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Úvod 
 

Tento dokument obsahuje souhrnnou zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy 

ve Starém Kolíně ve školním roce 2017/2018 a základní údaje o hospodaření školy 

v kalendářním roce 2017. 

Podklady k této zprávě byly projednány na pedagogické radě dne 20. 06. a 31. 08. 2018. 

Zpráva byla předložena školské radě dne 01. 09. 2018 a projednána a schválena školskou 

radou dne 7. 11. 2018 

 

a) Základní údaje o škole 
 

Název školy:   Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace 

Sídlo:    Kolínská 90, 281 23 Starý Kolín 

Telefon:   311 249 023 

E-mail:   skrivankova@zsstarykolin.cz 

Internetová adresa:  www.zsstarykolin.cz 

Zřizovatel školy:  Obec Starý Kolín, Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín 

IČO školy:   70941467 

DIČ školy:   CZ 70941467 

Identifikátor zařízení: 600 045 439 

Právní forma:   právní subjekt 

Způsob hospodaření: příspěvková organizace 

Součásti školy:  

    součást       IZO 

  Základní škola 002 174 308 

  Školní družina 113 300 344 

  Školní klub 150 009 241 

  Školní jídelna 

Mateřská škola 

002 702 479  

007 512 473 

   
 

Vedení školy:   Mgr. Skřivánková Irena – ředitelka školy 

Zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost 

Mgr. Třískalová Libuše 

Šestičlenná školská rada pracuje od 29. 11. 2017 ve složení: 

předseda:   Ing. Mistr Martin, PhD. 

místopředseda:  Mgr. Doubravová Hana 

zástupci zřizovatele:  Boušková Iva, Ing. Mistr Martin, Ph.D 

zástupci zákonných zástupců: Ing. Holečková Jana, Mrázková Iva 

zástupci pedagogů:  Mgr. Doubravová Hana a Mgr. Třískalová Kristýna 

 

b) Přehled oborů vzdělávání 
 

3.1 800/07, ŠVP „Já mezi lidmi“ zpracovaný podle RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění 

úpravy č.j. 27 002/2005-22  

 

 
 

mailto:skrivankova@zsstarykolin.cz
http://www.zsstarykolin.cz/
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c) Přehled pracovníků školy 

 Počet pracovníků ke konci školního roku byl následující: 

 

 

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné 

školní docházce a následném přijetí do školy 
 

Ředitelka školy vydala v průběhu školního roku 2017/2018: 

 16 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, podle § 165 odst. e) zák. č. 561/2004 Sb.  

 19 rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podle § 165 odst. b) zák. č. 561/2004 

Sb. 

 5 rozhodnutí o přijetí žáka do ZŠ na základě přestupu, podle § 165 odst. 

e) zák. č. 561/2004 Sb. 

 

Proti rozhodnutí ředitelky školy nebylo podáno žádné odvolání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzické osoby  44 

   

Z toho učitelé ZŠ + MŠ  13+6 

 asistent pedagoga 

asistent pro soc. znevýhodněné                   

4+2 

                       2 

 vychovatelé ŠD  2 

 provozní zaměstnanci 4 

 pracovníci ve školní jídelně 

pracovníci přes ÚP 

5 

4+2 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 

stanovených školními vzdělávacími programy 

a podle poskytovaného stupně vzdělání 

ročník počet žáků 
prospěl s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl 

  2017/18 2017/18 2017/18 2017/18 

1. 15/16 14/10 1/6 0/0 

2. 20/21 18/15 2/5 0/1 

3.          24/24 17/15 7/9 0/0 

4. 21/21 13/14 8/7 0/0 

5. 15/16 5/5 9/9 1/2 

6. 17/17 10/9 5/8 2/0 

7. 16/16 1/4 13/11 2/1 

8. 13/13 1/1 11/10 1/2 

9. 14/14 5/4  7/9 2/1 

celkem 155/158 84/77 63/74 8/7 
 

Dvě žákyně plní povinnou školní docházku v zahraničí. 

Pět žáků neprospělo a postupují do dalšího ročníku s nedostatečnou. 

 

 

ročník 
důtka třídního 

učitele 

důtka ředitele 

školy 
2. stupeň chování 3. stupeň chování 

  2017/18 2017/18 2017/18 2017/18 

pololetí     

1.     

2. 2/1 1/0   

3. 2/0 0/0   

4. 0/0 0/0   

5. 1/1 0/2   

6. 1/0 0/0   

7. 1/0 0/0   

8. 3/1 2/0 1/1  

9. 0/1 0/1   

celkem 10/4 3/3 1/1  

 

 

omluvená absence neomluvená absence 

2017/18 2017/18 

Pololetí                    6 166/7 041 7/36 

průměr na žáka 

39,78/45,13 0,045/0,23 
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Ukončení základního vzdělávání žáků IX. ročníku a prvotní volba dalšího vzdělávání 

 

Tříleté učební obory 

 

škola - obor 

počet žáků 

chlapci dívky celkem 

SOŠ stavební Kolín – instalatér 2  2 

SPŠ potravinářství a služeb Pardubice  1 1 

Celkem: 2 1 3 

 

Čtyřleté studijní obory s maturitou 

škola - obor 

počet žáků 

chlapci dívky celkem 

Obchodní akademie Kolín – Obchodní akademie 1 1 2 

SPŠ strojírenská Kolín  1  1 

SUŠ Pardubice – grafický design  1 1 

Střední škola tvorby a designu nábytku  1 1 

Střední odborná škola stavební a Střední odborné 

učiliště stavební Kolín 1  1 

SPgŠ Čáslav   2 2 

SOŠ řemesel Kutná Hora  2 2 

Gymnázium Kolín  1 1 

Celkem: 3 8 11 
 

f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
 

Naším cílem je zapojit do dalšího vzdělávání co nejvíce učitelů, maximálně využívat 

kurzy DVPP, výjezdy do jiných škol a individuální sebevzdělávání. Chceme, aby učitelé 

získávali stále nové podněty a přicházeli do styku i s učiteli jiných škol. 

