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Údaje o škole

Základní údaje o škole na konci školního roku 2016-2017

Počet žáků 392

Počet tříd 18

Školní družina skupin:6 počet žáků: 213

Zájmové kroužky (včetně družinových a externích) skupin:26 počet žáků:387

Průměr na třídu 21,78

Průměr na oddělení ŠD 35,5

Průměr na oddělení zájmových kroužků 14,9

Počet pracovníků celkem 48

Počet pedagogických pracovníků - učitelů 29

           -  vychovatelů ŠD/z.k. 6/27

Počet nepedagogických pracovníků 14

Školní rok na škole ukončili – v ročnících

I. 54

II. 62

III. 50

IV. 53

V. 41

VI. 39

VII. 39

VIII. 28

IX. 26

Celkem 392

Prospěli s vyznamenáním 220

Prospěli prostě 155

Neprospěli 17

2. a 3. stupeň z chování 9

V rozšířené výuce jazyků se učilo 117 žáků, 29,85%

Školní jídelna

Celková kapacita 800

Počet strávníků (včetně MŠ a ostatních ZŠ) – žáků 624

Počet pracovníků (včetně MŠ a ostatních ZŠ) 42



 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017

- 8 -

1.1 Současný stav a změny

Ve všech třídách školy se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA
„PRO  EVROPU“.  V  hlavní  budově v  Ovčárecké  ulici  se  učilo  289  žáků a  v  budově
odloučeného pracoviště v Sendražicích 103 žáků v 1.–5. ročníku.

V rámci koncepce školního poradenství z předešlých let na naší škole dále působí
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  2016/2017 celkem 13
kmenových  tříd,  4  oddělení  školní  družiny,  2  pracovny  počítačů s  připojením  k
internetu,  2  tělocvičny,  2  pracovny  cizích  jazyků (3  pro  Aj,  1  pro  Nj)  a  6  dalších
odborných pracoven (F, CH, Př, Hv, Vv, cvičná kuchyňka).

TechCentrum, vybudováno v budově ve dvoře, je využíváno nejen k hlavní výuce,
ale i pro činnosti školní družiny, zájmových kroužků a návštěvy ostatních základních
a mateřských škol.

Díky vybudování počítačové sítě a novému serveru pokrývá počítačová síť jak celou
budovu v Ovčárecké ulici, tak budovu v Sendražicích včetně propojení těchto
budov. Ve všech třídách jsou umístěny učitelské počítače připojené na vnitřní síť a
internet. Pro zaměstnance a žáky dále využíváme a rozšiřujeme vnitřní informační
elektronický systém založený na systému Office 365. Došlo k přechodu na nový
elektronický administrativní systém Bakaláři, kde jsme využívali školní matriku a
elektronickou žákovskou knížku, kterou jsme zpřístupnili zákonným zástupců přes
webové prostředí.

Pro tělesnou výchovu jsme využívali velkou a malou tělocvičnu, školní dvůr
s hřištěm, při některých sportovních akcích atletický stadion v Borkách a pro výuku
praktických činností školní pozemek, který je v areálu školy za budovou ve dvoře.

Školní družina využívala učeben I. stupně, své kmenové místnosti a školní dvůr.

V budově v Sendražicích byla v tomto školním roce vybudovaná nová počítačová
pracovna s počítači a dataprojektorem. Bylo využíváno 5 kmenových tříd, 1 třída
byla používána jako čítárna a pracovna  keramického kroužku. Školní družina
pracovala ve své samostatné místnosti, školní zahradě, případně blízkém lese.

Školní  jídelna v ulici  Čelakovského vaří  obědy nejen pro žáky naší  školy,  ale i  pro
žáky vedlejší 5.ZŠ 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 projektu „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“.

Vstupy a chodby budovy školy v ulici  Ovčárecké a vstup v budově v  Sendražicích
jsou zabezpečeny kamerovým systémem se záznamem.
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Personální údaje

2.1 Pedagogičtí pracovníci podle odborné kvalifikace

Odborná kvalifikace Splňuje
kvalifikaci

Nesplňuje
kvalifikaci Celkem

Učitel prvního stupně základní školy 8 3 11

Učitel druhého stupně základní školy 14 1 15

Výchovný poradce 1 1 2

Metodik prevence 1 0 1

ICT koordinátor 1 0 1

ICT metodik 1 0 1

Školní psycholog 1 0 1

Vychovatel 6 0 6

Vedoucí zájmových útvarů 27 0 27

Asistent pedagoga 3 0 3

Trenér 0 0 0

2.2 Kvalifikovanost, personální zabezpečení provozu školy a změny
Učitelský sbor byl na naší škole téměř plně kvalifikovaný. Pouze 4 vyučující neměli
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.

2.3 Nepedagogičtí pracovníci

Odborná kvalifikace Celkem

Školník 2

Uklízečky 4

Sekretářka 1

Účetní 1

Kuchařky a pomocná pracovní síla 7
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Vzdělávací program školy

Vzdělávací program Zařazené třídy do RVJ
Školní vzdělávací program ŠKOLA
„PRO EVROPU“ 3.a, 4.a, 5.a, 6.A, 7.a, 8.a, 9.A

Vysvětlivky: 3.a je část 3.A
9.A je celá třída

Vzdělávací program Zařazené třídy bez RVJ
Školní vzdělávací program
ŠKOLA „PRO EVROPU“

1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 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
9.B je celá třída bez RVJ

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

Vyučovací
předmět

Ročník
Celkem
hodin

Z toho
DČD1. 2. 3. 4. 5.

Český jazyk 7+2 7+2 7+1 6+1 6+1 40 7

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
13Přírodověda 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        16
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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+3ruský 12 12

francouzský
Matematika 4 4 3+1 4+1 17 2
Informatika 1 1 2
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 1 2 1 6
Rodinná výchova 0+1 1 1
Tělesná výchova 3 3 2 2 10
Výtvarná výchova 1 2 1 2 6
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Pracovní výchova 1 0+1 1 1 4 1
Konverzace v Aj 0+1 0+1 0+1 3 3
Celková povinná
časová
dotace

30 30 31 31 122 24
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Učební plán 2. stupeň  / bez RVJ /

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 0+2 0+2 0+2 6 6
Matematika 4 4+1 3+1 4+1 18 3
Informatika 1 1 2
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 1 2 1 6
Rodinná výchova 0+1 0+1 2 2
Tělesná výchova 3 3 2 2 10
Výtvarná výchova 1+1 2 1 2 7 1
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Pracovní výchova 1+1 0+1 1 1 5 2
Konverzace v Aj 0+1 0+1 0+1 3 3
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.

