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11..  ÚÚvvoodd  
 
Tato zpráva shrnuje a hodnotí práci ve školním roce 2004/2005. Byla 

projednána na pedagogické radě dne  1.9.2005. Všichni pracovníci souhlasí 
s uveřejněním osobních údajů ve zprávě uvedených. 

Přílohou je výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2004.  
 
 

22..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa    šškkoollyy  
 

  Dětí 
Počet tříd – celkem 27 621 
Vzdělávací program Základní škola 23 530 
Počet tříd s rozšíř.výukou TV   29738/96-22-50 4  91 
         Oddělení ŠD 6 140 
         Oddělení ŠK 3  48 
         Strávníků v ŠJ  565 
 úvazků celkem 48,516     
         z celku učitelských     35,5  
         z celku vychovatelských 4,927  
         z celku provozních 8,089  
Nově přijatí učitelé 6  

Z toho absolventi  2  
 
Údaje o úvazcích jsou čerpány z Výkazu P1-04 za rok 2004. 

22..11..  SSeezznnaamm  pprraaccoovvnnííkkůů  šškkoollyy  

Pracovník Aprobace praxe Zařazení pozn.
Literová Zuzana I.st. + Tv 20 TU I.A  
Veverková Marie I.st. + Tv 25 TU I.B  
Konvalinková Eva I.st. + Vv 22 TU I.C  
HořejšováMartina (Šmejkalová) I.st. + Aj 4 TU V.A Od IV/2005 

MD 

Hubáčková Helena I.st. + Tv 30 TU II.B  
Holovský Radek I.st. + Tv 8 TU II.A  
Ryšánková Lenka I.st. + Vv 23 TU III.C  
Horová Vlasta Spec.pedagog. 20 TU III.B  
Cilová Eva I.st. + Vv 9 TU III.A  
Cindrová Miloslava I.st. 22 TU V.C + VP  
Šmahelová Lenka I.st. 14   
Podoláková Jaroslava Čj,D 7 TU VII.C  
Motáková Věra I.st. + Hv 27 TU IV.B  
Benešová Martina ČJ,Nj 4 TU VII.B  
Dušková Jana I.st. 39 TU V.B  
Tomsová Naděžda 1.st.Pv 10 TU IV.C  
Bláhová Zuzana (Jarošová) I.st. 2 TU IV.A  
Pospíšilová Hana I.st. 18 TU V.A Od IV/2005 

Vaňková Jitka II.st. M,Tv 26 TU IX.A  



Kořínková Blanka II.st. Rj,Vv,Rp 36 TU IX.B  
Schön Václav II.st. Tv  7 Preventista SPJ*  
Šedina Petr II.st. Tv,Z 16 TU  VI.A  
Jiránková Zlata II.st. Čj,On 27 TU  VI.B  
Jeřábková Renata II.st. Př,Ch 12 TU IX.C + VP  
Kaniaková Darina II.st. Př,Ch  1 TU VI.C  
Převrátilová Jiřina II.st. D,On 31 TU VII.A  
Fišerová Marie II.st. Tv,Z 34  TU VIII.A  
Děkanová Martina II.st. M,Pč 1   
Němečková Jana II.st. M,Ov,Inf 4 TU VIII.C  
Procházková Hana II.st. Rj,Vv 39   
Sobotka Petr F 2             
Kárník Karel II.st. F,Zpv 7 TU VIII.B do XI/2004 

Znamínko Pavel ing.  (F-ped.min.) 13  Od XI/2004 

Klusoň Petr II.st. Vv 5 částeč.úv. Vv  
Šádek Filip Inf. 5 exter.informatika  
Krupková Jana Aj  (SZZ) 6   
Šahira Al-Midani II.st Čj,Hv 11 TU VI.D  
Růžičková Hana SpgŠ 30 vedoucí vych.ŠD  
Moosová Irena - 33 vychovatelka ŠD  
Keltnerová Věra - 31 vychovatelka ŠD  
Martínková Helena - 29 vychovatelka ŠD  
Pavlíčková Jarmila I.st.   důch. částeč.úvazek  
Hovorková Libuše I.st. 29 zást.řed.pro I.st.  
Mikšová Ivana ČJ,D 16 zást.řed.pro II.st.  
Strejček Petr II.st. Bi,Ch 22 ředitel školy  
*preventista sociálně patologických jevů 

 

Provozní pracovníci 
Pracovník Funkce 

Palečková Helena ekonomka 
Procházka Josef školník 
Pejšová Emilie uklizečka 
Štěpánková Alena uklizečka 
Jeníková Lenka uklizečka 
Martínková Andrea uklizečka  
Křemenová Kateřina uklizečka  
Siváková Andrea uklizečka  do V/2005 
Chvalovský Martin civil.služba do XII/2004,pak údržba 

 
V září 2004 se radikálně omladil sbor. Na školu nastoupili Bc.Petr Sobotka 

na fyziku a matematiku, Mgr.Němečková a Mgr.Děkanová jako nové 
matematikářky, Mgr.Kaniaková na přírodopis a chemii, Mgr. Al-Midani na Hv a 
češtinu a sl.Krupková na angličtinu.V listopadu ze školy na MěÚ v Kolíně odešel 
Mgr.Kárník, kterého nahradil ing.Znamínko. Mgr.Šmejkalovou, která v dubnu 
2005 odešla na mateřskou dovolenou nahradila Mgr.Hana Pospíšilová. V prosinci 
2004 byla zrušena civilní služba, takže pan Martin Chvalovský  u nás začal 
pracovat  jako údržbář. V červnu 2005 nás na vlastní žádost opustila uklizečka 
paní Andrea Siváková. 

