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 Údaje o škole  

 

Základní údaje o škole na konci školního roku 2014-2015 

Počet žáků 327 

Počet tříd 15 

Školní družina  5-počet žáků: 139 

Zájmové kroužky 20-počet žáků: 301 

Průměr na třídu 21,8 

Průměr na oddělení ŠD 27,8 

Průměr na oddělení ŠK 15,05 

Počet pracovníků celkem 42 

Počet pedagogických pracovníků - učitelů 23 

            - vychovatelů 5  

Počet nepedagogických pracovníků 15 

Školní rok na škole ukončili – v ročnících   

I. 
47 

II. 45 

III. 
41 

IV. 
40 

V. 
37 

VI. 
24 

VII. 
28 

VIII. 
36 

IX. 
29 

Celkem 327 

Prospěli s vyznamenáním 174 

Prospěli prostě 143 

Neprospěli 10 

2. a 3. stupeň z chování 10 

V rozšířené výuce jazyků se učilo 116 žáků – 28,2% 

Opravné zkoušky konalo  3 žáci 

Po opravných zkouškách neprospělo 1 žák 

Školní jídelna  

Celková kapacita 800  

Počet strávníků – žáků 580 

Počet pracovníků 7 
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1.1 Současný stav a změny 

 

V naší škole bylo v tomto školním roce celkem 15 tříd, 5 oddělení školní družiny a 19 

zájmových kroužků. V hlavní budově v Ovčárecké ulici se učilo 233 žáků a v budově 

odloučeného pracoviště v Sendražicích 94 žáků v 1.-5. ročníku. Ve všech třídách se 

vyučovalo podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: ŠKOLA „PRO EVROPU“. 

 

V rozšířené výuce cizích jazyků se učilo 35,6% všech našich žáků. Ve škole jsme 

pokračovali v udržitelnosti projektu „Program pro podporu a zvýšení kvality v 

cizojazyčném vzdělávání na ZŠ Kolín V., Ovčárecká 374“. Byla do něj zapojena 

většina žáků naší školy. Setkávali se s rodilým mluvčím v hodinách angličtiny a 

konverzace v angličtině. Také týdenní pobyt s intenzivní výukou Aj v Poniklé pro 23 

našich žáků jsme uspořádali v rámci trvalé udržitelnosti tohoto projektu.  

 

Další projekt, do kterého je naše škola zapojena, je Projekt Linc, ve kterém 

spolupracujeme s Řeckem, Francií a Švédskem. Spolupráce na metodických a 

výukových materiálech byla zahájena již  1. ledna 2014. Ověřování materiálů ve 

vyučování probíhalo v průběhu celého školního roku. 

 

Minulý školní rok jsme navázali partnerství se školou San Blas v Alicante ve 

Španělsku, přičemž jsme uspořádali týdenní žákovskou výměnu za účelem 

osvojování cizích jazyků a poznávání jiného kulturního prostředí. 

 

V rámci tvorby nové koncepce školního poradenství na naší škole působila školní 

psycholožka. Součinností celého týmu tzn. výchovné poradkyně, metodičky prevence 

a školní psycholožky byly zajištěny komplexní poradenské služby žákům, rodičům a 

pedagogům.  

 

V budově školy v Ovčárecké ulici jsme měli v roce  2014/2015 celkem 11 kmenových 

tříd, 3 oddělení školní družiny  (2 byly v kmenových třídách, 1 byla v budově ve 

dvoře, 2 pracovny počítačů s  připojením k internetu, 2 tělocvičny, 4 pracovny cizích 

jazyků (3 pro Aj, 1 pro Nj) a 6 dalších odborných pracoven (F, CH, Př, Hv, Vv, cvičná 

kuchyňka).  

 

Díky několika rekonstrukcím v budově ve dvoře působilo střídavě 1 oddělení školní 

družiny. V tomto oddělení se scházely děti ráno v ranní družině a odpoledne po 15. 

hodině. Koncem školního roku bylo definitivně jedno oddělení školní družiny 

přesunuto do hlavní budovy. 

 

O prázdninách jsme s pomocí zřizovatele zrekonstruovali budovu ve dvoře, kde nyní 

vznikají nové dílenské prostory technického centra. Zrealizovala se rekonstrukce 

rozvodů topení a vody, stavební úpravy sociálního zařízení a nové podlahové krytiny. 

 

Dále o prázdninách proběhla rekonstrukce osvětlení ve všech třídách v Ovčárecké 

ulici, vybudovala se nová ochranná síť na hřišti na straně školní jídelny, 

zrekonstruovala rozvodná skříň ve školní jídelně, vybudovala se informační tabule 

před budovou školy a probíhá rekonstrukce řídící jednotky kotelny v Sendražicích. 

 

Do tříd jsme nakoupili dvě nové interaktivní tabule, pomůcky na výuku, pracovní 

dílenské stoly a začátkem školního roku se otevřela nová počítačová učebna v hlavní 

budově.  

 

Všechny počítače ve škole v Ovčárecké ulici a v Sendražicích jsou propojeny v síti. 

Byl vybudován vnitřní informační elektronický systém pro zaměstnance a žáky 

založený na systému Office 365. 
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Pro tělesnou výchovu jsme využívali velkou a malou tělocvičnu a školní dvůr s 

hřištěm. Také jsme využívali při  sportovních akcích Atletický stadion v Borkách. Při 

výuce praktických činností jsme chodili na školní pozemek, který je v areálu školy za 

budovou ve dvoře. 

 

Školní družina využívala učeben I. stupně, svoji kmenovou místnost s kabinetem v 

budově ve dvoře, školní dvůr s hřištěm a travnatou plochu s herními prvky a 

houpačkami. S přesunem jednoho oddělení družiny byl zřízen nový kmenový kabinet 

pro družinu. 

 

V budově v Sendražicích byly v tomto školním roce 1 počítačová pracovna s  počítači 

a  s dataprojektorem, 5 kmenových tříd, 1 třída byla používána jako čítárna a 

pracovna  keramického kroužku. Školní družina zde měla k dispozici svou místnost a 

také  využívala školní zahradu a blízký les.  

 

Školní jídelna v ulici Čelakovského vaří obědy nejen pro žáky naší školy, ale i pro 

žáky vedlejší 5. základní školy v Mnichovické ulici. Jídlo se odsud odváží také pro děti 

ze ZŠ a MŠ Ovčáry u Kolína. Žáci v Sendražicích se stravovali v jídelně zdejší 

mateřské školy. Ve školní jídelně i při výuce jsme vedli naše žáky ke zdravějšímu 

způsobu stravování a pití. Ve škole jsme  nepovolili žádné nápojové ani jiné automaty, 

ale s pomocí našich provozních zaměstnanců a pedagogů jsme se už od začátku 

zapojili do projektů „Ovoce do škol“ a zajistili jsme tím dětem 1. stupně zdarma 

dodávku ovoce. Pro zdravější variantu mohou děti využít nabídku ovocných nápojů a 

dotovaného školního mléka v projektu „Školní mléko“. 

 

Hlavní vchody budov školy v ulici Ovčárecké a v Sendražicích jsou zabezpečeny 

kamerovým systémem.  

 

 Personální údaje  

2.1 Pedagogičtí pracovníci podle odborné kvalifikace 

 

Odborná kvalifikace 
Splňuje 

kvalifikaci 

Nesplňuje 

kvalifikaci 
Celkem 

Učitel prvního stupně základní 

školy 10 0 10 

Učitel druhého stupně základní 

školy 14 0 14 

Vychovatel 5 0 5 

Vedoucí zájmových útvarů 18 1 19 

Asistent pedagoga 0 0 0 

Trenér 0 0 0 

 

2.2 Kvalifikovanost, personální zabezpečení provozu školy a změny  

Učitelský sbor je na naší škole téměř plně kvalifikovaný. Pouze 3 vyučující nemají 

úplně ukončené vysokoškolské vzdělání, ale studium k dokončení studia již zahájili. 

Vedle kvalifikovaných vyučujících cizích jazyků působí na naší škole rodilý mluvčí, 

čímž celý tým posouvá výuku k praktickému užití jazyka a blíže k reálnému životu.  
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Na konci školního roku odešly 3 paní učitelky a vrátil se jeden učitel ze zahraniční 

stáže ve Španělsku.  

 

Úklid a opravy zajišťuje pan školník v hlavní budově v Ovčárecké ulici, paní školnice 

v budově v Sendražicích a 4 uklízečky. Ve školní jídelně bylo zaměstnáno 7 pracovnic.  

 

O účetnictví a hospodaření školy se starala paní ekonomka, která byla k dispozici pro 

zákonné zástupce ve čtyřech dnech v týdnu pondělí až čtvrtek. 

