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Úvod 
 

Tento dokument obsahuje souhrnnou zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy 
ve Starém Kolíně ve školním roce 2019/2020 a základní údaje o hospodaření školy 
v kalendářním roce 2019. 

Podklady k této zprávě byly projednány na pedagogické radě dne 27. 08. 2020. 

Zpráva byla předložena školské radě dne 25. 09. 2020, projednána a schválena školskou radou 
dne 01. 11. 2020 

 

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, ve znění 
úpravy č. j. 97/2020 ze dne 03. 08. 2020 
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http://www.zsstarykolin.cz/


  

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 2019/2020: 

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

 15 rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podle § 165 odst. b) 
zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon 

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

e) zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon 

 

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 

  2019/20 2019/20 2019/20 2019/20 

1. 21/22 20/21 1/1 0/0 

2. 19/19 17/17 2/2 0/0 

3.          16/16 10/10 6/6 0/0 

4. 19/19 12/12 6/6 1/1 

5. 25/25 12/12 13/13 0/0 

6. 19/19 14/14 5/5 0/0 

7. 14/15 4/5 10/10 0/1 

8. 18/18 5/5 13/13 0/1 

9. 15/15 4/4 11/11 0/0 

celkem 166/168 98/100 67/67 1/3 

 

Tři žáci neprospěli. Jeden postupuje do dalšího ročníku s nedostatečnou, jeden opakuje ročník 
a jeden ukončil základní vzdělávání v osmém ročníku. 
 

ročník 
důtka třídního 

učitele 

důtka ředitele 
školy 

2. stupeň chování 3. stupeň chování 

  2019/20 2019/20 2019/20 2019/20 

pololetí     

1. 0/0 0/0   

2. 0/0 0/0   

3. 0/0 0/0   

4. 0/0 0/0   

5. 0/0 0/0   

6. 0/0 0/0   

7. 0/0 0/0   

8. 0/0 0/0 0/1  

9. 0/0 0/0 1/0  

celkem 0/0 0/0 1/1  

 

 



omluvená absence neomluvená absence 

2019/20 2019/20 

                                5 901/2 016 15/24 

Pololetí průměr na žáka    36/12 0,09/0,14 
 

 

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

Tříleté učební obory 

 

škola - obor 

počet žáků 

chlapci dívky celkem 

SOŠ stavební a SOU stavební Kolín – instalatér 1  1 

SOU a SOU řemesel Kutná Hora – mechanik 

elektronik 
2 

 
2 

SOU a SOU řemesel Kutná Hora – sociální 
činnost  1 1 

Akademie řemesel – Střední škola technická 
Praha - autotronik  

1  1 

SOU společného stravování Poděbrady – 

kuchař/číšník 
 1 1 

Střední škola obchodní Kolín - prodavač  2 2 

Celkem: 4 4 8 

 

Čtyřleté studijní obory s maturitou 

 

škola - obor 

počet žáků 

chlapci dívky celkem 

Obchodní akademie Kolín – Obchodní akademie 
 

1 1 

Gymnázium J. Ortena Kutná Hora – gymnázium - 
všeobecné  

2  2 

Gymnázium Kolín - gymnázium - všeobecné  1 1 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola – Praha – bezpečnostně právní 
činnost 

1  1 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
dopravní Praha – provoz a ekonomika dopravy 

1  1 

Střední odborná škola logistických služeb Praha  1  1 

Celkem: 5 2 7 
 



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. 

V letošním školním roce vlivem korona virové karantény se učitelé zaměřili na webináře 
s tématikou distančního vzdělávání. 
Zaměření DVPP a ostatních zaměstnanců ve školním roce 2019/2020:  
 

Pedagogičtí pracovníci doplňující si kvalifikaci: 
Macháčková Claudie - Univerzita Hradec Králové 7531 R001 učitelství MŠ 

Nekolová Veronika – Boleslavská soukromá střední škola a Základní škola, s.r.o. 75-31-M/01    

Předškolní a mimoškolní pedagogika ukončeno 22. 06. 2020 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
10. 09. – 13. 

09. 2019 
Třískalová L. 

Kongres kariérového 
poradenství Bratislava 

16. 09. 2019 Marklová 
Školení – matematika, 

fyzika 
Praha 

17. 09. 2019 Kočíková MAP pro MŠ Kolín 

30. 09. 2019 
Kočíková, Kociánová, 
Macháčková 

„Klokanovy školky“ – 

projekt sdílení zkušeností MŠ Pečky 

02. 10. 2019 Dočkalová 
„Tvořivá škola“ – 

matematika, geometrie 
Hradec Králové 

08. 10. 2019 
Plechatová, 
Kociánová 

Polytechnická výchova – 

školení 
MŠ Klubíčko 
Kolín 

15. 10. 2019 Čapková 
Matematická pregramotnost 
- seminář  Praha 

17. 10. 2019 Kočíková 
ŠVP  v mateřské škole 
seminář ČŠI Praha 

17. 10. 2019 Čapková „Klokanovy školky“  Pečky 

21. 10. 2019 Skřivánková 
Primární prevence - 
seminář Prostor Kolín 

31. 10. 2019 
Doubravová, 
Mikušová 

Čtenářská gramotnost – 

SCIO 
Praha 

09. 11. – 10. 

