - Mgr. M. Čechová 9. A, 9. B 

Kurz Předcházení závislostem - 6. B - Mgr. Kronusová, 
Mgr. Růžková 

6. B 

Výlet Staré Hrady - 1. A, 1. B 1. A, 1. B 

13. 6. 2018 

Liposoutěž matematika - Mgr. Horáčková   

Kurz Předcházení závislostem - 6. B - Mgr. Kronusová, 
Mgr. Růžková 

6. B 

Pohár kolínských medvědů - turnaj BC Kolín - Mgr. 
Polívka 

  

Výlet třídy 4. B - Chřenovice 4. B 

14. 6. 2018 

Výlet třídy 4. B - Chřenovice 4. B 

Výlet 5. B - Mgr. Olivová, J. Chlubná 5. B 

Kurz Předcházení závislostem - 6. B - Mgr. Kronusová, 
Mgr. Růžková 

6. B 

15. 6. 2018 

Exkurze Záchranná služba Kolín - Mgr. Hájková   

Kurz Předcházení závislostem - 6. B - Mgr. Kronusová, 
Mgr. Růžková 

6. B 
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Výlet třídy 4. B - Chřenovice 4. B 

18. 6. 2018 
Kurz předcházení závislostem - 9. B - Mgr. Novotná, 
Mgr. Tvrzníková 

9. B 

19. 6. 2018 

Kurz předcházení závislostem - 9. B - Mgr. Novotná, 
Mgr. Tvrzníková 

9. B 

Kurz předcházení závislostem Chřenovice 8. A, 8. B, 9. A 

20. 6. 2018 

Exkurze - Muzeum Kolín - 2. B - Mgr. Zatřepálková 2. B 

Školní psycholog - přednáška - 5. A 5. A 

Kurz předcházení závislostem Chřenovice 8. A, 8. B, 9. A 

Kurz předcházení závislostem - 9. B - Mgr. Novotná, 
Mgr. Tvrzníková 

9. B 

Historicko-zeměpisná vycházka po Kolíně - Mgr. 
Hájková, Mgr. M. Čechová 

6. A, 7. B 

21. 6. 2018 

Muzeum Kolín - 2. A - Mgr. Holá 2. A 

Kurz předcházení závislostem Chřenovice 8. A, 8. B, 9. A 

Školní výlet - ZOO Jihlava - 6. A, 7. B 6. A, 7. B 

22. 6. 2018 

Cyklovýlet Poděbrady - 6. A, 7. B 6. A, 7. B 

Kurz předcházení závislostem Chřenovice 8. A, 8. B, 9. A 

Cyklovýlet Poděbrady - Mgr. Tvrzníková - 7. A 7. A 

25. 6. 2018 

Slavnostní ocenění sportovních úspěchů 
2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B,  
5. A, 5. B, druhý stupeň 

Exkurze - Malá Skála 7. A 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 1. A, 1. B 

26. 6. 2018 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 6. B, 8. A, 9. A 

Akce třídy - Piknik na Viničáku - 4. A 4. A 

Exkurze - Malá Skála 7. A 

Ochrana člověka za mimořádných událostí – 6. A, 7. B 6. A, 7. B 

27. 6. 2018 
Den dětí 

první stupeň, 6. A, 6. B, 7. B,  
8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

Exkurze - Malá Skála 7. A 
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15. Údaje o prevenci sociálně nežádoucích jevů 

Minimální preventivní program ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 pro školní rok 2017/18 vycházel 
z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností na MPP předcházejících 
školních roků. 

MPP byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu celého školního roku 
byly získávány podklady pro jeho vyhodnocení. 

Program byl schválen na pedagogické radě. Evaluace programu byla projednána 
pedagogickou radou. 

Hlavní cíle programu zůstaly stejné jako v předchozích letech a kladly si za cíl především: 
 rozvíjet osobnostní kvality žáků (vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, 

stanovení si reálných cílů v životě, poznání sebe sama, k zvládání stresů, dovednostem 
řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek) 

 formování postojů a vytváření pozitivního sociálního klimatu školy 
 výchova k zodpovědnosti a zdravý životní styl 
 vytváření prostoru pro smysluplné využívání volného času 
 boj proti zneužívání návykových látek 
 snižovat rizika narušující zdraví a vývoj žáků 
 poskytování kvalitních informací 
 zaměřit se na vyskytování takových jevů, jakými jsou např. kriminalita, delikvence, 

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

 zvyšovat odolnost mládeže vůči těmto jevům: předcházení užívání návykových látek, 
včetně alkoholu a tabáku, nebo alespoň posunout setkání s návykovými látkami do 
pozdějšího věku, kdy je organismus odolnější, snížení či zastavení experimentování  
s návykovými látkami apod. 

 optimalizace vztahů mezi žáky a učiteli (důvěra v učitele) 
Charakteristika cílové skupiny – osob, na které je směrován MPP: cílovou skupinou jsou žáci 

naší školy. Ve svém celku se jedná o skupinu osob s poměrně nízkou mírou rizika výskytu projevů 
rizikového chování. Z tohoto důvodu je minimální preventivní program školy zaměřen na 
primární prevenci. 

Primární prevence zahrnuje: 
a) výchovné působení na žáky během vyučování v jednotlivých předmětech 
b) zážitkové sociální učení, pravidelné volnočasové aktivity, vícedenní adaptační kurzy a 

kurzy Předcházíme závislostem, spolupráce s odborníky v sociální a zdravotní problematice a 
všechny ostatní aktivity popsané v MPP 

c) spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci žáků, spočívající v jejich informovanosti o primární 
prevenci a dění ve škole 

d) poradenství poskytované přímo ve škole nebo ve spolupráci se specializovanými 
zařízeními 

V rámci MPP byl i nadále kladen důraz na pozitivní ovlivňování klimatu školy, komunikaci, 
kooperaci a zdravý životní styl. Základním předpokladem k jeho účinnosti bylo aktivní zapojení 
všech žáků třídy a pedagogických pracovníků školy, včetně školního psychologa, speciální 
pedagožky, metodičky prevence a výchovné poradkyně, kteří byli s průběhem a výsledky 
programu seznamováni. Nejen na začátku, ale i během školního roku se snažíme na základě 
monitoringu o zmapování tendencí jednotlivých tříd a následnou práci s třídními kolektivy a 
skupinami žáků. Využíváme k tomu řadu psychosociálních her, které jsou zaměřeny na 
komunikaci, naslouchání, vztahy, zařazení do skupiny, kontakt, přátelství, sebeúctu a sebevědomí, 
důvěru, soucit, práci s emocemi, hry na uvolnění napětí, potlačení agrese, umění spolupráce, na 
zažití úspěchu pro každého, řešení problémů aj. Pro ty kolektivy, kde se vyskytují výraznější 
problémy, sestavujeme plán, podle kterého se se třídou dále postupuje.  
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Třídní učitelé spolupracují s rodiči a využívají dle potřeby i možnosti třídnických hodin, které 
jsou zaměřené na vytváření důvěry a na podporu otevřené komunikace mezi žáky ve třídě. 

Také v letošním školním roce jsme ve škole uskutečnili projekty, které se v rámci prevence 
rizikového chování žáků osvědčily a v některých z nich i nadále pokračovat. S úspěchem se setkaly 
zejména celoškolní projekty napříč školou – Den jazyků, Jarmark, Den Země a další. 

V případě potřeby konzultace se třídní učitel může obrátit na užší preventivní tým, který tvoří 
ředitelka školy, výchovná poradkyně, školní psycholog a speciální pedagožka. 

Preventivní bloky primární prevence vedla v průběhu roku školní psycholožka Mgr. Milena 
Strnadová. 