Naší velkou snahou v tomto roce bylo udržet co největší 
aprobovanost. V rámci možností se nám to  daří.Na 1.stupni bylo 
odučeno neaprobovaně pouze 5,72 % hodin, na 2.stupni 10,8% hodin. 
V obou případech došlo ke zlepšení proti loňskému roku. 



22..22..  SSttaavv  aarreeáálluu  aa  vvyybbaavveenníí  šškkoollyy  

Nákupy investic 
 
a) kopírka  a síťová tiskárna s podavačem ( z FRIM) pro 2.pavilón 
b) nový server počítačové sítě ( z FRIM) 

 
 
Další údržba 

a) nátěry oken a vymalování šaten v tělocvičně  
b) nátěry oken tělocvičny a výměníkové stanice 
c) výměna 1 ks okna v kab.fyziky ( napadení dřevomorkou) 
d) rozšíření živičného povrchu dvora školy 

 
Větší nákupy zařízení a techniky 
 

a) nábytek – skříně,lavice a židle do 3 tříd 
b) 14 ks repasovaných počítačů 
c) kopírka pro sborovnu 1.st. 
d) zpětný projektor 
e) 1 televizor, 2 videopřehrávače …                                                                           

 
 
Podrobnější přehled čerpání prostředků na údržbu a nákupy vybavení podává 
Zpráva o hospodaření školy za rok 2004. 

 
 
 

 
 



33..  HHooddnnoocceenníí  vvýýcchhoovvnněě  vvzzdděělláávvaaccíí  pprrááccee  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22000044//22000055  

33..11..  ŠŠkkoollnníí  ččiinnnnoosstt      

V tomto školním roce jsme ukončili své působení v projektu Zdravá škola, 
protože další setrvání v projektu předpokládalo nemalé administrativní úsilí,které 
chceme radši věnovat přípravě na tvorbu Školního vzdělávacího programu.Navíc 
se domníváme, že dle principů a zásad „Zdravých škol“ by měly pracovat 
všechny moderní školy.Děti mají k dispozici stále Schránku důvěry, na škole 
pracuje dětský Parlament, děti vydávají školní časopis, jejich příspěvky se 
objevují v regionálním tisku i na internetových stránkách školy. 

Plavecká výuka probíhala ve všech třídách 1.-5. ročníku a ve sportovních 
třídách . 

V lednu a únoru proběhly dva lyžařské kurzy pro žáky sedmých tříd         
a dvě zimní školy v přírodě pro sportovní třídy.  

O škole bylo publikováno celkem 22 článků ve Zpravodaji  města Kolína, v 
Kolínském deníku, Kolínském presu. 

Velký ohlas měly opět lekce  Dobrého startu pro děti chystající se k nám 
do 1.tříd.       

Protidrogová prevence je prováděna ve výuce, při speciálních akcích 
odborných  institucí - přednášky ,komunikativní kurzy (viz přehled akcí) 
 a  bohatou nabídkou   mimoškolní činnosti.       

Stále častěji využíváme projektového vyučování, které se velmi 
osvědčuje.  

Kázeňské problémy  ve škole přetrvávají, v některých případech se  
i množí.Velkou bolestí je vandalismus dětí a jejich hrubé chování.Objevilo se  
i několik případů záškoláctví.Několikrát jsme přizvali k vyšetřování krádeží  
a distribuce semen marihuany Policii ČR. 

Během školního roku byl jednou vyhlášen den volna z technických 
důvodů (havárie přívodu pitné vody),jeden den z důvodů školení celého 
pedagogického sboru ke tvorbě ŠVP a jednou odpadla výuka z důvodů ohlášení 
bombového útoku. 

 
 
 Kulturní akce, besedy, exkurze 
 
Výstavy ve škole:  
 
Ptáci a letouni      4. - 8.třídy 
 
Výtvarné soutěže  
 
Dopravní bezpečnost dětí 
Historický šerm – Páni z Kolína 
Pohlednice z Kolína 
 
 
 
 
 
 



Divadelní představení v Kolíně  
 
Popelka     1. – 4.třídy 
Čert a pánvička     1. – 2.třídy  
Princové jsou na draka     1. -  3.třídy 
Princezna se zlatou hvězdou     1. -  3.třídy  
Spejbl a Hurvínek     1. – 4.třídy 
Devatero pohádek     2.B – 4.třídy 
Čertův švagr     4.třídy 
Tvrdohlavá žena     5.třídy 
Pantomima neslyšících     1. – 5.třídy 
Příběh o holce s brýlemi ZUŠ    7.B 
Osvobozené divadlo     7.-9.třídy 
 
 
Klub mladého diváka:  

 
Veselé skoky na hlavu     Divadlo V Celetné 
Cizinec        Divadlo ABC 
Tři mušketýři      Divadlo Brodway 
Rychlé šípy        Divadlo ROKOKO 
        
 
 