11. 2019 
Vítek Školení ČČK Kolín 

13. 11. 2019 Kociánová 
Český jazyk pro děti 
cizinců 

Kolín 

14. 11. 2019 

Kočíková, Kociánová, 
Plechatová, Miksová, 
Macháčková, 
Čapková 

Jemná motorika - seminář Kolín 



23. 11. – 24. 

11. 2019 
Vítek Školení ČČK Kolín 

10. 12.2019 Marklová  Fyzika pro 8. a 9. třídu Kolín 

10. 12.2019 Čapková Čtenářská pregramotnost Praha 

10. 12.2019 
Skřivánková, 
Třískalová K. Legislativa na ZŠ Kutná Hora 

12. 12. 2019 Kočíková, Plechatová Klokanovy školky Pečky 

17. 12. 2019 
Třískalová K., 

Málková 

Seminář AJ, NJ – seminář 
Klett  

Velim 

18. 12. 2019 Skřivánková 
Pracovní setkání ředitelů - 
CEROP 

Kolín 

21. 01. 2020 Málková  Hudba v hodinách NJ 
prakticky a inovativně 

webinář 

30. 01. – 31. 

01. 2020 
Třískalová K. 

Mezinárodní konference 
pro výchovné poradce 

Praha 

05. 02. 2020 

Doubravová, 

Třískalová K., 
Málková  

„Bloggers“ – seminář AJ Pečky 

13. 02. 2020 
Kočíková, Plechatová, 

Macháčková 
Klokanovy školky Pečky 

26. 02. 2020 
Skřivánková, 
Kočíková 

Spolupráce školy a 
OSPOD, PPP a neziskové 
organizace - MAP 

Kolín 

26. 02. 2020 Třískalová K. Seminář pro výchovné 
poradce – MAP  

Kolín 

26. 02. 2020 Macháčková Seminář  Praha 

 

03. 03. 2020 Skřivánková Správní řízení  Praha 

27. 02. 2020 
Skřivánková, 
Doubravová 

Seminář primární prevence, 
film „V síti“ 

Kolín 

03. 03. 2020 
Doubravová, 
Třískalová K. 

Podpora polytechnického 
vzdělávání Kolín  

09. 04. 2020 Málková 
Učíme online – digitální 
výuka 

Webinář AJ 

13. 05. 2020 Horynová Od sluníčka k LEDce             

Webinář – 

polytechnická 
výchova 

18. 05. 2020 Horynová Spojovací materiály              
Webinář – 

polytechnická 
výchova (PV) 

25. 5. 2020 Horynová Cestou necestou                   Webinář – PV 

26. 05. 2020 Horynová Měříme zač je toho loket    Webinář – PV 

05. 06. 2020 Horynová Naprogramujte si auto        Webinář – PV 

25. 5. 2020 Plechatová 
Polytechnika pro MŠ – 

Malý stavitel Webinář – PV 

27. 05. 2020 Plechatová 
Polytechnika pro MŠ – 

Zebří hádanky 
Webinář – PV 

28. 05. 2020 Plechatová Polytechnika pro MŠ – Jak Webinář – PV 



zpívá svět 
01. 06. 2020 Plechatová Zásobovací autíčko Webinář – PV 

 

 