V  tomto  školním  roce  došlo  ke  změnám  týkajících  se  časové  dotace  rodinné
výchovy, informatiky a tělesné výchovy. Rodinná výchova jako samostatný předmět
bude postupně zrušena a učivo přesunuto do ostatních předmětů. Informatika bude
postupně nasazena ve všech ročnících druhého stupně. Dále byla posílena tělesná
výchova ze 2 na tři hodiny v 6. ročníku a v následujícím školním roce i v 7. ročníku.

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
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potraviny, ale učí se o správném stravování, o zásadách zdravé výživy a v různých
školních projektech pracují s těmito informacemi.

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
v šestých a v osmých třídách.

ICT standard školy

4.1 Pracovní stanice

počet

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 51

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách 22
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogických
pracovníků na výuku a k jeho vzdělávání 28

Počet pracovních stanic celkem 101

Technický stav stanic Počet

Starší 5 let 36

4.2 Lokální počítačová síť (LAN) školy

Lokální počítačová síť
Počet počítačů připojených k internetu 101
Sdílení dat ANO
Sdílení prostředků ANO
Připojení do internetu ANO
Komunikace mezi uživateli ANO
Bezpečnost dat ANO
Personifikovaný přístup k datům ANO
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4.3 Připojení k internetu

služba hodnota
Rychlost 50/20 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

4.4 Prezentační a grafická technika

technika počet

Dataprojektor 5
Interaktivní tabule 14
Tiskárny 4
Kopírovací stroj 6

4.5 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)

programové vybavení

Operační systém
WIN10

PROFES.
Antivirový program NOD 32
Kancelářský balík MS OFFICE OFFICE 2013, 2016
Vnitřní cloudový systém OFFICE 365
Grafický editor – rastrová grafika ANO
Grafický editor – vektorová grafika ANO
Aplikace pro výuku a procvičování 70 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

O  letních  prázdninách  byla  vybudována  počítačová  síť pokrývající  celou  budovu  v
Ovčárecké ulici i budovu v Sendražicích včetně propojení těchto budov. V budově
v Sendražicích byla uvedena do provozu nová počítačová učebna.
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Do  školy  byly  zakoupeny  4  nové  interaktivní  tabule.  V  každé  třídě je  nyní  počítač
připojený ke školní počítačové síti.

Ve zkušebním provozu byla spuštěna elektronická žákovská knížka a elektronická
třídní kniha v systému Bakalář.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Naplňování vzdělávacích cílů bylo v souladu s obecnými vzdělávacími cíli a
klíčovými kompetencemi RVP ZV a z koncepce, která vznikla inovací pedagogického
procesu a života školy, požadavků zákonných zástupců žáků a navázáním na tradici
naší školy – školy s rozšířenou výukou cizích jazyků.

V roce 2015 bylo vybudováno Technické centrum založené na konstrukčních
stavebnicích  a  dále  rozšířeno  o  dílenskou  učebnu,  s  cílem  rozvíjet  technickou
výchovu. Tento cíl jsme realizovali úpravou školního vzdělávacího programu, a to
postupným zařazováním dílenské činnosti v pracovních činnostech a pracovní
výchově,  zařazením  informatiky  do  sedmého  ročníku  a  realizací  zájmové  činnosti
technického kroužku.

Prohlubování jazykových dovedností, praktické poznávání života v cizích zemích a
využití cizích jazyků v praxi jsme realizovali jazykovými projekty, zahraniční
spoluprací  s  partnerskou  školou  v  Alicante  a  zájmovou  činností  se  zaměřením  na
mezinárodní zkoušky Cambridge.

Výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu jsme realizovali prostřednictvím
projektů Ovoce do škol a Mléko do škol, třídními projekty zaměřenými na výživu a
zdraví. Zdravý životní styl jsme podpořili mnoha sportovními akcemi např. lyžařský
kurz,  Atletický  den,  bruslení,  plavání  a  mnoha  sportovními  soutěžemi,  kterých  se
žáci účastnili nejen v rámci školních kol, ale i soutěžemi mezi školami.

Vytváření vhodných podmínek pro práci s žáky nadanými a mimořádně nadanými a
pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bylo realizováno funkčním
týmem školního poradenství. Tým tvoří výchovná poradkyně, metodička prevence,
školní psycholožka a vedení školy. Byla vytvořena vnitřní koncepce školního
poradenství zahrnující obecné postupy pro identifikaci těchto dětí a následné
kroky podporující zdravý vývoj a vzdělávání těchto dětí. Tým se pravidelně setkával
a vyhodnocoval v součinnosti s metodickým sdružením 1. stupně, předmětovými
komisemi a ostatními pedagogickými pracovníky aktuální dění v pedagogickém a
výchovném procesu. Závěry vedly například k identifikaci dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami,  úpravám individuálních vzdělávacích plánů, jednání
s rodiči, výběru a nákupu speciálních pomůcek, změn metodických postupů
v hodinách apod.
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5.1 Počty žáků

Počty žáků školy – na konci školního roku

Třída Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek

1.A+1.B+1.C 54 30 24

2.A+2.B+2.C 62 27 35

3.A+3.B 50 22 28

4.A+4.B 53 34 19

5.A+5.B 41 22 19

6.A+6.B 39 20 19

7.A+7.B 39 18 21

8.A 28 12 16

9.A 26 18 8

celkem 392 203 189

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy k 1.9.2016

počet prvních
tříd

počet dětí přijatých do
prvních tříd

počet odkladů pro školní rok
2016/2017

3 51 10

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

117 = 29,85 % všech
žáků školy



 ŠKOLA „PRO EVROPU“

- 17 -

Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školu

typ školy počet přijatých žáků

víceleté gymnázium 7

čtyřleté gymnázium 5

střední odborná škola 16

střední odborné učiliště 3

konzervatoř 0

celkem 31

Žáci – cizinci

kategorie
cizinců

občané
EU

ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo
trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti

počet žáků 3 4

Počty žáků s rozšířenou výukou jazyků na konci školního roku

1. stupeň 2. stupeň celkem

47 70 117

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. 54 46 3 3/0

II. 62 52 0 2/9

III. 50 35 1 0/3

IV. 53 28 1 9/3

V. 41 23 1 13/0

VI. 39 14 3 6/1

VII. 39 8 2 10/0

VIII. 28 7 4 8/0

IX. 26 7 2 4/0

Celkem 392 220 17 55/16
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Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování

třídy uspokojivé chování neuspokojivé chování

I. 0 0

II. 0 0

III. 1 0

IV. 0 0

V. 1 0

VI. 1 0

VII. 0 1

VIII. 2 2

IX. 1 0

Celkem 6 3

Chování, výchovná opatření – snížené známky, důtky

třídy snížená známka
z chování

důtka třídního
učitele

důtka ředitele
školy

I. 0 3 1

II. 0 2 1

III. 1 0 1

IV. 0 2 2

V. 1 4 0

VI. 1 1 5

VII. 1 3 3

VIII. 4 5 4

IX. 1 1 1

celkem 9 21 18

Přezkoumání klasifikace žáků, opravné zkoušky

třída žádost o přezkum
klasifikace odložená klasifikace

I. 0 0

II. 0 0

III. 0 1 žák (Tv)

IV. 0 0
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V. 0 1 žák (M, Čj, Aj, Hv, Pč)

VI. 0 1 žák (Čj, F)

VII. 0 1 žák (Aj, Rj, KAj, Tv), 2 žáci (Inf)

VIII. 0
1 žák (Rj), 1 žák (M, Aj, Rj, F, Ch, Př, Ov,

KAj, Pv, Rv, Vv), 1 žák (Ch)