Kino  
 
Garfield       6.-9.třídy 
Východní Afrika      6.-7.třídy 
 
Výchovné koncerty   
 

          Písničky z Breptáni     1.-5.třídy 
Mikulášská besídka     1.-3.třídy 
Vánoční koncert v LŠU     1.třídy 
Zpívání pro pejsky     1.-5.třídy 
Varhany, barokní hudba     8.třídy 
Hudební nástroje – koncert    6.-9.třídy 
Koncert žáků školního klubu pro rodiče 
 
Literární pásmo    
Květen 1945       8.-9.třídy 
Bobřík mlčení – J.Foglar     6.-7.třídy 
Recitační přehlídka žáků     1.-5.třídy 
 
Besedy v městské knihovně:   
 
Knihovna Kolín     1.třídy 
J. Lada     1.třídy 
Pohádky a bajky     2.třídy 
Knihovna     3. - 5.třídy 
J.Seifert       9.A 
Pověsti Kolínska      6.třídy 



Besedy s Městskou policií v Kolíně:  
 

         Dopravní výchova     1.- 3.třídy 
Osobní bezpečnost     1.- 3.třídy 
Chodci a cyklisti     4. – 5.třídy 
Negativní jevy mládeže     7.- 9.třídy 
Bezpečnost v dopravě     6.- 7.třídy 
Kurz sebeobrany pro dívky    7.třídy 
Kurz sebeobrany pro chlapce    7.třídy 
BESIP     4. – 5.třídy 
Dětství bez úrazu –okresní akce   4.A, 5.A 
 
 
 
 
Exkurze    
 
ZOO Dvůr Králové      1.C, 2.A 
Muzeum a klenotnice Nová Paka    4.B, 4.C 
Vesmír – hvězdárna      9.třídy 
Praha – Pražský hrad      9.AB 
Technické muzeum      8.třídy 
Židovské památky v Kolíně     7.B 
synagoga v Kolíně       8. - 9.třídy 
důl Osel        7.A  
Praha –Seminář historický     8.B,C  

 Sklárny Poděbrady       9.AC 
Elektrárna Kolín       8.B 
Jaderná energetika  (přednáška)    9. třídy 
 

 
Projekty    
 
I.stupeň 
 
Sportovní den 
Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady… 
Den Země 
Den napříč školou – Známe se navzájem? – Umění kolem nás 
Cvičení v přírodě s prvky ochrany člověka za mimořádných situací  
 
II.stupeň  
  
Den vody   
 
Projekty v ročnících  
 
O třech medvídcích – tvoř.dramatika    1.ročník 
Duben – měsíc bezpečnosti      1.ročník 
Projektový Den otevřených dveří    1.-5.ročník 
Jedeme na školu v přírodě      5.B, 5.C 
Den naruby      1.-5.ročník 



Konec II.sv.války       8.-9.tř. 
Chování člověka za mimořádných událostí     7.- 9.třída 
První pomoc        8.B  
Historie Kolína ( třídenní)      7.B,C 
 
Primární prevence:  
Semiramis – přednáška pro ped,pracovníky 
Semiramis Kurz pro 6.ročníky (3 hod. v každém polletí)   
AIDS – hygienická stanice  9.tř. 
 
 
Volba povolání:   
Návštěva Střediska pro volbu povolání    9.třídy  
Burza škol v Kolíně          
23.11.2004 třídní schůzky – rodičům 9.tříd byly představeny některé 

střední školy(např. učiliště Chvaletice, podnikatelská škola 
v Kolíně, učiliště Liblice- Český Brod…) 
 
 

Charitativní sbírka: 
 
Zpívání ,sběr papíru a finanční sbírka mezi dětmi a rodiči nám umožnilo 
odeslat na fond solidafity s oběťmi  tsunami v Jihovýchodní Asii 11 tis. Kč.  
 

V letošním roce opět došlo k nárůstu akcí pořádaných školou, 
z nichž většina byla velmi vydařených.Zvlášť kladně musíme 
hodnotit počet projektů a spolupráci s Městskou policií, jejichž 
pomoc na poli primární prevence patologických jevů je velmi 
cenná. 
 

33..22..  SSoouuttěěžžee  aa  uummííssttěěnníí  nneejjlleeppššíícchh  žžáákkůů  

Přehled obsahuje jen výraznější úspěchy: 
 

 
Zeměpisná olympiáda A  Fuková  okres  9. - 
Zeměpisná olympiáda B  Zoubek.  okres  4. = 
Zeměpisná olympiáda C  Polák                       okres            10. + 
Fyzikální olympiáda   Kruliš 8.B  okres  5.       + 
Olympiáda Čj Kaniaková T.            okres  5. + 
Biologická olympiáda D  Platzer J.  okres            1. + 
Mladý zdravotník            družstvo ml.žáků   kraj  5. - 
Mladý zahrádkář  st.    Platzer   okres            1.       + 

Žídek.   okres  7. -  
Mladý zahrádkář      ml.           Karkošová 6.A                     7.       + 
 
 
 

Za umístěním našich žáků označují symboly +, -, = 
zlepšení,vyrovnání či zhoršení výsledku vzhledem k loňským.  
Proti loňským výsledkům jsme letos dosáhli méně výrazných úspěchů.  