Všichni zúčastnění využili získaných poznatků. Každý o navštívené akci informoval 

kolegy na poradách nebo v rámci metodických sdružení. Některé náměty byly zpracovány 

písemnou formou a použity jako metodický materiál pro ostatní kolegy.  

Všichni učitelé, kteří pracují individuálně s integrovanými žáky s vývojovými poruchami 

učení, jsou proškoleni, a tedy plně kvalifikováni pro práci s těmito žáky. 

 

Zaměření DVPP a ostatních zaměstnanců ve školním roce 2017/2018:  
 

Pedagogičtí pracovníci doplňující si kvalifikaci: 

Mgr. Skřivánková Irena – studium pro vedoucí pracovníky a ředitele škol a školských zařízení  

- Univerzita Hradec Králové – dokončeno  6/2018 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

19. 09. 2017 Pařez, Skřivánková 
seminář TPCA – technické 

předměty, Cadetcar 
Kolín 

10. 10. 2017 Třískalová L. MŠMT – expertní tým Praha 

23. 10. 2017 Třískalová L., K. Školení Bakaláři Pardubice 

01. 11.2017 Auersvaldová 
Šablony 022 – matematická 

gramotnost 
Kolín 
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07. 11. 2017 Pařezová 
Šablony 022 – sdílení 

zkušeností 
Poříčany 

23. 11. 2017 Dostálová 

Úspěšná integrace žáků 

s narušenou komunikační 

schopností 

Praha 

14. 11. 2017 Pařez 

Seminář ČŠI „Kritéria 

hodnocení podmínek, průběhu 

a výsledků ve vzdělání“ 

Praha 

22. 11. 2017 Třískalová L. 
Školení – Asociace 

výchovných poradců 
Kolín 

23. 11. 2017 
Třískalová L., 

Skřivánková 

Seminář ČŠI „Kvalita 

vzdělávání ve školách“ 
Praha 

08. 12. 2017 
Třískalová K., 

Skřivánková 
Školení „Projekty TPCA“  Kolín 

16. 02. 2018 Třískalová L. 
Školení – Asociace 

výchovných poradců 
Kolín 

10. 03. 2018 
Třískalová L., 

Skřivánková 
Školení GDPR Kolín 

06. 04. 2018 
Třískalová L., 

Skřivánková 

Seminář „Legislativa vedení 

ZŠ“ 
Praha 

11. 04. 2018 Třískalová K. Seminář „Projekty MŠMT“ Praha   

02. 05. 2018 Skřivánková Work shop MAP Týnec nad L. 

24. 04. 2018 
Pařez, Skřivánková, 

Novotný  
Seminář „Cadetcar – závody“ Kolín 

10. 05. 2018 
Třískalová K., 

Skřivánková 
Grantový program TPCA CEROP Kolín 

09. 05. –     

10. 05. 2018 

Třískalová L., 

Skřivánková 
Seminář pro ředitele Seč 

08. 06. –      

09. 06. 2018 

Třískalová L., 

Skřivánková 

Seminář „Výchovné 

poradenství a primární 

prevence na základní škole“ 

Trutnov 

14. 06. 2018 Doubravová 
Kariérové poradenství 

Projekt s SPŠS Kolín 
Kolín 

27. 08. 2018 Doubravová 
Kariérové poradenství 

Projekt s SPŠS Kolín 
Kolín 

28. 08. 2018 všichni Školení BOZP Starý Kolín 

 
Další vzdělávání - ostatní pracovníci: 

28. 11. 2017 
Klejzarová 

Miloslava, 
seminář MŠMT “Daň z příjmu“ Praha MŠMT 

14. 03. 2018 

Malimánková, 

Vokounová, 

Volencová 

Stravování a hygiena ve školách Kolín 

11. 01. 2018 Klejzarová 
Změny v sociálním a 

nemocenském pojištění 
Kolín 

10. 03. 2018 
Klejzarová, 

Malimánková 
Školení GDPR Kolín 

12. 03. 2018 Staňková  Metodik prevence kriminality PČR Kolín 
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g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

KULTURA  A   VZDĚLÁVÁNÍ   PRO   ŽÁKY :  

 

    
Dne  Název Třídy  Druh  

01. 09. 750. let založení obce Starý Kolín 3., 4., MŠ tradice 

25. 09. Praha – Hradčany, chrám sv. Víta,  9. třída vzdělávání 

26. 09. Divadlo MŠ „Perníková chaloupka“ MŠ kultura 

4. 10.  
Praha – planetárium, technické 

muzeum  
4., 5. třída vzdělávání 

06. 10. Divadlo MŠ „Houbařská pohádka“ MŠ kultura 

16. 10. Den draka  sport 

16. 10. 18. ročník Drakiády  sport 

16. 10. Burza škol a učilišť 8., 9. třída kariérové poradenství 

23. 10. Kolín – divadelní představení 

v angličtině - Peter Black 3 

 

7. – 9. třída vzdělávání 

02. 11. Večer „ Dýní“ - Statek  tradice 

15. 11. Divadlo MŠ „Tuč a Ňák“ MŠ kultura 

16. 11. Projekt „ Bezpráví“ 2.stupeň tradice 

23. 11. 