Prevenci rizikového chování žáků, týkající se především šikany a zneužívání drog, je na naší 
škole věnována velká pozornost. Toto téma prolíná řadou předmětů. Část cílů MPP byla 
naplňována především v rámci předmětů: člověk a jeho svět, přírodopis, výchova ke zdraví, etická 
výchova, tělesná výchova, v českém jazyce zejména ve slohu a čtení. Při výuce pedagogové 
uplatňovali různé metody práce – skupinové činnosti, dramatizace, sociální hry, diskuse, projekty, 
besedy, exkurze apod. Některé programy byly zaměřeny na prevenci agresivity a šikany ve třídě, 
vzájemné poznávání jedinců v kolektivech žáků. Jiné se věnovaly nebezpečí zneužívání 
návykových látek, především škodlivosti kouření, které se u mladých lidí v poslední době velmi 
rozšířilo. 

V rámci rozšíření preventivních aktivit pořádáme Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd. Mezi další 
realizované kurzy patří Jak se bránit drogám a předcházet závislostem. Byl realizován Adaptační 
kurz pro žáky 6. ročníku a kurz Předcházíme závislostem pro žáky 9. ročníku. Výjezdový kurz měl 
za cíl stmelení třídy a prohloubení vzájemné důvěry mezi žáky. Oba kurzy byly kladně hodnoceny 
pedagogy i žáky. 

V uplynulém roce jsme řešili různé drobné vztahové problémy v různých třídách. Vzhledem  
k mnoha mimoškolním akcím, které škola pořádá, znají třídní učitelé i jiní vyučující žáky dobře, a 
zvládají tak odhalit vznikající problémy v zárodku. Velmi se nám osvědčila úzká spolupráce  
s rodiči, spolupracujeme i s OSPOD. Jednotliví učitelé řeší konkrétní problémy nejdříve sami  
v rámci svých kompetencí, dále pak ve spolupráci s MP, výchovným poradcem, psychologem a 
vedením školy. Dále jsou nápomocni v primární prevenci přímo ve svých vyučovacích hodinách 
při probírání témat souvisejících s prevencí, při svých dozorech v prostorách školy, organizování 
mimoškolních akcí a svou mimoškolní činností a poskytují MP součinnost při realizaci MPP 
(plánování přednášek apod.). Jako přínosné se jeví i třídnické hodiny na 2. stupni ZŠ. 

Třídní učitelé poukazovali především na neplnění školních povinností, nerespektování 
autorit, zvyšující se agresivitu a používání vulgarismů mezi žáky. V jednotlivých případech se 
objevily tendence šikany žáků na druhém stupni a taktéž šikany učitelů a slovního napadání 
pedagogických pracovníků. Tyto jevy jsme hned řešili. V poslední době se setkáváme i  
s kyberšikanou, tj. zneužíváním informačních technologií - slovním napadáním prostřednictvím 
internetu (nejčastěji Facebook). I v tomto roce jsme zaznamenali tendence některých žáků  
k záškoláctví a velké množství zameškaných hodin ve vyučování. 

V rámci specifické primární prevence pokračovala úzká spolupráce s MP Kolín. Žáci měli 
možnost absolvovat nejenom interaktivní besedy a programy, ale i navštívit služebnu MP a 
zhlédnout provoz kamerového systému města. Zúčastnili se též soutěží připravených MP. 
Spolupráce pokračovala i s o.s. Prostor Kolín a PPP Kolín. 

K informovanosti o prevenci docházelo na pedagogických poradách, učitelům byly k dispozici 
DVD s odbornou tématikou, odborné publikace a časopisy. Spolupráce s rodiči probíhala formou 
třídních schůzek a individuálních konzultací. Rodiče i žáci mohli využít webových stránek školy a 
schránky důvěry. 

V rámci nespecifické prevence se nám velmi osvědčily návštěvy divadla, besedy, sportovní 
soutěže a turnaje – viz přehled akcí. Zajišťujeme pro žáky besedy, dotazníková šetření a projekty, 
organizujeme školení pedagogů. Škola nabízí řadu volnočasových aktivit (více než 30 kroužků), 
které jsou s tímto programem propojeny. Nutno podotknout, že v rámci prevence a umožnění 
návštěvy kroužků co nejvíce žákům byl v naší škole stanoven minimální poplatek ve výši 150,- Kč 
na celý školní rok na všechny kroužky. Tím je umožněna návštěva zájmových kroužků všem 
žákům, tedy i žákům ze sociálně slabého prostředí, kteří by jinak trávili svůj volný čas na ulici.  
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Žáci mají možnost navštěvovat školní knihovnu, která je zdarma k dispozici všem žákům a 
pracovníkům školy. Sportovní vyžití umožňuje žákům školní tělocvična (aktivně je využívána i  
v době přestávek). 

Důležitým prvkem MPP byla činnost Školního parlamentu. Během roku se scházeli členové 
Školního parlamentu, aby řešili své připomínky k chodu školy, podávali své návrhy, řešili 
průběžně problémy, které se ve škole vyskytly, přenášeli informace ze strany vedení školy ke 
spolužákům. Samostatně zorganizovali několik celoškolních projektů – Odpoledne plné her, 
Netradiční účesy, Čarodějnický den, Výlet do minulosti atd. 

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 Kolína. 

Naše škola obdržela v listopadu 2017 významné ocenění od Nadačního fondu Josefa Luxe.  
V rámci celostátní soutěže Program podpory Etické výchovy pro rok 2017 se umístila na 2. místě 
v republice. Nejlépe hodnocené školy získaly i finanční příspěvek. Etická výchova se na škole 
vyučuje již několik let a je významnou součástí prevence v naší škole. 

MPP se pro školní rok 2016/2017 ukázal jako fungující, dané krátkodobé cíle se podařilo 
splnit a na dlouhodobých cílech neustále pracujeme jak ve vyučování, tak ve výchovném procesu. 
Při řešení sociálně patologických jevů jsme úspěšně spolupracovali s rodiči daných žáků či dle 
nutnosti s odbornými institucemi. Akcemi školy se nám podařilo pokrýt většinu širokého spektra 
sociálně patologických jevů, nabízíme našim žákům jak teoretické poznatky v oblasti prevence, 
tak smysluplné trávení volného času i bohatý program v rámci vyučování. 
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16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických   
pracovníků 

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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16.1. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 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. 

  



Výroční zpráva 2017/2018 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 88 ~ 

16.2. Kurzy a semináře v rámci DVPP 

16.2.1. 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 – Vzdělání pro budoucnost - 
konference 

AŘZŠ PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

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

Projekt KIPR – inkluze – práce školního 
poradenského pracoviště 

NUOV PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Konference Škola pro budoucnost – budoucnost 
pro školu 

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

GDPR Město Kolín PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

GDPR pro školství – praktické návody EQUICA PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 
Mgr. Jan Chvojka 

Konferenci pro ředitele mateřských, základních a 
středních škol k 30. výročí programu Erasmus 

DZS PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 
Mgr. Jan Chvojka 

KIPR – práce s žáky se SVP NÚV PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 
Mgr. Jan Chvojka 

Výjezdní seminář pro ředitele škol - SEČ VISK PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 
Mgr. Jan Chvojka 

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

Profesní průprava zástupců ředitele  - Škola a 
právo 

NIDV Mgr. Jan Chvojka 

Profesní průprava zástupců ředitele . - 
Organizace pedagogického procesu 

NIDV Mgr. Jan Chvojka 

Profesní průprava zástupců ředitele  - Pracovní 
právo 

NIDV Mgr. Jan Chvojka 

Profesní průprava zástupců ředitele  - 
Administrace a financování 

NIDV Mgr. Jan Chvojka 

Pracovní setkání MAP MAP Kolín PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

BOZP 
Firma BOZP - 

Benešová 
Mgr. Jan Chvojka 
PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Vybrané problémy z aplikace právních předpisů v 
oblasti řízení školství v roce 2018 

PARIS PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 
  

Workshop - Příběhy našich sousedů (Jak natočit 
pamětníka?) 

