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Ú vod á cháráktěrištiká š koly 

Táto zprá vá šhrnujě prá ci vě š kolní m rocě 2012/2013. Bylá projědná ná ná pědágogickě  rádě  dně 

2. 9. 2013 

Počet tříd celkem / dětí celkem 

23 / 498 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY   

POČET ROČNÍKŮ S VOLITELNOU ATLETIKOU 4 48 

ODDĚLENÍ ŠD 6 182 

ZÁJMOVÉ ÚTVARY ŠK 19 276 

 ÚVAZKŮ CELKEM 44,3  

   Z CELKU UČITELSKÝCH     32,9  

   Z CELKU VYCHOVATELSKÝCH 4,1  

   Z CELKU PROVOZNÍCH 7,2  

 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

V zá r í  náštoupil šbor bězě změ n, pouzě zá dlouhodobě  něpr í tomnou pání  uc itělku Py chovou 

náštoupilá ná zá štup ( do lědná 2013) pání  ing. Dvor á ková . 

    Kválifikováná  vy uká   Áprobováná  vy uká 

 I. štupěn     98,8 %     98,8 % 

             II. štupěn     92 %     77,6 % 
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Sěznám prácovní ku  š koly 

PRACOVNÍK APROBACE ZAŘAZENÍ 

STREJČEK PETR Bi – Čh r ěditěl š koly 

HOVORKOVÁ LIBUŠE 1. štupěn  zá štupcě r ěd. š koly - 1. štupěn  

PŘEVRÁTILOVÁ JIŘINA D – On zá štupcě r ěd. š koly - 2. štupěn  

CINDROVÁ MIROSLAVA. 1.štupěn  5.Á - vy chovny  porádcě 

CILOVÁ EVA 1. štupěn  2.Č 

HOLOVSKÝ RADEK 1.štupěn  + Tv 1.Á 

HOROVÁ VLASTA špěc.pědágogiká 2.B 

HUBÁČKOVÁ HELENA 1. štupěn  1.B 

KONVALINKOVÁ EVA 1.štupěn  3.Č 

LITEROVÁ ZUZANA 1.štupěn  3.Á 

MOTÁKOVÁ VĚRA 1. štupěn  1.Č 

POSPÍŠILOVÁ HANA 1. štupěn  + Áj 5.B 

RYŠÁNKOVÁ LENKA 1. štupěn  2.Á 

ŠMAHELOVÁ LENKA 1. štupěn  4.Á 

TOMSOVÁ NADĚŽDA 1. štupěn  + Pc  4.B 

VEVERKOVÁ MARIE 1. štupěn  3.B 

   

DLOUHÝ RADEK Áj - Nj  

DOLEŽALOVÁ BARBORA Č j + Ov 6.Á 

ČERNÁ BARBORA Áj  

GLANZ MILAN M  + Bv 7.B 

HOŘEJŠOVÁ MARTINA 1. štupěn  + Áj 9.B 

JEŘÁBKOVÁ RENATA Bi  + Čh 8.Á – vy chovny  porádcě 

JIRÁNKOVÁ ZLATA Č j  + On 8.B 

KADLECOVÁ JANA M + Těch. V ná vrát po MD IV/2013 

PÝCHOVÁ MARTINA M + Z + Inf 6.B 

PŘECECHTĚL ZDENĚK F + Z odchod ná vláštní  z á došt  

IV/2013 SCHÖN VÁCLAV Tv  

ŠLEZOVÁ VLASTA Tv + Bv 6.Č 

VAŇKOVÁ JITKA M  + Tv 9.Á 

VOKÁLOVÁ MARTINA Č j + Nj 7.Á 

ZÁPOTOČNÁ JANA něáprob. 9.Č 

ZUBÍK VLADIMÍR M  + Fy zá štup zá němoc 
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ING. DVOŘÁKOVÁ EVA  zá štup zá němoc 

RŮŽIČKOVÁ HANA věd.vychovátělká  

KELTNEROVÁ VĚRA vychovátělká zá štup zá němoc 

MARTÍNKOVÁ HELENA vychovátělká  

MOOSOVÁ IRENA vychovátělká  

PAVLÍČKOVÁ JARMILA vychovátělká š kolní  klub 

VESELÁ VERONIKA vychovátělká  

VOBOŘILOVÁ DAGMAR vychovátělká  

KAHOUNOVÁ HELENA vychovátělká odchod ná vláštní  z á došt 

VI/2013    

BLÁHOVÁ ZUZANA 1. štupěn  MD 

DĚKANOVÁ MARTINA M+ Těch.vy chová MD 

PODOLÁKOVÁ JAROSLAVA Č j  + D MD 

POKORNÁ JANA 1. štupěn  MD 

ŠANCOVÁ DARINA Bi + Čh MD 

 

Provozní pracovníci 

PATOČKOVÁ MONIKA ěkonomká 

NOVÁČKOVÁ DANA ádminištrátivní  prácovnicě 

KAREL TŮMA š kolní k 

PROCHÁZKA JOSEF domovní k 

KMONÍČKOVÁ IVETA uklí zěc ká 

KŘEMENOVÁ KATEŘINA uklí zěc ká MD odchod ná vláštní  z á došt  IV/2013  

KVÍZOVÁ MARTA uklí zěc ká 

BUČÁNKOVÁ RADKA uklí zěc ká 

ŠTĚPÁNKOVÁ ALENA uklí zěc ká odchod ná vláštní  z á došt  VI/2013 

 
DOLEŽALOVÁ –KALVOVÁ JITKA uklí zěc ká ná štup ná MD 

KŘÍŽKOVÁ PETRA uklí zěc ká zá štup zá MD VI/2013 
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Zá piš do 1. roc ní ku 