Další vzdělávání - ostatní pracovníci: 
06. 12. 2019 Čapková, Kočíková, 

Kedrštová 

Školení BOZP – požární 
hlídka 

Starý Kolín 

18. 12. 2019 Klejzarová  Seminář - Daň ze závislé 
činnosti 2019/2020 

Kolín 

21. 01. 2020 Klejzarová Změny v sociálním a 
nemocenském pojištění 

Kolín 

09. 03. 2020 Vokounová, Koutná Školení hygienického 
minima 

Kolín 

g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

KULTURA  A   VZDĚLÁVÁNÍ   PRO   ŽÁKY :  
Dne  Název Třídy  Druh  

18. 09. 2019 Dopravní hřiště Kolín MŠ 3 vzdělávání 

24. 09. 2019 
Divadlo MŠ „Kašpárkovo 
království“  MŠ 1, 2, 3  kultura 

01.10. 2019 
Divadlo Kolín „The last 

wish“ – představení v AJ 
7., 8., 9. kultura, vzdělávání 

10. 10. 2019 Den draka, Drakiáda MŠ, ŠD sport 

14. 10. 2019 Burza škol a učilišť Kolín  8., 9. kariérové poradenství 

16. 10. 2019 
Burza škol a učilišť Kutná 
Hora 

8., 9.  kariérové poradenství 

14. 10. 2019 
Malá polytechnická 
univerzita – „Malý stavitel“ 

MŠ 2, 3 vzdělávání 

17. 10. 2019 

Malá polytechnická 
univerzita – „Malý 
architekt“ 

MŠ 2, 3 vzdělávání 

22. 10. 2019 Divadlo MŠ „Šternberk“ MŠ 1, 2, 3 kultura 

24. 10. 2019 Večer „ Dýní“ - Statek  tradice 

25. 10. 2019 
„Staré pověsti české“ – 

agentura Pernštejni 1.- 9. r. kultura 

01.11. 2019 
HC Dynamo Pardubice – 

exkurze, sportovní utkání 6. – 9. r sport 

05. 11. 2019 
„Pravěk na Kolínsku“ – 

beseda  
6. vzdělávání 

06. 11. 2019 

Střední integrovaná škola 
Kutná Hora - prezentace 

 

9. kariérové poradenství 

08. 11. 2019 
Malá polytechnická 
univerzita – „Malý stavitel“ 

MŠ 2, 3 vzdělávání 

15. 11. 2019 
Projekt „Bezpráví“ – 17. 

listopad 
7., 8., 9. vzdělávání 

15. 11. 2019 
 Staleté kořeny“ – výukový 
pořad 

5., 6. vzdělávání 

15. 11. 2019 Florbalový turnaj – Týnec 6., 7. sport 



nad Labem 

20. 11. 2019 Divadlo MŠ „Český rok“ MŠ 1., 2., 3 kultura 

28. 11. 2019 
Knihovna Kolín – čtenářská 
gramotnost 

 6. vzdělávání 

28. 11. 2019 
SOU Kutná Hora – „Den 
otevřených dveří 8., 9. kariérové poradenství 

29. 11. 2019 
Malá polytechnická 
univerzita – „Malý stavitel“ 

MŠ 2., 3. vzdělávání 

03. 12. 2019 
„Tajemné adventní bytosti“ 
Regionální muzeum Kolín 

MŠ 2. kultura, tradice 

04. 12. 2019 
„Vánoční čas“ Regionální 
muzeum Kolín 

MŠ 3. kultura, tradice 

06. 12. 2019 
SOU Kutná Hora – „Den 

tvořivosti“ 
8., 9. kariérové poradenství 

09. 12. 2019 
„Galapágy“ – Cinema City 

Praha 
6. – 8. vzdělávání 

10. 12. 2019 
Divadlo MŠ „Trampoty 
čerta Huberta“ 

MŠ 1., 2., 3. kultura, tradice 

12. 12. 2019 
„Lidové Vánoce“ – skanzen 

Kouřim 
1.– 3. kultura, tradice 

16. 12. 2019 
„Lidové Vánoce“ – skanzen 

Kouřim 
4., 5. kultura, tradice 

16. 12. 2019 
„Sněžný kluk“ - Kino 99 

Kolín 
ŠD kultura 

18. 12. 2019 
Malá polytechnická 
univerzita – „Malý stavitel“ 

MŠ 2., 3. vzdělávání 

11. 01. – 17. 

01. 2020 

LVVZ – Hrabětice 
v Jizerských horách 

6. – 9.  sport 

15. 01. 2020 
Divadlo MŠ – „Popletená 
zimní pohádka“ 

MŠ 1., 2., 3. kultura 

16. 01. 2020 Polytechnika v ZŠ 1.  

20. 01. 2020 Polytechnika v MŠ MŠ 3.  

05. 02. 2020 Planetárium Hradec Králové MŠ 1., 2., 3.  

06. 02. 2020 KMD „Tančírna“  kultura 

12. 02. 2020 
Divadlo MŠ – „Pohádky 
z kuchařské čepice“ 

MŠ 1., 2., 3. kultura 

13. 02. 2020 Dopravní výchova - teorie 4., 5. tradice 

14. 02. 2020 Malá kopaná 6. sport 

19. 02. 2020 Polytechnika v ZŠ  1. vzdělávání 
19. 02. 2020 Polytechnika v MŠ MŠ 3. vzdělávání 
02. 03. 2020 Polytechnika v ZŠ 1. vzdělávání 

02. 03. 2020 
Knihovna Kolín – čtenářská 
gramotnost 

6. vzdělávání 

02. 03. 2020 
„Zahrada“ – výstava J. 
Trnky – GASK Kutná Hora 

2., 3., 4. kultura, vzdělávání 

04. 03. 2020 „V síti“ – Kino 99 Kolín 7., 8., 9. vzdělávání 
29. 06. – 

 14. 08. 2020 
Příměstský tábor 1. stupeň sport, vzdělávání 

 



PROJEKTY   

  

dne program třídy 

Říjen 2019 Vojáci do škol 1. – 9. 