 

 Vzdělávací program školy 

 
Vzdělávací program Zařazené třídy do RVJ 

Školní vzdělávací program ŠVP 

ŠKOLA „PRO EVROPU“ 3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.A, 9.a 

 Vysvětlivky: 3.a je část 3.A 

 8.A je celá třída 

 

Vzdělávací program Zařazené třídy bez RVJ 

Školní vzdělávací program ŠKOLA 

„PRO EVROPU“ 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.b, 3.B, 4.a, 4.B, 5.b, 5.B,  

6.b, 7.b, 8.B, 9.b 

 Vysvětlivky: 3.b je část bez Rvj ve třídě 3.A 

 8.B je celá třída bez Rvj 

 

Učební plán pro 1. stupeň - s RVJ i bez RVJ 

Vyučovací 

předmět 

Ročník 
Celkem 

hodin 

Z toho 

DČD 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk 7+2 7+2 7+1 7 7 40 5 

Anglický jazyk 0+1 0+1 3+1 3+1 3 13 4 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4 

Informatika     1 1  

Prvouka 2 2 2   

13 

 

Přírodověda    1 1+1 1 

Vlastivěda    2 2  

Hudební výchova 1 1 1 1 1 
12 

 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2  

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5   

Celková 

povinná 

časová dotace 

21 22 24 25 26 118        14 
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Učební plán 2. stupeň s RVJ 

Vyučovací předměty 

Ročník   

6. 7. 8. 9. 
Celkem 

hodin 

Z toho 

DČD 

Český jazyk a 

literatura 
4 3+1 4 4+1 17 2 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12  

Druhý 

cizí 

jazyk 

německý 

0+3 0+3 0+3 0+3 

  

ruský 12 12 

francouzský   

Matematika 4 4 3+1 4+1 17 2 

Informatika 1    1  

Dějepis 2 2 2 2 8  

Občanská výchova 1 1 1 0+1 4 1 

Fyzika 2 2 1+1 1 7 1 

Chemie   2 2 4  

Zeměpis 1+1 1 1 1 5 1 

Přírodopis 2 2 2 1 7  

Rodinná výchova 1 1 0+1   1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 11  

Výtvarná výchova 1 2 1 2   

Hudební výchova 1 1 1 1 10  

Pracovní výchova 1 0+1 1 1 4 1 

Volitelný předmět 1  0+1 0+1 0+1 3 3 

Volitelný předmět 2       

Celková povinná 

časová 

dotace 

30 30 31 31 122 24 

 
 

Učební plán 2. stupeň  / bez RVJ / 

pro šk. rok 2014/2015 

Vyučovací předměty 

Ročník   

6. 7. 8. 9. 
Celkem 

hodin 
Z toho DČD 

Český jazyk a 

literatura 
4+1 3+1 4+1 4+1 18 4 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12  

Druhý 

cizí jazyk 

německý       

ruský       

francouzský       

Další cizí jazyk  2 3  5 5 

Matematika 4 4+1 3+1 4+1 18 3 
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Informatika 1    1  

Dějepis 2 2 2 2 8  

Občanská výchova 1 1 1 0+1 4 1 

Fyzika 2 2 1+1 1 7 1 

Chemie   2 2 4  

Zeměpis 1+1 1 1 1 6 1 

Přírodopis 2 2 2 1 7  

Rodinná výchova 1 1 0+1 0+1  2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 12  

Výtvarná výchova 1+1 2 1 2  1 

Hudební výchova 1 1 1 1 11  

Pracovní výchova 1+1 0+1 1 1 5 2 

Volitelný předmět 1  0+1  0+1 2 2 

Volitelný předmět 2    0+2 2 2 

Celková povinná 

časová dotace 
30 30 31 31 122 24 

 

 

 

Vzdělávací  program naší školy byl pro všechny žáky: ŠKOLA „PRO EVROPU“. 

Pokračovali jsme v udržitelnosti projektu „Program pro podporu a zvýšení kvality v 

cizojazyčném vzdělávání na ZŠ Kolín V., Ovčárecká 374“, ve kterém se žáci ze všech 

tříd naší školy zdokonalovali v angličtině nejen s českými učiteli, ale i s anglickým 

lektorem – rodilým  mluvčím. 

 

Ve skupinách bez rozšířené výuky jazyků byly místo druhého cizího jazyka posíleny 

hodiny českého jazyka, matematiky, zeměpisu, fyziky nebo výtvarné výchovy. Od 7. 

třídy měly tyto skupiny žáků kromě výuky angličtiny také výuku němčiny s časovou 

dotací 2 hodiny týdně. 

 

Z výchovných programů jsme tradičně pokračovali v PEER programu  - prevence proti 

drogám a  nežádoucím aktivitám žáků – vybraní žáci 8. třídy připravovali s paní 

učitelkou Mgr. Evou Skalníkovou hodiny PEER programu pro děti ze šestých tříd.  

 

Zdravý způsob života a správné stravovací návyky jsme u dětí podporovali účastí v 

programech „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“. Při něm děti nejen čerpají dotované  

potraviny, ale učí se o správném stravování, o zásadách zdravé výživy a v různých 

školních projektech pracují s těmito informacemi.  

 

Projekt LINC, do kterého jsme se zapojili 1.1.2014, v tomto školním roce pokračoval. 

Projekt se zabývá spoluprací rodičů, školy a dětí v oblasti prevence předčasného 

ukončení školní docházky. 

 

Ve svém volném čase se mohli naši žáci pod vedením učitelů a vychovatelů zapojit 

do široké škály zájmových kroužků, soutěží, předmětových a sportovních olympiád. 

 

Čtenářství jsme podpořili činností Klubu mladých čtenářů, kroužkem Malý Kolíňák a 

projektovým dnem „Čteme a posloucháme". 

 

Znalosti a dovednosti našich žáků jsme porovnali s žáky ostatních škol testováním 

testy SCIO v šestých a pro zájemce v osmých třídách.  
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 ICT standard školy 

4.1 Pracovní stanice 

 
   počet 

Počet žáků   327 

Počet pedagogických pracovníků 28 

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 51 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, 

studovnách, školních knihovnách, apod. 7 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogických 

pracovníků na výuku a k jeho vzdělávání 

22 

 

Počet pracovních stanic celkem 

 

84 

 

 
Technický stav stanic Počet 

Starší 5 let 15 

4.2 Lokální počítačová síť (LAN) školy 

 

Lokální počítačová síť  

Počet počítačů připojených k internetu  82 

Sdílení dat ANO 

Sdílení prostředků ANO 

Připojení do internetu ANO 

Komunikace mezi uživateli ANO 

Bezpečnost dat ANO 

Personifikovaný přístup k datům ANO 

4.3 Připojení k internetu 

 

služba hodnota 

Rychlost 10/10 Mb/s 

Agregace 1 : 1 

Veřejné IP adresy ANO 

Neomezený přístup na 

internet Učitelé ANO/žáci NE 

Oddělení VLAN 

(pedagog, žák) ANO 

QoS (vzdálená správa) ANO 

Filtrace obsahu ANO 

Antispam ANO 

Antivir ANO 
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4.4 Prezentační a grafická technika 

 

technika počet 

Dataprojektor 5 

Interaktivní tabule 8 

Tiskárny  4 

Kopírovací stroj 6 

4.5 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 

 

programové vybavení  

Operační systém 

WIN 7, WIN 8 

PROFES. 

XP PRO 

Antivirový program NOD 32 

Kancelářský balík MS OFFICE OFFICE 2010, 2013 

Vnitřní cloudový systém OFFICE 365 

Grafický editor – rastrová grafika ANO 

Grafický editor – vektorová grafika ANO 

Aplikace pro výuku a procvičování 65 prog. 

 

4.6 Další ukazatele 

 
 žáci učitelé 

Diskový prostor na uložení dat pro žáky ANO ANO 

Přístup pedagogů ke školní schránce 

elektronické pošty ANO ANO 

Prostor na vystavení webové prezentace ANO ANO 

Blokace přístupu ze školní sítě na www 

stránky a služba internetu, které škola 

určí ANO NE 

Přístup k datům z domova  ANO ANO 
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 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Počty žáků 

 

Počty žáků školy – na konci školního roku 

 

Třída Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek 

1.A+1.B 47 18 29 

2.A+2.B 45 29 16 

3.A+3.B 41 21 20 

4.A+4.B 40 20 20 

5.A+5.B 37 15 22 

6.A 24 10 14 

7.A 28 19 9 

8.A+8.B 36 21 15 

9.A 29 10 19 

celkem 327 163 164 

 

 
Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy k 1.9.2014 

 
počet prvních 

tříd 

počet dětí přijatých do 

prvních tříd 

počet odkladů pro školní rok 

2014/2015 

2 54 
6 

 

 

Žáci s rozšířenou výukou cizích jazyků 

 

třída 
rozšířená výuka 

předmětů 
Počet žáků 

3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.A, 9.a cizích jazyků – Aj,Nj,Fj,Rj 

116 = 28,19% všech 

žáků školy 
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Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školu 

 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 2 

čtyřleté gymnázium 7 

střední odborná škola 17 

střední odborné učiliště 7 

konzervatoř 0 

celkem 33 

 
Žáci – cizinci 

 
kategorie 

cizinců 

občané 

EU 

ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo 

trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 

počet žáků  2 3 

 

Počty žáků s rozšířenou výukou jazyků na konci školního roku  

 

 

1. stupeň 2. stupeň celkem 

46 70 116 

 

 

5.2 Hodnocení žáků – na konci školního roku 

 

Celkové hodnocení žáků na konci školního roku – prospěch, pochvaly 

 

Třídy - počty žáků 

celkem 

prospěli 

s vyznamenáním 
neprospěli 

pochvaly 

ŘŠ/TU 

I. 
47 

42 3 0/13 

II. 
45 

39 0 1/7 

III. 
41 

30 0 4/7 

IV. 
40 

24 0 2/0 

V. 
37 

19 0 6/2 

VI. 
24 

2 0 0/5 

VII. 
28 

3 4 2/0 

VIII. 
36 

11 2 11/1 

IX. 
29 

4 1 6/2 

 
Celkem   327 174 

10 32/37 
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Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování 

 
třídy uspokojivé chování neuspokojivé chování 

1. 0 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 1 0 

5. 1 
1 

6. 0 
0 

7. 5 
1 

8. 0 0 

9. 1 0 

Celkem 8 2 

 

 