V rá mci šnáhy o špoluprá ci š okolní mi MS  jšmě v období  pr ědchá zějí cí  zá pišu (od r í jná do 

prošincě 2012) rěálizováli 6 hodinovy ch lěkcí  Věšělá  š kolic ká. Ú c áštnilo šě  10 – 18 dě tí  

pr ědš kolní ho vě ku. Pouzě 6 dě tí  dochá zělo právidělně . Poc á tkěm prošincě bylá ákcě ukonc ěná 

uká zkovy mi hodinámi v 1. roc ní ku. 

K zá pišu do 1. roc ní ku šě doštávilo 72 dě tí  (59 poprvě  u zá pišu, 13 po lon škě m odkládu), z toho 

11 rodic u  poz á dálo pro švě  dí tě  o odklád š kolní  dochá zky. Č tyr i dě ti šě odště hovály (pr ěštoupily 

ná jinou ZS ) á dvě  dě ti pr iště hovály. Čělkěm by tědy v zá r í  2013 mě lo do š koly náštoupit 59 dě tí . 

Pro pr í š tí  š kolní  rok poc í tá mě š otěvr ění m tr í  první ch tr í d. 
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Hodnocění  vy chovně  vzdě lá vácí  prá cě vě š kolní m rocě 
2012/2013 

ŠKOLNÍ ČINNOST   

Po záhá jění  š kolní ho roku, kdy hněd v zá r í  probě hl ádáptác ní  kurz pro tr í dy 6. roc ní ku  

á projěktovy  Sportovní  děn jšmě šě vě nováli nápln ová ní  š kolní ho vzdě lá vácí ho prográmu  

á rěálizáci grántu  vyuz í vájí cí ch proštr ědku  EÚ, pr ěděvš í m náš ěho projěktu Zkválitně ní  

vzdě lá vá ní  ná 7.ZS  Kolí n. Těnto projěkt pokrác ují cí  z lon škě ho roku jšmě rěálizováli cěly  rok  

á podí lělá šě ná ně m vělká  c á št šboru. 

V lištopádu šě uškutěc nil Děn otěvr ěny ch dvěr í , ktěry  zákonc ovál Věšělou š kolic ku pro 

pr ědš kolá ky á jějich rodic ě.   Ná šlědoválá uká zková  hodiná pro rodic ě budoucí ch z á ku  1. roc ní ku, 

v lědnu zá piš dě tí  do 1. roc ní ku. Od u norá do dubná mě ly zápšáně  dě ti moz nošt návš tí vit 8 lěkcí  

Dobrě ho štártu. Souc ášně  š první  á pošlědní  lěkcí  bylá uškutěc ně ná pědágogická  pr ědná š ká pro 

rodic ě. Řodic ě byli upozorně ni ná moz ná  u škálí  pr i ná štupu jějich dí tě tě do š koly á byly 

vyšvě tlěny poštupy k jějich odštráně ní . Řodic ě doštáli informácě ty kájí cí  šě chodu š koly á mohli 

šě zu c áštnit šě švy mi dě tmi uká zkově  hodiny ánglickě ho jázyká š rodily m mluvc í m, ktěrě  náš ě 

š kolá orgánizujě vě špoluprá ci š pání  Vědrálovou, r ěditělkou Wáttšěnglišh.  Ákcě bylá u c áštní ky 

hodnocěná kládně . 

V jární ch mě ší cí ch návš tí vili z á ci 1. – 3.roc ní ku MS  Mášáryková, MS  Báchmác šká , MS  Bězruc ová 

á MS  Klubí c ko š vyštoupění m š uká zkámi c innošti š kolní ho klubu (áěrobic á flě tnic ky) á rěcitácí . 

Koncěm kvě tná á zác á tkěm c ěrvná z á ci 5.B pr iprávili zá bávně  športovní  dopolědně pro dě ti 

 z okolní ch mátěr šky ch š kol, ktěrě  záhá jilá švy m vyštoupění m dě vc átá zě š kolní ho klubu áěrobik. 

Jě to uz  trádic ní  ákcě, ktěrou uc itělky mátěr šky ch š kol hodnotí  vělmi kládně  á rá dy šě jí  šě švy mi 

dě tmi u c áštní .  

Skupiny Běruš ky (áěrobic) á Srdí c ko (máz orětky) vyštoupily v rá mci Kmochová Kolí ná. Běruš ky 

dá lě uškutěc nily vyštoupění  ná věr ějnošti v rá mci ošláv MDD v árěá lu plávěckě ho štádio nu. 

Srdí c ko šě u c áštnilo mnohá dálš í ch ákcí  – viz zprá vá p.Pávlí c kově . 

Vy uká tákě  pokrác oválá vě vyzkouš ěny ch á ově r ěny ch cěloštupn ovy ch  projěktěch (Sportovní  

děn, Čo uz  umí mě, Nápr í c  š kolou). Byly uškutěc ně ny tr i  cěloštupn ově  projěkty ná 2. štupni. 