 



33..33..    MMiimmoošškkoollnníí  ččiinnnnoosstt  

33..33..11..  ŠŠkkoollnníí  ddrruužžiinnaa  

Ve školním roce 2004-2005 pracovaly děti ŠD v 5 odděleních. Úkoly 
a cíle, které jsme si uložili, jsme splnili. 
Rekreační činnosti a pobyty venku jsme mohli splnit díky počasí i v zimě. 
Naším celoročním programem se prolínala výchova proti drogám, šikaně  
a dalším nežádoucím jevům společnosti. 

Mimořádné odpolední akce se konaly jednou měsíčně. 
V září si děti v netradičních  disciplínách užily legrace ve Veselém 
sportování. V této akci se uplatnily děti 3. tříd při pomoci mladším dětem. 
V říjnu se konala Slavnost barevného listí.Děti si vytvořily oblečení a 
ozdoby k podzimu a využily ovoce a zeleniny k přípravě pohoštění pro 
ostatní. 
Ferdova cesta na vrchol mraveniště byla programem o Dni otevřených 
dveří v listopadu. Na stanovištích děti plnily úkoly z různých oblastí a 
oborů. Děti si krásně dotvořily výstavkou prostředí po celé škole. 
Na Vánoční zpívání se dostavilo tolik rodičů a příbuzných, že se nemohli 
vejít do vstupní haly. Naši zpěváčci a děti z literárně-dramatického 
kroužku předvedly své umění. Rodiče, kteří dobře neviděli své 
ratolesti,tuto snahu neocenili a nevybíravě odsoudili „naši neschopnost“. 
Do budoucna musíme organizaci této akce přehodnotit. Pokusíme se najít 
vhodnější prostory pro pořádání této akce. 
Tradiční Skok do nového roku byl opět velmi úspěšný a soutěž se velmi 
vydařila.  
V únoru se zapojili do práce i rodiče a společně s dětmi připravili krásné 
masky na Karneval.Děvčata z Motýlků připravila pestrý a zajímavý 
pohybový program. 
V březnu se konal 3. ročník soutěže Malý spisovatel. Ale z dětí se staly i 
básníci a výtvarníci, kteří se společně podíleli  na programu a výzdobě 
nástěnky.Programem provázely děti a vychovatelky si připravily soutěže 
z literatury. 
Pohádkové odpoledne v dubnu bylo přehlídkou dětské fantazie, kreativity 
i paměti. Všechna oddělení nacvičila pohádku pro ostatní. Děti vyrobily i 
kulisy. Ve volných disciplínách jsme viděli hádanky, pantomimu, 
poslouchali a zpívali pohádkové písně. 
V květnu připravily děti z Motýlků Stezku s pokladem. Konala se v okolí 
školy. 
Největší akce Spaní ve škole proběhla ze 23.6. na 24.6. a měla název 
S kytičkou za překvapením.  

Děti si užily plnění úkolů,opékání buřtů, zpěvu písní s kytarou, 
stezku odvahy, kouzelné loučky, kreslení křídou na chodník i hledání 
překvapení. Snad se jim zalíbílo spaní bez maminek, návštěva ducha školy 
a společná snídaně. 

Každého z našich programů se účastnílo 70 až 90 dětí. 
             (Upravená zpráva vedoucí vychovatelky Hany Růžičkové) 

 
 



33..33..22..  ŠŠkkoollnníí  kklluubb  
Ve školním roce 2004/2005 pracovaly ve škole tyto zájmové útvary:  
 
Název kroužku  vedoucí  
 
Informatika 3.r  Holovský  
Aj začátečníci  Moosová  
Flétna  začátečníci  Horová  
Flétna pokročilí  Horová  
Šikula 1   Martínková  
Šikula 2    Martínková   
Šikula 3   Keltnerová  
Sportovní hry 1  Literová   
Sportovní hry 2   Moosová  
Sportovní hry 3,4  Veverková  
Keramika   Cilová  
Keramika    Konvalinková  
Dramatický   Lisá  
Informatika 5.BC  Holovský  
Informatika 5.A  Holovský  
Informatika 4.ABC  Holovský   
Informatika 4.AB  Holovský  
Informatika 2.st.  Němečková  
Studená kuchyně  Martínková  
Míčové hry   Moosová  
Hudební   Al-Midani  
Taneční   Pavlíčková  
Nj   Růžičková  
Florbal  4.+5.r.  Schön  
Florbal  6.+7.r.  Schön  
Florbal  8.+9.r.  Schön  
 
 
Od února 2005 jsme pod vlivem neuspokojivého hrazení činnosti školního 

klubu  převedli kroužky , kromě florbalu do režimu zájmové činnosti poskytované 
za úhradu,což nám umožňuje zák.561/2004 Sb. a zřizovací listina. 
Zájmovou činnost považujeme za nedílnou a důležitou součást primární 
prevence a jako pozitivní hodnotíme rozšíření její nabídky o další 
sportovní kroužky.      

 
 
 

33..44..  SSppoorrttoovvnníí  ttřřííddyy  aa  jjeejjiicchh  vvýýsslleeddkkyy  

 
Práce sportovních atletických tříd pokračovala podle osvědčeného 

celoročního plánu, tradičně pokračovaly družební styky s čejkovickou školou 
v rámci dvou  atletických  trojutkání Praha-Kolín-Čejkovice a vzájemných 
návštěvách. 
 