Chování, výchovná opatření – snížené známky, důtky 

 

třídy 
snížená známka 

z chování 

důtka třídního 

učitele 

důtka ředitele 

školy 

1. 0 0 0 

2. 0 0 0 

3. 0 2 1 

4. 1 0 2 

5. 2 2 0 

6. 0 5 0 

7. 6 2 1 

8. 0 2 1 

9. 1 3 0 

celkem 10 16 5 

 

 

Přezkum klasifikace žáků, opravné zkoušky 

 

třída 
žádost o přezkum 

klasifikace 
odložená klasifikace 

1. 0 1 žák-z Čj 

(srpen 2015) 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 0 0 

5. 0 0 

6. 0 0 
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7. 0 1 žák - z Děj 

(srpen 2015) 

8. 0 0 

9. 0 1 žák-z Fj  

(srpen 2015) 

celkem 0 3 

 

5.3 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

speciální vzdělávací 

potřeby 

počet 

žáků 

forma vzdělávání 

(individuální nebo 

skupinová integrace) 

Individuální 

vzdělávací 

program 

zdravotní postižení 31 31 7x ano 

zdravotní znevýhodnění - - - 

sociální znevýhodnění - - - 

 

5.4 Podmínky pro vzdělávání a školní poradenství 

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním 

postižením a zdravotním znevýhodněním 
ano částečně ne 

odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné 

změny úpravy interiéru školy a třídy 
  + 

uplatňování principu diferenciace a individualizace 

vzdělávacího procesu při organizaci činností, při 

stanovování obsahu, forem i metod výuky 

+   

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné 

kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební 

pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám  

+   

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo 

znevýhodnění při hodnocení výsledků 
+   

uplatňování zdravotního hlediska a respektování 

individuality a potřeby žáka  
+   

podporování nadání a talentu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací 

nabídky 

 

+ 

 

  

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro 

práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
+   

působení speciálního pedagoga ve škole, druhého 

pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě 

potřeby  

  + 

spolupráce s rodiči     +   

spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se 

vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
+   

Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním 

znevýhodněním 
   

individuální nebo skupinovou péči +   

přípravné třídy   + 

pomoc asistenta učitele   + 

menší počet žáků ve třídě  +   
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odpovídající metody a formy práce +   

specifické učebnice a materiály  +  

pravidelná komunikace s rodiči se zpětnou vazbou  

+ 
  

spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem, 

sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky +   

Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných    

individuální vzdělávací plány   + 

doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu +   

zadávání specifických úkolů  +  

zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů +   

vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech +   

občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty 

s otevřenou možností volby na straně žáka   + 

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky   + 

 

 
Podmínky pro vzdělávaní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (VPU a VPCH) 

jsou na naší škole na velmi dobré úrovni. 

 

Ve školním roce 2014/2015 těchto žáků bylo 31. Z tohoto počtu se jich 7 vzdělávalo 

podle individuálního vzdělávacího plánu. Na základě vyšetření v pedagogicko-

psychologické poradně se tito žáci vzdělávají ve svých kmenových třídách formou 

individuální integrace. Při výuce jim je věnována zvýšená pozornost, vyučující dbají 

na střídání učebních činností, maximální názornost výuky, relaxační činnosti, 

respektují individuální tempo žáků, kontrolují správné pochopení zadaného úkolu, 

poskytují pozitivní zpětnou vazbu, využívají kompenzační pomůcky, pracovní sešity, 

výukové programy. Žáci mají možnost navštěvovat hodiny reedukace (jak v budově 

v Ovčárecké ulici, tak v Sendražicích). 

 

Vzdělávání nadaných žáků probíhá ve třídách s rozšířenou výukou jazyků (Aj, Nj, Rj, 

Fj). Vyučující kladou důraz na rozvoj komunikativních dovedností, na schopnost velmi 

dobře se dorozumět a prohloubit si znalosti o cizojazyčných kulturách. K tomu jim 

pomáhá výuka s rodilým mluvčím, jazykové pobyty v zahraničí a týdenní pobyt 

s intenzivní výukou angličtiny v Poniklé. 

 

Všichni žáci (i jejich zákonní zástupci) mají možnost využívat pomoci školního 

psychologa. 

 

Projekt Linc, kterého se účastní někteří učitelé naší školy, podporuje žáky 

s ohroženým prospěchem. 

 

 

  



 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 

 

- 20 - 

5.5 Prevence sociálně rizikových jevů 

 

Vzdělávání Komentář 

Školní metodik prevence Setkání metodiků 

 

Pedagogičtí pracovníci školy Strategie a vyšetřování šikany I. 

Strategie a vyšetřování šikany II. 

První pomoc 

Integrované dítě v hodinách ČJ 

Školní vzdělávací program  

Etika a právní výchova Je obsažena v předmětech prvouka, 

občanská a rodinná výchova 

Výchova ke zdravému životnímu stylu  Na 1. stupni je součástí předmětů: 

prvouka, vlastivěda, přírodověda a 

pracovní činnosti 

Na 2. stupni je v rodinné a občanské 

výchově 

Na škole probíhá Peer program, který se 

věnuje prevenci nežádoucích jevů, ale i 

otázkám zdravého životního stylu. Peer 

program  připravují žáci 8.tříd pro žáky 

6.tříd. 

Preventivní výchova ve výuce 

jednotlivých předmětů 

Je součástí všech vyučovacích předmětů. 

Větší důraz na prevenci je v předmětech 

prvouka, vlastivěda, přírodověda, rodinná 

a občanská výchova. 

Formy a metody působení na žáky, 

které se zaměřují na osobnostní rozvoj 

a sociální chování 

Tvorba projektů 

Účast v celorepublikových projektech 

Besedy 

Přednášky 

Spolupráce se Střediskem výchovné péče 

v Kolíně 

Organizace prevence  

Minimální preventivní program Škola má vypracovaný Minimální 

preventivní program. Součástí je Program 

proti šikanování, který obsahuje i krizový 

plán při řešení šikany.  

Využití volného času žáků Škola nabízí velké množství zájmových 

kroužků, školních akci. Při škole funguje 

školní družina. V letošním roce jsme 

pokračovali v akci „Předškolák“. Pro 

předškoláky a žáky 1.stupně jsme 

připravili několik akcí /podzimní, vánoční a 

velikonoční tvoření/.  

Průběžné sledování podmínek a situace 

ve škole z hlediska rizik výskytu 

sociálně rizikových jevů 

Školní metodik prevence, ředitel školy, 

zástupkyně ŘŠ a výchovný poradce 

průběžně sledují podmínky výskytu těchto 

jevů.  

 

Uplatňování forem a metod umožňující 

včasné zachycení ohrožených dětí 

Školní metodik prevence spolupracuje se 

všemi vyučujícími a ostatními pracovníky 

školy. 
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Poradenská služba školního metodika 

prevence 

Po vzájemné dohodě. Je určena rodičům, 

žákům, pedagogům podle potřeby a 

aktuální situace ve škole. 

Poradenská služba výchovného 

poradce 

Pondělí nebo po vzájemné dohodě. 

Zajištění poradenských služeb 

speciálních pracovišť a preventivních 

zařízení 

Pedagogicko-psychologická poradna 

v Kolíně,  

Středisko výchovné péče v Kolíně, 

Speciální psycholog ve škole 

Vybavení školy odbornými a 

metodickými materiály a dalšími 

pomůckami 

DVD, odborná literatura  

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, 

držení, distribuci a zneužívání 

návykových látek v areálu školy a 

odpovídající sankce) 

Zákaz nošení, držení, distribuci a 

zneužívání návykových látek v areálu 

školy, školní řád obsahuje odpovídající 

sankce. 

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně 

rizikových jevů 

Peer  program v šestém ročníku  

Když chceš, tak to dokážeš - program 

Adaptační programy 

Přednášky Městské policie Kolín 

Středisko výchovné péče 

Primárně preventivní program 

Beseda se spisovatelkou 

Odpolední  akce /podzimní, vánoční, 

velikonoční tvoření/ 

Školní družina 

Zájmové kroužky 

 

Počet výskytu sociálně rizikových jevů, které škola řešila 

 
Sociálně rizikový jev počet 

Návyková látka 1 

Alkohol 0 

Kouření 5 

Kriminalita  0 

Kyberšikana 0 

Patologické hráčství  0 

Záškoláctví 10 

Šikanování 0 

Vandalismus 0 

Násilné chování 0 

Xenofobie 0 

Rasismus 0 

Anorexie 0 

 
Škola má vypracovaný Minimální preventivní program. Součástí je Program proti 

šikanování, který obsahuje i krizový plán při řešení šikany. Pokud se nějaký sociálně 

rizikový jev vyskytne, je okamžitě řešen. Sociálně rizikovým jevům se snažíme 

předcházet po celý školní rok. Na škole už řadu let probíhá Peer program. Žáci 

osmého ročníku si pro žáky šestých ročníků připravují čtyři hodiny. Každá hodina má 

své téma: Jak zdravě žít, Jak se chovat v krizových situacích, Jak se nenechat ovlivnit 

reklamou, Jak lépe trávit svůj volný čas. 
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Osvědčila se nám spolupráce s Městskou policií Kolín. V letošním roce se s 

přednáškami setkali žáci prvního stupně. V rámci prevence proti sociálně rizikovým 

jevům spolupracujeme se Střediskem výchovné péče v Kolíně. Od září na škole 

působí školní psycholog. 

 

Škola nabízí zájmové kroužky. Je možné navštěvovat školní družinu. Jako prevenci 

proti sociálně rizikovým jevům jsme letos připravili několik odpoledních akcí pro 

předškoláky a žáky prvního stupně /podzimní, vánoční tvoření/. 