Post Bellum Mgr. Jan Chvojka 



Výroční zpráva 2017/2018 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 89 ~ 

Konference o Etické výchově MŠMT a nadační 
fond Josefa Luxe 

PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Workshop - Příběhy našich sousedů Post Bellum Mgr. Jan Chvojka 

Konverzační kurz anglického jazyka Julie Prevrátil PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Útočník ve škole Asociace bezpečná 
škola 

PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

16.2.2.  Pedagogičtí pracovníci 

BOZP BOZP – smluvní firma Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Anglický jazyk pro pedagogy Mgr. Zuzana Šmahelová 
Mgr. Kateřina Novotná 

Učitelé školy 

Využití CLIL ve vyučování Mgr. Zuzana Šmahelová 
Mgr. Kateřina Novotná 

Učitelé školy 

Práce s žáky se SPU – metody, 
hodnocení žáků se SVP 

NÚV – projekt KIPR Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Plány pedagogické podpory, 
individuální vzdělávací plány 

Mgr. Vlasta Dubinová Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Školní nekázeň Společně k bezpečí Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Školní šikanování Společně k bezpečí Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Kopaná ČMFS Mgr. Vladimír Zeman 

GDPR ve školství EQUICA Mgr. Vladimír Zeman 
Mgr. Dana Tvrzníková 
Mgr. Šárka Růžková 
Mgr. Aleš Polívka 
Mgr. Vladimír Zeman 
Mgr. Šárka Fantová 

Mc Donald’s Cup ČMFS Mgr. Vladimír Zeman 

Erasmus – zahraniční stáž 
job-shadowing – Slovensko 

ZŠ Mošovce Mgr. Irena Königsmarková 

Erasmus – zahraniční stáž 
job-shadowing – Slovensko 

ZŠ Mošovce Mgr. Kateřina Novotná 

Erasmus – zahraniční stáž 
job-shadowing – Slovensko 

ZŠ Mošovce Ing. Ivo Vypler 

Erasmus – zahraniční stáž 
job-shadowing – Polsko 

ZŠ Pobiedziska Mgr. Tereza Kronusová 

Erasmus – zahraniční stáž 
job-shadowing – Polsko 

ZŠ Pobiedziska Mgr. Jiří Mejda 

Erasmus – zahraniční stáž 
job-shadowing – Portugalsko 

ZŠ Mogadouro Mgr. Tereza Kronusová 
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Erasmus – zahraniční stáž 
job-shadowing – Portugalsko 

ZŠ Mogadouro Mgr. Kateřina Novotná 

Erasmus – zahraniční stáž 
job-shadowing - Slovinsko 

ZŠ Veržej Mgr. Tereza Kronusová 

Erasmus – zahraniční stáž 
job-shadowing Slovinsko 

ZŠ Veržej Mgr. Klára Horáčková 

Seminář pro schválené žadatele 
Erasmus+, Praha 

DZS Mgr. Tereza Kronusová 

E-learning > Základy 
programování a robotiky pro děti 
od fy Intellectus 

NIDV Mgr. Jiří Mejda 

CKP Dílna čtení CKP Základní škola Kolín V., 
Mnichovická 62 

Učitelé školy 

Workshop - Příběhy našich 
sousedů 

Post Bellum Mgr. Šárka Hájková 

Formativní hodnocení, Praha RWCT Praha Mgr. Michaela Holá 

Workshop - Příběhy našich 
sousedů (Jak natočit pamětníka?) 

Post Bellum Mgr. Šárka Hájková 

Setkání vedoucích CKP Nová škola Mgr. Šárka Růžková 

Společné setkání CKP Nová škola Mgr. Eva Nováková 

CKP Čtenářská dílna s nečtenáři CKP Základní škola Kolín V., 
Mnichovická 62 

Učitelé školy 

Umíme žít bez odpadů? EKOABECEDA Praha Mgr. Dana Tvrzníková 

Rozvoj matematické gramotnosti 
v praxi, ZŠ Ostroměř 

e-learningový kurz Mgr. Michaela Holá 

Volba metod výuky a úprava 
organizace, obsahu, hodnocení a 
forem výuky u žáků s ADHD 

NÚV Praha Mgr. Dana Tvrzníková 

ČŠI - Inspirace pro zkvalitňování 
výuky v hodinách matematiky a 
přírodovědy, Praha 

ČŠI Mgr. Ivana Banasinská 

Setkání VP - legislativní změny - 
Odb. SŠ podnikatelská Kolín 

PPP Kolín Mgr. Šárka Růžková 

CKP Čtenářství žáků se SVP CKP Základní škola Kolín V., 
Mnichovická 62 Učitelé školy 

CKP Čtení v jiných předmětech CKP Základní škola Kolín V., 
Mnichovická 62 Učitelé školy 

CKP Čtení z etiket CKP Základní škola Kolín V., 
Mnichovická 62 Učitelé školy 
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Školení BOZP Odborná firma BOZP - 
Benešová Všichni pracovníci školy 

CKP Dílna čtení CKP Základní škola Kolín V., 
Mnichovická 62 Učitelé školy 

GDPR EQUICA Praha Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

CKP Čtenářská lekce - Jiří žáček CKP Základní škola Kolín V., 
Mnichovická 62 Učitelé školy 

Setkání vedoucích CKP - Praha, Nová škola - ZŠ Květnov. 
povstání 

Mgr. Eva Nováková 
Mgr. Šárka Růžková 

Výuka tělesné výchovy a školská 
legislativa 

NIDV 
Mgr. Vladimír Zeman 

Vzájemné hospitace, čtenářská 
gramotnost, matematická 
gramotnost, 
CLIL – systém 3S 

Základní škola Kolín V., 
Mnichovická 62 

Učitelé školy 

Jak v praxi na badatelsky 
orientovanou výuku (BOV) v 
přírodovědných předmětech 

NIDV Praha Mgr. Dana Tvrzníková 
Mgr. Šárka Hájková – bude 
realizováno červen 2018 
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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 2016/2017 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. 
 

Vyučující Zájmová činnost Den a čas Poznámka 

Monika Čechová 
Čtenářský klub  
Albatros, Fragment 

v průběhu celého 
školního roku 

 

Iva Lokajová 
Dramatizace anglických 

pohádek 
středa 7.15 - 7.45 3. - 6. ročník 

Michaela Holá Flétna středa 7.00 - 7.35 2. - 3. ročník 

Karel Jelínek Florbal 

úterý 
15.10 - 
16.00 

1. stupeň 

pondělí 7.00 - 7.45 2. stupeň 

Vladimír Zeman Fotbal úterý 
15.15 - 
16.00 

2. - 5. ročník 

Šárka Růžková Internetové kluby 

úterý - pátek 
 

7.00 - 7.45 

Iva Lokajová 
Klub zvídavě zvědavého 

diváka 
v průběhu celého 

školního roku 
1× - 4×  ročně, návštěvy 
divadelních představení 

Irena 
Königsmarková 

Korfbal středa 
13.00 - 
14.15 

 

Aleš Polívka Košíková denně 7.00 - 7.45 kromě pondělí 

Veronika Ulrichová Kreativní tvoření středa 
15.00 - 
16.00 

 

