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Úvod 
 

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

ve Starém Kolíně ve školním roce 2018/2019 a základní údaje o hospodaření školy 

v kalendářním roce 2018. 

Podklady k této zprávě byly projednány na pedagogické radě dne 20. 06. a 29. 08. 2019. 

Zpráva byla předložena školské radě dne 23. 09. 2019 a projednána a schválena školskou 

radou dne 21. 10. 2019 

 

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, Ph.D. 

místopředseda: Mgr. Doubravová Hana 

zástupci zřizovatele: Boušková Iva, Ing. Mistr Martin, PhD 

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  

    79-00-A/01, ŠVP „Hrajeme si celý rok“ zpracovaný podle RVP PŠ: č. j. 77/2017 
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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 2018/2019: 

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

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

Sb. 

 8 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                 6+3 

                        

 vychovatelé ŠD  2 

 provozní zaměstnanci 4 

 pracovníci ve školní jídelně 

pracovníci přes ÚP 

5 

2+1 

 



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 

  2018/19 2018/19 2018/19 2018/19 

1. 18/18 18/17 0/1 0/0 

2. 16/15 11/9 5/6 0/0 

3.          17/18 12/12 5/5 0/1 

4. 24/24 15/13 9/11 0/0 

5. 20/20 13/13 7/6 0/1 

6. 14/15 3/4 11/11 0/0 

7. 18/18 6/5 11/13 1/0 

8. 16/16 5/5 10/11 1/0 

9. 11/11 2/1  9/10 0/0 

celkem 154/155 85/79 67/74 2/2 
 

Dva žáci neprospěli a postupují do dalšího ročníku s nedostatečnou. 

 

ročník 
důtka třídního 

učitele 

důtka ředitele 

školy 
2. stupeň chování 3. stupeň chování 

  2018/19 2018/19 2018/19 2018/19 

pololetí     

1.     

2.     

3. 2/4 0/1   

4. 0/0 0/0   

5. 0/0 0/1   

6. 3/2 1/1   

7. 1/1 2/0 1/0  

8. 1/0 0/0 
 

 

9. 0/0 0/0   

celkem 7/7 3/3 1/0  

 

 

omluvená absence neomluvená absence 

2018/19 2018/19 

Pololetí                    4 776/6 741 9/33 

průměr na žáka 

30,813/43,490 0,058/0,213 
 



 

Ukončení základního vzdělávání žáků 9. ročníku a prvotní volba dalšího vzdělávání 

 

Tříleté učební obory 

 

škola - obor 

počet žáků 

chlapci dívky celkem 

SOŠ stavební Kolín – instalatér 1  1 

SOU Čáslav – cukrář/ka  2 2 

SPŠ strojírenská Kolín - malíř 1  1 

SOŠ řemesel a SOU Kutná Hora – kuchař  1  1 

SOU společného stravování Poděbrady – 

kuchař/číšník  2 2 

Celkem: 3 4 7 

 

Čtyřleté studijní obory s maturitou 

 

škola - obor 

počet žáků 

chlapci dívky celkem 

Obchodní akademie Kolín – Obchodní akademie 1 2 3 

SPŠ strojírenská Kolín  1  1 

Celkem: 2 2 4 
 

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 2018/2019:  
 

Pedagogičtí pracovníci doplňující si kvalifikaci: 

Macháčková Claudie  Univerzita Hradec Králové  7531 R001 učitelství MŠ 

Miksová Tereza          Boleslavská soukromá střední škola a Základní škola, s.r.o. 75-31-M/01         

Předškolní a mimoškolní pedagogika – ukončeno 27. 05., 2019 

Kociánová Jindra       Soukromá střední odborná škola a Soukromé odborné střední učiliště   

BEAN, s. r. o   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – 

ukončeno 27. 05., 2019 

 

 

 

 

 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

21. 09. 2018 Třískalová L.. 

 

seminář výchovných 

poradců 

Kolín 

05. 10. 2018 Třískalová L., 

Třískalová K. 

Konference výchovných 

poradců 

Brno 

25. 10. 2018 Pánková Seminář – Chemie v praxi Praha 

14. 11. 2018 Thiemová, Málková Seminář - Německý jazyk Klett Praha 

22. 11. 2018 Fleglová, 

Chovančíková, 

Kubálková, Mikušová, 

Thiemová, Pokorná 

Šablony I – čtenářská 

gramotnost 

Praha 

29. 11. 2018 Fleglová, 

Chovančíková, 

Kubálková, Mikušová, 

Thiemová, Pokorná 

Šablony I – čtenářská 

gramotnost 

Praha 

05. 12. 2018 Skřivánková, 

Třískalová K. 

Bezpečnost dětí online Praha 

08. 12. 2018 Fleglová, 

Chovančíková, 

Kubálková, Mikušová, 

Thiemová, Pokorná 

Šablony I – čtenářská 

gramotnost 

Starý Kolín 

12. 02. 2019 Pánková, Krulišová Šablony I. Sdílení - Chemie Starý Kolín, 

Zbraslavice 

20. 02. 2019 Třískalová K., 

Málková 

Seminář „Bloggers 1“ Velim 

26. 02. 2019 Třískalová L. Školení – Asociace 

výchovných poradců 

Kolín 

11. 03. 2019 Čapková Čtenářská a matematická 

pregramotnost 

Praha 

14. 03. 2019 Doubravová Projekt „Čtenářská 

gramotnost“ SPPŠ 

Kolín 

19. 03. 2019 Skřivánková  Spolupráce škol, OSPOD a 

dalších preventivních služeb 

v ORP Kolín 

Kolín 

02. 04. 2019 Třískalová L., 

Třískalová K. 