Den otevřených dveří na Střední 

odborné škole a Středním odborném 

učilišti řemesel Kutná Hora 

 

 

8., 9. třída 
kariérové poradenství 

15. 02. Beseda – „Pravěk na Kolínsku“ 6. třída vzdělávání 

03.12. Rozsvěcení stromečku  tradice 

12. 12.  
 Praha- Sněhová královna - divadlo 

Hybernia) 
 kultura 

14. 12. 
   Divadlo Hybernia Praha  muzikál 

"IAGO" 
KMD kultura 

12. – 14. 12. Vánoční dílničky  tradice 

20. 12. Perštejni „Vikingové“  vzdělávání 

21. 12. Zpívání v kostele   tradice 

21. 12. Divadlo MŠ „O veselém stromečku“ MŠ kultura 

22. 12. Třídní vánoční besídky  tradice 

8. 1. Bezobratlí 1., 2. stupeň vzdělávání 

leden 
Schůzka s rodiči vycházejících žáků 

+ konzultace s učiteli 
 kariérové poradenství 

17. 01. Divadlo MŠ „ Pohádka o přátelství“  MŠ kultura 

25. 01. 
 Švandovo divadlo  - Praha  "Slušný 

člověk (Studio ŠD) 
KMD kultura 

19. 02. 
Divadlo MŠ „ O porouchaném 

robotovi“ 
MŠ kultura 

05. 03. – 11. 

03. 
LVVZ 2. stupeň sport 

16. 03. VII. Školní ples  kultura 

18. 03. 
Národní divadlo - Praha   "V rytmu 

swingu buší srdce mé" 
KMD kultura 

19. 03. Kutná Hora - „Pomlázkování“ 1.třída tradice 

19. – 22. 03. Velikonoční dílničky 1., 2. stupeň tradice 

22. 03. Velikonoční jarmark – Statek 6. třída tradice 

Březen- 

Květen 
Povinný plavecký výcvik  

2. + 3. třída + MŠ 

3. oddělení 
sport 

23.03. Divadlo MŠ „Kocourek Modroočko“ MŠ kultura 

12. 04. Preventivní program – Prostor Kolín 7., 8. třída prevence 
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20. 04. „Den Země“  vzdělávání 

23. 04. Sběr starého papíru a PET víček   

23. 04.  
Divadlo MŠ „Šel zahradník do 

zahrady“ 
MŠ kultura 

26. 04. Techcentrum Kolín  2. třída vzdělávání 

30. 04. Jarní sportovní den 1., 2. stupeň sport 

30. 04. 

Kačina – učebna v přírodě – 

bylinková zahrádka, zpracování ovčí 

vlny 

4., 5. třída vzdělávání 

30. 04. 
Kutná Hora – prohlídka historického 

centra, hra REBUS 
9. třída vzdělávání 

02. 05. Dopravní soutěž – testy  vzdělávání 

03. 05. Dopravní soutěž – jízdy  vzdělávání 

02. – 04. 05. Pracovní dílny ke Dni matek  tradice 

07. 05. První pomoc hravě MŠ, 1., 2. třída vzdělávání 

07. 05. Expediční kamera 2. stupeň vzdělávání 

07. 05. Kutná Hora – středověké město 4., 5. třída vzdělávání 

11. 05. Preventivní program – Prostor Kolín 7. 8. třída prevence 

14. 05. 
Eko program „Tonda Obal na 

cestách“ 
1. stupeň vzdělávání 

14. 05. 

Preventivní program AIDS – K-

centrum Kolín 

 

8., 9. třída vzdělávání 

18. 05. 

Divadlo v Dlouhé Praha  "Tajný 

deník Adriana Molea ve věku 13 a 

3/4" 

KMD kultura 

19. 05. 
Vítání občánků 

MŠ kultura, tradice 

27. 05. – 02. 

06. GEOTEKGRANT – Anglie - 

Hastings 

Vybraní žáci 

8. třídy 
vzdělávání 

28. 05. 
Vzdělávací pořad Planeta Země-

Barma 
 vzdělávání 

30. 05.  Divadlo MŠ „Námořnická pohádka“ MŠ kultura 

10. 06. – 15. 

06. 
Škola v přírodě MŠ  sport 

01. 06. „ Den dětí“ MŠ kultura 

05. 06. 
„ Den dětí“ - Fajnpark v Chlumci n/C  

 
5. – 9. třída sport 

06. 06. „ Den dětí“ v Herolandu 1. – 4. třída sport 

06. 06. Preventivní program – Prostor Kolín 8. třída prevence 

12. 06. 
Říše Fábula Kamenice nad Lipou 

školní výlet 
4. třída sport 

13. 06. 
Knihovna Starý Kolín – „Pasování na 

čtenáře“ 
1. třída vzdělávání 

18. 06. – 23. 