Následující přehled obsahuje jen nejvýraznější sportovní úspěchy. 
Přebor v přespolním běhu: okres:  
 6.-7.tř.dívky 2.místo  
           chlapci 3.místo  
 8.-9.tř. dívky 2.místo  
Košíková      6.tř.smíšená družstva 1.místo  
 7.tř.smíšená družstva 3.místo  
 st.žákyně   3. místo  
 st.žáci   3. místo  
Florbal Dívky 4.+5.tř 3.místo  
 Dívky 6.+7.tř. 3.místo  
Halová kopaná        ml.žáci 3.místo  
 St.žáci 2.místo  
Minikopaná Žáci ml. 1.místo  
Čtyřboj:    
 okres st.žákyně 2. místo 
    
Pohár rozhlasu okresní přebor :   
  ml.žáci             (ST) 2. místo 
  ml.žákyně        (ST) 3.místo 
  st.žákyně         (ST) 1. místo 
  st.žáci              (ST) 1.místo 
Pohár rozhlasu oblastní přebor ST:   
  ml.žákyně 6. místo 
  ml.žáci 4. místo 
  st.žákyně 7. místo 
  st.žáci  7.místo 
LA olympiáda    
  4 x 1. místo  
  4 x 2. místo  
  3 x 3.místo  
Osecká laťka    
 ml.žáci 3. místo Peňáz  
 st.žáci  2. místo Šíma  
    
    
Pozn.:ST  = sportovní třídy 

Oblastní přebor Poháru rozhlasu ST,proběhl bez účasti našich nejlepších 
závodníků,kteří se zúčastnili zahraničního zájezdu.    
        
Tradičně pěkných sportovních výsledků dosáhly i děti z I.stupně.  
Kinderiáda - LA 2.místo    (regionální kolo) 
Mc Donalds - kopaná 1.místo   ( okresní kolo) 
 3.místo    (krajské kolo) 
Přespolní běh - LA 1.místo – chlapci (okresní kolo) 
 2.místo – dívky (okresní kolo) 
Družstva našich žáků sportovních tříd při reprezentaci Sokola Kolín 

pomohla získat o poznání víc medailí na krajských přeborech v hale i na dráze. 
 
Krajské přebory LA  hala     na dráze 
    1x 1.místo    5x 1.místo 
    9x 2.     6x 2. 
    5x 3.     6x 3.  

  



Sportovní třídy absolvovaly dvě školy v přírodě, letní  v Kolíně a zimní ve 
Vítkovicích .  

Bohužel se úspěšnost našich atletů neodráží v zájmu dětí 
navštěvovat sportovní třídy. 

 
      

33..55..  TTaanneeččnníí  sskkuuppiinnaa  SSrrddííččkkoo  

 
Ve školním roce 2004 – 2005 uskutečnila 65 vystoupení (přehlídky, 

festivaly, společenské a kulturní akce). Nejdůležitější ze zahraničních zájezdů 
byly : Německo, Polsko, Francie. 

V soutěži o LEDEČSKÝ POHÁR získala skupina 2. a 3. místo. V jednotlivcích 
si skupina vybojovala postup na Mistrovství ČR a získala 2. místo v regionálním 
kole.Kromě mažoretek tančí skupina také country, a s ponpony při sportovních 
akcích. 

V Polsku si děvčata vybojovala zlatou medaili na přehlídce mažoretek 
Evropy. 

 
(Ze zprávy paní Pavlíčkové,trenérky) 

      

33..66..  DDeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí  aa  zzááppiiss  ddoo  11..rrooččnnííkkuu  

 
Již tradičně jsme uspořádali pro rodiče našich žáků i pro ostatní veřejnost 

poslední listopadovou středu Den otevřených dveří. Přišli se podívat nejen rodiče 
na své děti při práci ve třídách, ale i rodiče budoucích prvňáčků, kteří pro své 
dítě školu teprve vybírali. Přišly také děti z okolních mateřských škol se svými 
učitelkami. Všichni měli možnost seznámit se s chodem školy, prohlédnout si 
vybavení učeben i způsob výuky v jednotlivých předmětech. Většina rodičů 
navštívila výuku hlavně ve třídách 1.stupně. Podle zápisů v návštěvním sešitě 
rodiče hodnotili kladně především pěknou spolupráci vyučujících a žáků, práci 
dětí ve skupinkách a způsob výuky. Ocenili také výuku v počítačové pracovně      
a bohatou nabídku zájmové činnosti. 

Většina rodičů, kteří zde byli, se rozhodla přijít k zápisu se svým dítětem 
právě do naší školy. 

Zápis proběhl v lednu 2005. Přišlo 75  dětí se svými rodiči. Z toho 14  
rodičů požádalo pro své dítě o odklad školní docházky o jeden rok.  Do prvního 
ročníku nastoupí  61 dětí, které budou od září 2005 pracovat ve 3 třídách. 

 
Zpráva Mgr.Hovorkové zást.řed.pro I.st. 