Pracovní schůzka 

s partnerskou školou SOU 

Kolín 

Kolín 

06. 04. – 07. 

04. 2019 

Kočíková, Čapková Školení ZZA Kolín   

08. 04. 2019 Málková Seminář AJ Praha   

10. 04. 2019 Skřivánková Pracovní setkání ředitelek 

MŠ - MAP 

Kolín 

10. 04. 2019 Třískalová L Pracovní setkání 

výchovných poradců - MAP 

Kolín 

15. 04. 2019 Kočíková, Plechatová Pracovní setkání MŠ - MAP Chleby 

16. 04.2019 Doubravová Projekt „Čtenářská 

gramotnost“ SPPŠ 

Kolín 

16. 04. 2019 Třískalová L Konference MŠMT  Praha 

29. 04. 2019 Skřivánková, Čapková Pracovní setkání - Týnec nad 



Školkohry Labem 

09. 05. –     

10. 05. 2019 

Třískalová L., 

Skřivánková 

Seminář pro ředitele Seč 

21. 05. 2019 Doubravová Projekt „Čtenářská 

gramotnost“ 

Kolín 

01. 06. – 02. 

06. 2019 

Kočíková, Plechatová Školení lektorů – „Děti na 

startu“ 

Praha 

03. 06. 2019 Doubravová Projekt „Čtenářská 

gramotnost“ - SPPŠ 

Kolín 

04. 06. 2019 Horynová, Fleglová Seminář – „Komunikace 

s agresivním rodičem“ 

Kolín 

12. 06. 2019 Skřivánková Pracovní schůzka MAP 

Kolín 

Starý Kolín 

13. 06. 2019 Třískalová L., Seminář výchovných 

poradců Květná zahrada 

Svitavy 

17. 06. 2019 Kubálková 

Mikušová 

Podpora čtenářské 

gramotnosti na základní 

škole  

Praha 

28. 08. 2019 vedoucí pracovníci, 

požární hlídka, 

Bagárová, Dočkalová, 

Vítek 

Školení BOZP Starý Kolín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další vzdělávání - ostatní pracovníci: 

 

13. 12. 2018 Klejzarová  seminář  “Daň ze závislé 

činnosti“ 

Kolín 

11. 03. 2019 Vokounová, Gaboš Stravování a hygiena ve 

školách 

Kolín 

17. 01. 2019 Klejzarová Změny v sociálním a 

nemocenském pojištění 

Kolín 



g) Údaje  o aktivitách a prezentaci školy na   

veřejnosti 
 

KULTURA  A   VZDĚLÁVÁNÍ   PRO   ŽÁKY :  

 

    
Dne  Název Třídy  Druh  

12. 09. 2018 Divadlo MŠ „Strašidýlko Bačkůrka“ MŠ kultura 

17. 09. 2018 Program primární prevence – 

Prostor plus s.r.o. Kolín 

5., 6., 7.  vzdělávání 

19. 09. 2018 Program primární prevence – 

Prostor plus s.r.o. Kolín 

5., 6., 7. vzdělávání 

03. 10. 2018 Divadlo MŠ „Zpívající koťata“ MŠ kultura 

09. 10. 2018 Divadlo Kolín „Peter Black“ – 

představení v AJ 

7., 8., 9. kultura, vzdělávání 

11. 10. 2018 Divadlo Kolín – „Petr a Lucie“ 7., 8., 9. kultura 

15. 10. 2018 Burza škol a učilišť Kolín 8., 9.  kariérové poradenství 

16. 10. 2018 Den draka  sport 

19. 10. 2018 Program primární prevence – 

Prostor plus s.r.o. Kolín 

5., 6., 7. vzdělávání 

24. 10. 2018 Burza škol a učilišť Kutná Hora 8., 9.  kariérové poradenství 

25. 10. 2018 Beseda s pamětníky k 100. výročí 

vzniku republiky 

6., 7., 8., 9. vzdělávání 

01. 11.2018 Večer „ Dýní“ - Statek  tradice 

01. 11. 2018 Divadlo MŠ „Co malí medvědi o 

podzimu nevědí“ 

MŠ kultura 

05. 11. 2018 Divadlo Kolín „Malý princ“ MŠ3, 1., 2., kultura 

08. 11. 2018 Přednáška „Šikana, kyberšikana, 

trestně právní odpovědnost“ plk. J. 