Listopad 

2019 
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 Děti na startu MŠ 2., 3. 

Celý rok „Kapka poznání“ - EVVO 2. stupeň 

Celý rok 
„Řemeslo řemeslem zůstane“ – celoroční projekt – karierové 
poradenství SOU Kutná Horta - celoroční 8. – 9. 

05. 11. 2019 Prima Vizus – vyšetření zraku MŠ 

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 

Září - 
prosinec 

Malá polytechnická univerzita MŠ 2., 3. 

Leden - 

březen 
Polytechnika v ZŠ 1. 

Leden - 

březen 
Polytechnika v MŠ MŠ 3. 

Celý rok Klokanovy školky  

Celý rok „Řemeslo má zlaté dno“ SPPŠ Kolín 2. stupeň 

 

 



AKCE   PRO   VEŘEJNOST: 
 

dne název akce výdělek 

11. -12. 10. 2019 Podzimní bazárek  

18. 10. 2019 Vítání občánků  

31. 10. 2019 Sběr papíru, víček a hliníku 
                           1.614, 

00 Kč 

24. 10. 

2019 
Večer dýní – Statek Starý Kolín  

01. 12. 2019 Rozsvícení „Vánočního stromu“ 2.326,00 Kč 

18. 12. 2019  Vánoční besídka ŠD  

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

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

17. 12. 2019 Vánoční zpívání pro babičky a dědy  

19. 12. 2019 Zpívání v kostele 3.550, 00 Kč 

19. 12. 2019 Vánoční besídka pro rodiče ŠD  

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

29. 02. 2020 Beseda ČZS „Ovoce a zelenina, jak ji neznáte“  

13. 02. 2020 „Školní zralost“ – beseda pro rodiče  

16. 01. 2020 
Schůzka s rodiči vycházejících žáků + konzultace 
s učiteli  

14. 02. – 05. 03. 

2020  

Škola nanečisto – pro budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče 

 

11. 04. 2020 Zápis do ZŠ  

16. 05. 2020 Zápis do MŠ  

22. 06. 2020 Sběr papíru, víček a hliníku 1.201, 00 Kč 

23. 06. 2020 Zahradní slavnost – rozloučení se školou   

 



 Ze zprávy koordinátora EVVO: 
 

Ve školním roce 2019/2020 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. Ekologii se žáci věnovali jak teoreticky, tak prakticky 

při výrobě krmítek, hmyzích hotelů apod.  
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. Škola  
je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“. Jedenáctým 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.  
 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. 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. 

Z důvodu uzavření školy z nařízení vlády neproběhly podle plánu environmentální 
výchovy v letošním roce výlety a exkurze s danou tématikou, které bývají realizovány 
v jarních měsících. 

 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE: 
 

 

 název třídy kolo Počet účastníků: místní kolo 

Umístění (z kolika): okresní 
kolo 

11. 02. 

2020 

Olympiáda AJ 7., 9.  Okresní kolo, 4., 5. místo 

Ostatní soutěže byly zrušeny z důvodu korona karantény. 
 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE:      
 

dne název třídy kolo účastníci 
11. 01. – 17. 

01. 2020 

LVVZ Hrabětice 5. -9. škola 12 žáků 

03. 03. –  

14. 05. 2020  

Plavecký výcvik   MŠ, 2., 
3. ZŠ 

škola 20 dětí MŠ, 35 žáků 

 

Plavecký výcvik byl ukončen po první lekci z důvodu nařízení MŠMT o uzavření škol. 
 



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 20. ročník Drakiády – zúčastnily se děti ze Starého Kolína.  
 V říjnu proběhla „Noc dýní“ na statku, kde se žáci pochlubili svými dýňovými výtvory  

a spolužáci z druhého stupně jim připravili soutěže a hry. 
 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.  

 Také letos bylo uspořádáno „Vánoční zpívání pro babičky a dědy“. Děti z mateřské školy 
měly připravené pásmo písniček, básniček a také malé dárečky pro každého příchozího. 
Akce byla přijata výrazně pozitivně. 

 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 měl uskutečnit 9. školní ples se slavnostním vyřazením žáků 9. třídy.  