IX. 0
1 žák (M, Čj, Aj, Nj, KAj, D, Z, F, Ch, Př, Ov,

Pv, Rv, Tv, Vv, Hv)

celkem 0 10 žáků

5.3 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

speciální vzdělávací
potřeby

počet
žáků

forma vzdělávání
(individuální nebo

skupinová integrace)

Individuální
vzdělávací
program

žáci evidovaní
jako s postižením 19 19 9
žáci s doporučením ŠPZ
dle znevýhodnění 23 23 6

sociální znevýhodnění - - -

5.4 Podmínky pro vzdělávání a školní poradenství

Ve škole pracovalo metodické sdružení učitelů 1. stupně a předmětové komise na
2. stupni. Metodické sdružení a předmětové komise pravidelně vyhodnocovali
prospěch a chování žáků, metody výuky a jednotné postupy při hodnocení a
vzdělávání žáků, předávali si informace ze seminářů a školení. Učitelé dále
spolupracovali na vyhodnocování plnění školního vzdělávacího programu, jeho
úpravě a na výběru potřebných učebnic a pomůcek.

Metodické sdružení, předmětové komise a ostatní pedagogičtí zaměstnanci úzce
spolupracovali s týmem školního poradenství, tzn. výchovnou poradkyní,
metodikem prevence a školní psycholožkou.

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
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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 +

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 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na naší
škole na velmi dobré úrovni.

Ve  školním  roce  2016/2017  těchto  žáků bylo  42.  Z  tohoto  počtu  se  jich  15
vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu. Na základě doporučení ze
školských poradenských zařízení se tito žáci vzdělávali ve svých kmenových třídách
formou individuální integrace. Při výuce jim byla věnována zvýšená pozornost,
vyučující dbali na střídání edukativních činností, na maximální názornost výuky,
respektovali individuální tempo žáků, kontrolovali správné porozumění zadaným
úkolům, poskytovali pozitivní zpětnou vazbu, využívali speciální didaktické pomůcky
a učebnice, pracovní sešity, výukové programy. Žáci měli možnost navštěvovat
hodiny reedukace a pedagogické intervence (jak v budově v Ovčárecké ulici, tak
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v Sendražicích). Ve třídách 1.B, 1.C, 2.B a 6.A pomáhaly vyučujícím asistentky
pedagoga.

U žáků ve třídách s rozšířenou výukou jazyků (Aj, Nj, Rj, Fj) byl kladen důraz na
rozvoj komunikativních dovedností, na schopnost velmi dobře se dorozumět a
prohloubit si znalosti o cizojazyčných kulturách. K tomu jim pomáhala výuka
s rodilým mluvčím, jazykový pobyt ve Španělsku a týdenní pobyt s intenzivní
výukou angličtiny v Poniklé.

Všichni  žáci  (i  jejich  zákonní  zástupci)  měli  možnost  využívat  pomoci  školní
psycholožky.

5.5 Prevence sociálně rizikových jevů

Vzdělávání Komentář
Školní metodik prevence Setkání metodiků

Pedagogičtí pracovníci školy Spolu a jinak - Mansio
Bezpečný internet

Školní vzdělávací program
Etika a právní výchova Je obsažena v předmětech prvouka,

občanská a rodinná výchova, tělesná
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, v tělesné výchově
Na škole probíhá Peer program, který se
věnuje prevenci nežádoucích jevů, ale i
otázkám zdravého životního stylu. Peer
program připravují žáci 9. třídy 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, tělesná výchova

Formy a metody působení na žáky,
které se zaměřují na osobnostní rozvoj
a sociální chování

Projektové dny
Účast v celorepublikových projektech
Účast na olympiádách
Besedy
Přednášky
Spolupráce se Střediskem výchovné péče
v Kolíně, Policií ČR, Městskou policií Kolín

Organizace prevence
Preventivní program školy Škola má vypracovaný Preventivní

program školy. Součástí je Program proti
šikanování, který obsahuje i krizový plán
při řešení šikany.
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Využití volného času žáků Škola nabízí velké množství zájmových
kroužků, školních akcí. 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
tvoření/. Velké oblibě se těší hravá
odpoledne v TechCentru.

Průběžné sledování podmínek a
situace ve škole z hlediska rizik
výskytu sociálně rizikových jevů

Školní metodik prevence, ředitel školy,
zástupkyně ŘŠ, výchovný poradce  a
školní psycholog 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.

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

PPP Kolín, Kutná Hora
Středisko výchovné péče v Kolíně
SPC Poděbrady
Školní psycholog
Policie ČR
Městská policie Kolín

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
Adaptační programy
Přednášky Městské policie Kolín
Primárně preventivní program
Besedy a přednášky
Hrou proti AIDS
Projektové dny
Odpolední akce /podzimní, vánoční
tvoření/
Hravé odpoledne v TechCentru
Školní družina
Zájmové kroužky

Počet výskytu sociálně rizikových jevů, které škola řešila

Sociálně rizikový jev počet
Návyková látka 1
Alkohol 0
Kouření 1
Kriminalita 4
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Kyberšikana 0
Patologické hráčství 0
Záškoláctví 14
Šikanování 0
Vandalismus 2
Násilné chování 2
Xenofobie 0
Rasismus 0
Anorexie 0

Škola  má  vypracovaný  Preventivní  program  školy.  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 devátého 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.

Osvědčila se nám spolupráce s Městskou policií Kolín. V letošním roce se přednášek
účastnili  žáci  prvních,  sedmých  a  devátých  tříd.  Ve  všech  třídách  letos  proběhly
přednášky  od  Policie  ČR.   V  rámci  prevence  proti  sociálně rizikovým  jevům
spolupracujeme se Střediskem výchovné péče v Kolíně.  Na škole funguje školní
poradenské pracoviště. Poradenské služby poskytuje poradenský tým, který je
složen  z  výchovného  poradce,  metodika  prevence,  školního  psychologa  a  vedení
školy.

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).  Pro  rodiče  a  děti
byla připravena hravá odpoledne v TechCentru.