Miroslava Průšová 
Dáša Dusová 

Lehká atletika 
lichý 
pátek 

13.30 - 
14.30 

1. stupeň 

Iva Zatřepálková Logoprevence 
středa 
pátek 

7.15 - 7.45 1. - 2. ročník 

Ivana Banasinská 
Klára Horáčková 

Matematický klub I. pondělí 
11.45 - 
13.15 

uzavřená skupina 

Ivana Banasinská Matematický klub II. čtvrtek 7.10 - 7.40 1. stupeň 

Linda Čechová Odpoledne s písničkou středa 
13.45 - 
14.15 

1. - 3. ročník 
vyšší ročníky dle dohody 
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Vyučující Zájmová činnost Den a čas Poznámka 

Jana Chlubná Papírová tvoření úterý 
14.30 - 
15.30 

1. stupeň 

Jiří Mejda PC hry pondělí 
14.30 - 
15.15 

1. stupeň 

Vychovatelky ŠD Poškolák 

pondělí – pátek 
1. stupeň 
500 Kč za pololetí 

odpoledne 

Tereza Kronusová Procvičování AJ úterý 7.10 - 7.40 2. stupeň 

Šárka Hájková První pomoc čtvrtek 7.15 - 7.45 2. stupeň 

Monika Čechová 
Příprava k přijímacím 
zkouškám z ČJ 

středa 7.00 - 7.45 9. ročník 

Klára Horáčková 
Příprava k přijímacím 
zkouškám z M 

pátek 7.00 - 7.45 9. ročník 

Dana Tvrzníková Ruský jazyk dle dohody 2. stupeň 

Yvona Svobodová 
Šití - módní doplňky z 
textilu 

pondělí 
14.30 - 
15.30 

3. - 9. ročník 

Šárka Růžková Školní knihovna čtvrtek 
14.00 - 
15.00 

  

Dana Tvrzníková Turistický kroužek 
pátek 14.00 

příprava, sobota 
akce 

4. - 9. ročník, 2× měsíčně 

Jana Marková Vaření 
sudé 

pondělí 

13.30 - 
14.15 rozdělení do skupin 

proběhne při prvním 
setkání 14.15 - 

15.00 

Klára Horáčková Volejbal středa 
15.00 - 
16.00 

1. stupeň 

Markéta Skalická Výtvarný kroužek čtvrtek odpoledne  

Ivo Vypler Zajímavá fyzika dle dohody  

Jaroslava 
Urbancová 

Zajímavá matematika čtvrtek 7.00 - 7.45 6. - 8. ročník 

 



Výroční zpráva 2017/2018 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 94 ~ 

18. Zpráva o činnosti školní družiny  

Školní rok 2017/2018 ve školní družině začal dne 4. září 2016. Bylo zapsáno 150 žáků a 
otevřeno pět oddělení: 
 I. oddělení – vychovatelka Iveta Švarcová 
 II. oddělení – vychovatelka Veronika Ulrichová 
 III. oddělení -vedoucí vychovatelka Dáša Dusová 
 IV. oddělení – vychovatelka Yvona Svobodová 
 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 2017/2018 vychází ze školního vzdělávacího programu ŠVP pro 
školní družinu – Hrajeme si s úsměvem. Součástí ŠVP jsou projekty ŠD. Plán je vyvěšen na 
webových stránkách školy v sekci pro školní družinu. 

Na začátku školního roku se žáci seznámili s vnitřním řádem ŠD a školy, s režimem ve školní 
družině, s hygienickými návyky a stolováním ve škole a v nedaleké jídelně. Byli poučeni  
o bezpečnosti a chování při cestě do jídelny. Prvňáčky jsme provedli školou a seznámili s okolím 
školy. 

V projektu „My jsme kamarádi“ jsme se zaměřili na kamarádské vztahy, vzájemnou pomoc 
mezi sebou a vytváření pohodového kolektivu ve skupinách. 

V rámci dalšího projektu ŠVP „Poznáváme své město“ jsme poznávali město na tematických 
vycházkách. Druhé oddělení si prohlédlo zajímavosti na Karlově náměstí a prožilo hrátky na sněhu 
pořádané ČMSS. Třetí a čtvrté oddělení z Práchovny nahlíželo na známé památky z výšky. Třetí a 
páté oddělení se vydalo do lesoparku v Borkách, kde si zahrálo hry na dětském hřišti. Druhé, třetí 
a páté oddělení při vycházkách kontrolovalo miniknihovničku na Kmochově ostrově. 

Počasí nám přálo, proto jsme hojně využívali školní zahradu ke sportovním aktivitám žáků. 
Velmi oblíbená je stále tělocvična. 

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

Také letos jsme navázali na spolupráci s kolínským kinem. Nabídku programu Kino99 využilo 
druhé, třetí, čtvrté a páté oddělení. Do Otevřeného klubu Céčko šlo druhé oddělení. 

V září se druhé, třetí a čtvrté oddělení účastnilo výtvarné soutěže pořádané Městskou 
knihovnou v Kolíně s názvem „Kolín Ferdy Mravence“. 

Na konci měsíce jsme se připravovali na V. ročník výstavy pro veřejnost ke Dni zvířátek  
s názvem „Ptačí svět“. 

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

Světový den zvířat jsme ve školní družině oslavili hned na začátku října výstavou výtvarných 
prací pro veřejnost. Letošní, již V. ročník jsme nazvali „Ptačí svět“. Zároveň paní vychovatelky 
připravily pro žáky doprovodný program. První a třetí oddělení se podívalo na pohádku o dvou 
králíčcích, kterou připravilo čtvrté oddělení. Ve třetím a čtvrtém oddělení si žáci zahráli tematické 
hry a kvízy o zvířátkách. Ve druhém a pátém oddělení besedovali s vedoucí psího útulku v Kolíně, 
paní Alicí Vlkovou. Třetí a čtvrté oddělení se šlo za pejsky do „Alíkova“ i podívat. 

„Ve zdravém těle zdravý duch“ je projekt ŠVP školní družiny. Pro sportovní aktivity jsme 
hojně využívali školní hřiště se zahradou a taktéž oblíbenou tělocvičnu. 

Podzimní přírodu jsme si užili na tematických vycházkách. Přidali jsme k tomu oslavu Dne 
stromů. Hodně zajímavostí se první a třetí oddělení dozvědělo na besedě s Ing. Martinem 
Gregorem, DiS., který si pro žáky připravil prezentaci o stromech a společenství stromů. V Borkách 
byl pro páté oddělení nachystán program s názvem Lesní pedagogika. Také jsme vyzdobili chodby 
školy výkresy dětí s podzimní tématikou. 
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 Otevřený klub Céčko navštívilo třetí a páté oddělení. Na dětských filmech v kolínském kině 
byla všechna oddělení školní družiny. První oddělení navštívilo Regionální muzeum v Kolíně  
s programem Muzeum dětem. Druhé oddělení uspořádalo postřehové odpoledne s názvem Den 
puzzlí. Čtvrté oddělení se seznámilo s provozem městské knihovny a besedovalo o knihách a 
autorech píšících pro děti. Páté oddělení dvakrát vařilo ve školní kuchyňce dobroty. Druhé a páté 
oddělení uspořádalo sbírku plyšáků pro dětské oddělení nemocnice v Kolíně. 

Poslední týden v říjnu byl ve znamení Halloweenu. Ve druhém a pátém oddělení se dlabaly 
dýně a v ostatních odděleních žáci tvořili halloweenské obrázky pro výzdobu tříd a chodeb školy. 
Druhé oddělení uspořádalo Halloweenskou party a páté oddělení si zahrálo tematické hry. 

Na konci měsíce jsme besedovali o státním svátku - Den vzniku samostatného 
československého státu. Žáci byli poučeni o bezpečnosti a chování během podzimních prázdnin a 
o státním svátku. 