Po uvolnění karanténních nařízení byl ples zahrazen „Zahradní slavností“ na Statku. 
 Na velmi dobré úrovni je spolupráce s místní organizací ČZS. Škola pomáhá s organizací 

besed a tvořivých dílen. 

 

 

h) Školní poradenské pracoviště 
 

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

pracoviště 

 Mgr. Monika Pirklová  metodik prevence, 

 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 2019/2020 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 psycholog 

V rámci Základní a Mateřské školy Starý Kolín aktivně funguje již několik let 
tzv. Školní poradenské centrum (ŠPC), jehož součástí je společné a komplexní řešení různých 
typů problémů, které se ve školním prostředí vyskytují, pracovním týmem, který tvoří 
metodik prevence, výchovný poradce, sociální pedagog, školní speciální pedagog a školní 
psycholog.  

Mezi hlavní úkoly  ŠPC patří především budování příznivého a přátelského klimatu 
školy, sledování případného rizika či výskytu a především prevence sociálně patologických 
jevů, stejně jako podpora realizace rovných příležitostí žáků ve spojitosti s prací s třídními 
kolektivy. Dále je průběžně monitorován zájem žáků o budoucí studium a profesi  
se zvláštním zřetelem k žákům nerozhodnutým, k žákům se zdravotními a sociálními 
problémy, k žákům nadaným, realizováno s tím související komplexní kariérové poradenství  
a koordinace různých typů podnětných činností, informačních aktivit souvisejících s volbou 

dalšího vzdělávání, budoucí profesní dráhy. Součástí společné činnosti pracovníků ŠPC 
je také spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy, koordinace 
spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory, pracovníky OSPOD a dalšími 
odborníky, odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
(SVP), stejně jako pomoc při zajištění podpory a výuky žáků nadaných a mimořádně 
nadaných a současně zajištění spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm 
podpory. Pokud byly zmíněny rizikové faktory ve školním prostředí, pak nedílnou součástí 
činnosti ŠPC je realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, 
experimentování s návykovými látkami a rozvoje závislostí, nepřiměřené agresivity a dalších 
sociálně patologických jevů.  

Velkou skupinu činností představují v součinnosti s ostatními pracovníky ŠPC aktivity 
školního psychologa. Obecně jde především o metodickou podporu učitelů při zajišťování 
podpůrných opatření různého stupně u dětí v MŠ i žáků v ZŠ v rámci výchovy a vzdělávání 
v třídních kolektivech s důrazem na individuální přístup, užití efektivních metod práce  
a zajištění kázně, včetně podpory adekvátní a účinné spolupráce učitelů a asistentů pedagoga 
(AP) ve třídách, kde AP působí. Školní psycholog tak realizuje časté náslechy ve třídách, 
sleduje žáky z hlediska možného rizika vývoje poruch učení, chování, pozornosti  



či kázeňských obtíží, případně žáky ohrožené špatným prospěchem v souvislosti se složitými, 
náročnými situacemi v rodinném prostředí z hlediska jeho podnětnosti, zajištění odpovídající 
péče, školní přípravy, atd. Další stěžejní činností školního psychologa je včasná intervence 
v případě řešení výchovných, kázeňských problémů dětí a žáků formou individuálních 
konzultací, terapeuticky laděných sezení a pohovorů s nimi, se zákonnými zástupci, případně 
s nimi společně. Do poradenské činnosti pro zákonné zástupce kromě toho patří i odborné 
konzultace s nimi o výukových problémech, vhodné spolupráci mezi školou, MŠ a zákonnými 
zástupci, doporučovaných a efektivních metodách procvičování učiva, zajištění domácí 
přípravy, podpoře adaptivních projevů chování a emocí dětí v rámci výuky, školního prostředí 
obecně.  

Školní psycholog dochází do všech tříd MŠ, kde sleduje, jak probíhá systematická 
práce učitelek a asistentek pedagoga s dětmi se SVP, s dětmi problematicky ovlivnitelnými, 
méně adaptivními. Současně monitoruje dětskou skupinu a ve spolupráci s jejich učitelkami 
sleduje děti, u kterých se vyskytuje riziko vzniku vývojových obtíží, kázeňských problémů,  
u nichž p. učitelky, zákonní zástupci např. chtějí pomoci s nastavením adekvátních metod 
jejich výchovného vedení, chtějí pomoci řešit náročné rodinné situace, případně chtějí 
konzultovat postupy související s dosažením komplexní a dostatečné školní připravenosti, 
posilovat psychomotorický vývoj dětí před započetím školní docházky. Školní psycholog také 
každoročně pořádá přednášku a besedu o školní zralosti pro zákonné zástupce dětí v MŠ.  