 

5.6 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 

Vzdělávání Komentář 

Pedagogičtí pracovníci školy Pí. uč. V. Růžičková  

Školní vzdělávací program  

Problematika EVVO je zpracována 

v jednotlivých předmětech ŠVP 

I. st.: prvouka, přírodověda, vlastivěda 

II.st.: přírodopis, chemie, zeměpis, 

pracovní výchova, rodinná výchova 

Samostatný předmět EVVO 

Není,na druhém stupni vyučujeme 

ekologický přírodopis od školního roku 

2007/2008 

Pojmy „vztah člověka k prostředí, 

udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným 

učivem při naplňování klíčových 

kompetencí Ano 

Vzdělávání a výchova ve školní 

družině a školním klubu je také 

zaměřena na EVVO 

ŠD během roku pořádala vycházky do 

přírody Podílela se na projektu ke Dni 

Země. Navštívila hydroelektrárnu v Kolíně.   

Organizace EVVO  

Škola má zpracovaný program EVVO Ano 

Spolupráce školy s rodinou, obcí, 

podnikovou sférou, ostatními 

subjekty 

Rodiče pomáhají dvakrát ročně se sběrem 

papíru a PET víček.  

Kontakty školy s nevládními 

organizacemi, zaměřenými EVVO 

Kampaň na osvětu dětí ZŠ v Kolíně – 

„Odpadiáda“ se soutěží v třídění odpadu, 

kterou organizovalo AVE Kolín. Výstava o 

životním prostředí v  Kolíně. 

Vybavení školy učebními pomůckami 

pro EVVO 

DVD, videokazety, pracovní listy 

vypracované v projektu EU Peníze školám 

a pracovní listy z projektu environmentální 

vzdělávání „Kámen mudrců“. Propagační 

materiály Státního fondu životního 

prostředí ČR. 

Ekologizace provozu školy  Dvakrát ročně probíhá na naší škole 

hromadný sběr papíru a víček. Nádoby na 

plasty a papír jsou umístěny na chodbách 

školy. Na školním dvoře jsou umístěny 

sběrné kontejnery na plast a bioodpad. 

Osvětlovací tělesa ve všech třídách byla 

během prázdnin v ulici Ovčárecká 

vyměněna za nová a úspornější. Vedeme 

žáky a zaměstnance k šetření enegiemi.  
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Výuka EVVO je jedním z průřezových témat ŠVP. Na škole probíhá hlavně v těchto 

předmětech: na 1. stupni v prvouce, přírodovědě a  vlastivědě, na 2. stupni v 

přírodopise,  chemii,  zeměpise,  pracovní výchově a  rodinné výchově.  

 

Téma EVVO bylo také zahrnuto i v projektovém dni – Den Země, který byl v tomto 

školním roce zaměřen na recyklaci různých materiálů. Žáci 8. A byli na exkurzi třídící 

linky odpadu v Čáslavi. Zhlédnutí naučného cyklu „Svět kolem nás“, tento rok na 

téma Mexiko, výstava Životní prostředí v Kolíně, školy v přírodě a ostatní aktivity – 

to vše přispělo k rozvíjení zájmu žáků o přírodu a naše životní prostředí. 

 

Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a 
školských zařízeních č.j.: 16745/2008-22 
 

5.7 Akce školy - výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže 

5.7.1 Akce školy 

 

Typ akce 

Počet 

zúčastněných 

tříd 

Počet 

zúčastněných 

žáků 

Poznámka 

(název 

akce, 

výsledek) 

Atletický den 2.stupeň 100  

Atletický den 1.stupeň 191  

Den evropských jazyků 1.a 2.stupeň 327  

Jazykový pobyt Poniklá 2.stupeň 23  

Sběr papíru a víček 1.a 2.stupeň 327 2x 

Předškolák  14  

Burza škol 8.A,8.B,9.A 52  

Přehlídka škol 8.A,8.B 32  

Den Země 1.a 2.stupeň 327  

Dětský den 1.a 2.stupeň 327  

Klub mladého diváka 7.-9. 39 4x 

Výměnný pobyt  Španělsko 6.-9. 10  

Informační poradenská služba ÚP 9.A,9.B 31  

DOD – SPŠ Kolín 8.A,8.B 31  

Adaptační program 1.A,1.B 45  

Škola v přírodě 3.A,5.A 35  

Škola v přírodě 4.A 23  

Škola v přírodě 1.B,2.B 35  

Gaspariáda 2.B 16  

Do odpadu 2.A-5.A 81  

Dravci 1.-2.stupeň 327  

Land Rover - SPŠ 6.A,8.A,8.B,9.A 9  

Kino – Mexiko  5.-9. 113  

Gymnázium Kutná Hora 9.A 26  
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Divadlo – Hurvínek mezi osly 1.-5. 184  

Městská knihovna 2.B,3.A,6.A,8.A 72  

Muzeum 2.A,4.A,5.A,6.A 81  

Muzeum 1.B,4.B,5.B 50  

Divadlo  5.A,6.A,7.A,8.A 80  

Cvičná evakuace školy 1.a 2. stupeň 327  

Drakiáda 4.A 23  

Dopravní hřiště 4.A,4.B,5.A,5.B 71 2x 

Průvod s lampióny 1.B-4.B 70  

Návštěva 5.B 5.A,5.B,7.A 60  

Hodina TV s basketbalisty 2.B-5.B 55  

Exkurze Vídeň 6.-9. 46  

Peer program 6.A 22  

VV – Moje mě/í/sto 1.a 2.stupeň 90  

VV – proti kouření 8.A 18  

VV – Šťastné stáří 7.A,8.A,8.B 77  

Soutěž Land Rover 6.A,8.A,9.A 40  

Testování Stonožka 6.A 22  

Testování Scio 8.A 10  

Soutěž Mladý zdravotník 4.A,6.A 10  

Soutěž Mladý zahrádkář 6.A,8.A 6  

Soutěž Dopravní hřiště 4.A,6.A 8  

Projekt - Andělská škola 1.B-5.B 90  

Slet čarodějnic a čarodějů 2.A 24  

Škola kouzel a čar 1.B 21  

Den otevřených dveří  1.-9. 327  

„Když chceš, tak to dokážeš“ 5.-9. 114  

Den padajícího listí 1.-5. 80  

Perníčkování 1.B-5.B 74  

Vánoční dílny 1.-5. 80  

Velikonoční tvoření 1.-6. 75  

Odpadiáda – třídění odpadu 6.A 19  

„Čteme, posloucháme“ - projekt 1.a 2.stupeň 327  

Fotografování 1.-9. 327  

    

OLYMPIÁDY    

Český jazyk – školní kolo 8.-9. 9  

Anglický jazyk – školní kolo 6.-9. 33  

Dějepis – školní kolo 8.A,9.A 9  

Dějepis – okresní kolo 8.A,9.A 3  

Anglický jazyk – okresní kolo 7.-9. 4  
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Český jazyk – okresní kolo 8.A 2  

Pythagoriáda – okresní kolo 8.A,8.B 2  

    

Výlety a vycházky    

Vycházka 1.A 22 3x 

Vycházka 2.A 26 3X 

Vycházka 4.A 24 3X 

Skládka odpadu Čáslav 8.A 19  

Přerov nad Labem 1.B,3.B,4.B,5.B 82  

Výstaviště Holešovice 8.A,8.B,9.A 46  

Záchranná služba 2.A 25  

Staré Hrady 1.A,2.A 45  

Ekocentrum Horka 3.A,4.A 36  

Rozlučka s 5.B 1.-5. 70  

Jeden den středoškolákem 9.A 27  

IQ Landia Liberec 5.A,7.A,8.A 43  

Sportovní centrum Trojka 3.B,4.B 32  

Exkurze Kutná Hora 3.B 18  

Středověký Kolín - exkurze 4.B,5.B 31  

Planetárium Praha 5.B,6.A 37  

Archeopark, akvárium 4.B,5.B 25  

Exkurze TPCA 5.A,7.A,9.A 56  

Psí útulek 1.A,2.A,4.A 75  

    

VÝSTAVY    

Životní prostředí 1.B,8.A,8.B 51  

Synagoga – „R.Feder“ 8.A,8.B,9.A 55  

    

Besedy, přednášky    

Městská policie 1.A 25  

Městská policie 1.B 20  

Městská policie 2.A 27  

Městská policie 2.B  15  

První pomoc 1.B 20  

Bojem proti AIDS 8.A,8.B 25  

Zdravé zuby 1.B,2.A,2.B 64  

Dopravní výchova 4.A,4.B,5.A,5.B 72 2x 

Středisko výchovné péče 7.A 26 3x 

    

SPORT    

LVVZ – lyžařský výcvik 6.-8. 25  
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Atletický trojboj 4.-5. 14  

Atletický čtyřboj 8.-9. 12  

Přespolní běh 4.-9. 29  

Florbal chlapci 6.-7. 11  

Florbal dívky 8.-9. 9  

Florbal chlapci 8.-9. 10  

vybíjená 4.-5. 12  

Minivolejbal 1.-3. 2  

Bruslení 3.-5. 57 6x 

Bruslení II.stupeň 49 2x 

Bruslení 1.B-5.B 78 4x 

Kolínská vánoční laťka 6.-9. 18  

Minivolejbal 4.A 2  

Stolní tenis – velikonoční turnaj 6.-9. 36  

Sálová kopaná 6.-7. 8  

Sálová kopaná 8.-9. 8  

Basketbal – dívky – okr. kolo 8.-9. 9  

Basketbal – chlapci – okr. kolo 8.-9. 8  

Pohár rozhlasu 6.-8. 9  

Minikopaná 6.-7. 9  

Plavání 2.-3. 60  

Kolínské sportovní dny 2015 2.-9. 106  

 

5.7.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 

 

Název akce 
Počet 

žáků 
Výsledek umístění 

Atletický trojboj 4.-5.tř. 
  