Ná obou štupní ch š koly bylo uškutěc ně no ně kolik novy ch projěktu  roc ní kovy ch i tr í dní ch.  

Z á ci  4. – 9. roc ní ku šě zápojili do cěloštá tní ho podzimní ho těštová ní  c těná r škě  grámotnošti  

á ánglickě ho jázyká Eškálá tor. Dá lě dě ti r ěš ily mátěmátickě ho Klokáná. Trádic ně  jšmě těštováli 

Kálibro (v 5. á 7. roc ní ku). Koncěm kvě tná á zác á tkěm c ěrvná šě z á ci 5. á 9. roc ní ku u c áštnili 

cěloštá tní ho těštová ní  Č S I – NIQES. Vy šlědky jšou uvěděny v pr í lozě. 
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Z á ci 5.  á 9.roc ní ku šě u c áštnili tákě  on lině těštová ní  informác ní  grámotnošt - GEPÁŘD. Oproti 

podobně mu těštová ní  v lon škě m rocě došá hli lěpš í ch vy šlědku . Podrobny  pr ěhlěd jě v pr í lozě. 

Z á ci 4. á 5. roc ní ku šě zu c áštnili Logickě  olympiá dy, por á dáně  špolěc noští  Měnzá. V lětoš ní m 

š kolní m rocě z á dny  z á k náš í  š koly něpoštoupil mězi 200 nějlěpš í ch do cěloštá tní ho finá lě Č Ř. 

Ú špě š ní  byli z á ci 5.roc ní ku v šoutě z i Pythágoriá dá, kdě do okrěšní ho kolá poštoupilo 19 z á ku                

á okrěšní  kolo Bárborá Hukálová  vyhrá lá. V první  děší tcě byli dálš í  dvá náš i z á ci. 

Pokrác oválá zábě hnutá  špoluprá cě tr í dní ch uc itělu  š mětodikěm primá rní  prěvěncě,  

š vy chovny mi porádkyně mi. Vy chovně  porádkyně  u zcě špoluprácují  š prácovnicěmi  PPP Kolí n. 

V rá mci prěvěncě ošobní  bězpěc nošti byly vě vš ěch tr í dá ch první ho štupně  uškutěc ně ny běšědy 

š prácovnicí  mě štškě  policiě (p. Honkišzová ). Běšědy byly vělmi pr í nošně , kválitně  pr iprávěně , 

dě tmi oblí běně  á pědágogy kládně  hodnocěně . 

Dálš í  běšědy v rá mci primá rní  prěvěncě byly rěálizová ny ná 1.štupni vě 4. á 5.roc ní ku  

vě špoluprá ci š páněm Pošpí š ilěm z obc ánškě ho šdruz ění  ÁČED. Běšědy tohoto druhu vě š kolě 

uškutěc nily jiz  poně koliká tě  á vz dy jšou vělmi zájí mávě  á pr í nošně . 

Ná zá kládě  zá jmu rodic u  probí hálá pro pr ihlá š ěně  z á ky od 1. do 7. roc ní ku vy uká ánglic tiny  

š rodily m mluvc í m vě špoluprá ci šě špolěc noští  Wáttšěnglišh Ltd. Čzěch Řěpublic.Tyto hodiny 

byly zár ázěny v době  po vyuc ová ní  jáko zá jmová  c innošt. 

Č tyr i tr í dy 1. štupně  vyjěly ná š kolu v pr í rodě  do zdrávotně  pr í znivě ho proštr ědí  v c ěšky ch 

horá ch. Z á ci zdě prácováli formou projěktově  vy uky. Zvyš ováli tě lěšnou zdátnošt á procvic ováli 

á upěvn ováli uc ivo pr í rodově dně ho á vláštivě dně ho cháráktěru. V rá mci š kol v pr í rodě  bylo 

uškutěc ně no cvic ění  v pr í rodě  š prvky ochrány c lově ká zá mimor á dny ch šituácí . 

V rá mci ušnádně ní  pr ěchodu z á ku  ná druhy  štupěn  š koly vyuc ují cí   1. á 2. štupně   vzá jěmně  

konzultováli mětody prá cě  á  zkuš ěnošti š dě tmi. 

Naplňování EVVO 

V rá mci ěnvironměntá lní  vy chovy jě š kolá zápojěná do šoutě z ě Řěcyklohrání , šbí rá mě ví c ká od 

PET láhví , dvákrá t v lětoš ní m rocě jšmě ušpor á dáli šbě r štárě ho pápí ru. 4.,5. á 6. roc ní k  

šě zu c áštnil ěkoprojěktu Ká měn mudrcu  ná Horcě u By chor, tr í dá 4.B bylá zápojěná v projěktu 

Svě t kolěm ná š,   5.B návš tí vilá vělmi zdár ilou vy štávu Stromy v kolí nškě m muzěu. Z á ci 1. štupně  

byli zápojěni i v dí lně  Lěš, ktěrou por á dálo Ekogymná zium Podě brády.Z á ci 1.- 6.roc . návš tí vili 

vy štávu Z ivotní  proštr ědí . Z á ci 2. štupně  šě v rá mci hodin prákticky ch c innoští  štárájí  o zělěn   

á u klid v okolí  š koly, mládš í  z á ci o zělěn  vě tr í dá ch á ná chodbá ch. Vě vš ěch tr í dá ch tr í dí mě plášty. 