Na začátku listopadu oslavovalo podzim první oddělení Halloweenským odpolednem a třetí 
oddělení Podzimní slavností. Na vycházkách jsme sledovali proměny přírody a vybarvení listů 
stromů. Druhé, třetí, čtvrté a páté oddělení zkontrolovalo miniknihovničku na Kmochově ostrově. 

Zdraví jsme si utužovali pohybovými aktivitami na školním hřišti a v tělocvičně. Taktéž jsme 
si připomněli důležitá telefonní čísla. 

V listopadu jsme navštívili Kino99 a Otevřený klub Céčko. Druhé a páté oddělení uspořádalo 
Den puzzlí. Páté oddělení vařilo dobroty ve školní kuchyňce. Třetí oddělení bylo v TechCentru a 
oslavilo 60. let Krtečka od autora Zdeňka Milera.  

Připomněli jsme si státní svátek Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 1989. 
Žáci byli poučeni o bezpečnosti a chování o tomto svátku. 
Během tohoto měsíce jsme začali s projektem ŠVP – příprava na Vánoční jarmark. Vytvářeli 

jsme výrobky pro celoškolní akci a Den otevřených dveří naší školy. 
Druhé a páté oddělení připravovalo vánoční výzdobu kolínského kina a vyzdobilo Kino99 na 

advent a vánoční svátky. Taktéž tvořilo ozdoby na stromek do soutěže O nejkrásnější vánoční 
stromek ve Futuru. První, třetí a čtvrté oddělení připravovalo výzdobu vánočního stromku v atriu 
školy. 

Na začátku prosince se v odděleních pořádaly Čertovské reje a Mikulášská odpoledne. 
V adventním čase žáci tvořili výrobky pro Vánoční jarmark, podíleli se na vánoční výzdobě 

tříd a chodeb. První, třetí a čtvrté oddělení v atriu školy zdobilo „Stromek splněných přání“. Druhé 
a páté oddělení ozdobilo vánoční stromek ve Futuru, kde probíhala soutěž „O nejkrásnější vánoční 
stromek“. 

V Den otevřených dveří si všechna oddělení prohlédla kostel sv. Víta u naší školy. Zvyky a 
tradice Vánoc si přiblížilo třetí a čtvrté oddělení návštěvou Regionálního muzea s programem 
„Vánoce v měšťanském domě“. 

Do naší školy byl pozván scénárista, režisér a animátor pan Aurel Klimt, který nám povídal  
o jeho animovaných filmech a o vzniku posledního filmu Lajka. 

Všechna oddělení byla v kolínském kině. V Otevřeném klubu Céčko bylo čtvrté oddělení. 
Druhé a páté oddělení vařilo ve školní kuchyňce a peklo vánoční cukroví.  

Abychom měli silná a zdravá těla, chodili jsme ven na školní hřiště a do tělocvičny. V prosinci 
jsme se účastnili výtvarné soutěže pro Konto Bariéry s názvem „Místo, kde bydlím“, které pořádaly 
Lužánky – středisko volného času. 

Před Vánocemi jsme pořádali vánoční besídky, vítali zimu a loučili se se starým rokem. 
Paní vychovatelky žáky poučily o bezpečnosti a chování o vánočních prázdninách. 
Na začátku nového roku jsme po škole uspořádali průvod Tří králů. Všem přítomným jsme 

popřáli hodně štěstí a zdraví v roce 2018. 
Měsíc leden nepřál radovánkám na sněhu ani na ledu. Přesto jsme chodili ven a využívali 

školní hřiště a zahradu k pohybovým aktivitám. 
V projektu ŠVP školní družiny „Poznáváme své město“ jsme si tříbili znalosti a vědomosti  

o Kolíně. Třetí a čtvrté oddělení si znalosti Kolína prověřilo na poznávací vycházce a druhé 
oddělení si o Kolíně povídalo u řeky Labe. 

V Otevřeném klubu Céčko bylo první, druhé, třetí a čtvrté oddělení. Kino99 Kolín navštívila 
všechna oddělení.  
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Pro třetí oddělení připravila Mgr. Milena Strnadová, školní psycholožka, hry na rozvíjení 
přátelství a utužování kolektivu. Třetí oddělení oslavilo vysvědčení „Zábavným vysvědčením“.  

Do naší školy přijel kouzelník Robert Navaro a vykouzlil pro žáky školní družiny kouzelnické 
vystoupení s názvem „Kouzelník a zlobivé míčky“. 

 Začátek února byl ve znamení Dobývání kostkovaného světa – turnaji v dámě. V této stolní 
hře zvítězili tito žáci: z prvního ročníku Eliška Adámková, z druhého ročníku Matyáš Kuta,  
ze třetího ročníku Alena Hanková a ze čtvrtého a pátého ročníku Dominika Plachá. Gratulujeme. 

Masopustní veselí jsme si ve školní družině přiblížili karnevalem – což je projekt ŠVP školní 
družiny. Tělocvična se proměnila v taneční sál a začal karnevalový rej. Tancovalo mnoho 
princezen, princů, dalších pohádkových postaviček, bojovníků, zvířátek… Pro všechny účastníky 
byly připravené soutěžní disciplíny, kde si prověřili rychlost, postřeh, bojovnost a šikovnost. Za 
splněné úkoly si všichni zasloužili odměnu. Děkujeme rodičům za vyrobené masky, za odměny 
KPŠ a také děkujeme čtvrťákům a páťákům za výpomoc u disciplín. 

Svátek svatého Valentýna jsme oslavili tvořením srdíčkových přáníček. Druhé oddělení pro 
žáky uspořádalo Valentýnský bál, třetí oddělení Srdíčkové odpoledne a páté oddělení Valentýnské 
vaření. 

Všechna oddělení navštívila kolínské kino a Otevřený klub Céčko. V Regionálním muzeu 
zaměřeném na Masopust bylo první oddělení. Čtvrté oddělení vařilo ve školní kuchyňce a prožilo 
hravé odpoledne s Mgr. Strnadovou. 

V únoru jsme si sněhu moc neužili, ale zato jsme využili školní hřiště a tělocvičnu  
k pohybovým aktivitám. 

První, druhé a třetí oddělení se účastnilo výtvarné soutěže pořádané samostatným oddělením 
BESIP na téma „Vidět a být viděn“ a první, druhé, třetí a čtvrté oddělení Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice 2018 na téma „Voda (nad zlato)“ a druhé oddělení Mezinárodního 
projektu „Děti kreslí mír“. 

Před jarními prázdninami, které byly letos koncem února, paní vychovatelky poučily žáky  
o bezpečnosti a chování během těchto prázdnin. 

Celý měsíc březen jsme si povídali o knihách, četli jsme si z knih zapůjčených ve školní 
knihovně nebo přinesených z domova. Na chodbách školy se často využívalo čtenářské posezení 
k individuálnímu čtení nebo prohlížení nabízených knih. Projekt ŠVP školní družiny „Čtení nás 
baví“ žáky bavilo. 

Jarní probuzení bylo ve znamení pohybových aktivit na školním hřišti nebo v tělocvičně. 
První jarní den oslavilo druhé a třetí oddělení vycházkou spojenou s loučením se se zimou 

vhozením „Morany“ do Labe. Chodby školy jsme vyzdobili rozkvetlými jarními motivy. Taktéž 
jsme oslavili Světový den vody. 

V kolínském kině a v Otevřeném klubu Céčko byla všechna oddělení. V kuchyňce vařilo čtvrté 
a páté oddělení. Čtvrté oddělení navštívilo výstavu s názvem „Jak se žilo za císaře Pána“  
v Regionálním muzeu v Kolíně, kde byla pro žáky připravena prezentace a tematické hry. 

Ve výtvarné soutěži pořádané samostatným oddělením BESIP na téma „Vidět a být viděn“ se 
umístili v první kategorii na předních místech žáci Oliver Kurka a Anežka Králová z 2. A (třetí 
oddělení).  