Lottese 

 

6., 7., 8., 9. vzdělávání 

09. 11. 2018 Program primární prevence – 

Prostor plus s.r.o. Kolín 

5., 6., 7. vzdělávání 

16. 11. 2018 Projekt – 17. listopad 6., 7., 8., 9. vzdělávání 

18. 11. 2018   KMD Praha  kultura 

22. 11. 2018 Kariérové poradenství – SOU 

řemesel Kutná Hora 

8., 9. vzdělávání 

23. 11. 2018 Národní knihovna Praha 4., 5. vzdělávání 

23. 11. 2018 Kariérové poradenství – SOU 

řemesel Čáslav 

 9. vzdělávání 

02. 12. 2018 Rozsvěcení stromu MŠ tradice 

03. 12. 2018 Divadlo MŠ „Jak se v pekle kujou 

pikle“ 

MŠ kultura 

03. 12. 2018 Kino Kolín „Čertí brko“ 1., 2., 3., 4., 5. kultura 

07. 12. 2018 Vánoční koncert ZŠ Chvaletice 1. –  9. tradice 

10. 12. 2018 Kariérové poradenství – SŠ stavební 

Kolín 

9. vzdělávání 

12. 12.2018 Vánoční jarmark 1. -  9. tradice 

20. 12. 2018 Zpívání v kostele   tradice 

21. 12.2018 Třídní vánoční besídky  tradice 

09. 01. 2019 KMD „Až na dřeň“  kultura 

16. 01. 2019 Schůzka s rodiči vycházejících žáků 

+ konzultace s učiteli 

 kariérové poradenství 

16. 01.2019 Divadlo MŠ „Cirkus na kolečkách“ MŠ  

21. 02. 2019  Divadlo MŠ „Sněhurka“ MŠ kultura 

27. 02. 2019 Divadlo Kutná Hora „Putování 1., 2., 3., 4., 5 kultura, vzdělávání 



ztracené kapky aneb Cesta tam a 

zase zpátky“ 

25. 02. - 02. 

03.2019 

LVVZ 2. stupeň sport 

22. 03. 2019 VII. Školní ples  kultura 

27. 03. 2019 Kariérové poradenství Kutná Hora – 

projekt „Zaměstnanost 

8. vzdělávání 

28. 03. 2019 Divadlo MŠ „O skřítkovi a víle“ MŠ kultura 

březen- 

květen 

Povinný plavecký výcvik  2. + 3. třída + MŠ 

3. oddělení 

sport 

04. 04. 2019 Beseda „Dopravní výchova“ PČR 

Kolín 

4. – 9. vzdělávání 

08. 04. 2019 Dopravní hřiště Kolín 4., 5. vzdělávání, sport 

08. 04. 2019 Knihovna Kolín 8. vzdělávání 

09. 04. 2019 „Výlet za zvířátky“ Jestřábí Lhota MŠ vzdělávání 

09 04. 2019 KMD „Lipany“  kultura 

11. 04. 2019 „Dopravní výchova hravě“ MŠ, 1. vzdělávání 

15. 04. 2019 Sběr starého papíru a PET víček   

26. 04. 2019 „Den Země“ exkurze Hrubá Skála 7., 8., 9. vzdělávání 

26. 04. 2019 „Den Země“ exkurze farma „Bláto“ 

Uhlířské Janovice 

6.. vzdělávání 

26. 04. 2019 Divadlo MŠ „Domku, domečku“ MŠ  kultura 

09. 05. 2019 Jarní sportovní den 1., 2. stupeň sport 

10. 05. 2019 Exkurze Muzeum E. Holuba - 

Holice 

5., 6., 7. vzdělávání 

17. 05. 2019 Kino Kolín „Planeta Země“ 2. stupeň vzdělávání 

06. 05. 2019 Dopravní soutěž – testy 4. – 9. vzdělávání 

07. 05. 2019 Dopravní soutěž – jízdy 4. – 9. vzdělávání 

02. 05. 2019 Expediční kamera 6. – 9. vzdělávání 

18. 05. –  

25. 05. 2019 

GEOTEKGRANT – Anglie - 

Hastings 

Vybraní žáci 8. 

třídy 

vzdělávání 

20. 05. 2019 Kino Kolín „Cesta do pravěku“ 1. -  5. vzdělávání 

23. 05. - 25. 