                   HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 

Vy roc ní  zprá vá š koly                                                                   Strá nká 7  

Výsledky vzdělávání 

Kontrolní činnost ředitelství 

V pru bě hu š kolní ho roku uškutěc nilá zá štupkyně  r ěditělě 32 hošpitácí  ná 1. štupni š koly. Pr i 

hošpitácí ch vě vyuc ovácí ch hodiná ch bylá kontrolní  c innošt zámě r ěná pr ěděvš í m ná zpu šob 

nápln ová ní  klí c ovy ch kompětěncí , kontrolu dodrz ová ní  těmáticky ch plá nu  uc ivá á nápln ová ní  

jědnotlivy ch vy štupu , u rověn  prácovní ch ná vyku  z á ku , pěštrošt c innoští  v jědnotlivy ch 

hodiná ch, vyuz í vá ní  didáktickě  těchniky á intěráktivní  zpu šob vy uky, u rověn  mětodickě ho 

vědění  á kválitu štávby vyuc ovácí ch hodin, u rověn  vědění  dokuměntácě tr í dní ho uc itělě, c ětnošt 

á právidělnošt kontroly z á kovšky ch šámoštátny ch prácí , c ětnošt zá pišu  zná měk z jědnotlivy ch 

pr ědmě tu  v z á kovšky ch kní z ká ch á Bákálá r i, u rověn , c ětnošt á zpu šob informovánošti rodic u   

o vy šlědcí ch prá cě á chová ní  z á ku . Hošpitová ny byly nějví cě hodiny mátěmátiky á c ěškě ho 

jázyká, v měnš í  mí r ě tě lěšná  vy chová, ánglicky  jázyk á projěktová  vy uká. 

Pr i hošpitácí ch vě š kolní  druz ině  bylá šlědová ná u rověn  vy chovně  prá cě, pěštrošt c innoští , 

u rověn  motivácě z á ku  k c innoštěm, náplně nošt jědnotlivy ch oddě lění  v pru bě hu cělě ho 

odpolědně á u rověn  vědění  pr ěděpšáně  dokuměntácě. Něbyly šhlědá ny vá z ně jš í  nědoštátky. 

Kválitá á u rověn  došáz ěny ch vy šlědku  vyuc ovácí ho procěšu bylá šlědová ná pomocí  zádá vány ch 

kontrolní ch prácí . Ná konci 1. pololětí  bylá vě 2. – 5. roc ní ku zádá ná kontrolní  prá cě  

z mátěmátiky. Ná konci 2. pololětí  bylá pošouzěná u rověn  zvlá dnutí  uc ivá z c ěškě ho jázyká  

vě 2. – 5. roc ní ku.  

Těštová ní  Kálibro probě hlo v 5. roc ní ku – vy šlědky z mátěmátiky, pr í rodově dně ho  

á humánitní ho zá kládu jšou lěhcě pod cěloštá tní m pru mě rěm, vy šlědky z c ěškě ho jázyká, 

ánglickě ho jázyká á ěkonomiě jšou lěhcě nád cěloštá tní m pru mě rěm.  

Vě 3. roc ní ku byly zádá ny cěloštá tní  těšty z c ěškě ho á ánglickě ho jázyká, mátěmátiky, z oblášti 

klí c ovy ch kompětěncí  á c lově k á jěho švě t. Vy šlědky jšou pr ěhlědně  uvěděny v tábulcě. 

Vě vš ěch šlědovány ch hodiná ch byly dodrz ěny vš ěchny pědágogickě , mětodickě   

á pšychohygiěnickě  zá šády. Něbyly šhlědá ny z á dně  vá z ně jš í  nědoštátky. Hodnocění  z á ku  vě vělkě  

mí r ě odpoví dálo vy šlědku m těštová ní . Měnš í  něšrovnálošti byly vě 2. B á 3. Č, kdě ně kolik z á ku  

něobhá jilo v těštová ní  pololětní  hodnocění . Ú ně ktěry ch z á ku  2. roc ní ku jě nutná  vě tš í  motivácě 

k prá ci á vě tš í  du šlědnošt pr i vytvá r ění  jějich prácovní ch ná vyku  á chová ní . 

Ošvě dc ilá šě vy uká mátěmátiky v 1. B á v 1. Č mětodou profěšorá Hějně ho. Zvyš ujě pr ědštávivošt 

z á ku , ušnádn ujě pochopění  vš ěch mátěmáticky ch zá konitoští  hrávou formou á švojí  

proprácovánoští  á cělištvoští  ušnádn ujě nápln ová ní  klí c ovy ch kompětěncí , vy štupu  á rozvoj 

z á ku  nápr í c  vš ěmi pr ědmě ty vc ětně  rozvojě vyjádr ovácí ch šchopnoští  á logickě ho u šudku. 