V odůvodněných případech se školní psycholog zabývá i individuální diagnostikou 
zaměřenou např. na zjišťování rizika vývoje poruch učení, pozornosti, na zjištění úrovně 
školní zralosti, celkového psychomotorického či intelektového vývoje, případně diagnostikou 
zaměřenou na vyšetření profesionální orientace, osobnostních rysů, apod. V návaznosti na 
tuto činnost, pak pomáhá v indikovaných případech při vypracování efektivních PLPP, 
navazuje kontakt se SPC či PPP a podněcuje další vyšetření, na základě nichž pak pomáhá 
s realizací např. IVP, s navázáním kontaktu a spolupráce AP s dítětem, jeho rodinou, 
s učitelem, apod. Vyžaduje-li to aktuální situace, školní psycholog pak poskytuje přímou 
pomoc žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů. 

  

 

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 

Logopedii navštěvovalo celkem 10 dětí - 7 z MŠ, 2 z tř., 1 z 2. tř. 2 děti měly IVP - 1 z MŠ, 
1 školní Na začátku školního roku proběhla depistáž ve třídě u předškoláků - navrženo 9 dětí 
z MŠ; dále pak 1 dítě z 1. tř.; pro pokračovací péči 2 žáci ze ZŠ - 1. a 2. tř. Během roku 
konzultovalo logopedickou péči o své děti 5 rodičů. Probíhala spolupráce s učitelkami MŠ - 
konzultace a zhodnocení dětí, cvičily s dětmi úkoly zadávané na logopedii. Logopedická péče 
se ukázala jako efektivní - žáci vykazovali pokroky, zlepšení bylo znát. Kromě jednoho 
případu, kdy žáku chyběla vlastní motivace a zájem se zlepšovat, podpora se nedostávala 
ani od rodiny. 

 

Statistika pracovních činností školní psycholožky za školní rok 2019/2020  

(září 2019 – březen 2020, pak byly školy zavřené, konzultace probíhaly formou emailové, 
telefonické komunikace a formou skype) 

Diagnostika – celkově vyšetření 9 – z toho: 

Psychologické vyšetření (intelekt) 3 

Speciálně pedagogické orientační 1 



Vyšetření školní zralosti 2 

Grafomotorika, lateralita 2 

Komplexní vyšetření profiorientace: 1 (pak ještě 1 hromadné vyšetření osobnostních 
předpokladů dotazníkem u žáků 9. roč.) 
Konzultace s rodiči žáků a dětí – celkem 43 – z toho: 

Výukové obtíže 6 

Výchovné problémy, potíže s chováním, přizpůsobením, ve vztazích s 
druhými doma, ve škole, v kolektivu, 

15 (4 MŠ) 

Školní zralost 6 (MŠ) 

Rodinné, partnerské vztahy, náročná rodinná situace 7 

Vztahy s učiteli 2 

PAS a další obtíže ve vývoji 3 

Psychosomatické obtíže 3 (z toho 1 MŠ) 

Konzultace k profiorientaci 1 

Společná konzultace o dětech s rodičem a p. učitelkou současně – 2 (chování, učení, postoj 
k učení, plnění povinností, o vztazích,…) 
Konzultace s učiteli – celkem 214 – z toho: 

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

37 

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.) 

72 (9 MŠ) 

Nedostatky ve výchovném vedení rodičů, v péči rodičů o děti 
z hlediska školní docházky (v zajištění plnění škol. Povinností, DÚ, 
nošení pomůcek, špatná spolupráce rodiny se školou, apod.) 

29 

Psychomotorický vývoj dětí a jeho specifika 8 

Školní zralost 11 

Problémy v rodině (partnerské, ve vztazích děti-rodiče, náročná 
rodinná situace,…) 18 

Psychosomatické obtíže 2 

Osobní problémy žáků (kombinace všech možných obtíží…) 14 

Konzultace k PLPP, IVP, k Doporučení ŠPZ, k pedagogické asistenci 25 

Konzultace s asistenty pedagoga – celkem 43 z toho: 



ZŠ 26 

MŠ 17 

Konzultace s žáky a dětmi – celkem 95 z toho: 

Vztahy s dětmi, vrstevníky, kamarády,… 16 

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

8 

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

14 

Výukové obtíže, nechuť k učení, malá motivace učit se, vztahy 
s učiteli, apod. 21 

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, …) 

24 

Konzultace k profiorientaci 3 

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

ZŠ (chování, učení, vztahy v rodině, potíže v adaptaci) 2  

MŠ (adaptační potíže na pozadí specifických vztahů v rodině, vlastní 
rodičovské nejistoty, ne zcela jednotného výchovného vedení, 
současně možná nadměrných očekávání na chování dítěte, apod.) 