5.6 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Vzdělávání Komentář
Pedagogičtí pracovníci školy Mgr. A. Stankovičová
Školní vzdělávací program

Problematika EVVO je zpracována
v jednotlivých předmětech ŠVP

1. st.: prvouka, přírodověda, vlastivěda
2. st.: přírodopis, chemie, zeměpis,
pracovní 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.

Organizace EVVO
Škola má zpracovaný program EVVO Ano
Spolupráce školy s rodinou, obcí,
podnikovou sférou, ostatními

Rodiče pomáhají se sběrem papíru a PET
víček.
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subjekty

Kontakty školy s nevládními
organizacemi, zaměřenými EVVO

Kampaň na osvětu dětí ZŠ v Kolíně –
výstava o životním prostředí v Kolíně.
Ekocentrum Huslík Poděbrady, Centrum
obnovitelných zdrojů a malá vodní
elektrárna Hučák v Hradci Králové.

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 Na podzim proběhl sběr papíru a PET
víček. Nádoby na plasty a papír jsou
umístěny na chodbách školy. Na školním
dvoře jsou umístěny sběrné kontejnery na
plast a bioodpad. Vedeme žáky a
zaměstnance k šetření energiemi.

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 obnovitelné zdroje energie a vodu. Žáci 1. stupně mimo
jiné navštívili expozici vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové a čističku odpadních
vod v Praze. Vydali se po cestě kapky vody, zkoumali koloběh vody a navštívili
čističky odpadních vod v Kolíně a Kutné Hoře. Navštívili Dům vody na Želivce. Žáci
2. stupně se tématem zabývali hlouběji. Zkoumali organismy spojené s vodním
prostředím, obnovitelné zdroje energie. Na kolínské čističce odpadních vod
pozorovali koloběh odpadních vod a někteří si připomněli slapové jevy. Navštívili
také Centrum obnovitelných zdrojů a vodní elektrárnu v Hradci Králové. Žáci využili
získané poznatky k vyplnění připravených pracovních listů nebo k vytvoření
plakátu. Program přispěl 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
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5.7 Akce školy - výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže

Akce školy

Typ akce Počet
zúčastněných tříd

Počet
zúčastněných

žáků

Poznámka
(název
akce,

výsledek)

Atletický den 2. stupeň 105
Atletický den 1. stupeň 216

Den evropských jazyků 1. a 2. stupeň 306
Jazykový pobyt Poniklá 2. stupeň 39
Sběr papíru a víček 1. a 2. stupeň 321
Předškolák 14
Přehlídka škol 8.A 22
Výměnný pobyt ve Španělsku 5.-9. 14
Den Země 1. a 2. stupeň 386
Dětský den 1. a 2. stupeň 344
Klub mladého diváka 7.-9. 39 4x
Informační poradenská služba
ÚP 9.A, 9.B, 8.A, 7.B 29
Adaptační program 6.A,6.B 37
Adaptační program 1.A,1.B,1.C 49
Plavání 1.-3. 56
Veselé malování - A. Dudek 1.-9. 306
Dýňování 1.-5. 142
Předškoláček MŠ 27
Veletrh cestovního ruchu 9.A 26
Zoo Praha 4.A 29
Muzeum Kolín 1.A, 1.C 35

Knihovna Kolín
1.A,B,C, 2.A,C,
3.A, 4.A, 8.A 191 11x

Národní testování Scio 9.A 24
Testování Scio – 5. třídy 5.A,B 36
Testování Scio - příprava
na přijímací zkoušky 8.A 16
Testování TIMSS - ČŠI 4.A, 4.B 37
Výběrové zjišťovnání
výsledků žáků 2016/2017 5.A, 5.B 38
Hravé odpoledne v
TechCentru 1. stupeň 82 4x
Amberk - rodinný zájezd 1.-9. 42
Vánoční lampióny 1.B-5.B 60
Mikuláš pro děti 1. stupně 9.A 19
Vánoční tvoření 1.-9. 80
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Dílny SPŠS a JŠ Kolín 6.A, 6.B, 7.B 49
Den evropských jazyků 1.-9. 306
Čteme, posloucháme 1.-9. 364
Škola čar a kouzel 1. stupeň 120
Se školou za školou 1.-9. 358
Hrou proti AIDS 8.A, 9.A 44
Peer program 6.A, 6.B 34
Pasování na čtenáře

1.A, 1.B, 1.C 48
Škola v přírodě 4.A 76 4x
Přijímací řízení do RVJ 2. a 5. třída 43
KMČ - Albatros 1.-9. 50
Ovoce do škol 1. stupeň 133
Protialkoholní stanice 9.A 22
Gaspariáda - Pinocchio 2.C 19
Kino - Filipíny 6.-9. 110
Divadlo – Vyšla hvězda
nad Betlémem 1.-3. 118
Kino Anděl Páně 2

3.B -5.B, 4.A, 5.A 100
VV - Strašidelný Kolín 1.-9. 200
VV - Otevřená ulice -
obrázky - vánoční téma 6.B,7.A - 9.A 90
VV - Požární ochrana 1.-9. 263
VV – Za tajemstvím čisté
vody 9.A 25
VV - Vláčkem do pohádky 1.-9. 190
VV - Kašpárek v rohlíku 7.A, 9.A 45
Hotelová škola Poděbrady
beseda 9.A 24
Vzpoura úrazům - beseda 1. stupeň 225
Policie ČR - přednáška 1.-9. 368
ČSOB - beseda 9.A 19
Městská policie Kolín 1.A,B,C, 7.A,7.B,9.A 102
Body- výstava 8.A, 9.A 21

Synagoga - výstava 7.A, 9.A
25

Dopravní hřiště 4.A, 5.A 87 4x
Soutěž T- Profi 5.A 4
Muzeum Kouřim 6.A,6.B, 7.A 39
Praha - exkurze 7.A, 7.B 30
OLYMPIÁDY
Český jazyk – školní kolo 8.-9. 12
Anglický jazyk – školní kolo 6.-9. 24
Dějepis – školní kolo 8.A,9.A 13
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Dějepis – okresní kolo 9.A 2
Anglický jazyk – okresní kolo 7.A,9.A 2
Český jazyk – okresní kolo 9.A 2
Pythagoriáda – školní kolo 6.A,7.A 46
Pythagoriáda – okresní kolo 8.A,8.B 2
Německý jazyk - okresní kolo 8.A 3
Zeměpis - školní kolo 6.-9. 18
Zeměpis – okresní kolo 7.A, 8.A,9.B 4
Německý jazyk - krajské
kolo 8.A 1
Pythagoriáda - školní kolo 5.-8. 24
Pangea - matematika 4.-9. 29
Mladý zahrádkář 7.A 2
Výlety a vycházky
Nejbližší  okolí školy 1.A, 1.B, 1.C 51