05.2019 

Badatelský pobyt Hrabětice – SOU 

Kutná Hora 

5. vzdělávání, sport 

28. 05. 2019 Kariérové poradenství „Den 

řemesel“ SOU Kolín 

8. vzdělávání 

29. 05. 2019 Exkurze „Památník Terezín“ 7., 8., 9. třída vzdělávání 

30. 05. 2019 Beseda v knihovně Starý Kolín 1. vzdělávání 

30. 05. 2019  Divadlo MŠ „Barevná pohádka“ MŠ kultura 

03. 06. 2019 „ Den dětí“ MŠ kultura 

02. 06. 2019 Cyklovýlet Kladruby nad Labem 4. - 6. sport 

03. 06. 2019 Beseda -  knihovna Kolín 8. vzdělávání 

06. 06. 2019 Exkurze „Muzeum stříbra“, 

„Středověké město“ Kutná Hora 

7. vzdělávání 

10. 06. –  

14. 06. 2019 

Výměnný pobyt žáci z Rakouska 7., 8., 9. vzdělávání 

11. 06. 2019 Zámek Kačina, ZOS Kačina  vzdělávání 

12. 06. 2019 Sklárna „Huť František“ Sázava  vzdělávání 

13. 06. 2019 Hlavní město Praha  vzdělávání 

18. 06. 2019 ZOO Jihlava 1., 2., 3. vzdělávání 

20. 06. 2019 Divadlo MŠ „Hurá na prázdniny“ MŠ kultura 

24. 06. 2019 Branně sportovní den ZŠ sport 

24. 06. 2019 Výlet Mirákulum 4., 6. sport 

25. 06. 2019 Výlet MŠ „Muzeum Kolín“ MŠ vzdělávání 

25. 06. –  

27. 06. 2019 

Výlet Zbraslavice 8., 9. sport 



26. 06. 2019 Výlet Chlumec nad Cidlinou 7. sport, vzdělávání 

27. 06. 2019 Výlet MŠ „Kmochův ostrov Kolín“ MŠ sport, vzdělávání 

01. 06. – 

 04. 06. 2019 

Příměstský tábor 1. stupeň Sport, vzdělávání 

 

 

PROJEKTY   

 

  
dne program třídy 

Říjen 2018 100. výročí vzniku ČR 1. – 9. 

Listopad 2018 17. listopad 1. – 9. 

Celý rok Dopravní výchova 1. – 9. 

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

celoroční 

7. – 9. 

Celý rok Sportuj ve škole 1. - 3. 

Celý rok „Kapka poznání“ - EVVO 2. stupeň 

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

SOU Kutná Horta - celoroční 

8. – 9. 

19. 05. –  

25. 05. 2019 

GEOTEKGRANT-jazykové vzdělávání v zahraničí 8. 

10. 06. –  

14. 06. 2019 

Studijní pobyt žáků z Völsu - Rakousko 2. stupeň 

Leden 2019 Výzva č. 02_18_063 Šablony II  ZŠ, MŠ  

 

Leden 2019 
Výzva 022/2016 MŠMT – personální posílení školního poradenského 

centra  
ZŠ, MŠ 

 

Celý rok Čtenářská gramotnost SPPŠ Kolín 8.  

Celý rok Fakultní škola pro UHK 2. stupeň  

 

 

AKCE   PRO   VEŘEJNOST: 

 
dne název akce výdělek 

13. -14. 10. 2018 Podzimní bazárek  

13. 10. 2018 Vítání občánků  

25. 10. 2018 100. výročí ČR, odhalení desky T. G. M. – vystoupení 

žáků 

 

06. 11. 2018 Večer dýní – Statek Starý Kolín  

02. 12. 2018 Rozsvícení „Vánočního stromu“ 1.806,00 Kč 

18. 12. 2018   Vánoční besídka ŠD  

13. 12. 2018 Vánoční besídka pro rodiče III. oddělení MŠ  

10. 12. 2018 Vánoční besídka pro rodiče II. oddělení MŠ  

12. 12. 2018 Vánoční jarmark – Statek Starý Kolín 10.785,00 Kč 

19. 12.2 018 Vánoční zpívání pro babičky a dědy  

20. 12. 2018 Zpívání v kostele 1.524,00 Kč 

19. 12. 2018 Vánoční besídka pro rodiče ŠD  

10. 01. 2019 Vánoční besídka pro rodiče I. oddělení MŠ  

02. 03. 2019 Beseda ČZS „Sušené květiny“  

16. 02. 2019 „Školní zralost“ – beseda pro rodiče  

22. 03. 2019 Školní ples  

23. 03. 2019 Expediční kamera  

13. 04. 2019 ČZS „Velikonoční tvoření“  

11. 05. 2019 Vítání občánků  



14. 02. –  

28. 03. 2019 

Škola nanečisto – pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče  

11. 04. 2019 Zápis do ZŠ  

15. 04. 2019 Sběr papíru, víček a hliníku                           9.299,00 Kč 

16. 05. 2019 Zápis do MŠ  

29. 03. –  

30. 03. 2019 

Jarní bazárek  

11. 05. 2019 Vítání občánků  

22 05. 2019 Besídka ke Dni matek I. oddělení MŠ  

25. 05. 2019 Školkohry – děti v pohybu  Jestřábí Lhota  

29. 05.2019 Besídka ke Dni matek II. oddělení MŠ  

05. 06. 2019 Setkání a babičkou a dědou – vystoupení dětí z MŠ  

13. 06. 2019 Pasování na školáka  

25. 06. 2019 Svátek Slabikáře  

27. 06. 2019 Zahradní slavnost v MŠ  

 

 

 

 Ze zprávy koordinátora EVVO: 
 

Ve školním roce 2018/2019 bylo naším hlavním cílem zvyšovat spoluzodpovědnost 

dětí i žáků za současný i příští stav přírody. Environmentální výchova se na naší škole 

vyučuje na I. i na II. stupni, prostupuje výukou po celou dobu školní docházky Na I. stupni se 

výuka uskutečňovala zejména v prvouce, přírodovědě a vlastivědě, na II. stupni pak hlavně v 

přírodopise, chemii, fyzice a zeměpise, ale i občanské výchově, výchově ke zdraví, 

pracovních a výtvarných činnostech. Žáci II. stupně se také zúčastnili několika exkurzí na 

farmu Bláto v Uhlířských Janovicích a do Českého ráje na Hrubou Skálu. Ekologii se žáci 

věnovali jak teoreticky, tak prakticky při výrobě krmítek, hmyzích hotelů apod. Škola se také 

prezentovala na akci Den Země.  