Sprint 50 m – Tvrzník A. 
1 2.místo 

Sprint 50 m – Vlachovská A. 
1 3.místo 

Skok do dálky – Tvrzník A. 
1 1.místo 

Skok do dálky – Radikovská A. 
1 3.místo 

Hod kriketovým míčkem – Tvrzník A. 
1 1.místo 

Hod kriketovým míčkem – Radikovská A. 
1 2.místo 

 
  

Přespolní běh II. kat. 4.-5. tř. - dívky 
  

Vlachovská A.,Müllerová L.,Radikovská A., 

Höfnerová Z., Miškovská N.,  Koníčková E. 6 1.místo 
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Volejbalový turnaj „ORANŽÁDA"   

Okresní kolo minivolejbalu   

Vlachovská A., Vondáček V. 2 1.místo 

   

Dějepisná olympiáda  - školní kolo   

Vondráček M. 1 1.místo 

Kliková E. 1 2.místo 

Maxa Z. 1 3.místo 

   

Olymiáda Čj - 8.,9. ročník - školní kolo   

Skoupá M.  /postup do okresního kola/ 1 1.místo 

Seidlová E. /postup do okresního kola/ 1 2.místo 

Frengl S. 1 
3.místo 

Ekrtová B. 1 3.místo 

   

Olympiáda Aj - 6.,7. ročník-školní  kolo  
  

Bašta J.             /postup do okresního kola/ 1 1.místo 

Holmanová D.   /postup do okresního kola/  1 2.místo 

Srb A. 1 3.místo 

   

Olympiáda Aj – 8.,9. ročník-školní kolo   

Jelínek J.          /postup do okresního kola/ 1 1.místo 

Frengl S.          /postup do okresního kola/ 1 2.místo 

Kalous J. 1 3.-4.místo 

Kozlovský V. 1 3.-4.místo 

   

Výtvarná soutěž-Požární ochránce očima dětí   

David M. 1 3.místo 

   

Výtvarná soutěž-Kolín,moje pohádkové město 3  

Tichá K.  1.místo 

Charvát F.  2.místo 

Herelová E.  3.místo 

   

Kolínské sportovní dny   

Plavání – 50 P    Siksta Š 1 1.místo 

Plavání – 50 P    Sixtová S. 1 3.místo 
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Plavání – 50 Z    Pospíšil M. 1 1.místo 

Plavání – 50 VZ  Pospíšil M. 1 1.místo 

Plavání – 50 VZ  Jánská V. 1 2.místo 

Plavání – 50 VZ  Kliková E. 1 3.místo 

   

Florbal – dívky 8.-9.tř.  2.místo 

   

Korfbal – 1.-3.tř.  1.místo 

   

Atletika   

Hod míčkem –Tvrzník A. 1 1.místo 

Běh 60 m     - Holub D. 1 1.místo 

Skok daleký  - Holub D. 1 1.místo 

Skok daleký  - Tvrzník A. 1 3.místo 

Skok daleký – Radikovská A. 1 2.místo 

Atletický čtyřboj – Radikovská A. 1 3.místo 

   

Stolní tenis – dvouhra  -  Buriánek D.  1.místo 

Stolní tenis – dvouhra  -  Dudáš J.  3.místo 

 

5.7.3 Akce školní družiny 

 

Akce 

 

Počet žáků 

 

Den bez aut (dopravní hřiště) 36 

Šikovný prvňáček (celoroční soutěž) 20 

Zvířecí olympiáda v tělocvičně 34 

Beseda s hasičem 28 

Návštěva knihovny 24 

Výroba dárků k zápisu 34 

Krmení labutí a vodního ptactva   48 

Celodružinový karneval 57 

Velikonoční tvoření – zajíci origami 3D 22 

IQ olympiáda 24 

Společné sportovní odpoledne Ovčárecká+Sendražice 42 

Exkurze do zahradnictví 27 

Sportovní trojboj 20 

„Den Země“ – exkurze do hydroelektrárny 30 

Turistická vycházka – „Lesní domečky“ 22 

Exkurze u chovatele exotického ptactva 26 
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Sendražice  

PČ „Domečky v lese“  46 

PČ dílna „Dýňování“ 60 

Turnaj v míčových hrách 30 

Vv – dílna – „V hlavní roli čert“ 18 

Vánoční odpoledne 40 

Týden s Večerníčkem 47 

PČ dílna – Růže z ubrousků 28 

Valentýnská přání 15 

Měsíc s knihou 47 

Sportovní odpoledne 23 

Týden s dopravní výchovou 47 

Třídíme odpad 17 

V přírodě (hry, vycházky) 47 

Sportovní odpoledne na rozloučenou 35 

 
Naše škola je zapojena do projektu s názvem Program pro podporu a zvýšení kvality 

v cizojazyčném vzdělávání. V rámci projektu u nás učí rodilý mluvčí. V současnosti 

projekt prochází fází udržitelnosti, tj. klíčové aktivity projektu probíhají nadále v 

omezené formě,  financovány jsou z prostředků školy. Znalosti získané v hodinách 

AJ si žáci mohou ověřit na jazykových pobytech. Tak jako každý rok i letos v květnu 

proběhl výjezd 23 žáků 2.stupně do Poniklé. Žáci se v dopoledních hodinách učili 

anglický jazyk a odpoledne si znalosti ověřili formou her. 

 

V letošním roce jsme navázali mezinárodní spolupráci se školou ve španělském městě 

Alicante. V rámci výměnného pobytu přijelo v dubnu 20 španělských studentů do 

Kolína a v květnu 12 našich studentů navštívilo Alicante. Žáci byli ubytováni 

v rodinách, takže měli možnost procvičovat si anglický jazyk. 

 

Ve škole proběhlo několik projektových dní (Den evropských jazyků, Den Země, 

Čteme a posloucháme). 

 

Žáci reprezentovali školu při olympiádách (ČJ, AJ, NJ, D), výtvarných, literárních i 

sportovních soutěžích.  

 

V letošním školním roce jsme se zapojili do soutěže 4 x 4 Land Rover in Schools. Byla 

to soutěž pro týmy tvořené žáky ZŠ a SŠ. Společně sestavili model auta, se kterým 

absolvovali náročnou dráhu. Světové finále proběhlo v Anglii, kde český tým obsadil 

deváté místo. 

 

V září proběhl atletický den, kde žáci 1. a 2. stupně změřili své síly v běhu, skoku a 

hodu míčkem. Škola pořádá každoročně lyžařský kurz, v letošním roce se zúčastnili 

žáci 6.-8. ročníků. 

 

Od školního roku 2011/12 probíhá projekt Ovoce do škol a nadále pokračuje i projekt 

Školní mléko. 

 

Od 1.1.2014 je škola zapojena do projektu Linc. I v letošním roce projekt pokračuje. 

Projekt je zaměřen na komunitní podporu rodičů, učitelů a žáků v zájmu prevence 

nebezpečí předčasného ukončení školní docházky. 

 

1.7.2015 jsme se zapojili do projektu OPVK Čtením a cestováním poznáváme Evropu. 
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Již několik let na naší škole probíhá Peer program. Žáci osmého ročníku si připravili 

pro děti ze šestých tříd program, v němž zábavnou formou vysvětlují, jak zdravě žít, 

jak odmítat  alkohol, tabák a drogy, jak lépe trávit volný čas, atd. 

 

Městská policie Kolín připravila pro školu několik přednášek v rámci prevence sociálně 

rizikových jevů, v letošním roce byly přednášky zaměřeny na žáky 1.stupně. Ve 

spolupráci s Městkou policií Kolín bychom rádi pokračovali.  

 

V rámci prevence sociálně rizikových jevů jsme spolupracovali se Střediskem 

výchovné péče v Kolíně. Pro žáky 7.ročníku byl připraven blok na vytvoření správného 

kolektivu. 

 

 

Také jsme zorganizovali několik akcí pro předškoláky a žáky 1.stupně /podzimní, 

vánoční a velikonoční tvoření/. Již několikátým rokem pořádáme pro předškoláky 

hodinu her a výuky AJ. 

5.8 Průběh vzdělávání 

 
Výuka probíhala ve všech ročnících podle vzdělávacího programu ŠKOLA „PRO 

EVROPU“.  116 žáků se vzdělávalo ve třídách nebo skupinách s rozšířenou výukou 

jazyků. Část výuky se uskutečňovala v odborných učebnách, mnoho hodin se 

vyučovalo s využitím výukových programů ve 2 počítačových pracovnách. Na hodiny 

cizích jazyků se žáci přesouvali do jazykových pracoven (3 pro Aj a jedna pro Nj, Fj 

a Rj). Často se také učili v  počítačových pracovnách. V několika učebnách, odborných 

pracovnách a v jazykové pracovně jsou interaktivní tabule s výukovými programy a 

s internetem.  Téměř všichni žáci naší školy se v tomto školním roce setkávali s 

rodilým mluvčím v hodinách Aj nebo v hodinách konverzace v Aj. 