06. 
Trhová Kamenice – škola v přírodě 1. stupeň sport 

25. 06. Preventivní program – Prostor Kolín 7. 8. třída prevence 

25. 06 – 27. 

06. 

Vodácký výcvikový kurz – Ledeč 

nad Sázavou, Horky 
9. třída sport 

27. 06. 
Planetárium, Obří akvárium Hradec 

Králové – školní výlet 
2. - 3. třída vzdělávání 

28. 06. Branně sportovní den ZŠ sport 

02.06 - 04. 06. Příměstský tábor 1. stupeň sport 
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PROJEKTY   

 

  
dne program třídy 

Celý rok 
Cestou přírodovědných a technických oborů projekt karier. Poradenství – 

celoroční 
7. – 9. 

Celý školní rok Hodina pohybu navíc 1. - 3. 

Celý rok „Kapka poznání“ - EVVO 2. stupeň 

Květen Třídění obalů – recyklace – „Tonda Obal na cestách“ 
MŠ 3., 

1. stupeň ZŠ 

Celý rok „Řemeslo řemeslem zůstane“ – celoroční projekt – karierové poradenství 8. – 9. 

Květen GEOTEKGRANT-jazykové vzdělávání v zahraničí 8. 

Leden 2017 
Výzva 022/2016 MŠMT – personální posílení školního poradenského 

centra  
ZŠ, MŠ 

 

 

Říjen - květen TPCA – projekt Cadetcar 6.   

Červen - září „Cestička do školy“ TPCA   

 

 

AKCE   PRO   VEŘEJNOST: 

 
dne název akce výdělek 

24. 10. 2017 
Seminář se školním psychologem  - komunitní kruh pro 

rodiče ZŠ a MŠ 
 

13. - 14. 10. 2017 Podzimní bazárek  

01. 11. 2017 Večer dýní – Statek Starý Kolín  

18. 11. 2017 ČZS „Adventní tvoření“  

28. 11. 2017 Rozsvícení „Vánočního stromu“ 766,00 Kč 

08. 12. 2017 Vánoční besídka ŠD  

14. 12. 2017 Vánoční besídka pro rodiče III. oddělení MŠ  

15. 12. 2017 Vánoční besídka pro rodiče I. oddělení MŠ  

19. 12. 2017 Vánoční besídka pro rodiče II. oddělení MŠ  

21. 12. 2017 Zpívání v kostele 3 687, 00 Kč 

21. 12. 2017 Vánoční besídka pro rodiče ŠD  

03. 02. 2018 Beseda ČZS „Pěstování begonií“  

15. 02. 2018 „Školní zralost“ – beseda pro rodiče  

17. 03. 2018 Školní ples 10 000Kč 

18. 03. 2018 Expediční kamera  

24. 03. 2018 ČZS „Velikonoční tvoření“  

22. 03. 2018 Velikonoční jarmark – Statek Starý Kolín 9 171, 00 Kč 

04. 04. 2018 Den nanečisto – pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče  

11. 04. 2018 Zápis do ZŠ  

23. 04. 2018 Sběr papíru, víček a hliníku 9 474, 50 Kč 

18. – 19. 05. 2018 Jarní bazárek  

19. 05. 2018 Vítání občánků  

17. 05. 2018 Besídka ke Dni matek I. oddělení MŠ  

26. 05. 2018 Školkohry – děti v pohybu Jestřábí Lhota  

28. 06. 2018 Besídka pro rodiče III. oddělení MŠ – Pasování na školáka  
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 Ze zprávy koordinátora EVVO: 
 

Ve školním roce 2017/2018 bylo naším hlavním cílem zvyšovat spoluzodpovědnost 

dětí i žáků za současný i příští stav přírody. Byl realizován projekt „Kapka poznání“, kde žáci 

mapovali vodní zdroje v okolí a v rámci naší vesnice. V průběhu školního roku třídíme odpad, 

snažíme se předcházet vzniku odpadu využíváním odpadu při rukodělných činnostech. 

Ve školní jídelně vaří kuchařky pestrou stravu s vysokým obsahem ovoce a zeleniny 

bez přídavku umělých dochucovadel. Desátým rokem spolupracujeme s firmou Asekol a jsme 

zapojeni do projektu Recyklohraní. Ve spolupráci s Obecním úřadem ve Starém Kolíně 

sbíráme a odevzdáváme použité baterie (3 boxy). Dále jsme pokračovali ve sběru starého 

papíru. Současně podle plánu environmentální výchovy probíhaly výlety a exkurze s danou 

tématikou ve všech třídách.  

Žáci třetího oddělení MŠ a prvního stupně se zúčastnili projektu „Tonda Obal na cestách“ 

pořádaný společností EKO-KOM. Byl zaměřený na třídění odpadu a jeho recyklaci. Jedním 

z důležitých aspektů byl přínos třídění nejen pro obyvatele ČR, ale pro celou naši planetu. 

 Koordinátor EVVO dbá, aby byl školní program EVVO v souladu se Státním 

programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního 

poradenství na léta 2016 – 2025 a Akčním plánem na léta 2016 - 2018. Spolupracuje 

s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery školy při realizaci školního vzdělávacího 

programu a naplňování jeho vize, koordinuje realizaci EVVO ve škole, iniciuje spolupráci 

s dalšími partnery v rámci EVVO. 