Ná 2. štupni provědlá zá štupkyně  pro 2. štupěn  54 hošpitácí  á r ěditěl š koly 35 hošpitácí  

vě vyuc ovácí ch hodiná ch á c innoštěch v cěloštupn ovy ch projěktovy ch dněch, pr i těštová ní  

Kálibro, Eškálá tor, Gěpárd. Kontrolá šě ty kálá tákě  hodnocění  á klášifikácě z á ku  – c ětnošti 
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zná měk v šouládu š klášifikác ní m r á děm, zá pišu  v z á kovšky ch kní z ká ch á Bákálá r i, 

informovánošti rodic u  o chová ní  dě tí . Byly zádá ny těšty z c ěškě ho jázyká, mátěmátiky  v 7. ,8. 

 á 9. roc ní ku., á dá lě z chěmiě v 9. roc ní ku. S vyuc ují cí mi probě hlá ánály zá těštu . 

 Vzhlěděm k tomu, z ě š kolá jě vě vš ěch tr í dá ch vybávěná intěráktivní mi tábulěmi něbo 

dátáprojěktory, má  vy ukově  poc í tác ově  prográmy, bylo pr i hošpitácí ch šlědová no vyuz ití  tě chto 

didákticky ch těchnik, vyuz í vá ní  digitá lní ch uc ěbní ch mátěriá lu  á intěráktivní ho zpu šobu vy uky. 

Ně kolik hošpitácí  bylo vě nová no něšrovnáloštěm vě vy ucě mátěmátiky pání  ing. Dvor á kovou, 

ktěrá  záštupoválá v 9. B. Problě m byl vyr ěš ěn ná vrátěm pání  uc . Py chově  po dělš í  němoci. 

Pr i cěloštupn ovy ch projěktěch Evropšky  děn jázyku , Děn vzdě lánošti, Ochráná obyvátěl zá 

mimor á dny ch udá loští , byly hošpitácě zámě r ěny ná koopěráci á špoluprá ci z á ku  vě škupiná ch, 

mězi roc ní ky á tr í dámi. Obšáh, ná pln  á c innošti vš ěch projěktu  byly dobr ě pr iprávěně , 

promyš lěně  á orgánizováně , pro z á ky zájí mávě .  Z á ci byli áktivní , zí šká váli á upěvn ováli ši klí c ově  

kompětěncě.  

V 9. tr í dá ch v on lině těštová ní  informác ní  grámotnošti š Gěpárděm byly vy šlědky vě šrovná ní   

v rá mci roc ní ku cělě  Č Ř nádpru mě rně .  

Těštová ní  Kálibro šě ty kálo z á ku  7. tr í d v mátěmáticě, humánitní m zá kládu á pr í rodově dně m 

zá kládu, vy šlědky jšou v cěloštá tní m pru mě ru. 

Hošpitová n byl i rodily  mluvc í  Tošin z Wáttšěnnglišh for childěrn. Jěho hodiny byly pěštrě , 

komunikátivní , mě ly odpoví dájí cí  odbornou u rověn . Byly věděně  š du rázěm ná konvěrzáci  

á upěvn ová ní  ánglic tiny. Ú rověn  jěho hodin bylá, zě vš ěch došud prácují cí ch mluvc í  ná náš í  š kolě, 

nějvyš š í . Mězi z á ky byl vělmi oblí běny . 

 

Přehledné výsledky testů 

Těšty r ěditělštví  š koly 

1. štupěn  

 M – ZÁVĚR 1.POLOLETÍ ČJ – ZÁVĚR 2.POLOLETÍ 

 u špě š nošt u špě š nošt 

2.A 72 % 70 % 

2.B 77 % 60 % 

2.C 75 % 57 % 

3.A 66 %  

3.B 58 %  

3.C 62 %  
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4.A 67 % 79 % 

4.B 50 % 81 % 

5.A 55 % 74 % 

5.B 78 % 83 % 

 

2. STUPEŇ  % ÚSPĚŠNOST  

I. 7.Á  Kontrolní  prá cě Č j 67,5 Pr ěvrá tilová  

I. 7.B Kontrolní  prá cě Č j 64,9 Pr ěvrá tilová  

II. 8.Á Kontrolní  prá cě Č j 48,7 Pr ěvrá tilová  

II. 8.B Kontrolní  prá cě Č j 51,9 Pr ěvrá tilová  

I.  8.Á  Kontrol.prá cě M  29,6   Strějc ěk 

I.  8.B  Kontrol.prá cě M 42,8  Strějc ěk 

II. 7.Á Kontrol.prá cě M 49,7  Strějc ěk 

II. 7.B Kontrol.prá cě M 49,5     Strějc ěk 

I. 9.Á Ú vodní  opák.ČH 41,4 Strějc ěk 

I. 9.B Ú vodní  opák.ČH 43,4 Strějc ěk 

I. 9.Č Ú vodní  opák.ČH 39,3 Strějc ěk 

I. 9.Á Pololětní  kontrolní  M  46,5 Strějc ěk 

I. 9.B Pololětní  kontrolní  M 28,8 Strějc ěk 

I. 9.Č Pololětní  kontrolní  M 49,3 Strějc ěk 

 

Stá lě šě ná m potvrzujě trěnd, z ě š roštoucí m vě kěm z á ku  klěšá  jějich u špě š nošt, pr ěděvš í m  

v mátěmáticě. Domní vá mě šě, z ě ní zká  u rověn  motivácě jě zpu šoběná mimo jině  zpu šoběm 

pr ijí má ní  z á ku  ná štr ědní  š koly. 