Na konci měsíce jsme se připravovali na velikonoční svátky. Před velikonočními prázdninami 
byli žáci poučeni o bezpečnosti a chování o prázdninách a velikonočních svátcích. 

Po velikonočních prázdninách, které byly na začátku dubna, jsme si povídali o regionálních 
prožitcích Velikonoc. 

Pro zápis do první třídy jsme vyzdobili školu a vyrobili drobné dárky pro budoucí prvňáčky. 
V dubnu – Měsíci bezpečnosti jsme si osvojovali základy první pomoci, zásady správného 

chování na komunikacích a zaměřili se na prevenci úrazů. 
Začali jsme hodně chodit ven na vycházky, kontrolovat miniknihovničku na Kmochově 

ostrově, využívat okolní dětská hřiště k utužování těla sportem a spontánním pohybem. Pro 
atletickou průpravu nám sloužila také tělocvična. 

První, druhé a třetí oddělení se účastnilo výtvarné soutěže vyhlášené Klubem pro obnovu 
Kolínské řepařské drážky, letos na téma „ Lidé na železnici“. Tuto výtvarnou soutěž vyhrála 
Dominika Krylová ze třetího oddělení. Gratulujeme. 
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Druhé oddělení připravilo ve Futuru květinový ostrůvek pro soutěž s názvem „O nejkrásnější 
květinový ostrůvek“. Po celý měsíc se o něj pečlivě starali. 

Otevřený klub Céčko navštívilo druhé, třetí, čtvrté a páté oddělení. V kině byla všechna 
oddělení. V kuchyňce peklo páté oddělení jablečný závin a slané pečivo. V TechCentru stavělo  
z konstruktivních stavebnic třetí oddělení. Páté oddělení si zkusilo nanečisto svatební obřad na 
Radnici v Kolíně. 

Den Země jsme oslavili kresbou křídami před školou a zaměřili se na téma „Vesmír a vše  
o něm“. Žáci z druhého stupně pod vedením paní učitelky Tvrzníkové pro školní družinu připravili 
ekologický pořad. Podívali jsme se na odborné ošetření milióntého stromu u naší školy – jilmu, 
evidovaného Arboristickou akademií v programu „Stromy pod kontrolou“. Čtvrté oddělení se 
účastnilo Výstavy o floře, fauně a životním prostředí v Městském společenském domě v Kolíně. 

Poslední akcí v dubnu byl celodružinový „Rej čarodějnic“, na který jsme pozvali i žáky ze 
školní družiny z 6. ZŠ Kolín. 

Na začátku května jsme besedovali o významných květnových dnech a žáky jsme poučili  
o bezpečnosti a chování během státních svátků. Také jsme si připomněli Den hasičů. 

Pro maminky k Svátku matek žáci vyráběli drobné dárečky. Mezinárodní den rodiny jsme 
oslavili povídáním a kresbou o rodině. 

V květnu bylo krásné počasí. Chodili jsme na vycházky a pozorovali kvetoucí přírodu kolem 
nás. Pravidelně jsme kontrolovali miniknihovničku na Kmochově ostrově. 

Všechna oddělení navštívila Kino99 v Kolíně. V Otevřeném klubu Céčko bylo páté oddělení.  
V Městské knihovně v Kolíně bylo dvakrát třetí a čtvrté oddělení. V Regionálním muzeu v Kolíně 
si prohlédlo výstavu na téma „Bitva u Kolína“ čtvrté oddělení. Druhé a čtvrté oddělení si poslechlo 
přednášku a praktickou ukázku první pomoci s paní Kukalovou - maminkou Barbory Kukalové  
z druhého ročníku. Děkujeme. Na Kmochově ostrově se seznámili třeťáci ze třetího oddělení a  
4. B a páťáci z druhého oddělení s činností Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbou, jako 
je např. stromolezení. 

Celý květen jsme plnili sportovní disciplíny v hodu na cíl, v člunkovém běhu a skoku do dálky 
z místa. Z každého ročníku byl vyhodnocen jeden chlapec a jedna dívka. 

Na začátku června jsme v odděleních oslavovali Mezinárodní den dětí uspořádáním 
„Pyžamové party“. Třetí oddělení ke Dni dětí navštívilo Dům důchodců v Kolíně a při „Setkání 
generací“ si žáci zahráli hry a kvízy společně s babičkami a dědečky. 

Při hudebních slavnostech Kmochova Kolína jsme si povídali o světoznámém skladateli 
dechové hudby Františku Kmochovi. 

Počasí bylo pěkné, chodili jsme často vycházky do nedalekého lesoparku Borky, na Kmochův 
ostrov a dětská hřiště blízko školy. Pravidelně jsme využívali naše školní hřiště a tělocvičnu  
k pohybovým aktivitám. Uspořádali jsme sportovní odpoledne pro naše žáky a pro žáky ze školní 
družiny při 6. ZŠ Kolín. Trénovali jsme skoky přes dlouhé švihadlo a vyhodnotili jednoho 
„Švihadlového prince“ a jednu „Švihadlovou princeznu“ z každého oddělení. 

V kolínském kině byla všechna oddělení, v Otevřeném klubu Céčko první a páté oddělení. 
Hravé odpoledne prožilo čtvrté oddělení se školní psycholožkou Mgr. Milenou Strnadovou. 

Na exkurzi Záchranné služby v Kolíně bylo první a třetí oddělení. Městskou knihovnu v Kolíně 
navštívilo čtvrté oddělení. Dopravní hřiště si užilo třetí oddělení. Výstavu výtvarných prací dětí  
v Základní umělecké škole v Kolíně si prohlédlo čtvrté oddělení. 

Připomněli jsme si první letní den a povídali si o plánech během prázdnin. 
Na konci června jsme uspořádali „Námořnické odpoledne“ a tím se rozloučili se školním 

rokem 2017/2018. 
Žáky jsme poučili o bezpečnosti a chování o prázdninách a popřáli jim krásné prázdniny. 
Letošní školní rok jsme úspěšně spolupracovali s Domem dětí a mládeže v Kolíně, hlavně  

s Otevřeným klubem Céčko. Pravidelně jsme chodili do kolínského kina na dětské filmy. 
Čtenářskou gramotnost jsme rozvíjeli čtením na pokračování v odděleních, využívali školní 

knihovnu a knihovničky na chodbách školy. Při vycházkách jsme kontrolovali miniknihovničku na 
Kmochově ostrově a častěji chodili do Městské knihovny v Kolíně. Navštěvovali jsme i 
TechCentrum při 6. ZŠ Kolín. Navázali jsme na spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně a 
využívali jejich nabídek. 
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Pokračovali jsme s návštěvami školní družiny z 6. ZŠ Kolín návštěvou kulturního pořadu, 
Rejem čarodějnic a sportovního odpoledne u nás v tělocvičně. 