 

Ve škole pracovalo metodické sdružení učitelů I. stupně a předmětové komise na 

II. stupni. Vyučující se na schůzkách radili o prospěchu a chování žáků, o metodách 

výuky a jednotném postupu při hodnocení žáků, předávali si informace ze seminářů 

a školení. Konzultovali společně větší písemné práce a výsledky žáků. Pracovali se 

Školním vzdělávacím programem, konzultovali spolu jeho plnění, úpravy, výběr 

potřebných učebnic a pomůcek. Dále spolupracovali s týmem školního poradenství, 

tzn. výchovnou poradkyní, metodikem prevence a školní psycholožkou.  

 

 Školní družina a školní klub 

6.1 Školní družina 

 

Oddělení 

Počet žáků  

pravidelná 

docházka 

Z toho 

nepravidelná 

docházka 

Počet 

vychovatelek 

I. 22 0 1 

II.  30 0 1 

III. 30 0 1 

IV.- Sendražice 30 0 1 

V.- Sendražice 27 0 1 

 

 

Prostory školní družiny  

V tomto školním roce byla dvě oddělení (1. a 2.) umístěna v kmenových třídách 

v hlavní budově školy. Třetí oddělení mělo samostatnou místnost s kabinetem 
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v budově ve dvoře. Z důvodů rekonstrukce bylo v dubnu 3. oddělení rovněž 

přemístěno do hlavní budovy školy. Další dvě oddělení se nacházela na odloučeném 

pracovišti v Sendražicích. Čtvrté oddělení využívalo samostatnou místnost pro školní 

družinu a čítárnu. Páté oddělení přebývalo ve třídě 1. B. 

 

 

 

Vybavení školní družiny 

Pro plnění výchovně vzdělávací činnosti jsme využívali tělocvičnu, školní hřiště a 

travnatou plochu s herními prvky. Také jsme navštěvovali dětské hřiště v lesoparku 

Borky. Při odpočinkových a zájmových činnostech všechna oddělení využívala třídy 

s interaktivní tabulí, magnetofony, dětské knihy, časopisy a společenské hry.  

 

6.2 Školní klub 

 

Oddělení – pro třídy 

Počet žáků  

 pravidelná 

docházka 

Počet 

vychovatelek 

a učitelů 

1. Kroužek tvořivých rukou 2.A, 3.A 15 1 

2. Malý Kolíňák 1.A,2.A.,4.A 12 1 

3. Sportovní hry-vybíjená  4.A - 6.A 14 1 

4. Pohybové hry 1.A - 3.A 
18 1 

5. Florbal 2.A - 6.A 
12 1 

6. Kroužek českého jazyka 8.A, 9.A 23 1 

7. Kroužek matematiky 8.A, 8.B  16 1 

8. Kroužek matematiky 9.A  
17 1 

9. Kroužek matematiky 9.A   
8 1 

10. Konverzace ve francouzském jazyce 9.A 8 1 

11. Konverzace v ruském jazyce 8.A, 9.A 9 1 

12. Kroužek kombinovaných sportovních 

aktivit     6.A, 7.A 8 1 

13. Klub mladého diváka 7.A - 9.A  39 2 

14. Albatros - klub mladého čtenáře 1.A - 

9.A 25 1 

15. Hra na zobcovou flétnu Sendražice 1.B, 

2.B 6 1 

16. Hra na zobcovou flétnu Sendražice 1.B-

5.B 10 1 

17. Výtvarné tvoření I. Sendražice 2.B, 3.B 13 1 

18. Výtvarné tvoření II. Sendražice 3.B-5.B 11 1 

19. Pohybové hry          Sendražice 1.B, 2.B 
19 1 

20. Kroužek keramiky  Sendražice 3.B-5.B 
18 1 

 

 

Prostory 

Zájmové kroužky probíhaly podle potřeby a zaměření v tělocvičnách, na školním 

hřišti, v počítačových pracovnách, odborných pracovnách, kmenových třídách a 

cvičné kuchyňce. 
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Vybavení  

Děti v kroužcích využívaly  počítačů, interaktivních tabulí, pingpongových stolů, 

sportovního vybavení, DVD, magnetofonů, fotoaparátů, různých knih, stolních a 

společenských her. Vybavení kroužků se sportovním, pohybovým a tvořivým 

zaměřením jsme zlepšili novým vybavením z mimořádné dotace Města Kolína na boj 

proti kriminalitě. 

 
 

Školní družina pracovala podle vlastního vzdělávacího programu. Činnosti byly 

předem plánovány, ale zároveň přizpůsobovány aktuálním podmínkám a spontánním 

aktivitám dětí. Naším cílem bylo vést děti ke smysluplnému trávení volného času. 

Podařilo se nám uskutečnit mnoho zajímavých akcí (exkurze, sportovní soutěže, 

karneval…). Školní družina se podílela na výzdobě prostor školy a školní jídelny. 

Vychovatelky se rovněž účastnily akcí školy (Kolínské sportovní dny, vánoční dílna, 

školní výlety, školy v přírodě) a podílely se na vedení kroužků. Spolupráce s rodiči 

byla v průběhu školního roku na velmi dobré úrovni. 

 

Naše škola v tomto školním roce nabídla dětem širokou škálu zájmových kroužků. 

Naši žáci měli možnost rozvíjet své zájmy v mnoha oborech, problém byl ale s 

časovým umístěním kroužků. Často nebylo možné najít vhodnou dobu tak, aby se do 

něj mohli přihlásit (vzhledem k rozvrhu) žáci z více tříd. Proto se ani několik 

nabízených kroužků nemohlo otevřít. Většinu kroužků vedli naši vyučující. Všichni 

jsme se snažili rozvíjet zájmy našich žáků a umožnit jim poznávat nové obory, naše 

město, ale také sportovat, malovat, tvořit. S vybavením pro zájmovou činnost dětí 

nám pomohlo také Město Kolín, které nám i letos přidělilo mimořádnou dotaci 25 000 

Kč na „Boj proti kriminalitě.“¨ 

 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

7.1 Semináře a kurzy 

 

1x Ideas that work 8.11.2014 

2x Čtenářský deník - ano, či ne? 12.11.2014 

2x Interaktivní tabule činnostně - Čj 1 22.11.2014 

2x Vlastivěda - tematické vyučování a projekty 26.11.2014 

2x 

Školská legislativa - aktuální změny ve školských i 
obecně platných právních předpisech/ Nový občanský 
zákoník a jeho dopad do praxe ředitelů škol a školských 
zařízení 28.11.2014 

1x Strategie vyšetřování šikany I. 19.12.2014 

1x Strategie vyšetřování šikany II. 19.12.2014 

2x Refresh your teaching skills 20.1.2015 

1x Erasmus+ 21.1.2015 

1x Metodika výuky psaní / Náprava a zvládání obtíží 27.1.2015 

všichni 
zaměstnanci Office 365 

21.1.2015 
28.1.2015 
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1x Zdravotník zotavovacích akcí 

16.2.2015 
17.2.2015 

1.5.2015 

2x Integrované dítě v hodinách českého jazyka 16.3.2015 

7x 
Školení  na  interaktivní tabule Activboard a sw 
Activinspire 17.3.2015 

1x  Přírodovědný INSPIROMAT 18.3.2015 

všichni 
zaměstnanci První pomoc 2.4.2015 

2x 

Bakaláři - Úvazky I. - Společné prostředí, tvorba úvazků 
a učebních plánů, přechod na nový školní rok, rozvrh - 
principy tvorby 

17.4.2015 
18.4.2015 

14x Keramická pec 28.8.2015 

1x Aktivní útočník 6.5.2015 

1x "Rozvoj sociálně -právní ochrany na Kolínsku" 18.5.2015 

3x Teacher Skills Builder - two weeks (Bournemouth) 
3.8.2015–
14.8.2015 

všichni 
zaměstnanci Školení BOZP a PO  26.8.2014 

1x Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 2014/2015 

 
 

 Prevence rizik a školní úrazy 

8.1 Počet úrazů 

 
Počet záznamů v knize úrazů 97 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 16 

 

8.2 Vyhodnocení úrazů 

 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 23 

V ostatních vyučovacích předmětech 13 

Výlety a exkurze 0 

Lyžařské kurzy 0 

Přestávky ve škole 40 

Školní družina a klub 7 

Mimo areál školy v době polední pauzy 0 

Při sportovních akcích mimo školu 14 
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8.3 Prevence rizik 

 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 

Rozbor školní úrazovosti na školní rok 2014/2015 byl zpracován k 31.8.2015.  

Zaměstnanci školy byli s tímto rozborem seznámeni 1.9.2015. Ani při jednom úrazu 

nebyly porušeny žádné předpisy a vždy byla  učiněna  preventivní opatření pro 

předcházení úrazů. Žáci byli vždy poučeni o bezpečném chování ve škole i mimo školu 

jak třídním učitelem, tak vyučujícím těch předmětů, kde je nějaká činnost, při které 

by mohl nastat úraz. V hodinách tělesné výchovy byla žákům vysvětlena a opětovně 

připomínána pravidla a bezpečnost při tělovýchovných aktivitách. Žáci byli poučeni  

také před každou novou aktivitou a před akcí, která byla v areálu školy i mimo něj. 

Po každém úrazu byli žáci opět poučeni o dodržování zásad bezpečného chování. 

Záznamy o poučení žáků jsou vedeny v třídních knihách. 

 

 Údaje o školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

9.1 Program pro podporu a zvýšení kvality v cizojazyčném vzdělávání na 

ZŠ Kolín V., Ovčárecká 374 

 

Projekt ukončen, probíhá udržitelnost - 4. rokem. 

Aktivity: 

 výuka cílové skupiny v Aj rodilým mluvčím 

 tvorba met. pomůcek a materiálů pro koedukovanou výuku 

 koedukovaná výuka 

 publicita, diseminační aktivity 

 vícedenní pobyty 

 administrace 

Všechny aktivity probíhají v rámci udržitelnosti v omezeném rozsahu. 