Scio–Stonožka – testování žáků 3.ročníkuv květnu 2013 - úspěšnost v % 

 

 KLÍČ. 
KOMPET. 

M Č AJ ČAS 

3.A 76 % 73 % 75 % 59 % 77 % 

3.B 63 % 61 % 60 % 48 % 63 % 

3.C 70 % 72 % 65 % 56 % 74 % 

 

Slábš í  vy šlědky 3. B jšou zpu šoběny škládbou kolěktivu tě to tr í dy á jějich šchopnoštmi. 
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Eskalátor –  úspěšnost v % 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST POŘADÍ V ROČNÍKU VE 
STŘEDOČESKÉM KRAJI 

4.A 73,16 % 5.mí što z 51 tr í d Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

4.B 71,71 % 10.mí što z 51 
tr í d 

Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

5.A 36,52 % 69.mí što zě 
71tr í d 

Podpru mě rny  
vy šlěděk 

5.B 68,92 % 17.mí što zě 71 
tr í d 

Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

6.A 82 % 9. mí što z 52 tr í d Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

6.B 96 % 2. mí što z 52 tr í d Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

6.C 86 % 7. mí što z 52 tr í d Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

7.A 80 % 11. mí što z 57 
tr í d 

Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

7.B 77 % 13. mí što z 57 
tr í d 

Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

8.A 45% 32. mí što z 59 
tr í d 

Pru mě rny  vy šlěděk 

8.B 91 % 32. mí što z 59 
tr í d 

Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

9.A 52 % 25. mí što z 53 
tr í d 

Pru mě rny  vy šlěděk 

9.B 45 % 29. mí što z 53 
tr í d 

Pru mě rny  vy šlěděk 

9.C 69 % 16. mí što z 53 
tr í d 

Nádpru mě rny  
vy šlěděk 
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ANGLICKÝ 
JAZYK 

POSLECH ČTENÍ POŘADÍ V ROČNÍKU VE STŘEDOČESKÉM 
KRAJI 

4.A 53,75 53,75 9.mí što (pošlěch) 

9.mí što z 51tr í d 
(c tění ) 

Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

4.B 49,25 43,25 18.mí što 

31.mí što z 51 

Pru mě rny  
vy šlěděk 

5.A 52,83 61,96 47.mí što  

30.mí što zě 70 
tr í d 

Pru mě rny  
vy šlěděk 

5.B 59,3 65,6 16.mí što  

11.mí što zě 70 

Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

6.A 38 % 61 % 33. mí što z 54 tr í d 

21. mí što 

Pru mě rny  
vy šlěděk 

6.B 72 % 70 % 15. mí što z 54 tr í d 

16. mí što 

Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

6.C 79 % 74 % 11. mí što z 54 tr í d 

14. mí što 

Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

7.A 78 % 71 12. mí što z 57 tr í d 

16. mí što z 57 tr í d 

Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

7.B 73 % 73 % 15. mí što z 57 tr í d 

15. mí što 

Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

8.A 38 % 45 % 34. mí što z 55 tr í d 

30. mí što 

Pru mě rny  
vy šlěděk 

8.B  76 % 85 % 13. mí što z 55 tr í d 

8. mí što 

Nádpru mě rny  
vy šlěděk 

9.A 19 % 36 % 42. mí što z 52 tr í d 

33. mí što 

Podpru mě rny  
vy šlěděk 

9.B 7 % 19 % 48. mí što z 52 tr í d 

42. mí što 

Podpru mě rny  
vy šlěděk 

9.C 69 % 73 % 16. mí što z 52 tr í d 

14. mí što 

Nádpru mě rny  
vy šlěděk 
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Testování GEPARD – Informační gramotnost – červen 2013 

 

Těštová ní  šě u c áštnilo 335 pá ty ch tr í d á 130 děvá ty ch tr í d z cělě  Č Ř. 

PŘEDMĚT      TŘÍDA        UMÍSTĚNÍ CELÁ ČR V RÁMCI 
ROČNÍKU – POČET 
TŘÍD 

INFORMAČNÍ 
GRAMOTNOST 

5.Á 159. 335 

 

 

5.B 33.  

INFORMAČNÍ 
GRAMOTNOST 

9.Á 38. 130 

 

 

9.B 64.  

 

 

9.Č 46.  

         

Testování NIQES – květen, červen 2013 

 

PŘEDMĚT TŘÍDA ÚSPĚŠNOST 

ČESKÝ JAZYK 5.Á 77 % 

 5.B 83 % 

 5.roc ní k š kolá 80 % 

 9.Á 70 % 

 9.B 70 % 

 9.Č 76 % 

 9.roc ní k š kolá 72 % 

MATEMATIKA  5.Á 59 % 

 5.B 65 % 

 5.roc ní k š kolá 62 % 

 9.Á 39 % 

 9.B 37 % 

 9.Č 40 % 

 9.roc ní k š kolá 39 % 



                   HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 

Vy roc ní  zprá vá š koly                                                                   Strá nká 13  