 
 

33..77..  ŠŠkkoollyy  vv  ppřříírroodděě,,  llyyžžaařřsskkéé  kkuurrzzyy  aa  vvýýlleettyy  

33..77..11..  ŠŠkkoollyy  vv  ppřříírroodděě  aa  llyyžžaařřsskkéé  kkuurrzzyy  
Rokytnice nad Jizerou 1.A, 1.B, 2.B 
Dolní Mísečky 3.A, 3.B, 3.C 
Benecko 4.B, 4.C 
Zadov 5.B, 5.C   vyjelo 10 tříd 



Vítkovice         7.B+8.A 
Vítkovice         7.C+6.A 
Vítkovice         7.A+6.A 
Vítkovice         8.A+9.A   vyjelo 6 tříd 
 

33..77..22..  VVýýjjeezzddyy  ddoo  zzaahhrraanniiččíí  
Vánoční Vídeň   vyjelo   40 dětí 
Anglie        13  
Drážďany       20 
Francie       36 

 

33..77..33..  VVýýlleettyy  
ZOO Dvůr Králové   1.C 
Poděbrady   2.A 
Poděbrady, Libice nad Cidlinou  2.B 
Kutná Hora   4.A, 4.C 
Samopše   5.A 
Hradec Králové    6.A 
ZOO Jihlava     6.B,6.C 
Lanové centrum v Praze   6.D 
Lanové centrum v Praze   7.A 
Ratibořice – Babiččino údolí  7.B,7.C 
Máchovo jezero    8.A 
Máchovo jezero    8.B 
Zbraslavice     9.B 
Cyklistický výlet na Seč                     výběr ST 
Den dětí – Max Praha                        výběr 
 

33..88..  PPrroottiiddrrooggoovváá  pprreevveennccee  

V oblasti primární prevence došlo v letošním roce k několika změnám.Její 
koordinaci převzal pan učitel Schön.Velmi úspěšně se dále rozvíjela spolupráce 
s občanským sdružením Semiramis z Nymburka.Jeho lektor v přípravném týdnu 
provedl proškolení pedagogů školy na téma „Nebezpečí drog“.Všechny 6.třídy 
byly zapojeny do dlouhodobého programu zaměřeného na prevenci patologických 
jevů.Dalším významným přínosem byla spolupráce s Městskou policií, která 
prováděla mnoho besed s dětmi všech ročníků na nejrůznější témata,včetně 
praktického nácviku sebeobrany ( viz.výčet akcí).V neposlední řadě došlo 
k rozšíření nabídky zájmové – sportovní činnosti o velmi oblíbený florbal.  



44..  DDaallššíí  vvzzdděělláávváánníí  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů  aa  SSIIVVPPZZ  
Priority stanovené v tomto školním roce 

• Zdokonalování znalostí práce s počítačem 
• Nové metody práce v předmětech 
• Protidrogová prevence 
• Příprava na tvorbu Školního vzdělávacího programu. 

 
 
Většina absolvovaných školení v rámci DVPP tématicky zapadá do 

plánovaných okruhů priorit(viz. příloha „Výroční zpráva o hospodaření 
školy za rok 2004“). Prostředky přidělené na DVPP pro rok 2004 jsme 
beze zbytku vyčerpali. Prostředky na SIVPZ – software jsme vyčerpali 
také beze zbytku, na školení jsme využili 47 800 Kč,za zbylých 800 Kč 
jsme nakoupili odbornou literaturu. Bylo proškoleno 10 pracovníků na 
stupeň P úvodní, 8 pracovníků ve stupni P I,  4 pracovníci prodělali 
ověření stupně Z a jedné pracovnici byl stupeň Z udělen administrativně. 

 



55..  VVýýsslleeddkkyy  vvzzdděělláávváánníí  

55..11..  KKoonnttrroollnníí  ččiinnnnoosstt    řřeeddiitteellssttvvíí  

Počty hospitací:  
řed.školy   39 

   zást.řed.I.st.  35 
   zást.řed.II.st.   21 

 
Sledované oblasti: 
Stavba hodiny, využití didaktické techniky, efektivita využití času, úroveň 

znalostí žáků, vztahy mezi žáky navzájem, vztahy mezi žáky a učitelem, metody 
a formy práce, dodržování metodických postupů, bezpečnost a hygiena při práci, 
způsob hodnocení žáků, vedení sešitů (správnost a úprava, pravidelnost zápisů), 
četnost zápisů známek z jednotlivých předmětů v žákovských knížkách. 

 

55..22..  TTeessttyy  

55..22..11..  TTeessttyy  řřeeddiitteellssttvvíí  šškkoollyy  
Během roku bylo zadáno 33 testů s výsledky uvedenými v přehledu: 
 
pololetí třída  téma    úspěšnost  zadal 
 
I.  5.A  Kontrol.práce M   52,9  %  Hovorková  
I.  5.B  Kontrol.práce M   59,2  %  Hovorková  
I.  5.C  Kontrol.práce M   57,4  %  Hovorková  
 
II. 3.A Čtení s porozuměním 71     % Hovorková 
II. 3.B Čtení s porozuměním 77     % Hovorková 
II. 3.C Čtení s porozuměním 73     % Hovorková 
 
II.  3.A  Kontrol.práce Čj   75     %  Hovorková   
II.  3.B  Kontrol.práce Čj   80     %  Hovorková  
II.  3.C  Kontrol.práce Čj   80     %  Hovorková  
 
II.  4.A  Kontrol.práce Čj   68     %  Hovorková   
II.  4.B  Kontrol.práce Čj   68     %  Hovorková  
II.  4.C  Kontrol.práce Čj   63     %  Hovorková  
 
II.  5.A  Kontrol.práce Čj   64     %  Hovorková  
II.  5.B  Kontrol.práce Čj   59,2  %  Hovorková 
II.  5.C  Kontrol.práce Čj   57,4  %  Hovorková 
 