Sportovním aktivitám jsme se věnovali v tělocvičně, na školním hřišti a při vycházkách. 
Děkujeme za dobrou spolupráci s vedením školy, s třídními učitelkami, se staršími žáky školy 

a s rodiči. 
Vypracovala Dáša Dusová, vedoucí vychovatelka ŠD 



Výroční zpráva 2017/2018 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 99 ~ 

19. Základní údaje o hospodaření školy 

PŘÍJMY:  

Prostředky od MÚ Kolín  2 580 450,00 Kč 

                  od MÚ Kolín – odpisy budov    379 322,00 Kč 

                  od MŠMT 1 7 320 501,00 Kč 

 

Projekt – uč. znak 33 050       

Účelová dotace-MÚ-kriminalita      25 000,00 Kč 

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

Projekt – uč. znak 33052     341 657,00 Kč 

Dar 25 000,00Kč      

Projekt – uč. znak 33457      377 37100 Kč 

Účelová dotace-učebnice      75 000,00 Kč 

Čerpání z RF   99 899,00 Kč 

Projekt  úč. znak 33 073 44 222,00 Kč 

Čerpání FO 95 000,00Kč 

 

Prostředky fondů:  

Fond reprodukce IM    528 312,76 Kč 

Fond kulturních a soc. potřeb      81 397,69Kč 

Rezervní fond    457 761,74Kč 

Fond odměn      50 000,00 Kč 

Fond investičního majetku 21 419 517,80 Kč 

 

Poplatky od rodičů ŠD      131 000,00 Kč 

Poplatky zájmové kroužky      12 400,00 Kč 

  

   

úroky       1 575,70 Kč 

sběr     14 067,00 Kč 

příjmy z pronájmu tělocvičny    131 000,00 Kč 

 

VÝDAJE:  

Neinvestiční:  

Náklady na platy prac. školy  11 770 119,00 Kč 

OPPP      120 000,00 Kč 

Náklady  ú. z. 33 073                     44 222,00 Kč   

Mzdové náklady + odvody ú. z. 33457    377 371,00 Kč 

Mzdové náklady -Erasmus     87 200,00 Kč 

Mzdové náklady +  odvody ú. z. 33052     341 657,00 Kč 

Zdravotní pojištění   1 059 165,00 Kč 

Sociální pojištění  2 943 530 Kč 

Zdrav. + soc. poj. –FO       32 300,00 Kč 

Program protidrog. politiky       25 000,00 Kč 
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Výdaje za učebnice       275 000,00Kč 

DDHM – čerpání fondu      65 699,00 Kč 

Učební pomůcky do 3 000,-Kč – MÚ Kolín         38 951,00 Kč 

Učební pomůcky do 1 500,-Kč -MÚ        19 880,08 Kč 

Učební pomůcky do 1 500,-Kč -KÚ       38 329,00 Kč 

Učební pomůcky do 3 000,-Kč-KU 11 690,00 Kč          

DDHM     188 239,00 Kč 

DDHM -KÚ 113 477,00 Kč 

OTE 92 780,00 Kč 

Školní potřeby hrazené státem 9 000,00 Kč 

Náklady za pracovní neschopnost 26 816,00 Kč 

Dohoda ESF                                                    30 000,00 Kč 

 

OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY  

Oprava a údržba budovy 118 055,00 Kč 

Údržba a opravy ostatní 108 647,52 Kč 

Všeobecný materiál 97 182,50 Kč 

Prostředky na údržbu 38 156,00 Kč 

Pracovní oděvy 4 349,00 Kč 

Čistící prostředky 93 341,66Kč 

Kancelářské potřeby 116 532,60 Kč 

Noviny a časopisy 14 313,00 Kč 

DVPP 24 161,00 Kč 

Elektrická energie 404 000,00 Kč 

Voda 90 245,00 Kč 

Pára 435 047,00 Kč 

Čerpání FO                                                     95 000,00Kč 

Cestovné                                                   37 584,00 Kč 

Revize 44 782,00 Kč 

Poštovné 6 915,00 Kč 

Telefonní poplatky 28 088,07 Kč 

Odvoz odpadu 44 240,00 Kč 

Náklady na zpracování mezd 78 941,00 Kč 

Ostatní služby 102 509,40 Kč 

Pomůcky pro děti v zájmových útvarech 24 408,00 Kč 

Pojistné 27 715,00 Kč 

Zákonné soc. pojištění 50 068,00 Kč 

Příděl do FKSP 247 918,00 Kč 

Preventivní lékařské prohlídky 14 120,00 Kč 

Nákup drob. nehmotného majetku 13 199,00 Kč 

Bankovní poplatky 12 510,00 Kč 

Práce výpočetní techniky 63 742,00 Kč 

Pomůcky pro integrované děti 5 390,00 Kč 

Odměny děti - sběr 1 280,00 Kč 

Ostatní materiál-Erasmus 13 679,00Kč 

Cestovné Erasmus 213 585,00Kč 
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DHIM-Erasmus 27 830,00Kč 

Školení 17 962,00 Kč 

Náklady na reprezentaci -Erasmus                                                      6 155,00 Kč                        

Příplatek stravné 178 775,00 Kč 

Příplatek stravné – man. poplatek 13 719,91 Kč 

Materiál pro ŠD 24 134,00 Kč 

Knihy do žákovské knihovny 23 423,70 Kč 

Lektorné ú. z. 00011 30 000,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 4 996,00 Kč 

Náklady psycholog 168 060,00 Kč 

Odpisy majetku 31 226,00 Kč 

OPPP-VHČ 2 1 620,00 Kč 

Ostatní daně 292,92 Kč 

Lektorné - Erasmus 17 106,60Kč 

Přepravné 797,00 Kč 

Nákup drob. nehm. majetku-KÚ 2 19500Kč 

Opotřebení LV 285,00 Kč 

Čerpání IF                                                  200 000,00 Kč 

Náklady  spec. ped.-ESF 260 059,00 Kč 

Poplatek internet 63 742,00 Kč 

Učelová dotace-učebnice 75 000,00Kč 

Odpisy - budovy 379 322,00 Kč 

Pojistné-spoluúčast                                                     2 000,00Kč                    

DDHM-Dar 15 000,00 Kč 

Ostatní služby-šablony ESF                                                   44 300,00 Kč                                                                        
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20. Údaje o zapojení školy do rozvojových  
    a mezinárodních programů 

20.1. Škola doby datové 

V letošním školním roce jsme se zapojili 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) 

20.2. Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší - výzva č. 02_16_022 
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.  
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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. 

20.3. Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy 

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 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. 

http://www.novaskolaops.cz/ctenarske-kluby-cr
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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. 

20.4. Centrum kolegiální podpory – čtenářská gramotnost 

 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. 

20.5. Matematické kluby 

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 
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. 

http://www.novaskolaops.cz/matematicke-kluby
http://www.h-mat.cz/
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20.6.  Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR) 

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. 

20.7. Škola spolupracující s Mensou ČR 

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. 

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 

20.8. ERASMUS+  - Folk Traditions – United in Diversity 

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.  

http://casopis.mensa.cz/
http://casopis.mensa.cz/
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly&cid=36
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly&cid=36
http://www.logickaolympiada.cz/
http://www.logickaolympiada.cz/
http://www.mensantc.eu/
http://www.mensantc.eu/
http://www.mensantc.eu/
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd
http://www.mensa.cz/testovani-iq
http://www.mensa.cz/testovani-iq
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Každá mobilita bude trvat 7 dní včetně cesty, dohromady se uskuteční 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. Následovat bude výjezd slovenských a českých žáků 
vyšších ročníků do Španělska v listopadu 2018. V lednu 2019 proběhne pobyt žáků 4. – 6. ročníků 
z České republiky na Slovensku. Poslední mobilita se uskuteční v červnu 2019 v České republice, 
kam se nejen na Kmochův Kolín přijedou podívat španělští a slovenští žáci vyšších ročníků. Všech 
žákovských mobilit se bude účastnit vždy 5 žáků s doprovodem 2 učitelů. 

Protože jsou jedním z hlavních cílů tohoto projektu ICT dovednosti, aktivity, které budou žáci 
naplňovat, 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 budou spolužákům klást otázky týkající se lidových 
tradic. Tato videa pak nahráli na stránky projektu. Videa jsou žáky pořizována také během 
jednotlivých mobilit. V závěru projektu proběhne zhodnocení, bude testováno zlepšení 
jazykových dovedností zúčastněných žáků, o projektu vyjde článek na učitelské platformě 
eTwinning a v místních novinách. Žáci budou v průběhu celého projektu své zkušenosti sdílet se 
spolužáky.  