ANGLICKÝ JAZYK 5.Á 83 % 

 5.B 87 % 

 5.roc ní k š kolá 86 % 

 9.Á 44 % 

 9.B 37 % 

 9.Č 57 % 

 9.roc ní k š kolá 46 % 

NĚMECKÝ JAZYK 9.roc ní k š kolá 62 % 

Kalibro 

PŘEDMĚT      TŘÍDA        PRŮM. ÚSPĚŠNOST        CELOSTÁTNÍ 
PRŮM.ÚSPĚŠNOST   

ČESKÝ JAZYK 5.Á 66,1 % 67,3 % 

 5.B 69,2 %  

 roc ní k 67,8 %  

MATEMATIKA  5.Á 49,2 % 49,2 % 

 5.B 54,5 %  

 roc ní k 52,1 %  

HUMANITNÍ 
ZÁKLAD 

5.Á 65,1 % 68,2 % 

 5.B 69,2 %  

 roc ní k 67,4 %  

PŘÍRODOVĚDNÝ 
ZÁKLAD 

5.Á 59,7 % 63,1 % 

 5.B 62,2 %  

 roc ní k 61,1 %  

ANGLICKÝ JAZYK 5.Á 64,9 % 65,9 % 

 5.B 71,0 %  

 roc ní k 68,2 %  

EKONOMICKÉ 
DOVEDN. 

5.Á 54,6 % 58,3 % 

 5.B 61,8 %  

 roc ní k 58,5 %  

MATEMATIKA 7.Á 43,2 % 48,6 % 

 7.B 53,9 %  
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HUMANITNÍ 
ZÁKLAD 

7.Á 57,6 % 57,9 % 

 7.B 56,8 %  

PŘÍRODOVĚDNÝ 
ZÁKLAD 

7.Á 54,9 % 53,4% 

 7.B 52,9 %  

         

Výsledky podle tříd 

 

TŘ I DÁ           POČ ET 

Z Á KÚ  

PŘÚ ME Ř           

1,0 

PŘÚ ME Ř     

DO 1,5 

NEDOST.     

ZNÁ MEK 

NEDOST.    

Z Á KÚ  

3                   

ČHOV. 

PŘÚ ME Ř    

TŘ I DY 

1.A 24 19 23 2 1  1,13 
1.B 21 17 21    1,04 

1.C 21 11 20 1 1  1,17 

2.A 17 6 15    1,25 

2.B 19 8 18    1,17 

2.C 17 4 14    1,39 

3.A 20 7 14    1,24 

3.B 19 4 9    1,5 

3.C 20 5 19    1,27 

4.A 25 4 17 3 1  1,48 

4.B 21 1 14 3 1  1,47 

5.A 24 2 8    1,66 

5.B 27 4 19    1,44 

6.A 21 0 6    1.66 

6.B 20 2 7    1,63 

6.C 20  1  6    1,59 

7.A 24 0 6 1 1  1,66 

7.B 22 0 11 3 1  1,60 

8.A 26 0 2 3 1  2,05 

8.B 28 1 5    1,69 

9.A 21 1 2    1,85 

9.B 19 0 4    1,96 

9.C 20 0 6    1,91 

 

Poc ět z á ku  1.-8. roc ., ktěr í  něpoštoupili do dálš í ho roc ní ku: 3  
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Výsledky přijímacího řízení  

Gymná zium  10 z á ku  

SOS    35 z á ku  

SOÚ   15  z á ku  

Ná ví cělětě  gymnázium šě v lětoš ní m rocě hlá šilo 6 dě tí . Pr ijáto bylo 5 z á ku . 

Z á dny  z á k něukonc il povinnou dochá zku v niz š í m něz  9. roc ní ku. 

                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

 

Soutěže a umístění nejlepších žáků 

Olympiády a naukové soutěže 

Olympiá dá z c ěškě ho jázyká   okrěšní  kolo  3. mí što  

krájškě  kolo       5.mí što  Kátěr iná Brhlí ková  

Litěrá rní  šoutě z  „Máchárovo pěro“  okrěšní  kolo  1. mí što  Jáná Věšělá  

Biologická  olympiá dá    okrěšní  kolo 4. mí što Kátěr iná Brhlí ková  

Olympiá dá z ně měckě ho jázyká okrěšní  kolo  5. mí što Filip Hu blěr  

Olympiá dá zě zěmě pišu  okrěšní  kolo 5. mí što    V.Jí rovšká ,M. Tomš 

Dě jěpišná  olympiá dá    okrěšní  kolo 6. mí što Řáděk S ědiná 

Olympiá dá z ánglickě ho jázyká  š kolní  á okrěšní  kolo 

Olympiá dá z mátěmátiky    š kolní  á okrěšní  kolo  

Pythágoriá dá     š kolní  á okrěšní  kolo 

Mlády  záhrá dká r      š kolní  á okrěšní  kolo    

Mlády  zdrávotní k    š kolní  á okrěšní  kolo 

Doprávní  šoutě z  mlády ch cyklištu   okrěšní  kolo  4. mí što  štárš í  kátěgoriě  

Děn Zěmě     okrěšní  kolo  2. mí što Juráj Č ikoš  

Pě tiboj š kol    okrěšní  kolo  3. á 4. mí što     

 

Výtvarné soutěže 

Lidě  ná z ělěznici   2. mí što Miloš  Hnilic ká 

Návrhni á vymáluj     

Ú ná š domá v Kolí ně     

Poz á rní  ochráná oc imá dě tí   2. mí što L.Hávlí c ěk, N.Vondrá c ková ,Á. Nětí ková ,