 

Důležitá čísla v tomto školním roce: 

 
Zapojeno do výuky AJ všichni žáci školy 

Zapojeno do koedukované výuky v tomto školním roce 94 žáků 

Vícedenního pobytu se zúčastnilo v tomto školním roce 23 žáků 

Výuka Aj nebo konverzace v Aj 195 žáků 

 
Celková výše dotace 3 980 385,44 Kč 

Celkem čerpáno v roce 2009 1 366 264,60 Kč 

Celkem čerpáno v roce 2010 1 158 931,02 Kč 

Celkem čerpáno v roce 2011    858 132,--  Kč  

Celkem vyčerpáno  3 383 327,62 Kč 

 
Aktivity programu pokračují v rámci trvalé udržitelnosti tohoto projektu. 

 

9.2 Projekt LINC – Everyone matters! 

 

Období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2015 

Celkový plánovaný finanční objem projektu pro partnera 6.ZŠ Kolín: 33 689 EUR 

EU grant:  25 267 EUR 

Příspěvek partnera:   8 422 EUR 
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Projekt je zaměřen na komunitní podporu rodičů, učitelů a žáků v zájmu prevence 

nebezpečí předčasného ukončení školní docházky. K tomuto využívá podpory za tímto 

účelem vytvořeného portálu linc-project.eu, pracovních listů, internetové 

komunikace učitel – rodič – žák. 

 

Aktivity: 

 dotazníkové šetření – vytvoření aktivizujících metodických materiálů – 

podpora rodičů, žáků, učitelů 

 ve spolupráci s ostatními partnery vytvořeny výukové aktivity s metodickou 

podporou -  v českém a anglickém jazyce 

 v rámci výuky probíhají na naší škole vybrané aktivity: Pozorování hvězd, 

Přijetí kulturních rozdílů, Od povolání rodičů k budoucímu povolání dětí, 

Divadlo (trol), Jakou hodnotu má vzdělání?, Úvahy nad budoucím povoláním,  

 tvorba komunitního prostředí na stránkách projektu – má za účel podpořit 

spolupráci rodičů s učiteli a studenty – základní verze v aj, česká stránka v čj 

 překlady manuálů, české verze stránky Komunity projektu Linc 

 

Obdržena 1. splátka grantu: 119 497,25 Kč  

Obdržena 2. splátka grantu: 118.922,43 Kč 

Obdržena 3. splátka grantu: 118.533,32 Kč 

V období 1. 1. 2014 – 31. 5. 2014 čerpáno: 64 629,50 Kč   

V období 1. 6. 2014 – 30.11.2014 čerpáno: 67.677,--  Kč 

V období 1.12.2014 -  31. 5.2014 čerpáno: 51.184,--  Kč 

 

9.3 Projekt „ČTENÍM A CESTOVÁNÍM POZNÁVÁME EVROPU“ 

 

Projekt OPVK v rámci výzvy č. 56 

Délka trvání projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 

Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/56.0301 

Objem finančních prostředků: 914.545,-- Kč 

 

Klíčové aktivity: 

 čtenářské dílny 

 zahraniční jazykový kurz pro učitele 

 zahraniční jazykově vzdělávací kurz pro žáky 

 

 Poskytování informací a propagace školy 

 

Poskytování informací a vyřizování stížností se řídí zákonem č. 106/1999 Sb. 

Informace o škole, činnosti školy a propagace školy je realizováno prostřednictvím:    

 

 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY   /www.6zskolin.cz/ 

 ČLÁNKY  V NOVINÁCH 

 INZERÁTY V TISKU 

 ÚČAST ŽÁKŮ NA OLYMPIÁDÁCH, VÝTVARNÝCH A SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH 

 LETÁKY S INFORMACEMI O AKCÍCH ŠKOLY 

 VÝUKA AJ VE ŠKOLKÁCH 

 ODPOLEDNÍ AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

 INFORMAČNÍ BROŽURKA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ 

 VYSTOUPENÍ V PENZIONU PRO SENIORY 

 



 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 

 

- 36 - 

 Spolupráce s organizacemi a dalšími partnery  

11.1 Spolupráce školy s odbory 

 

Formy spolupráce 
 

Příprava kolektivní smlouvy 

 

začátek roku 2015 

Podílí se na akcích školy průběžně 

Spolupracuje v otázkách BOZP 

s vedením školy stále 

Informuje  vedení školy  

o aktivitách ČMOSu a legislativních 

změnách; pravidelně informuje vedení 

školy.  

 
Spolupráce školy s odbory byla velmi dobrá. Při škole je ustavena Základní organizace 

Českomoravského odborového svazu pracovníků školství sdružující provozní i 

pedagogické pracovníky školy. Výbor této základní organizace spolupracuje s 

vedením školy při  sepsání kolektivní smlouvy a podílí se na organizaci akcí pro 

současné i bývalé zaměstnance školy. Vzájemně si s vedením školy poskytují 

informace týkající se změn ve školství. 

 

Z Fondu kulturních a sociálních potřeb jsme přispívali na zaměstnanecké obědy, 

posezeni ke Dni  učitelů a také zaměstnancům a jejich dětem na rekreaci. 

 

11.2 Spolupráce školy s rodiči 

 

Formy spolupráce komentář 

Školská rada 

Školská rada byla zřízena ke dni 1.1.2006, 

má 9 členů, schází se 2x ročně. 

Spolupráce se školou je velmi dobrá. 

Školní rada při 6.ZŠ 

Školní rada je složena se zástupců rodičů 

jednotlivých tříd. Schází se 2x ročně před 

konáním třídních schůzek. Spolupráce se 

školou je velmi dobrá, rodiče mají zájem 

o chod školy. V tomto školním roce školní 

rada finančně podpořila lyžařský kurz, 

Den dětí, tělovýchovné soutěže a odměny 

pro nejúspěšnější žáky. 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 

Třídní schůzky 2x ročně s informacemi ze 

školní rady a o prospěchu a chování žáků. 

Konzultace s rodiči  v případě potřeby 

volíme průběžně. V červnu pořádáme 

schůzky rodičů budoucích prvňáčků. Podle 

potřeby jednáme s rodiči ve výchovné 

komisi. Výchovná poradkyně a učitelé 

mají pravidelné konzultační hodiny 1x 

týdně; konzultační hodiny má i školní 

psycholog.  
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Školní akce pro rodiče 

Den otevřených dveří 

Prvňáčkem na zkoušku – pro děti a rodiče 

– pravidelné akce. 

Společné odpolední akce pro rodiče 

s dětmi: podzimní, vánoční, velikonoční 

tvoření, prezentace prací žáků; Čteme a 

posloucháme.  

 
  
Rodiče spolupracovali se školou hlavně formou Školní rady při 6. ZŠ, scházeli se 2x 

ročně. Zajímali se o chod školy a finančně podpořili některé akce školy.  

 

Na podzim 2014 proběhly volby do Školské rady zástupců rodičů a ped. pracovníků 

na období 2015 - 2017. Rada města Kolína jmenovala 15.12.2014 tři členy do Školské 

rady ze strany zřizovatele. 

 

Školská rada se sešla v tomto školním roce 2x. Seznámila se s rozpočtem školy, s 

pokračováním a výsledky práce projektů. Zajímala se o připravované akce školy a o 

opravy budov školy, seznámila se s činností školy. Rada také schválila změny ve 

Školním řádu naší školy, seznámila se se změnami a dodatky ke Školnímu 

vzdělávacímu programu.  

 

 Hospodaření školy 2014 

12.1 Provozní příspěvky 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

Činnost ke dni 31.12.2014 

hlavní z toho 

doplňková 

1 Náklady celkem 6.507.483,99 230.685,-- 

2 Výnosy celkem 6.597.256,92 273.754,-- 

Z toho 

Dotace provozní 3.550.000,--  

Dotace na odpis budov 134.339,--  

Mimořádná dotace na 

učebnice 75.000,-  

Ostatní výnosy 2.716.917,92  

3 

Hospodářský výsledek za 

školu 89.772,93  

4 

Příspěvek na Prevenci 

kriminality žáků 25.000,--  

5 Dotace školní psycholog 96.000,--  
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12.2 Státní příspěvky 

 

Přijaté příspěvky a dotace k  31.12.2014 

1. Přijatá dotace celkem  15.324.263,-- 

Z toho platy  11.098.616,-- 

 Odvody               3.835.355,- 

 

ONIV :    390.292,--  

Z toho :   

 Cestovné  18.665,- 

 Pojištění 4,2o/oo  45.950,- 

 DVPP  26.090,- 

 Učebnice,uč.pom.   282.885,- 

 Náklady DPN  16.702,- 

12.3 Výdaje provozní v r. 2014 pro školu a školní jídelnu  

 

Hmotný investiční majetek  717.361,- 

Drobný hmotný inv.majetek   488.153,52,- 

Drobný nehmotný inv.majetek                              0,- 

Kancelářské potřeby    31.170,- 

Čistící prostředky  101.759,30,- 

Údržba  97.146,- 

Tisk a učební texty  25.208,- 

Učební pomůcky  38.894,43,- 

Učební pomůcky (mimořádná dotace)  75.000,- 

Materiál pro školní družinu  15.049,- 

OTE  79.021,- 

Ostatní drobný materiál  59.010,08,- 

Materiál pro VT  59.163,- 

Elektrická energie  503.480,- 

Voda  239.958,- 

Pára  425.050,- 

Plyn   208.046,- 

Údržba budov  363.189,05,- 

Ostatní údržba  96.817,- 

Cestovné  12.005,50,- 

Repre fond  8.652,- 

Odvoz odpadu  52.663,- 

Revize   117.696,50,- 

Školení   4.800,- 

Poštovné  8.039,- 

Výdaje za komunikaci  80.306,99,- 

Ostatní služby  289.848,72,- 

Služby VT  159.961,98,- 

Internet  0,- 

Software OTE  32.603,-  

Software DDHIM  3.516,- 

Odměny žákům  37.945,- 

Finanční náklady  27.584,05,- 

Pojištění  25.213,- 

Boj proti kriminalitě  25.000,- 

Plavecký výcvik  26.250,- 

Odpisy  311.466,- 
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12.4 Příjmy školy 