Dopravní výchova - PRV 1.A, 1.B, 2.B, 2.C
62

Naše škola - PRV 2.B 14
Podzim- PRV 1.B,1.C, 2.B 47
Památky Kolína - AJ 9.A 60 4x
Okolí školy -  PRV 3.A 20
Památky Kolína - PRV 3.A 19
Zimní krajina - PRV 1.B, 2.B 30
Zimní sporty 1.B, 2.B 22
Jaro – PRV 1.A, 1.C, 2.C 47
Zahradnictví 7.A, 7.B 33
Jaro, zahrada, rostliny 3.A, 3.B 45
VV – kresba krajiny 7.B 14
Sport v přírodě - TV 6.A, 6.B 61 2x

SPORT
LVVZ – lyžařský výcvik 6.-9. 36
Přespolní běh - okresní kolo 4.-9. 24
Přespolní běh - krajské kolo 6.-7. 6
Minikopaná 8.-9. 10
Florbal 6.-7. chlapci 12
Florbal 8.-9. chlapci 10
Florbal - Pohár ZŠ 3.-5. 12
Florbal 6.-7. dívky 12
Florbal 8.-9. dívky 9
Nejrychlejší páťák 5. 4
Kolínská vánoční laťka 6.-9. 14
Stolní tenis - školní přebor 4.-9. 50
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Sálová kopaná 6.- 7. 8
Minivolejbal 1.-2. 3
Minivolejbal 3.-4. 6
Osecká laťka 6.-9. 8

Pohár rozhlasu mladší žáci 6.-7.
15

Pohár rozhlasu starší žáci 8.-9. 19
McDonald´s Cup 2017 4.-5. 11
Preventan Cup - vybíjená 4.-5. 13
Bruslení 3.-9. 581 13x
Kolínské sportovní dny 1.-9. 131

Mimořádné výsledky a úspěchy žáků

Název akce Počet
žáků Výsledek umístění

Přespolní běh - dívky 6.-7. 6 1. místo

Florbal - dívky 6.-7. - okrskové kolo 12 2. místo

Florbal – dívky 6.-7. - okresní kolo 12 3. místo

Nejrychlejší páťák

Kopelentová A. 1 3. místo

Kolínská vánoční laťka

Zadražil M. 1 1. místo

Koníčková E. 1 3. místo

Osecká laťka
Poštolka D. 1 1. místo

Minivolejbal

Modrý volejbal 3 3. místo

Žlutý volejbal 6 1. místo

Preventan Cup vybíjená 13 2. místo

Pohár rozhlasu – mladší žáci

Dívky 6.-7. 7 2. místo

Olympiáda NJ – okresní kolo

Dudáš J. 1 1. místo

Skalníková V. 1 2. místo

Zeměpis kategorie A – školní kolo

Müller O. 1 1. místo

Markvartová S. 1 2. místo

Patočka J. 1 3. místo

Zeměpis kategorie B – školní kolo
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Vrba V. 1 1. místo

Zeměpis kategorie C – školní kolo

Dudáš J. 1 1. místo

Olympiáda AJ – okresní kolo

Srb A. 1 2. místo

Dějepisná olympiáda  - školní kolo

Hloušková M. 1 1. místo

Patočka L. 1 2. místo

Dudáš J. 1 3. místo

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

Kučerová A. 1 1. místo

Vejsada M. 1 2. místo

Olympiáda Aj - 6.,7. ročník-školní  kolo
Sirotek O.          /postup do okresního kola/ 1 1. místo

Dulovec A. 1 2. místo

Poštolka D. 1 3. místo

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

Srb A.   /postup do okresního kola/ 1 1. místo

Vejsada M. /postup do okresního kola/ 1 2. místo

1 3. místo

Výtvarná soutěž-"Vláčkem do pohádky"

Benešová K. 1 1. místo

Hloušková M. 1 3. místo

Šandová A. 1 3. místo
Výtvarná soutěž -"Požární ochrana očima
dětí

Izajová I. 1 3. místo

Štol O. 1 3. místo

Kolínské sportovní dny

Forman T. - skok daleký 1 1. místo

Marvánková A. - skok daleký 1 1. místo

Klváň M. - skok daleký 1 1. místo

Klváň M. - atletický čtyřboj 1 1. místo

Jelínková N. - cyklistika 1 1. místo

Dudáš J. - vrh koulí 1 2. místo

Marvánková A. - 60 m 1 2. místo

Radikovská A. - hod míčkem 1 2. místo

Klváň M. - 800 m 1 2. místo

Novákova S. E. - 50 m prsa 1 2. místo

Synek J. - 60 m 1 3. místo
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Müllerová L. - skok daleký 1 3. místo

Marvánková A. - atletický čtyřboj 1 3. místo

Jareš J. - cyklistika 1 3. místo

Pavlíček F. - 100 m volný způsob 1 3. místo

Fotbal – 4.- 5. tříd

Bolard D., Kyral M., Bock M., Habich F.,

Křaka M., Tichý M., Helcl J., Klváň M.,

Senohrábek V., Ryšavý D. 10 2. místo

Volejbal – 6.-7. tříd

Kolek D., Beneš M., Synek J.,

Jarešová A., Janstová K. 5 3. místo

Florbal - Pohár ZŠ /3.-5. tříd/ 12 3. místo

Akce školní družiny

Akce Počet žáků

Drakiáda 30

Výstava - Současná keramika 20

Exkurze svíčkárny Rodas v Šestajovicích 38

Exkurze u chovatele exotického ptactva 24

Návštěva filmového představení - Příběh lesa 36

Vánoční tvoření 34

Krmení labutí a vodního ptactva 23

Turistická vycházka na rozhlednu 14

Výroba drobných dárků k zápisu 20

Beseda se včelařem 24

Návštěva filmového představení -Putování tučňáků 28

Sportovní odpoledne na 5.ZŠ 32

Květinové ostrůvky v OC Futurum Kolín 12

Turnaj ve vybíjené s 5.ZŠ 21

Družinový slavíček 28

Projekt - Hasiči očima dětí 32

Sendražice

Vv- Všude dobře,doma nejlépe 26

Město pro lesní skřítky 15

Dýňování 23

Král počtářů 28

Vánoční odpoledne s pohádkou 20

Ježíškova dílna 21
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Pč - Nahoře na severu 18

Vv - Mám Tě rád... 35

Poslouchám Tě,pohádko 16

Velikonoční tvoření 15

Kreslím Tebe,básničko 12

Den Země 21

Vv – Maminko milá 14

Sportovní odpoledne na rozloučenou 20

Ve škole proběhlo několik projektových dní (Den evropských jazyků, Den Země,
Čteme a posloucháme, Den dětí, Se školou za školou).

Žáci reprezentovali školu při olympiádách (ČJ, AJ, NJ, D, Z), výtvarných, literárních
i sportovních soutěžích.

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.-9. ročníků. Naši žáci reprezentují školu na Kolínských sportovních dnech ZŠ.