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.  

 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 

22. 3. 2019 Matematický Klokan: 

                      Cvrček 

                      Klokánek 

                      Benjamin 

                      Kadet 

 

2. + 3.  

4. + 5. 

6. + 7. 

8. + 9. 

 

škola 

121 žáků 

 

 21. 03. 2019 Matematická olympiáda 6. - 9. škola 3 úspěšní řešitelé 

30. 01. 2019 Matematická olympiáda 5. okres 1 žák – 1. místo 

09. 04. 2019 Matematická olympiáda 8. okres 2 žáci – 19., 24. místo 

06. 05. –  

07. 05. 2019 

Dopravní soutěž – testy, jízdy 5. – 8. 

třída 

škola 57 žáků 

     

15. 05. 2019 Dopravní soutěž 5. - 8. okres 2 družstva – mladší 1. místo 

starší 5. místo 

05. 06. –  

06. 06. 2019 

Dopravní soutěž 5. kraj 4 žáci – 7. místo 

25. 04. 2019 Zdravotní soutěž  7., 8. okres 5 žáků – 7. místo 

24. 04. 2019 „Mladý zahrádkář“   7. škola 18 

  

 

 

SPORTOVNÍ   SOUTĚŽE:      

 
dne název třídy kolo účastníci 

23. 05. –  

25. 05. 2019 

Badatelsko – turistický pobyt Hrabětice 5. škola 21 žáků 

25. 02. –  

02. 03. 2019 

LVVZ Hrabětice 5. -9. škola 12 žáků 

12. 03. –  

14. 05. 2019  

Plavecký výcvik   MŠ, 2., 

3. ZŠ 

škola 20 dětí MŠ, 35 žáků 

09. 05. 2019 Branně- sportovní den 1. - 5.  98 žáků 

09. 05. 2019 Targetsprint 6. - 9. škola 55 žáků 

18. 06. 2019 Targetsprint 8. Celostát

ní finále 

10 žáků 

02. 06. 2019 Cyklovýlet Kladruby nad Labem 4. - 6. škola 13 žáků 
26. 04. 2019 Žehušický pohár 5. okres 20 žáků 

06. 05. –  

07. 05. 2019 

Dopravní soutěž 4. – 9. škola 70 žáků 

     

25. 05. 2019 Školkohry – děti v pohybu   MŠ  25 žáků 

24. 06. 2018 Branně- sportovní den ZŠ škola 126 žáků 

25. 06. – 

27.06.2019 

Branně- sportovní pobyt Zbraslavice 8. – 9. 

třída  

škola 28 žáků 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÝLETY  a   AKCE: 
 

                   

Během školního roku jsme uspořádali tyto větší akce pro veřejnost: 

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

 s dětmi z MŠ. Celé setkání proběhlo opět ve škole a areálu kolem školy. Odpoledne se 

uskutečnil 19. 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 rozsvěcení vánočního stromu, kde 

vystupovaly se svým programem děti z mateřské školy a předvánoční zpívání koled 

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

 V letošním školním roce proběhl „Vánoční jarmark“ na Statku ve Starém Kolíně. Žáci zde 

nabízeli výrobky z vánočních dílen a keramického kroužku. 

 Letos poprvé bylo uspořádáno „Zpívání pro babičky a dědy“ – vánoční a jarní.. Děti 

z mateřské školy měly připravené pásmo písniček, básniček a také malé dárečky pro 

každého příchozího. Akce byla přijata výrazně pozitivně. 

 S další prezentací naší práce s dětmi v jednotlivých kroužcích i při vyučování se mohli 

rodiče setkat na „Školním plesu“ na Statku – děti zde předvedly tanečky a zazpíval sbor 

školy. 

 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 7. školní ples, kde proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 

 Na velmi dobré úrovni je spolupráce s místní organizací ČZS. Škola pomáhá s organizací 

besed a tvořivých dílen a členové spolku realizují soutěž „Mladý zahrádkář“ pro žáky 7. 

třídy. 

 

 

h) Školní poradenské pracoviště 
 

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

pracoviště 

Mgr. Irena Skřivánková               metodik prevence, 

Mgr. Kateřina Pokorná                           speciální pedagog 

Mgr. Gabriela Kratochvílová               školní psycholog 

Mgr. Kristýna Třískalová     sociální pedagog 

                  Mgr. Lucie Pátková                                 speciální pedagog - logoped 

 

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

ze školských a jiných pracovišť.  

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo integrováno do běžných tříd osm 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. 

Školní poradenské pracoviště má v péči 26 dětí a žáků evidovaných v pedagogicko-

psychologické poradně (ZŠ 22, MŠ 4).  

Děti a žáci jsou se stupněm podpůrných opatření: 4. stupeň – 1; 3. stupeň – 10; 2. stupeň – 13; 

1. stupeň – 2 

Výchovný poradce a sociální pedagog mají v péči 7 dětí a žáků, u kterých je škola Zvláštní 

příjemce dávek. 

V průběhu školního roku se 11 krát sešla výchovná komise, která řešila školní neúspěšnost  

a výchovné problémy dětí a žáků. 