 
Příjmy z pronájmů  131.014,- 

Příspěvky ze školní družiny  107.180,- 

Příspěvky za zájmové kroužky  63.700,- 

Sběr papíru  38.168,70,- 

Příspěvek (dotace) město Kolín  3.550.000,- 

Mimořádný příspěvek na učebnice  75.000,- 

Školní psycholog                               96.000,- 

 

12.5 Projekt „LINC“ 

 
Mzdové náklady – dohody  90.000,- 

Poštovné  228,- 

Cestovné  30.893,- 

Ostatní služby  27.423,50,- 

 

 

Finanční prostředky na provoz školy a odloučeného pracoviště v Sendražicích získává 

škola od svého zřizovatele – tj. Město Kolín a z pronájmů tělocvičen. Zřizovatel také 

poskytuje prostředky na provoz školní jídelny v ulici Čelakovského. Obdrželi jsme 

navíc také příspěvek města na učební pomůcky a příspěvek na prevenci proti 

kriminalitě mládeže. 

 

Provozní příspěvky dle schváleného rozpočtu Odborem školství, kultury a sportu 

v Kolíně škola využila na energie, opravy, pomůcky a nejnutnější vybavení tříd a 

výzdobu školy. Tyto příspěvky byly využity i na provozní náklady spojené s provozem 

školy a školní jídelny. 

 

Příspěvek 25 000 Kč na prevenci kriminality byl použit na nákup pomůcek pro práci 

v „Peer programu“ pro  projekt  „Posilujeme komunikaci mezi žáky“. 

 

Ze státního rozpočtu škola obdržela prostředky na platy pedagogů a provozních 

zaměstnanců školy, odvody sociálního a zdravotního pojištění, příspěvky do FKSP, 

finanční prostředky na učebnice a učební pomůcky, cestovné na semináře,  na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a na ochranné pracovní oděvy a pomůcky. 

  

Další finanční prostředky získala škola také z pronájmu tělocvičen a vařením obědů 

ve školní jídelně pro veřejnost. Získané finanční prostředky byly použity pro uhrazení 

provozních nákladů a na další vybavení školy a jídelny. Z těchto prostředků také 

financujeme opravy budov a vybavení školy a školní jídelny. 

 

 Kontroly a výsledky kontrol  
 

Kontroly hospodaření 

Ve školním roce 2014/2015 proběhly pravidelné čtvrtletní kontroly hospodaření s 

provozními dotacemi z MÚ. Nebylo shledáno žádné pochybení. 

 

Kontrola prevence rizik v oblasti BOZP a PO  

Kontrola se uskutečnila v listopadu 2014. Kontrolováno bylo plnění povinností 

zaměstnavatele v oblasti požární ochrany, zákoníku práce, poskytování ochranných 

pracovních prostředků, pracovních úrazů a povinností zaměstnavatele zajistit revize 
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vyhrazených technických zařízení. Kontrola  zapsala do protokolu o kontrole ve všech 

oblastech závěr: splněno. 

 

 

Krajská hygienické stanice 

 Předmět kontroly Závěr kontroly 

4. 11. 2014 Školní jídelna při 

ZŠ Ovčárecká 

Provoz školní jídelny 

odpovídá předpisům. 

9. 6. 2015 ZŠ Sendražice 

ZŠ Sendražice - družina 

Provoz základní školy 

včetně školní družiny 

odpovídá požadavkům 

daných předpisů. 

 

 

Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje 

V dubnu byla provedena metodická návštěva a kontrola. Nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

 

 Údržba školy  

 

V budově v Ovčárecké ulici byly vyměněny 2 tabule za nové, před topnou sezonou 

opraveny některé radiátory. V tělocvičně byla vyměněna část dřevěného obložení 

stěn a celá byla vymalována. Ve třídách byla vyměněna většina zářivkových trubic a 

startérů  ve svítidlech. Během hlavních prázdnin byla také zřizovatelem 

zrekonstruována budova ve dvoře, tzn. podlahová krytina, potrubí ústředního topení 

a vodovodu, přemístěny umyvadla na WC, zřízen nový vstup do kanceláře ekonomky 

školy, nátěry radiátorů, výmalba a zakoupeny nové dveře. V  hlavní budově školy 

bylo přes prázdniny vyměněno několik dveří do tříd a WC, byly opraveny a 

vymalovány některé zdi a sokly ve třídách. Dále byla provedena výměna plotové 

zábrany mezi jídelnou a hřištěm. Dále byla realizována výměna zářivkových těles 

včetně osvětlení pro školní tabule ve všech třídách. Před školou byla zabudována 

informační vitrína pro veřejnost. Byly započaty práce na garážovém přístřešku, kde 

je vybetonovaná nová podlaha. V budově školy a v tělocvičně jsme  částečně opravili 

zdivo a byly provedeny běžné instalatérské opravy. Ve sklepě došlo k výměně části 

potrubí, která byla v havarijním stavu. Na vnější zdi budovy ve dvoře je zbudována 

skříňka s prodlužovacím kabelem na venkovní práce. Na střeše školy se provedla 

odborná kontrola a základní zajištění střechy i střešních oken. 

 

Ve školní jídelně byl zrekonstruován chladící box a byla vybudována nová škrabárna 

brambor. Došlo k likvidaci výtahu, na jeho místo byla přemístěna hlavní 

elektrorozvodná skříň. V jídelně byl obnoven omyvatelný nátěr u sběrného okénka. 

Dále byly provedeny úpravy v suterénu jídelny tak, aby se suterén odvlhčil a vysušil. 

Byly provedeny nátěry radiátorů a dveřních zárubní. 

 

V budově v Sendražicích byly opraveny elektrické rozvody, vypínače a svítidla.  
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Seznam fotografií z činnosti školy 

 
1. - 2.       První den ve škole 

3. – 5.       Atletické dny 

6. – 7.       Den Evropských jazyků 

8. – 9.       Předškoláček 

10.            Škola pro Tebe – výběr škol na Kmochově ostrově 

11.            Gumičkování 

12. – 13.    Den padajícího listí 

14. – 15.    Den otevřených dveří - vánoční tvoření, perníčkování 

16.             Bruslení 

17. – 18.    Čertí rojení 

19.             Andělská škola 

20.             Kroužek keramiky – vánoční pečení z hlíny 

21.             Plavání 

22. – 23.     Velikonoční tvoření 

24.              Velikonoční turnaj ve stolním tenisu 

25. – 26.     Den Země 

27.              Podravka v jídelně 

28.              Ovoce do škol 

29. – 30.     Den dětí 

31.              Španělé z Alicante u nás – návštěva Prahy 

32. – 33.     Naše děti ve Španělsku 

34. – 35.     Čteme, malujeme, posloucháme 

36.             Karneval ve školní družině 

37. – 39.     Kolínské sportovní dny 

40.             Jazykový pobyt v Poniklé 

41. – 42.     Lyžařský výcvik 

43. -44.      Celosvětové finále LAND ROVER 4 x 4 

45.             Beseda s hráči basketbalového klubu Kolín v hodině Aj 

46.             Výuka vlastivědy – regionální památky 
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Obrázek č. 1 

 

 

 
Obrázek č. 2 
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Obrázek č. 3 

 

 

 

 
Obrázek č. 4 
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Obrázek č. 5 

 

 

 

 
Obrázek č. 6 
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Obrázek č. 7 

 

 

 
Obrázek č. 8 
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Obrázek č. 9 

 

 

 

 
Obrázek č. 10 
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Obrázek č. 11 

 

 

 
Obrázek č. 12 
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Obrázek č. 13 

 

 

 

 
Obrázek č. 14 



 ŠKOLA „PRO EVROPU“ 
 

 

 

- 49 - 

 
Obrázek č. 15 

 

 

 
Obrázek č. 16 
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Obrázek č. 17 

 

 

 
Obrázek č. 18 
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Obrázek č. 19 

 

 

 
Obrázek č. 20 
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Obrázek č. 21 

 

 

 
Obrázek č. 22 
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Obrázek č. 23 

 

 

 
Obrázek č. 24 
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Obrázek č. 25 

 

 

 

 
Obrázek č. 26 
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Obrázek č. 27 

 

 

 
Obrázek č. 28 
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Obrázek č. 29 

 

 

 

 
Obrázek č. 30 
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Obrázek č. 31 

 

 

 

 
Obrázek č. 32 
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Obrázek č. 33 

 

 

 

 
Obrázek č. 34 
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Obrázek č. 35 

 

 

 

 
Obrázek č. 36 
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Obrázek č. 37 

 

 

 

 
Obrázek č. 38 
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Obrázek č. 39 

 

 

 

 
Obrázek č. 40 
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Obrázek č. 41 

 

 

 

 
Obrázek č. 42 
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Obrázek č. 43 

 

 

 

 
Obrázek č. 44 
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Obrázek č. 45 

 

 

 

 
Obrázek č. 46 