   

 

VĚDOMOSTNÍ   SOUTĚŽE: 

 
 název třídy kolo Počet účastníků: místní kolo 

Umístění (z kolika): okresní kolo 

16. 03. 2018 

Matematický Klokan: 

Cvrček 

Klokánek 

Benjamin 

Kadet 

 

2. + 3. 

4. + 5. 

6. + 7. 

8. + 9. 

 

škola 

131 žáků 

 

20. 03. 2018 Matematická olympiáda 6.- 9. škola 5 úspěšných řešitelů 

17. 04. 2018 Matematická olympiáda 6, 7, 8. okres 3 žáci (umístění 19., 24., 26. místo) 

25.04 – 26. 

04.2018 
Dopravní soutěž – testy, jízdy 

5. – 8. 

třída 
škola 57 žáků 

04. 05. 2018 Floristická soutěž 8.-9. okres 2 žákyně 

17. 05. 2018 Dopravní soutěž 5.-8. okres 
2 družstva – mladší 8. místo 

starší 5. místo 

03. 05. 2018 Mladý zdravotník 6.-9. oblast 2 družstva – 5., 8. místo 

06. 04. 2018 
Matematická soutěž 

Phytagoriáda 
5.-8. škola 56 žáků (6 úspěšných řešitelů) 

28. 05. – 29. 

05. 2018 

Matematická soutěž 

Phytagoriáda 
5.-8. okres 

6 žáků (umístění 5., 9., 22., 26., 41., 

68. místo) 

03. 05. 2018 Zahrádkářská soutěž 7. škola žáků 
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SPORTOVNÍ   SOUTĚŽE: 

 
dne název třídy kolo účastníci 

21. 09. 2017 Atletický čtyřboj 4. - 5. okres 13 žáci 

26. 10. 2017 Podzimní sportovní den ZŠ  144 žáků 

27. 10. 2017 Cykloturistika 5. – 9. škola 15 žáků 

16. 11. 2017 Cykloturistika 5. – 9. škola 11 žáků 

14. 12. 2017 Cykloturistika – „Vánoční trhy Praha“ 5. – 9. škola 18 žáků 

22. 12. 2017 Vánoční turnaj ve stolním tenise 6. - 9. škola 28 žáků 

23. 01. 2018 Turistika 5. – 9. škola 15 žáků 

01. 02. 2018 Zimní branný den – Stadion Kolín - bruslení 1. - 5. škola 57 žáků 

15. 02. 2018 Turistika 5. – 9. škola 15 žáků 

05.-11.03.2018 LVVZ Hrabětice 5. - 9. škola 19 žáků 

20. 3.-12. 6. 

2018 
Plavecký výcvik 

MŠ, 2., 

3. ZŠ 
škola 20 dětí MŠ, 35 žáků 

27. 04. 2018 Žehušický pohár  okres  

25. 05. 2018 Dopravní soutěž 4. – 9. škola 70 žáků 

26. 05. 2018 Školkohry – děti v pohybu MŠ  25 žáků 

04. 06. 2018 Kolínské sportovní hry atletika + stolní tenis 5. - 9. okres 12 žáků 

05. 06. 2018 Kolínské sportovní hry aerobic 3. okres 1 žákyně 

07. 06. 2018 Kolínské sportovní hry plavání 6. okres 1 žákyně 

08. 06. 2018 Kolínské sportovní hry cyklistika 4. okres 3 žáci 

11. 06. 2018 Kolínské sportovní hry závěr 3., 4. okres 2 žáci 

28. 06. 2018 Branně- sportovní den ZŠ škola 157 žáků 

28. 06. 2018 Turnaj ve vybíjené 2. – 5. škola  

 

 

VÝLETY  a   AKCE: 
 

Během školního roku jsme uspořádali tyto větší akce pro veřejnost: 

 Během Dne draka (říjen) jsme ve škole uspořádali dopolední setkání našich dětí  

z 1., 2. i 3. oddělení s dětmi z MŠ ve Starém Kolíně. Celé setkání proběhlo opět ve škole 

a areálu kolem školy. Odpoledne se uskutečnil 18. ročník Drakiády – zúčastnily se děti 

ze Starého Kolína.  

 V listopadu  proběhla Halloweenská noc na statku, kde se žáci pochlubili svými dýňovými 

výtvory a též absolvovali stezku odvahy. 

 Další akcí pro veřejnost ve Starém Kolíně bylo předvánoční zpívání koled v kostele. 

Zpívání ve starokolínském kostele patří již mnoho let ke školním tradicím.  

 Další prezentací naší práce s dětmi v jednotlivých kroužcích i při vyučování byly 

prezentovány na „Školním plesu“ a „ Velikonočním jarmarku na Statku„ – kde děti 

předvedly tanečky, zazpíval sbor školy a byly nabízeny výrobky jednotlivých dílen. 

 V předvánoční době žáci instalovali na náměstí v obci Betlém, u kterého proběhl vánoční 

kulturní program dětí mateřské školy. 

 V obci na náměstí máme vitrínu, ve které škola prezentuje své akce, výsledky a informuje 

podrobněji veřejnost o svých aktivitách. 