1  

Společné konzultace dítěte a rodiče o výsledcích individuálního profivyšetření – celkem 1 

Společná konzultace s vedením školy a dětmi 
2 (o chování, jaké je 
správně, co se 
očekává) 

1. Náslechy v ZŠ – celkem 155 – z toho: 

1. ročník 9 

2. ročník 2 

3. ročník (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.) 

90  

4. ročník 4 

5. ročník 21 

6. ročník 5 

7. ročník 11 



8. ročník 9 

9. ročník 4 

10. Náslechy v MŠ – celkem 20 – z toho: 

I. oddělení 3 

II. oddělení 3 

III. oddělení 14 

11. Náslechy ve školní družině, a v průběhu náslechů pohovory s různými dětmi, o různých 
obtížích – celkem 10 

Náslech u „Školičky…“ – celkem 1 

Práce se třídou – celkem 7 

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

1 

Emailová korespondence s rodiči a telefonické konzultace s rodiči   25 

Práce na zpracování, návrzích IVP 9 

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

5 

Individuální vedení žáků typu pedagogická asistence při 
nepřítomnosti AP 

9 

Účast na pracovních a pedagogických poradách 10 

Účast na schůzkách vedení školy, učitelů s rodiči v souvislosti 

s výchovnými, výukovými problémy dětí, neplněním DÚ, 
nepřipraveností na výuku 

3 

Účast na některých hromadných akcích školy (vánoční turnaj ve 
stolním tenise, Staleté kořeny, projekt bezpráví, výstava hraček, atd.) 6 

Studium dokumentace k nově příchozím dětem 5 

Příprava metod na práci se třídou, metodických materiálů na besedu 
s rodiči, na různé typy konzultací s rodiči dle typu identifikovaných 
obtíží 

6 

Příprava na některé typy vyšetření dětí (příprava dg. metod, 
pomůcek k testování, podkladů ke konzultacím s rodiči o výsledcích 
vyšetření 

6 

Vyhodnocování a interpretace testů, dotazníků… 9 

Práce na zprávách z některých vyšetření či konzultací 6 

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. 

4 

Konzultace se začínajícími AP ohledně toho, co budou dělat, jak 
s dětmi pracovat, o dětech, ke kterým půjdou… 

2 

 



Školní metodik prevence 

Nárůst různých projevů rizikového chování v populaci mládeže a dětí školního věku 
se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité 
zahájit primární prevenci právě v době docházky do základní i mateřské školy, poskytnout 
žákům co nejvíce informací (přiměřeně k věku dětí), naslouchat jejich problémům. 

V letošním školním roce byl na naší škole vypracován „Minimální preventivní 
program pro školní rok 2019/2020“. Jeho plnění však bylo od 13. března 2020 ovlivněno 
Rozhodnutím vlády COVID 19. 
 V rámci prevence rizikového chování se škola zaměřila na aktivní využívání volného 
času, a to především bohatou nabídkou volnočasových aktivit, které jsou zde jedním z pilířů 
prevence. Žáci měli možnost navštěvovat zájmové útvary se sportovním, hudebním, 
výtvarným i rukodělným zaměřením. 
  V oblast oživení lidových tradic škola pořádala každoročně několik již tradičních akcí 
– Drakiádu, Večer dýní, Rozsvěcení vánočního stromku, letní příměstský tábor a další akce. 
Do těchto aktivit se zapojují žáci nejenom při vyučování, ale i ve svém volném čase a stále 
častěji se účastní také rodiče. Díky těmto akcím se nám daří prohlubovat pozitivní vztahy 
mezi mladšími a staršími žáky, pedagogickými pracovníky i rodiči, což nemalou měrou 
přispívá k prevenci šikany. 
 Témata prevence rizikového chování se dle ŠVP a  preventivního programu objevují 
v jednotlivých vyučovacích předmětech (občanská a etická výchova, přírodopis, chemie 

...).Stále častěji se v rámci informatiky a mediální výchovy zaměřujeme na oblast, která 
se týká bezpečnosti na internetu a kyberšikany. 

V letošním školním roce se naší škole podařilo v rámci projektu VODOŠ zahájit 
spolupráci s AČR. Žáci se zapojili do zážitkových aktivit, které směřovaly především k řešení 
krizových situací, posílení týmové spolupráce, využívání volného času ke sportovním 
aktivitám. 

V projektu „Staleté kořeny“ besedovali žáci 5., 6. a 7. ročníku s Mgr. Jitkou 
Drahokoupilovou. Díky prohloubení znalostí z naší historie jsme se snažili pozitivně působit 
v oblasti podpory tolerance, prevence rasismu a xenofobie. 