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

Již  několik  let  na  naší  škole  probíhá  Peer  program.  Žáci  devátého  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 prvních,
sedmých  a  devátých  tříd.  Ve  spolupráci  s  Městskou  policií  Kolín  bychom  rádi
pokračovali.

V rámci prevence sociálně rizikových jevů již druhým rokem spolupracujeme
s Policií ČR.

V letošním školním roce jsme zorganizovali několik akcí pro předškoláky a žáky
1.stupně (podzimní, vánoční tvoření). Již několikátým rokem pořádáme pro
předškoláky  hodinu  her  a  výuky  AJ.  Pro  žáky  i  rodiče  jsme  několikrát  připravili
hravé odpoledne v TechCentru.
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Školní družina a školní klub

6.1 Školní družina

Oddělení
Počet žáků
pravidelná
docházka

Z toho
nepravidelná

docházka

Počet
vychovatelek

I. 25 0 1
II. 26 0 1
III. 30 0 1
IV. 30 0 1
V.- Sendražice 30 0 1
VI.- Sendražice 21 0 1

Prostory školní družiny
V  tomto školním roce bylo 1.-3. oddělení umístěno v kmenových třídách v hlavní
budově školy. Čtvrté oddělení mělo samostatnou místnost v přízemí školy. Další
dvě oddělení (5. a 6.)  se nacházela na odloučeném pracovišti v Sendražicích. Páté
oddělení využívalo samostatnou místnost pro školní družinu a čítárnu. Šesté
oddělení přebývalo ve třídě 1.B.

Vybavení školní družiny
Pro plnění výchovně vzdělávací činnosti jsme v tomto roce využívali tělocvičnu,
keramickou dílnu, třídy s interaktivní tabulí a školní hřiště.  Také jsme navštěvovali
dětské hřiště v lesoparku Borky. Při odpočinkových a zájmových činnostech
všechna oddělení využívala třídy s interaktivní tabulí, magnetofony, dětské knihy,
časopisy , společenské hry a stavebnice.

6.2 Školní klub a ostatní zájmové kroužky

Oddělení
Počet žáků
 pravidelná
docházka

Počet
vychovatelek

a učitelů

1. Kroužek anglického jazyka 1.A,1.C 18 1

2. Kroužek anglického jazyka 2. - 4. tř. 23 1

3. Sportovní hry-vybíjená  4.A-6.A 11 1

4. Příprava na přijímací zkoušky z Čj 16 1

5. Příprava na přijímací zkoušky z M 20 1

6. Kroužek matematiky 9.A, 9.B 18 1

7. Sebeobrana 1. stupeň 21 1

8. Sebeobrana 2. stupeň 11 1

9. Malý technik 1 .stupeň 4 1

10. Malý technik 2. stupeň 9 1

11. Konverzace v Nj 7. tř. 19 1
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12. Tvořivé ruce - Sendražice 1. - 5. tř. 13 1

13. Sendražický jogínek 1.- 5. tř. 15 1

Družinové kroužky

14. Malý Kolíňák 2.–4. tř. 10 1

15. Tvořivé ruce 9 1

16. Florbal 1.-2. tř 13 1

17. Florbal 3.-5. tř. 11 1

18. Origami 3. - 4. tř. 11 1

19. Keramika 1 10 1

20. Keramika 2 10 1

21. Plavání 1.-3. tř 38 2

22. Plavání Sendražice 16 1

23. Pohybové hry- Sendražice 1.-3. tř 23 1

24. Florbal  Sendražice 4.-5. tř 12 1

Externí kroužky
25. Aj - příprava na zkoušky Cambridge

English Movers 5 1

26. Veselá věda 21 1

Prostory
Zájmové kroužky probíhaly podle potřeby a zaměření v tělocvičnách, na školních
hřištích, v počítačových pracovnách, odborných pracovnách, kmenových třídách a
keramické dílně.

Vybavení
Děti v kroužcích využívaly  počítače, interaktivní tabule, pingpongové stoly,
sportovní vybavení, DVD, magnetofony, fotoaparáty, různé knihy, stolní a
společenské hry. Vybavení kroužků se sportovním, pohybovým a tvořivým
zaměřením jsme zlepšili novým vybavením z mimořádné dotace města Kolína na
boj proti kriminalitě.

Ve  školním  roce  2016/2017  bylo  zapsáno  do  školní  družiny  162  dětí.  Provoz  byl
zajištěn pro žáky 1.- 4. třídy. V průběhu školního roku děti odcházely po dohodě s
rodiči do zájmových kroužků. Vychovatelky vycházely maximálně vstříc jejich
požadavkům.

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  ,výtvarné  soutěže,  besedy…).  Školní  družina  se  podílela  na  výzdobě
prostor školy. Vychovatelky se rovněž účastnily akcí školy (Kolínské sportovní dny,
vánoční  dílna,  školní  výlety,  škola  v  přírodě)  a  podílely  se  na  vedení  kroužků.
Spolupráce s rodiči byla v průběhu školního roku na velmi dobré úrovni.
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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

20x
Spolu a jinak ve vzdělávání – Adlerovský přístup
k výuce na školách 31.8.2016

1x Tabulkový editor Excel 2013 pro mírně pokročilé 19.9.2016

1x
Kurz moderního vaření pro kuchařky školních
jídelen „Ryby zdravě a chutně“

3x Jak sestavit plán pedagogické podpory 24.9.2016

1x Textový editor MS Word pro mírně pokročilé 3.10.2016

4x Office Online a OneDrive 4.10.2016

1x
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných
událostí – základní vzdělávání 11.10.2016

1x
Ideas that work - Conference, 17. konference
učitelů AJ 5.11.2016

1x Zakládáme čtenářský klub 8.11.2016

9x Typografická pravidla 30.11.2016

8x Typografická pravidla 7.12.2016

1x Jak správně vyhodnotit práci učitelů 8.12.2016

1x
Informační seminář pro zkušené žadatele KA2
Erasmus+ školní vzdělávání, výzva 2017 12.1.2016

2x MS Excel Tabulkový editor ve školní praxi 20.3.2016

2x
Žák s potřebou podpůrných opatření – podpůrná
opatření 2. –  5. stupně 23.3.2017

3x Jak připravit zápis do 1. třídy 25.3.2017

24x Bakaláři – elektronická třídní kniha 31.3.2017

1x
Outdoorové aktivity v příměstských parcích a
lesích 18.4.2017

1x Geometrii činnostně v 1. - 3. ročníku 20.4.2017

1x Archivnictví a spisová služba ve školství 23.5.2017
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Prevence rizik a školní úrazy