 V březnu se uskutečnil 6. školní ples, kde proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 

 V květnu se žáci 6. třídy zúčastnili závodů Cadetcar v Křečhoři na autíčku, které si sami 

sestavili během podzimu a zimy – za podpory TPCA. 
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h) Školní poradenské pracoviště 
 

Poradenské služby na naší škole zajišťuje:     
Mgr. Libuše Třískalová   výchovný poradce 

Mgr. Irena Skřivánková   metodik prevence, 

Mgr. Kateřina Pokorná   speciální pedagog 

Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.  školní psycholog 

(do 31. 10. 2017) 

Mgr. Gabriela Kratochvílová   

(od 01. 01. 2018)    školní psycholog 

Mgr. Kristýna Třískalová  sociální pedagog 

 

 

Naše Školní poradenské pracoviště (dále jen „ŠPP“) spolupracuje s dalšími odborníky 

ze školských a jiných pracovišť.  

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo integrováno do běžných tříd sedm žáků. 

Dle doporučení PPP žáci pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů nebo Plánu 

pedagogické podpory. Pedagogicko-psychologická poradna kontrolovala individuální 

vzdělávací plány a práci výchovného poradce. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 
 

Statistika školního poradenského pracoviště školní rok 2017/2018  

Diagnostika – celkově vyšetření 20 – z toho: 

- Psychologické vyšetření (intelekt) – 9 

- Orientační speciálně pedagogické vyšetření – 10 (až na jedno vždy v kombinaci 

s psycholog. vyš.) 

- Vyšetření školní zralosti – 1 

- Konzultace s rodiči žáků a dětí – celkem 42 – z toho: 

- Výukové obtíže – 17 

- Výchovné problémy, potíže s chováním doma, ve škole, v kolektivu,… - 14 (2 MŠ) 

- Školní zralost – 1 

- Rodinné, partnerské vztahy, náročná rodinná situace – 4 

- Vztahy s učiteli – 2 

- Podezření na sexuální zneužití – 2 

- Psychosomatické obtíže – 2 (obojí MŠ) 

Konzultace s učiteli – celkem 104 – z toho: 

- Výukové obtíže, problémy v učení (chápání, zapamatování učiva, apod.) – 29 

- Problémové chování při výuce, o přestávkách, …, kázeňské problémy, potíže 

s chováním doma, ve škole, v kolektivu,… (agresivita, poruchy přizpůsobení, 

nerespektování pravidel, potíže v sebehodnocení, v pozornosti, atd.) – 44 (8 MŠ) 

- Nedostatky ve výchovném vedení rodičů – 16 

- Psychomotorický vývoj dětí a jeho specifika – 9 

- Školní zralost – 3 

- Podezření na sexuální zneužití – 3 

Konzultace s asistenty pedagoga – celkem 19 z toho: 

- ZŠ – 7 

- MŠ -  12 
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- Konzultace s žáky a dětmi – celkem 51 z toho: 

- Vztahy s dětmi, vrstevníky, kamarády,… - 12 

- Malá sebedůvěra, problémy v sebevědomí – 5 

- Vztahy s rodiči, celkově rodinné vztahy, náročná rodinná situace, apod. – 10 

- Výukové obtíže, nechuť k učení, malá motivace učit se, vztahy s učiteli, apod. – 8 

- Osobní problémy (související s ledasčím z jiných kategorií) – 3 

- Chování (lhaní, nerespektování pravidel, hranic chování, autority, nepřizpůsobivost, 

problémy s agresivitou, s pozorností, sklony ke krádežím, experimentování 

s alkoholem, kouřením, problémy s chováním doma, ve škole, v kolektivu vrstevníků, 

…) – 13 

- Společné konzultace dítěte a rodiče s prvky rodinné a systemické terapie – celkem 4 

- ZŠ – 1 (chování, experimenty s kouřením, vztahy v rodině); MŠ – 3 (psychosomatické 

obtíže, adaptační potíže na pozadí výchovného vedení v rodině, specifických vztahů 

v rodině, vlastní rodičovské nejistoty, apod.) 

Náslechy v ZŠ – celkem 46 – z toho: 

1. ročník - 17  

2. ročník - 3 

3. ročník - 3 

4. ročník - 6 

5. ročník - 5 

6. ročník - 2 

7. ročník - 3 

8. ročník - 5 

9. ročník – 2 

Náslechy v MŠ – celkem 16 – z toho: 

I. oddělení – 5 

II. oddělení – 6 

III. oddělení 5 

- Společně s p. učitelkou třídní vedený pohovor s žáky 7. třídy v situaci zhoršení 

vzájemných vztahů ve třídě – 1 

- Přednáška, beseda s rodiči na téma „Školní zralost a školsky zralé dítě“ – 2 (16. 2. 

2018 a 8. 3. 2018) 

- Emailová korespondence s rodiči  - 11 

- Práce na zpracování, návrzích IVP – 3 

- Práce na doporučeních k individualizaci výuky, příp. ke zpracování, návrhům PLPP – 

3 

- Účast na stáži studentů VŠ – 2 

- Individuální vedení žáků typu pedagogická asistence při nepřítomnosti AP – 4 

- Spolupráce s PČR – 1 

- Informační schůzka s budoucí novou AP – 1 
 

Posilovali jsme činnost jednotlivců, spolupráci ve skupině a vhodnou komunikaci 

při vytváření bezpečného a sociálně pozitivního klimatu ve škole budovaného prostřednictvím 

kvalitních mezilidských vztahů a přátelské atmosféry. Prevence rizikového chování 

je zahrnuta dle ŠVP v jednotlivých vyučovacích předmětech. 