Začátkem března se žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili v kolínském kině promítání filmu 
s názvem „V síti“, který se věnuje problematice rizikové online komunikace dětí (především 
dívek) s ostatními uživateli internetových služeb – zaměřuje se především na komunikaci dětí 
a dospělých (často tzv. sexuálních abuzérů či predátorů). V síti popisuje celou řadu rizikových 
fenoménů, zejména pak tzv. sexting a kybergrooming. 

I v letošním školním roce se nám velmi osvědčila naše přímá a otevřená komunikace 
s žáky nejen v době mimoškolních aktivit, ale rovněž při vyučování. Všichni pedagogičtí 
pracovníci se zaměřovali na vnímání individuálních potřeb žáků a snažili se o včasnou 
intervenci při výskytu problému. Spolupráce s rodiči probíhala formou třídních schůzek, 
individuálních konzultací či jejich účastí na školních akcích. 

I přes veškerou snahu se i na naší škole vyskytlo rizikové chování – agresivita, 

nevhodné chování hraničící se šikanou, záškoláctví a v jednom případě výskyt návykové látky 

ve škole. Vše bylo neprodleně řešeno v rámci poradenského pracoviště s vedením školy, 
s třídními učiteli, rodiči, případně s Policií ČR a OSPOD. 
  Z důvodu Nařízení vlády COVID 19 nedošlo k realizaci některých plánovaných 
preventivních aktivit. Vše se s ohledem na aktuální situaci pokusíme realizovat 
v nadcházejícím školním roce. 
 

 



i) Žákovský parlament 
 

Školní parlament fungoval na naší škole od září 2019 do února 2020. Zástupci jednotlivých 
tříd se scházeli 1x za 14 dní a společně s vyučujícími (Mgr. Thiemová, Mgr. Doubravová) 
řešili aktuální problémy. 
Témata, která se v diskuzích objevila, byla následující: 

- vzdělávací problémy 

- výchovné problémy 

- připomínky ke školnímu stravování 
- téma zvýšení počtu kulturních akcí pro žáky 

- hygiena, prostředí toalet 
- zlepšení přípravy na mimoškolní sportovní akce 

- příprava školního plesu 

- estetická stránka tříd 

Všechny připomínky a problémy byly řešeny během sezení školního parlamentu, 
poté i v jednotlivých třídách. 
Dne 08. 11. 2019 se zástupci parlamentu zúčastnili školení, které se týkalo spolupráce 
pedagogů a dětí v rámci školního parlamentu, kompetencí žáků a způsobů jednotlivých forem 
kladených požadavků.  

 

 

 

j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 

 

 

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. Po zvážení epidemiologické situace 
v Evropě byl se zástupci firmy dohodnut přesun finančního příspěvku na další školní rok. 
 

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 -  Mgr. Jitka Dočkalová vedla skupinu žáků  
1. – 5. třídy k rozvoji tělesné zdatnosti a osvojení si sportovních aktivit. Výuka probíhala 
1 hodinu týdně. 
Děti na startu – garantovaný Českým svazem aerobiku a fitness FISAF – učitelky  
MŠ –Bc. Kočíková Dana a Plechatová Darja 

Celonárodní projekt  je zaměřený na děti od 4 do 9 let. Jedná se o děti, velké, malé, subtilní  
i s nadváhou, sportovně založené nebo i naopak. Cílem je především probudit radost 
z pohybu. Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených učitelek v mateřské škole 
v rámci pohybových aktivit v tělocvičně a zahradě. 
 



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. 

  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 

 V rámci Šablon II byli do výuky pozváni odborníci ICT – Ing. Ivan Málek 
a Josef Salák. Věnovali se technické podpoře vyučujících v rámci výuky. 
Od června byl škole udělen status „Univerzitní škola“ Univerzity Hradec Králové. 
 

Ve školním roce 2019/2020 byl ve spolupráci s Obecním úřadem ve Starém Kolíně 
zorganizován příměstský tábor v termínu 29. 06. – 14. 08. 2020. Na jeho realizaci se podíleli 
zástupci spolků a zájmových sdružení - Svazarm – střelci Starý Kolín, Český rybářský svaz 
Starý Kolín, Český kynologický svaz Starý Kolín, Junák středisko Starý Kolín, Klub vodáků 
Starý Kolín, LTC Starý Kolín, Myslivecké sdružení Starý Kolín, TJ SOKOL Starý Kolín, 
Sbor dobrovolných hasičů Zúčastnilo se ho 77 dětí, 26 členů zájmových organizací 
a 11 pedagogů. O celodenní stravování se staraly zaměstnankyně kuchyně, které řešily 
i odvoz svačin a obědů žákům. Souběžně s příměstským táborem byla v provozu i MŠ, 
aby byl zákonným zástupcům umožněn návrat do pracovního procesu. Akce byla hodnocena 
kladně žáky i jejich rodiči. 
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