V průběhu školního roku proběhly metodické návštěvy z PPP Kolín a SPC Kolín (4) a jedna 

kontrola dokumentace integrovaných žáků z PPP Kolín. Z kontroly provedené zápisy. 

Hodnocení práce i vedení dokumentace bylo hodnoceno ze strany PPP Kolín, jako 

nadstandartní. 

 

V rámci kariérového poradenství je škola zapojená do projektů: 

Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního v Kolíně, Střední 

odborné školy a Středního odborného učiliště řemesel v Kutné Hoře. V rámci těchto projektů 

se žáci 8. a 9. třídy účastnili cyklických projektových dnů zaměřených na praktickou výuku 

v dílnách škol.  

Praktickou výuku si žáci vyzkoušeli i na Středním odborném učilišti Čáslavi, kde měli dvě 

dopoledne možnost vyzkoušet si svojí zručnost v oboru cukrář, kuchař, číšník. 

Žáci 8. a 9. třídy  se zúčastnili Burzy škol a učilišť v Kolíně a v Kutné Hoře. Ve škole byly 

uskutečněny besedy se zástupci a žáky Obchodní akademie Kolín, Středního odborného 

učiliště Čáslav, Středního odborného učiliště společného stravování Poděbrady – obor kuchař, 

číšník. 

Zapojení do projektů a volba škol, které se prezentovaly našim žáků, lze hodnotit velmi 

kladně. Žáci naší školy se přihlásili a byli přijati právě na tyto školy. 

 

Školní psycholožka uskutečnila: 

Diagnostika – celkově vyšetření 10 

Konzultace s rodiči žáků a dětí – celkem 55 

Konzultace s učiteli – celkem 204 

Konzultace s asistenty pedagoga a výchovným poradcem – celkem 34 

Konzultace s žáky a dětmi – celkem 118 

Společně s p. učitelkou třídní vedený pohovor s terapeutickými prvky 

Společné konzultace dítěte a rodiče s prvky rodinné a systemické terapie – celkem 3 

Náslechy v ZŠ – celkem 135 

Přednáška, beseda s rodiči na téma „Školní zralost a školsky zralé dítě“ – 1 

Práce na zpracování, návrzích IVP – 13 

Práce na doporučeních k individualizaci výuky, příp. ke zpracování, návrhům PLPP – 5 

Účast na schůzce vedení obce, zástupců školy a 2 rodičů při řešení stížnosti jednoho z rodičů 

na metody práce školy, postoj, chování učitelů a dětí ve škole k dítěti daného rodiče – 1 

Individuální vedení žáků typu pedagogická asistence při nepřítomnosti AP – 6 

Účast na informační a metodické schůzce se všemi AP v MŠ i ZŠ – 1 

Účast na schůzkách vedení školy, učitelů s rodiči v souvislosti s výchovnými, výukovými 

problémy dětí, neplněním DÚ, nepřipraveností na výuku, … - 4 

Účast na schůzce vedení školy s rodiči dětí v MŠ na začátku školního roku – 1 

Studium dokumentace k nově příchozím dětem – 6 

Účast na vzdělávacích akcích, prezentaci a ukázce didaktických pomůcek – 2 



Příprava metod na práci se třídou, metodických materiálů na besedu s rodiči, na různé typy 

konzultací s rodiči dle typu identifikovaných obtíží – 5 

Příprava na některé typy vyšetření dětí (příprava dg. metod, pomůcek k testování, podkladů 

ke konzultacím s rodiči o výsledcích vyšetření – 8 

Práce na zprávách z některých vyšetření či konzultací – 12 

Odborné konzultace s pracovníky ŠPZ (PPP) k jednotlivým žákům, jejich obtížím, projevech 

obtíží ve škole, k žádostem o jejich vyšetření, k IVP, PLPP, individualizaci výuky, k práci 

asistentů pedagoga, atd. – 14 

Konzultace s pracovnicí Speciální školy v souvislosti s obtížemi jednoho žák v kontextu jeho 

limitovaných vývojových předpokladů - 1 

 

Speciální pedagožka vedla pedagogické intervence ve škole, jak pro žáky I. stupně, tak pro 

žáky II. stupně  8 žáků, předmět speciálně pedagogická péče se týkal 3 žáků 

 

Speciální pedagožka – logoped měla v péči 11 dětí a žáků (od ledna 2019), nápravy 

probíhaly 2x v týdnu. Logopedická péče se soustředila na děti předškolního oddělení MŠ 

 a žáky 1. třídy. Již v květnu byli 3 žáci vyřazeni z péče, vzhledem k tomu, že jejich vada řeči 

byla odstraněná. 