Ve školním roce 2017/2018 v souladu s Programem primární prevence proběhly besedy 

zaměřené na budování bezpečného klima ve třídě, spolupráce a podpora mezi žáky, prevence 

šikany a podpora vytváření návyků zdravého životního stylu. Žáci se zúčastnili besed 

realizovaných o.p.s. Prostor Kolín v blocích o rozsahu 2 x 2 hodiny. Etické dílny připravené 

pro druhý stupeň se věnovaly problematice xenofobie, šikany a zdravému životnímu stylu.  
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 Problém multikulturality byl řešen současně s návštěvou filmového představení 

Nicholas Winton „Síla lidskosti“.  

Aktivní účast všech žáků se projevila na akcích pořádaných školou – sbírka pro fond 

Sidus, pomáhejme dětem, pobyty na škole v přírodě a lyžařském výcviku. 

Hlavním cílem bylo posilování příznivého sociálního klimatu, tolerance 

multikulturality a vytváření kladných životních hodnot. 

Součástí ŠPP jsou projekty, které nám umožňují ověřovat si kvalitu vytvořených 

postojů ke zdravému životnímu stylu (Drakiáda, Dopravní soutěž, Den Země, Mladý 

zdravotník, Studijní pobyt v Anglii, „Život dětem“, Mein gesundenes Frühstück, Mladý 

zahrádkář aj.). 

Nedílnou součástí našeho letošního PP byla podpora spolupráce školy a rodiny 

(Den otevřených dveří, Velikonoční jarmark, Zpívání v kostele, Advent, Školní ples, Zápis 

do 1. třídy, Pasování prvňáčků na čtenáře, Zápis do MŠ aj.) 

V letošním školním roce se velmi osvědčily programy dlouhodobé a krátkodobé 

všeobecné primární prevence ve spolupráci s Prostorem o.p.s. Kolín a Preventivní programy 

Etické dílny ve spolupráci s Hope4kids, z.s. Praha, Bc. I. Pencovou.  

Spolupracovali jsme dále s Policií ČR Kolín - v rámci besed na 2. stupni ZŠ, 

kde se naši žáci zajímali o problematiku „kyberšikany“ a „právní odpovědnosti 

u mladistvých“. 

Probíhala aktivní spolupráce ŠPP s asistenty pedagoga pro sociálně znevýhodněné 

žáky a se zákonnými zástupci těchto žáků - vyřizování zvláštního příjemce dávek a jejich 

výkaznictví.  

Dále výchovná poradkyně spolu s asistentkou pro sociálně znevýhodněné žáky, 

pracovaly s rodiči a ve spolupráci s OSPOD Kolín bylo dvanáct žáků integrováno pro sociální 

znevýhodnění. V rámci grantu MŠMT Modul B „ Rozvojový program na podporu 

financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2017, 

získala škola finanční prostředky pro pozici „ asistentů pro sociálně znevýhodněné žáky“. 

V průběhu školního roku pracovala jedna asistentka na plný úvazek v mateřské škole a jedna 

asistentka na plný úvazek v základní škole. Asistentky pomáhaly dětem s adaptací 

a socializací do kolektivu, ve škole asistentka pomáhala s domácí přípravou žáků 

na vyučování. Asistentky spolu s pedagogiky komunikovaly se zákonnými zástupci 

o jednotném postupu při práci se žáky. 

 

i) Žákovský parlament 
 

Mgr. Doubravová Hana 

 

Žákovský parlament se scházel pravidelně 1x za měsíc ve sborovně základní 

školy. Zástupci tříd chodili pravidelně, vždy dva z jedné třídy (od 1. třídy). Podněty 

na akce od žáků – jednou za školní rok fast food ve školní jídelně. 

Po domluvě s paní hospodářkou byl výjimečně připraven ve školní jídelně fast 

food oběd. 

Dále chtěli žáci řešit přestupky chování ve svých třídách – řešila psycholožka. 

Vedoucí žákovského parlamentu seznamovala přítomné s plánovanými akcemi 

v následujícím měsíci konané školou nebo ve škole. 

   V oblasti kariérové poradenství se škola účastnila projektu „Řemeslo 

řemeslem zůstane“ – realizátor projektu – Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202. 
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V rámci tohoto projektu měli žáci 8. a 9. třídy možnost účastnit se výuky 

v dílnách učiliště a zkusit si práci se dřevem nebo v elektrotechnické dílně. Byly 

zajištěny dvě návštěvy Informačního střediska pro volbu a změnu povolání v Kolíně. 

Jedna pro vycházející žáky, kteří měli možnost testování s psychologem a druhá 

pro žáky 8. ročníků.  
 

 

j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí 
 

Neproběhlo 

 

 

k) Základní údaje o hospodaření školy 
 

Viz příloha číslo 1. 

 

 

l) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

 

Firma GEOTEK Starý Kolín darovala škole finanční hotovost ve výši 60 000,00 Kč 

na prohloubení jazykových dovedností nejlepším žákům. Dle předem stanovených kritérií byli 

vybráni 4 žáci z 8. třídy a jeden pedagog, kteří se v květnu 2018 zúčastnili 9-ti denního 

zájezdu do Anglie, kde 5 dnů probíhala výuka na místní škole.  