8.1 Počet úrazů

Počet záznamů v knize úrazů 154

Počet odeslaných záznamů o úrazech 32

8.2 Vyhodnocení úrazů

Místo úrazu Počet úrazů

V hodinách tělesné výchovy 67

V ostatních vyučovacích předmětech 8

Přestávky ve škole 50

Školní družina a klub 8

Mimo areál školy v době polední pauzy a ve školní jídelně 3

Při sportovních a jiných akcích mimo školu 18

8.3 Prevence rizik

Prohloubení preventivních rizik přijaté školou
Rozbor školní úrazovosti na školní rok 2016/2017 byl zpracován k 31.8.2017.
Zaměstnanci školy byli s tímto rozborem seznámeni 1.9.2017. Při všech úrazech
nebyly  porušeny  žádné  předpisy  a  byla  učiněna  další  preventivní  opatření  pro
předcházení  úrazů.  Žáci  byli  vždy  poučeni  o  bezpečnosti  a  chování  ve  škole,  jak
třídním učitelem, tak vyučujícím každého předmětu tam, kde je nějaká činnost, kdy
by mohl nastat úraz. Po vzniku úrazu došlo k opětovnému poučení žáků, po úraze a
v Tv jim byla opětovně připomenuta pravidla a bezpečnost při sportovních hrách a
tělovýchovných aktivitách. Žáci jsou pokaždé prokazatelně poučeni o bezpečnosti a
chování při odchodu na každou akci, která je mimo areál školy.

Záznamy o poučení žáků o bezpečnosti jsou vedeny v třídních knihách jednotlivých
tříd a podle nutnosti jsou aktualizovány.

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 byl ukončen ke dni 31. 12. 2016, přičemž bylo ukončeno období trvalé
udržitelnosti projektu.

Aktivity:
· výuka cílové skupiny v Aj rodilým mluvčím
· tvorba metodických pomůcek a materiálů pro koedukovanou výuku
· koedukovaná výuka
· publicita, diseminační aktivity
· vícedenní pobyty
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· administrace

Všechny aktivity probíhaly v rámci trvalé 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 123 žáků
Vícedenního pobytu se zúčastnilo v tomto školním roce  30 žáků
Výuka Aj nebo konverzace v Aj 372 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    858 132,00 Kč
Celkem vyčerpáno 3 383 327,62 Kč

Aktivity programu budou nadále pokračovat i po období trvalé udržitelnosti tohoto
projektu.

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:

ó webové stránky školy   /www.6zskolin.cz/
ó systému Bakaláři
ó články  v novinách
ó inzeráty v tisku
ó účast žáků na olympiádách, výtvarných a sportovních soutěžích
ó letáky s informacemi o akcích školy
ó výuka anglického jazyka ve školkách
ó odpolední akce pro předškoláky
ó den otevřených dveří
ó zájmové kroužky
ó informační brožurka pro rodiče předškoláků

Spolupráce s organizacemi a dalšími partnery

11.1 Spolupráce školy s odbory

Formy spolupráce

Kolektivní smlouva Platná do 31. 12. 2017
Podílí se na akcích školy během roku
Spolupracuje v otázkách BOZP
s vedením školy průběžně

Informuje  vedení školy
o legislativních změnách a aktivitách
ČMOSu.

Spolupráce školy s odbory byla velmi dobrá. Základní organizace Českomoravského
odborového svazu pracovníků školství sdružující pedagogické pracovníky školy
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ukončila činnost k 31. 12. 2016. Výbor této základní organizace spolupracoval s
vedením školy a podílel se na organizaci akcí pro současné i bývalé zaměstnance
školy. Vzájemně si s vedením školy poskytovaly informace týkající se změn ve
školství.

Z  Fondu  kulturních  a  sociálních  potřeb  jsme  přispívali  na  zaměstnanecké  obědy,
posezení ke Dni učitelů, 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.

 SRPŠ při 6. ZŠ

SRPŠ je složen ze 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 SRPŠ
přispěl částkou 50 000 Kč na pořízení nové kolárny v
budově Ovčárecké a 15 000 Kč finančně podpořil
dovybavení učebny hudební výchovy v Sendražicích,
přispěl na Den dětí, tělovýchovné soutěže a odměny
pro nejúspěšnější žáky.

Třídní schůzky,
konzultace pro rodiče

Třídní schůzky probíhají 2x ročně s informacemi ze
SRPŠ 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, učitelé, mají pravidelné
konzultační hodiny 1x týdně; konzultační hodiny má
také školní psycholožka.

Školní akce pro rodiče

Den otevřených dveří
Prvňáčkem na zkoušku – pro děti a rodiče –
pravidelné akce.

Společné odpolední akce pro rodiče s dětmi: podzimní
a vánoční tvoření.

Rodiče spolupracovali se školou hlavně formou SRPŠ při 6. ZŠ, scházeli se 2x ročně.
Zajímali se o chod školy a finančně podpořili některé akce školy.

Školská  rada  se  sešla  v  tomto  školním  roce  2x.  Seznámila  se  s  činností  školy,
s jejím rozpočtem, se změnami v ŠVP, s  pokračováním a výsledky práce projektů.
Rada se zajímala o připravované akce školy, o opravy budov školy. Schválila změny
ve školním řádu. Na srpnové schůzce se konaly doplňující  volby předsedy Školské
rady za Mgr. Věru Růžičkovou. Zvolena byla RNDr. Radka Olivová. Byl projednán a
schválen jednací řád školské rady.
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Hospodaření školy 2016

12.1 Provozní příspěvky

Základní údaje o hospodaření školy
Činnost ke dni 31.12.2016

hlavní z toho
doplňková

1 Náklady celkem 6 779 167,- 197 642,-

2 Výnosy celkem
6 890 911,-

269 513,-

Z toho

Dotace provozní 3 569 000,-
Dotace na odpis budov 134 339,-
Mimořádná dotace na
učebnice 79 000,-
Ostatní výnosy 3 044 572,-

3
Hospodářský výsledek za
školu 111 743,-

4
Příspěvek na Prevenci
kriminality žáků 25 000,-

5 Dotace školní psycholog 160 000,-

12.2 Státní příspěvky

Přijaté příspěvky a dotace k  31.12.2016

1. Přijatá dotace celkem 18 273 618,-
Z toho platy 13 197 934,-

Odvody 4 636 451,-
ONIV  :                       439  233,-
Z toho :
Cestovné 22 942,-
Pojištění 4,2% 55 234,-
DVPP 75 467,-
Učebnice, učební pomúcky 242 638,-
Náklady DPN 42 952,-