Doba trvání tohoto projektu je 24 měsíců, od Evropské unie škola na náklady spojené  
s projektem získala 16445 Eur. 

20.9. Historical borders in Europe: Ancient limits, New 
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 zaměří na pojem a význam slova hranice, na význam státních hranic z historického hlediska 
a také na cíl Evropské unie tyto hranice potlačit. 

Tento projekt je zaměřen především na žáky 8. a 9. ročníků, partnerské školy se nacházejí  
ve Španělsku (Úbeda), Itálii (Recanati), Portugalsku (Mogadouro), Polsku (Pobiedziska) a 
Slovinsku (Veržej).  

Každá mobilita trvá 7 dní včetně cesty, v tomto projektu však cestují 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 bude naše škola hostit žáky a učitele ze všech 
ostatních zúčastněných států, v únoru 2019 bude následovat výjezd do Itálie a projekt bude 
zhodnocen na dalším setkání učitelů ve Španělsku v dubnu 2019. 

V průběhu projektu žáci vytvoří hru, která bude testovat znalosti ostatních států o hostitelské 
zemi. Na základě sledování zpráv na internetu/v tisku žáci vytvoří mediální obraz hostitelské 
země. Během mobilit budou prezentovat své poznatky a svou zemi. Výstupem budou portfolia, 
která by mohla fungovat jako průvodce pro zájemce o cestování v dané zemi. Dalším výstupem 
bude vícejazyčný slovník, který vznikne 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. 
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20.10. Na prevenci s úsměvem – efektivní vzdělávání celého 
pedagogického sboru 

Na projekt jsme získali neinvestiční dotaci ve výši 30 000 Kč od Středočeského kraje  
č. SVČ/PPP/031031/2017 v rámci grantového řízení z Fondu sportu, volného času a primární 
prevence na rok 2017. 

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 si 
prostřednictvím dalšího vzdělávání osvojí moderní pedagogické metody jako nástroj pro práci  
s tématy sociálně nežádoucích jevů.  

20.11. Příběhy našich sousedů 

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. 

20.12. Zapojení do rozvojových programů 

Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojila do následujících rozvojových programů MŠMT 
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, 
žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. 
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20.13. Adopce na dálku 

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

20.14. Ovoce do škol 

Naše škola je zapojena do evropského projektu „Ovoce do škol“. Tento projekt si klade za cíl 
připomenout dětem prvního stupně, že ovoce, zelenina a produkty z nich vyrobené jsou nedílnou 
součástí jídelníčku každého, kdo se rozhodl žít zdravě, pečovat o své zdraví. Děti prvního stupně 
dostávají zdarma 1 x za 14 dní porci ovoce nebo zeleniny. 

20.15. Mléko do škol 

Naše škola se již několik let zapojuje do projektu Školní mléko. Hlavním úkolem projektu 
je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí.  Díky dotacím EU a podpoře výrobců mají 
žáci základní školy  nárok na dotované mléčné výrobky. 

20.16. Partnerská škola nakladatelství Fraus 

Partnerská škola Nakladatelství Fraus – škola ve své výuce používá výukové materiály 
vytvořené dle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání, které podporují zavádění efektivních 
forem výuky. Do výuky zapojuje učebnice, které využívají nejnovější IT technologie a výukový 
software. Díky partnerství s nakladatelstvím Fraus je nám poskytována sleva na učebnice, 
interaktivní učebnice a  školení pedagogů. 

20.17. Projekt Prevence kriminality města Kolína 

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

20.18. Projekty podpořené Klubem přátel školy 

Klub přátel školy opět finančně podporoval akce školy, školy v přírodě, ocenění žáků školy za 
účast v soutěžích, Den dětí, karneval, Mikulášskou nadílku, Jarmark, Den otevřených dveří, 
lyžařský výcvik, školy v přírodě a další. Ve spolupráci s KPŠ byla opět podporována adopce na 
dálku naší holčičky Finory. 

20.19. Dětský čin roku 

Za 1. místo v kategorii Pomoc druhým byla škola oceněna finančním příspěvkem ve výši 
10 000 Kč, který byl poskytnut na nákup školních pomůcek. 
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20.20. Projekt Školní psycholog 

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

20.21. Projekt Školská komise města Kolína 

Škola naruby – projekt podpořen částkou 5 000 Kč. 
Rodičovské kavárny - projekt podpořen částkou 5 000 Kč. 
Turnaj v deskových hrách - projekt podpořen částkou 5 000 Kč. 

20.22. Spolek klubu přátel školy 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 2017/2018 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 



Výroční zpráva 2017/2018 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 110 ~ 

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 
● Turnaj v deskových hrách 
● Rodičovské kavárny 
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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. 



Výroční zpráva 2017/2018 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

~ 112 ~ 

23. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Škola po celý školní rok využívala k informacím široké veřejnosti 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 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 

24.1. Spolupráce s odborovou organizací 

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

24.2. Spolupráce se Školskou radou 

I nadále pokračovala velmi dobrá spolupráce vedení školy se Školskou radou. Vedení školy  
se účastnilo všech jednání rady a poskytovalo jí potřebné informace a podklady. Školská rada se 
scházela pravidelně 2× ročně. Členové ŠR vznášejí náměty pro práci školy, účastní se organizace 
některých akcí školy.  

24.3. Spolupráce s rodičovskou veřejností 

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, měnit 
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. 

24.4. Spolupráce se zřizovatelem 

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 
významných školních akcí, školu formálně i neformálně navštěvuje. Spolupráce se zřizovatelem je 
na vysoké úrovni. 
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24.5. Spolupráce s dalšími partnery 

Škola spolupracuje s Ministerstvem školství ČR, s Národním ústavem pro vzdělávání, 
Národním ústavem odborného vzdělávání a s Národním institutem pro další vzdělávání. 

I nadále pokračovala úspěšná spolupráce s organizacemi: PPP – pracoviště Kolín – spolupráce  
při vytváření IVP (individuální vzdělávací programy pro žáky s SPU, konzultace), SVP Kolín  
– výchovné problémy ve škole a rodině, agresivita, šikana, problémy třídních kolektivů; DDM 
Kolín, Městské divadlo Kolín, Regionální muzeum v Kolíně, Městská knihovna Kolín, Městská 
policie Kolín, PROSTOR Kolín, Český červený kříž, Okresní sdružení hasičů Kolín, AVE Kolín, 
Informační poradenské středisko Kolín, Městská knihovna Kolín, Školská rada, MŠ Chelčického, 
MŠ Štítného, MŠ Tři Dvory, nakladatelství Fraus, Ticket Art Praha a další. 
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25. Závěr 

Byl splněn roční plán činnosti školy a realizována výuka podle školního vzdělávacího 
programu Škole úsměv sluší. Škola splnila své stanovené priority. Naším cílem je i nadále vytvářet 
ve škole bezpečné a přátelské prostředí a naplňovat logo našeho školního vzdělávacího programu 
„Škole úsměv sluší“. 

Jedním z našich hlavních záměrů je ještě více otevřít školu hlavně rodičovské veřejnosti.  
Máme radost, že rodiče, veřejnost a všichni naši partneři mají zájem o školu. Snažíme se vytvářet 
prostředí vzájemného respektu, žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím školního 
parlamentu. Jsme otevření k rodičům, výsledky své práce zveřejňujeme. V poskytování informací 
jsme jedna z nejotevřenějších škol.  Výborné výsledky naší školy jsou dílem všech zaměstnanců, 
tj. pedagogů, vychovatelů, asistentů a provozních zaměstnanců. Všem jim patří poděkování. 

 