 

 

 

Statistika pracovních činností školní psycholožky za školní rok 2018/2019  

1. Diagnostika – celkově vyšetření 10 – z toho: 

Psychologické vyšetření (intelekt) - 7 

Vyšetření školní zralosti – 2 

Grafomotorika, lateralita – 1 

 

2. Konzultace s rodiči žáků a dětí – celkem 55 – z toho: 

Výukové obtíže – 9 

Výchovné problémy, potíže s chováním, přizpůsobením, ve vztazích s druhými doma, ve 

škole, v kolektivu,… - 25 (6 MŠ) 

Školní zralost – 7 

Rodinné, partnerské vztahy, náročná rodinná situace – 9 

Vztahy s učiteli – 1 

PAS a další obtíže ve vývoji - 2 

Psychosomatické obtíže – 2 (obojí MŠ) 

 

3. Konzultace s učiteli – celkem 204 – z toho: 

Výukové obtíže, problémy v učení (chápání, zapamatování učiva, apod.) – 42 

Problémové chování při výuce, o přestávkách, …, kázeňské problémy, potíže s chováním 

doma, ve škole, v kolektivu,… (agresivita, poruchy přizpůsobení, nerespektování pravidel, 

vztahy s dětmi, potíže v sebehodnocení, v pozornosti, PM neklid, potíže v sebeovládání 

vlastního chování, emocí, „zasekávání se“ a nepracování v hodinách, atd.) – 64 (17 MŠ) 

Nedostatky ve výchovném vedení rodičů, v péči rodičů o děti z hlediska školní docházky 

(v zajištění plnění škol. Povinností, DÚ, nošení pomůcek, apod.) – 18 

Psychomotorický vývoj dětí a jeho specifika - 13 

Školní zralost – 5 

Problémy v rodině  (partnerské, ve vztazích děti-rodiče, náročná rodinná situace,…) - 24 

Osobní problémy žáků (kombinace všech možných obtíží…) – 2 

Konzultace k PLPP, IVP, k Doporučení ŠPZ, k pedagogické asistenci – 36 



 

4. Konzultace s asistenty pedagoga – celkem 34 z toho: 

ZŠ – 14 

MŠ 20 

 

5. Konzultace s žáky a dětmi – celkem 118 z toho: 

Vztahy s dětmi, vrstevníky, kamarády,… - 34 

Malá sebedůvěra, problémy v sebevědomí, sebehodnocení vlastních výkonů, možností, … 

– 10 

Vztahy s rodiči, celkově rodinné vztahy, náročná rodinná situace, apod. – 11 

Výukové obtíže, nechuť k učení, malá motivace učit se, vztahy s učiteli, apod. – 25 

Osobní problémy (související s ledasčím z jiných kategorií) – 15 

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

problémy s agresivitou, s pozorností, PM neklid, potíže v sebeovládání vlastního chování, 

emocí, „zasekávání se“ a nepracování v hodinách, problémy s chováním doma, ve škole, 

v kolektivu vrstevníků, …) – 23 

 

6. Společné konzultace dítěte a rodiče s prvky rodinné a systemické terapie – celkem 3 

ZŠ – 1 (chování, učení, vztahy v rodině, potíže v adaptaci); MŠ – 2 (adaptační potíže na 

pozadí specifických vztahů v rodině, vlastní rodičovské nejistoty, ne zcela jednotného 

výchovného vedení, současně možná nadměrných očekávání na chování dítěte, apod.) 

 

7. Náslechy v ZŠ – celkem 135 – z toho: 

1. ročník - 2  

2. ročník - 89 (velmi specifické složení třídy - několik dětí velmi pomalých, s potížemi 

v chápání a fixování učiva, také v soustředění, někteří i s obtížemi v chování, kázni,  

některé děti se speciálními vzdělávacími potřebami /SVP/, s rizikem SPU, nižší 

mentální kapacity, aj.) 

3. ročník - 11 

4. ročník - 3 

5. ročník - 4 

6. ročník - 8 

7. ročník - 8 

8. ročník - 5 

9. ročník – 5 

 

8. Náslechy v MŠ – celkem 38 – z toho: 

I. oddělení – 7 

II. oddělení – 10 

III. oddělení – 21  

 

9. Náslechy ve školní družině, a v průběhu náslechů pohovory s různými dětmi, o různých 

obtížích – celkem 12 

 

10. Náslech u Pedagogické intervence – celkem 1 

 

11. Práce se třídou – celkem 4 

 



12. Společně s p. učitelkou třídní vedený pohovor s terapeutickými prvky s žákyní druhého 

s osobními problémy (která důvěřuje p. učitelkou třídní, přála si ji mít u pohovoru,…) – 

2X + 1X má přítomnost u jejího pohovoru s jinou žákyní v náročné rodinné situaci 

 

13. Přednáška, beseda s rodiči na téma „Školní zralost a školsky zralé dítě“ – 1 (16. 2. 2019) 

 

14. Emailová korespondence s rodiči a telefonické konzultace s rodiči  - 24 

 

15. Práce na zpracování, návrzích IVP – 13 

 

16. Práce na doporučeních k individualizaci výuky, příp. ke zpracování, návrhům PLPP – 5 

 

17. Účast na schůzce vedení obce, zástupců školy a 2 rodičů při řešení stížnosti jednoho 

z rodičů na metody práce školy, postoj, chování učitelů a dětí ve škole k dítěti daného 

rodiče – 1 

 

18. Individuální vedení žáků typu pedagogická asistence při nepřítomnosti AP – 6 

 

19. Účast na informační a metodické schůzce se všemi AP v MŠ i ZŠ – 1 

 

20. Účast na schůzkách vedení školy, učitelů s rodiči v souvislosti s výchovnými, výukovými 

problémy dětí, neplněním DÚ, nepřipraveností na výuku, … - 4 

 