„Asistent pro sociálně znevýhodněné žáky“ – vzhledem k tomu, že naše škola 

využívá projektu MŠMT – Asistent pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky – již od roku 

2009, byli jsme osloveni MŠMT a Univerzitou Palackého v Olomouci o spolupráci při 

pilotáži a tvorbě metodik pro ostatní školy. V rámci tohoto projektu asistentka pedagoga pro 

sociálně znevýhodněné žáky dojížděla pravidelně na setkání s autory projektu a přednášela 

návrhy a možnosti řešení z prostředí školy do akademického sektoru a naopak. Tento projekt 

byl pro naši školu velmi významný, protože jsme jako jedna z mála škol, mohli být u tvorby 

podmínek, metodik, náplně práce pro asistenty pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky. 

V rámci toto projektu jsme ověřovali metodiky a posuzovali jejich funkčnost. 

Škola měla v tomto školním roce k dispozici dvě asistentky pro sociálně 

znevýhodněné žáky každou na úvazek 1,00. Jedna asistentka pracovala s dětmi v mateřské 

škole a jedna pracovala se žáky v základní škole. 

  

Výzva 022 MŠMT hrazeno z ESF ve výši 897 200,00 – probíhá do 31. 12. 2018 
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Hodina pohybu navíc – financováno MŠMT -  pan Salák Josef držitel licence „B“ – trenér 

– vedl dvě skupiny žáků 1. – 2. třídy k rozvoji tělesné zdatnosti a osvojení si sportovních 

aktivit. Výuka probíhala 2 hodiny týdně. 
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m) Mapa školy 
V únoru proběhlo dotazníkové šetření firmy SCIO „Mapa školy“. Cílovými skupinami 

byly pedagogové, provozní zaměstnanci, rodiče z MŠ i ZŠ a žáci školy. Šetření bylo řešeno 

formou papírových dotazníků, které tázaní dávali anonymně do připravených krabic 

a ty se odesílaly ke zpracování firmě SCIO. Škola následně obdržela výsledky v papírové 

i elektronické formě. 

Lze říci, že šetření ukázalo na spokojenost s prací pedagogů, jejich schopností 

srozumitelně předat učivo a nebyl zaznamenán případ s nespokojeností s klasifikací. 

Atmosféra v obou zařízeních byla hodnocena kladně, žáci se cítí bezpečně a obavy 

ze samostatného pohybu po chodbách nemají. Rodiče i žáci využili možnosti a kladně 

se vyjádřili k práci některých pedagogů.  

Za zamyšlení stojí kritické podněty ze strany rodičů, týkající se vybavení zahrady MŠ, 

někteří si stěžovali na malou informovanost a váznoucí komunikaci mezi pedagogy a rodiči, 

žádali častější využití e-mailu nebo webového rozhraní Bakaláři. Na základní škole spíše 

řešili četnost domácích úkolů, nedostatečné využívání elektroniky – tabletů a notebooků. 

Pedagogové dostali za úkol seznámit se s výsledky šetření, vyvodit závěry 

a na třídních schůzkách s nimi rodiče seznámit. Nejen s pozitivním hodnocením, ale také se 

věnovat kritickým podnětům. Společně s nimi hledat řešení možná a přínosná pro obě strany. 

Provozní zaměstnanci v šetření vyjadřovali ve většině případů spokojenost s náplní 

práce, atmosférou na pracovišti a spolupráci s vedením školy. Vyzdvižena byla školní 

kuchyně. Žáci svorně potvrdili, že jídlo je výborné. 

Opakování celého šetření v této podobě je plánováno na jaro 2020.  

 

n) Spolupráce s odbornými organizacemi a dalšími 

partnery 
 

V rámci plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje výchovný poradce s Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Kolíně, v Kutné Hoře a se Speciálním pedagogickým centrem 

v Kolíně.  

V rámci primární prevence zajistila metodička dvě besedy se zástupci Policie České 

republiky a ve spolupráci s Hygienickou stanicí v Kolíně se naši žáci 8. a 9. třídy účastnili 

programu z oblasti sexuální výchovy. 

Celoroční spolupráce s neziskovou organizací „Prostor“ Kolín, umožnilo cyklické 

besedy ve třídách II. stupně k tématům, které byly právě aktuální, např. klima třídy 

a komunikace mezi spolužáky.  

Český červený kříž realizoval pro děti třetího oddělení MŠ a žáky 1. a 2. třídy program 

„První pomoc hravě“. Všichni si prakticky vyzkoušeli zavolání na linku 155, poskytnutí první 

pomoci kamarádům i dospělým. 

  Prima Vizus, o.p.s nabídla pro děti mateřské školy screeningové vyšetření očí. 

Většina rodičů tuto možnost využila.  

Mezi významné partnery školy patří společnost TPCA. Spolupracovali jsme s ní 

během projektu Cadetcar, kdy žáci 6. třídy sestavovali z materiálu dodaného touto společností 

motokáru, se kterou se pak zúčastnili závodu v Křečhoři. Další společnou aktivitou byl 

projekt „Cestička do školy“ zajišťující bezpečný pohyb dětí, žáků i dospělých v areálu školy. 