I.  7.A  Kontrol.práce ČJ   73,2   %  Mikšová 
I.  7.B  Kontrol.práce ČJ   76,5   %  Mikšová 
I.  7.C  Kontrol.práce ČJ   74,3   %  Mikešová 
 
 
I.  8.A  Kontrol.práce M   45,6   % Strejček 
I.  8.B  Kontrol.práce M   40,1 %  Strejček 



I.  8.C Kontrol.práce M   49,4 %  Strejček 
 
I.  9.A  Úvodní opakovací test  42,2   % Strejček 
I.  9.B  Úvodní opakovací test 46,7 %  Strejček 
I.  9.C Úvodní opakovací test 41,6 %  Strejček 
 
II.  7.A  Mat. (Testy fy BOKET)  46,6 %  Strejček  
II.  7.B  Mat. (Testy fy BOKET)  47,2 %  Strejček  
II.  7.C  Mat. (Testy fy BOKET)  57,2 %  Strejček 
 
II. 8.A Kontrol.práce ČJ  60,8 % Mikšová 
II. 8.B Kontrol.práce ČJ  69,2 % Mikšová 
II. 8.C Kontrol.práce ČJ  74,3 % Mikešová 
 
II. 9.A Chemie   64 %    Strejček 
II. 9.B Chemie   69,2 % Strejček 
II. 9.C Chemie   39,5 % Strejček 
 
 

55..22..22..  KKaalliibbrroo  
předmět       třída       prům. úspěšnost       celostátní prům.úspěšnost   
 
ČJ   5.A  74    %  72,4  %   
           5.B  63    % 
  5.C  76    % 
  9.A  72,3 %  72,2    % 
           9.B  72,4 %                              
  9.C  73,2 %           
M        5.A  44    %   53,2  % 
           5.B  56    % 
  5.C  45    % 
  9.A  43,1 %  49,5 % 
  9.B  47    %  
  9.C  35,6 %                               
Humanitní    9.A  63,1 %  64,8 % 
základ          9.B  61    %  
  9.C  61    % 
Přírodovědný 9.A  57,5 %  54,5  % 
základ 9.B  46,4 % 
  9.C  52    % 
Anglický j. 9.A  60,3 %  62,9 % 
  9.B  67,9 % 
  9.C  57    % 
Německý j. 9.A  61,4 %  56,5 % 
  9.B  55,6 % 
  9.C  50,2 % 
 
Zeleně jsou zvýrazněny výsledky, kdy naše děti dosáhly lepších 

výsledků, než je celostátní průměr. 
 



55..22..33..  SScciioo  
údaj percentil udává, kolik dalších testovaných žáků naši žáci předstihli  

v % z celkového počtu testovaných .  
 
Výsledky testů Scio (percentil ) 
 
   Obecný studijní  Čj   Mat. 
   předpoklad 
 
9.A    49,9   62,8   40,2 
 
9.B    51,8      57,5   37,7 
 
9.C    48,7   57,7            38,8  
 
 
 
Zhodnocení testů Kalibro: výrazně neúspěšná se letos projevila 5.B 

v češtině,5.A a C v matematice, 9.C v matematice a 9.B v přírodovědném 
základu. 

V testech Scio:se slabě opět projevily všechny třídy v matematice, 
v češtině a obecném studijním předpokladu se naše třídy jevily jako 
nadprůměrné. 

Testů Scio se v rámci středočeského projektu Kvalita se zúčastnilo 
celkem 255 škol.Naše škola zaujala v hodnocení Čj  40.místo, Mat 130. 
místo a v obecném studijním předpokladu 50 místo.Kromě matematiky 
tedy velmi pěkné výsledky,patříme mezi cca 20% nejúspěšnějších 
hodnocených škol. 

 
 
 
 
 
 



55..33..  VVýýsslleeddkkyy  ppooddllee  ttřříídd  

Třída       počet 
žáků 

Průměr   
1,0 

průměr   
do 1,5 

nedost.   
známek

nedost.   
žáků 

3        
chov. 

průměr   
třídy 

1.A 25 16 24     
1.B       25 19 25     
1.C 26 22 26     
2.A 25 10 22     
2.B 25 15 25     
3.A 19 7 16     
3.B 19 12 19     
3.C 19 6 15     
4.A 25 5 15     
4.B 24 4 13     
4.C 26 4 10     
5.A 25 3 13     
5.B 24 4 16     
5.C        24 2 12     
6.A 21 1 6    1,75 
6.B 20  3 2 1  2,07 
6.C 18 1 6    1,77 
6.D 20  3    1,83 
7.A 22 2 5    1,77 
7.B 21 2 6    1,62 
7.C 20 2 4    1,91 
8.A 22  3    2,1 
8.B 29 1 12 3 1  1,67 
8.C 29  7    1,93 
9.A 22  6    1,84 
9.B 19  3    1,77 
9.C 24  3    2 

55..44..  VVýýsslleeddkkyy  ppřřiijjíímmaaccííhhoo  řříízzeenníí  

Počet žáků 9.roč.celkem 65 
    z toho přijatých na-gymnázium 14 

SOŠ 41 
SOU 10 

Neumístěných - 
Počet žáků přijatých do vícelet. Gymnázií 5 
Počet žák.,kteří ukončí povinnou docházku v nižším než 
9.roč. 