21. Účast na schůzce vedení školy s rodiči dětí v MŠ na začátku školního roku – 1 

 

22. Studium dokumentace k nově příchozím dětem – 6 

 

23. Účast na vzdělávacích akcích, prezentaci a ukázce didaktických pomůcek – 2 

 

24. Příprava metod na práci se třídou, metodických materiálů na besedu s rodiči, na různé 

typy konzultací s rodiči dle typu identifikovaných obtíží – 5 

 

25. Příprava na některé typy vyšetření dětí (příprava dg. metod, pomůcek k testování, 

podkladů ke konzultacím s rodiči o výsledcích vyšetření – 8 

 

26. Práce na zprávách z některých vyšetření či konzultací – 12 

 

27. Odborné konzultace s pracovníky ŠPZ (PPP) k jednotlivým žákům, jejich obtížím, 

projevech obtíží ve škole, k žádostem o jejich vyšetření, k IVP, PLPP, individualizaci 

výuky, k práci asistentů pedagoga, atd. – 14 

 

28. Konzultace s pracovnicí Speciální školy v souvislosti s obtížemi jednoho žák v kontextu 

jeho limitovaných vývojových předpokladů - 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 2018/2098 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 

připravované během hodin etické výchovy pro druhý stupeň se věnovaly problematice 

xenofobie, šikany a zdravému životnímu stylu. Výrazná péče byla věnována problémům 

kyberšikany a  bezpečnosti na sociálních sítích. Proběhly besedy a praktické ukázky na toto 

téma. Ve čtvrté třídě, kde byl problém aktuální, se do řešení zapojil i sociální pedagog. Pro 

druhý stupeň byla uspořádána přednáška „Šikana, kyberšikana, trestně právní odpovědnost“ 

plk. J. Lottese. 

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

pomáhejme dětem 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.  

Spolupracovali jsme dále s Policií ČR Kolín - v rámci dopravní výchovy žáci 4. -9. třídy 

vyzkoušeli, jak velké mezery mají v dodržování pravidel silničního provozu. Zjistili to po 

napsání testů a jejich rozboru včetně vysvětlení správného řešení. 

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 spolupracovala s asistentkami pedagoga. Asistentky pomáhaly 

dětem s adaptací a socializací do kolektivu, účinná byla jejich pomoc během výuky. Také 

spolu s pedagogy komunikovaly se zákonnými zástupci o jednotném postupu při práci se 

žáky. 

 

 

i) Žákovský parlament 
 

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

tříd chodili pravidelně, vždy dva z jedné třídy (od 1. třídy). Přítomny jsou vyučující 1. stupně 

- Mgr. Jolana Thiemová a 2. stupně – Mgr. Hana Doubravová 

Žáci chtěli řešit přestupky chování ve svých třídách, do řešení se zapojila paní psycholožka. 

Vedoucí žákovského parlamentu seznamovala přítomné s plánovanými akcemi v následujícím 

měsíci konané školou nebo ve škole. 

   Program schůzek:  

- zhodnocení, splnění bodů z minulých parlamentů 

- připomínky ke stravování, druhy jídel, velikost porcí, zdravá strava 

-  malování tříd, pořádek ve třídách po vyučovací hodině 

- chování některých spolužáků o přestávce, na chodbách, na toaletách 

-  rozšíření školních aktivit, změna vyučujících 

- informace - matematická olympiáda, ples 9. třídy, změny fotografování, dopravní 

soutěž, výlety, exkurze 



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. 

 

 

 

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 75 000,00 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 2019 zúčastnili 9-ti denního 

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

 

 

Výzva 022 MŠMT hrazeno z ESF ve výši 897 200,00 – ukončena 31. 12. 2018 

Výzva č. 02_18_063 Šablony II ve výši 1.600 000 Kč probíhá od 1. 1. 2019 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Sportuj ve škole – financováno AŠSK -  Nikola Mistrová vedla skupinu žáků 1. – 5. třídy 

k rozvoji tělesné zdatnosti a osvojení si sportovních aktivit. Výuka probíhala 1 hodinu týdně. 

 

 

 

 

 

 

 



m) Stížnosti 
 

Ve školním roce byla vyřizována jedna stížnost, podaná přímo ke zřizovateli. 

Stížnost byla vyřízena v součinnosti se zřizovatelem, zákonným zástupce a školním 

poradenským pracovištěm. 

 

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. 

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

besedy ve třídách I. a 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 

„Dopravní výchova hravě“. Všichni si prakticky vyzkoušeli zavolání na linku 158, bezpečné 

chování na ulici a chování při dopravní nehodě. 

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

Většina rodičů tuto možnost využila.  

V rámci kariérového poradenství škola spolupracovala s: 

Středním odborným učilištěm v Čáslavi 

Střední odbornou školou stavební a Středním odborným učilištěm stavebním v Kolíně 

Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm řemesel v Kutné Hoře 

Obchodní akademií v Kolíně 

            Středním odborným učilištěm v Čáslavi 

Středním odborným učilištěm společného stravování v Poděbradech 

Od června byl škole udělen status „Univerzitní škola“  Univerzity Hradec Králové. 