12.3 Výdaje provozní v r. 2016 pro školu a školní jídelnu

Hmotný investiční majetek 747 399,-
Drobný hmotný inv.majetek 527 657,-
Drobný nehmotný inv.majetek 0,-
Kancelářské potřeby 46 232,-
Čistící prostředky 89 958,-
Údržba 49 342,-
Tisk a učební texty 19 752,-
Učební pomůcky 14 403,-
Učební pomůcky (mimořádná dotace) 79 000,-
Materiál pro školní družinu 11 261,-
OTE 120 050,-
Ostatní drobný materiál 76 949,-
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Materiál pro VT 24 374,-
Elektrická energie 435 634,-
Voda 151 523,-
Pára 533 909,-
Plyn 262 077,-
Údržba budov 122 254,-
Ostatní údržba 379 836,-
Cestovné 7 785,-
Repre fond 9 769,-
Odvoz odpadu 54 640,-
Revize 69 195,-
Školení 22 999,-
Poštovné 9 080,-
Výdaje za komunikaci 68 506,-
Ostatní služby 344 106,-
Služby VT 355 260,-
Internet 0
Software OTE 7 018,-
Software DDHIM 0
Odměny žákům 32 491,-
Finanční náklady 23 483,-
Pojištění 36 179,-
Boj proti kriminalitě 25 000,-
Plavecký výcvik 0
Odpisy 356 460,-

12.4 Příjmy školy
Příjmy z pronájmů 176 153,-
Příspěvky ze školní družiny 142 160,-
Příspěvky za zájmové kroužky 60 350,-
Sběr papíru 32 876,-
Příspěvek (dotace) město Kolín 3 569 000,-
Mimořádný příspěvek na učebnice 79 000,-
Školní psycholog 160 000,-

TPCA
Materiál na údržbu 36 935,-
Učební pomůcky 119 801,-
DDHM 52 264,-

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, 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“.
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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  2016/2017  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  lednu  2017.  Kontrolováno  bylo  plnění  povinností
zaměstnavatele v oblasti požární ochrany, zákoníku práce, poskytování ochranných
pracovních prostředků, pracovních úrazů a povinností zaměstnavatele zajistit revize
vyhrazených technických zařízení. Kontrola  zapsala do protokolu o kontrole ve
všech oblastech závěr: bez zjevných závad.

Krajská hygienické stanice

Předmět kontroly Závěr kontroly
10. 11. 2016 Školní jídelna při Základní

škole Kolín V., Ovčárecká
374

Hrubá přípravna nedisponovala
samostatným umyvadlem na mytí
rukou a dostatečným odvětráním.
Závady byly již částečně odstraněny.
Odvětrání bude realizováno novou
vzduchovou technikou. Jinak provoz
školní jídelny odpovídá daným
předpisům.

26. 1. 2017 Penzion Belveder, Janské
Lázně – zotavovací akce
– lyžařský kurz

Průběh a zajištění zotavovací akce
(lyžařského kurzu) odpovídá
požadavkům daných předpisů.

Inspekční činnost provedené Českou školní inspekcí

Komplexní inspekční činnost 3. 4.–7. 4. 2017
Testování TIMSS – ČŠI květen 2017
Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 květen 2017
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Údržba školy

Pravidelné a průběžné činnosti prováděné v budovách a přilehlém okolí školy,
TechCentra, tělocvičny, jídelny a kuchyně:
ó údržba a výměny vodovodních baterií
ó údržba a výměny vypouštěcích a napouštěcích ventilů na WC
ó výměny a opravy zámků
ó výměna či opravy dveří
ó běžné opravy zdiva a podlah
ó opravy a úpravy nábytku
ó údržba  travního  porostu  v  okolí  školy  a  rovněž  na  odloučeném  školním

pozemku
ó každoroční obnova žlutého, bezpečnostního značení schodišť
ó obnova nátěrů plotů, branek a bran, bílení zárubní, nátěr radiátorů dle

potřeb, nátěry konstrukcí v tělocvičně

Opravy a úpravy náročnější:
ó větší oprava a výměna části vodovodního potrubí v kuchyni
ó dle požadavku hygieny proběhla v kuchyni montáž nového dřezu a

umývadla, včetně přívodu ve škrabárně brambor
ó na základě silného opotřebení byly vyměněny dva boilery o kapacitě 125 l
ó důkladné vyčištění kanalizace a instalace nových, lépe těsnících poklopů

kanálů v suterénu školy
ó výměna hlavního parního ventilu
ó výměna vadného zesilovače určeného pro školní rozhlas a zvonění
ó oprava rozvodů zvonků

Práce na zhodnocení budovy a přilehlého okolí:
ó vybudování kamerového systému v budově školy a areálu školy
ó pokračování výstavby garáže
ó vydláždění prostranství mezi tělocvičnou a jídelnou zámkovou dlažbou
ó vybudování přístřešku na jízdní kola na vydlážděné ploše
ó výměna branky u vchodu do areálu školy mezi tělocvičnou a jídelnou
ó oprava omítky na patě budovy školy
ó montáž čipového systému

Budova školy v Sendražicích
ó údržba travního porostu v areálu školy
ó opravy nábytku
ó obnova bezpečnostního žlutého značení schodišť
ó oprava tří branek, obnova jejich uzamykatelnosti
ó oprava vlajkového stožáru
ó drobná oprava a výměna střešních tašek
ó zprovoznění učebny PC
ó vybudování hudební učebny
ó výmalba schodiště a chodeb
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Fotodokumentace

Evropský den jazyků – třída 4.A

Evropský den jazyků – třída 7.B
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Dýňování

Dýňování
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Veselé klobouky

Karneval na bruslích
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Hravé odpoledne pro rodiče s dětmi v TechCentru

Exkurze v kolínském muzeu
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Návštěva z Ruska

Kroužek Origami
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Andělská škola v Sendražicích

I čerti přišli k nám
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Vánoční tvoření

Čteme a posloucháme s paní spisovatelkou Lucií Seifertovou
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Vzpoura úrazům – projekt VZP, přednáška s vozíčkáři

Den s Girou – ochutnávka ovoce a zeleniny
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Lyžařský kurz Janské Lázně

Vítání občánků na kolínské radnici
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Ilustrátor Adolf Dudek – představení v tělocvičně školy

Baskeťáci ve škole
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Den otevřených dveří – TechCentrum

Den otevřených dveří – keramická dílna
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Kroužek - Veselá věda

Den otevřených dveří – ZŠ Sendražice
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Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd – ZŠ Sendražice
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Výměnný pobyt – Španělé u nás

Výměnný pobyt – výlet do Liberce
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Den Země

Den Země
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Výměnný pobyt – Španělsko (Alicante)

Výměnný pobyt – Španělsko (prohlídka záchranářského vrtulníku)
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Den dětí

Pasování na čtenáře – 1.A
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Kolínské sportovní dny – zahájení

Předání víček pro Jiříka
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Se školou za školou – dílničky „Kacafírkovo dobrodružství“

Se školou  za školou – dílničky „Kacafírkovo dobrodružství“
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Se školou za školou – dílničky „Po stopách indiánů“

Se školou za školou – dílničky „Místo školy do přírody“