- 

    z toho neumístěných na U či prakt.školu - 
Počet žáků 1.-8.roč.,kteří nepostoupili  do dalšího roč.  1   
Počet žáků se sníženým stupněm z chování 6 



66..  PPřříípprraavvaa  nnaa  ttvvoorrbbuu  ŠŠVVPP  
V letošním roce po přijetí zákona 564/2004 Sb. Jsme se začali intenzivněji 

připravovat na tvorbu školního vzdělávacího programu.Jednak jsme této 
problematice věnovali zvýšenou pozornost při výběru školení pracovníků a začali 
jsme zjišťovat výchozí pozici školy, názory a náměty rodičů, dětí a pedagogů. 

Nejprve byl zadán mezi náhodný vzorek 6 žáků a rodičů z každé třídy test 
fy Kalibro Škola a já, následně byl rozeslán plošně všem rodičům školní 
rodičovský dotazník.Návratnost tohoto dotazníku byla  76%, což je velmi pěkný 
výsledek a názory rodičů v odpovědích vyjádřené můžeme ve velké části případů 
považovat za většinové. 

Výsledky testů vykazují převážně spokojenost s prací školy, 
obsahují i plno podnětných nápadů, které v další práci využijeme. 

Souhrnné výsledky testu jsou obsaženy v příloze . 
 
 

 

77..  KKoonnttrroollyy  vvee  šškkoollee  
Čtvrtletní prověrky hospodaření školy prováděné pracovnicemi MěÚ Kolín 

nezjistily závažnějších závad.  
V srpnu 2005 proběhla kontrola placení zdravotního pojištění provedená 

pracovnicemi okresní okresní pobočky VZP.Nezjistila žádného pochybení. 
Ostatní revize (BOZP,RHP,hydranty,elektro …) probíhají dle lhůtníku. 
 
 
 

88..  IInnssppeekkccee    
18. – 22.4.2005 proběhla na naší škole inspekce týmu inspektorů ČŠI.Ve 

výroční zprávě je citován pouze závěr inspekční zprávy, celá zpráva je k dispozici 
na internetových stránkách ČŠI a v kanceláři ředitele školy. 

 
Závěr 
 
Velmi dobré personální zajištění sledované výuky je charakterizováno 

poměrnou stabilizací pedagogického sboru. Odborná kvalifikace a schopnosti 
jednotlivých učitelů jsou optimálně využívány se snahou zvyšovat úroveň 
výchovně-vzdělávacího procesu. Většina z nich se nadále vzdělává v rámci DVPP 
se zaměřením na ŠVP. Vztahy mezi pedagogy jsou založeny na vzájemné důvěře 
a respektu, což se pozitivně projevuje v jejich přístupu k plnění pracovních 
povinností. Informační systém vůči zaměstnancům, žákům a rodičům využívá 
standardní postupy, preferován je osobní kontakt. Vedení školy garantuje 
naplňování učebních plánů. Rezervy byly zjištěny v dodržování učebních osnov 
předmětů matematika na 1. stupni, český jazyk na 2. stupni i v činnosti 
metodických orgánů.  

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy žáků vedení školy sleduje a 
vyhodnocuje. Bezproblémový chod školy zabezpečují pravidla stanovená ve 
vnitřních normách školy.  

Prostředí, v němž výuka probíhá, vybavení didaktickou a výpočetní 
technikou, učební pomůcky a jejich účelné využívání vytvářejí celkově velmi 



dobré materiálně-technické podmínky pro realizaci vzdělávacího programu. 
Účinné zařazování pomůcek, didaktické a výpočetní techniky chybělo v hodinách  
matematiky na 2. stupni. Sportovní zázemí má standardní úroveň, dostatečně  
pokrývá požadavky sportovních tříd. 

V hospitované výuce na 1. stupni byl kladen vyučujícími důraz na aktivní 
zapojení žáků do učení, uplatňování efektivních metod a forem práce, které vedly  
k rozvoji jejich sociálních dovedností. Organizace a kvalita vyučování na 2. stupni 
se u jednotlivých učitelů zřetelně lišila. Používané metody a formy práce 
přizpůsobili věku žáků, jejich mentalitě i specifickým vzdělávacím potřebám.  
Převažoval frontální styl práce, v některých hodinách s častým střídáním činností 
a zařazováním diferencovaných úkolů. Pozitivem byla zodpovědná příprava 
učitelů na výuku a snaha o důkladné procvičení a upevnění učiva. Rezervy byly u  
některých vyučujících shledány v podcenění motivační a hodnotící složky  
a v uplatňování kooperativních technik učení. Rozvoj komunikativních dovedností 
mezi učiteli a žáky a mezi žáky samými a jejich interakce měly v některých 
hodinách na 2. stupni slabá místa. Přestože byli vyučující k projevům žáků 
vstřícní a povzbuzovali je ke snaze dosáhnout co nejlepších výsledků, nebyla 
vždy žáky pravidla komunikace akceptována.  

Vývoj školy od poslední inspekce potvrzuje průběžné naplňování 
koncepčních záměrů v oblasti výchovně-vzdělávací práce a v oblasti materiálně-
technických podmínek výuky sledovaných předmětů. Kontrolní systém, přestože 
v něm byly zaznamenány dílčí nedostatky, umožňuje analýzu zjišťovaných 
skutečností, na které vedení vstřícně a účinně reaguje při plánování další 
činnosti. 