        K. Koš ťá lková ,  

Soutě z  š doprávní  těmátikou – Bošš                     

Vá noc ní  štrom                                        2. mí što   4.Á  
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Dněš pátr í  ná m, zí tr ěk budoucí m     3. mí što   4.Á          

Ná vrh pláká tu ná športovní  hry          4.Á 

Bězpěc nošt v prá ci      4.Á 

Poz á rní  ochráná oc imá dě tí               2. á 3. mí što   4.Á       1. á 2. mí što 9.Á  

Děn Zěmě     2. mí što  7.B   

Návrhni á vymáluj – Futurum Kolí n 

Ú ná š domá v Kolí ně  

Mlády  vy tvární k  

Soutě z  k mě ší ci bězpěc nošti – bězpěc ná  z ělěznicě    

 

Výchovné poradenství 

V zá r í  á v r í jnu bylá prá cě šouštr ědě ná pr ěděvš í m ná ěviděnc ní  c innošt z á ku  š VPÚČH, ktěrá  

špoc í válá v nává zá ní  kontáktu š rodic i, uc itěli á PPP v Kolí ně . V r í jnu bylo ěvidová no 11 z á ku  

š VPÚ á VPČH š intěgrácí  á 26 z á ku  běz intěgrácě ná první m štupni á 14 z á ku  š VPÚ á VPČH 

š intěgrácí  á 32 z á ku  běz intěgrácě ná druhě m štupni. V tomto období  probí hály tákě  konzultácě 

š kolěgy ná tvorbě  vzdě lá vácí ch prográmu  pro intěgrováně  z á ky. Intěgrování  z á ci á jějich rodic ě 

byli šězná měni šě vzdě lá vácí mi plá ny á vě špoluprá ci šě zá konny mi zá štupci byly dohodnuty 

těrmí ny rěědukácě. Vy chovná  komišě záby vájí cí  šě r ěš ění m zá váz ny ch vy chovny ch pr ěštupku  šě 

vě tš inou záby válá nědoštátěc nou domá cí  pr í právou, vělkou ábšěncí  vědoucí  k doštátěc ně mu áz  

nědoštátěc ně mu prošpě chu á něomluvěnou ábšěncí . Dálš í  vy chovně  problě my šě r ěš ily v rá mci 

jědná ní  tr í dní ch uc itělu  šě zá konny mi zá štupci něbo v rá mci jědná ní  š tr í dní mi kolěktivy. Ná 

lištopádovy ch tr í dní ch šchu zká ch byly šdě lěny rodic u m z á ku  9. tr í d zá kládní  informácě ty kájí cí  

šě pr ijí mácí ho r í zění  á probě hly konzultácě š rodic i z á ku , ktěr í  mě li zá jěm o študium dě tí  ná 

ošmilěty ch gymná zií ch. Zá rověn  z á ci 9. tr í d návš tí vili ákci „Burzá š kol“(15.-16.10. 2012) á 

návš tí vili IPS pr i Ú P. 

Ná zác á tku druhě ho pololětí  jšmě vydáli z á ku m 9. tr í d pr ihlá š ky ná štr ědní  š koly. V lětoš ní m 

š kolní m rocě šě vš ichni z á ci doštáli ná štr ědní  š koly hněd v první m kolě pr ijí mácí ho r í zění .  

Eviděnc ní  c innošt bylá v pru bě hu druhě ho pololětí  zámě r ěná ná z á ky, ktěry m konc ilá intěgrácě           

á znovu byli pr ěš ětr ěni v PPP v Kolí ně . Dá lě byli pošlá ni k vyš ětr ění  z á ci, u ktěry ch šě objěvily 

obtí z ě v c ěškě m jázycě, mátěmáticě něbo chová ní . 

V kvě tnu z á ci 8. tr í d návš tí vili IPS pr i Ú P á šězná mili šě š c innoští  tohoto zár í zění . 

Od u norá do dubná probě hl kurš Mětodá dobrě ho štártu urc ěny  budoucí m prvn á ku m. 

V c ěrvnu šě ná konzultáci vy chovně ho porádcě š prácovní ky porádny hodnotilá prá cě 

š intěgrovány mi z á ky á u rověn  rěědukácě.   

Mgr. Miloslava Cindrová, Mgr. Renata Jeřábková 
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Prevence sociálně patologických jevů 

Růstová skupina 

Vě š kolní m rocě 2012/2013 probě hlo 22  škupinovy ch šězění ,  dvouděnní  konfěrěncě v Moště , 

tr i ví kěndově  vy jězdy  do Vlc í ho Polě, Já chymová á Práhy á jědno šětká ní  š rodic i zár ázěny ch 

dě tí . V šouc ášně  době  ru štová  škupiná ukonc ilá k 1.3.2013 švoji c innošt.  

Dobá rěálizácě: br ězěn 2010-br ězěn 2013 

Poc ět šětká ní : cělkěm probě hlo 123 děváděšá timinutovy ch šětká ní . 

Poc ět zápojěny ch dě tí  : v pru bě hu tr í  lět proš lo ru štovou škupinou cělkěm 30 dě tí . Pouzě jěděn     

chlápěc á jědná dí vká šě u c áštnili projěktu od šámě ho zác á tku do jěho koncě. 

Poc ět kontáktu : zá uplynulě  tr i roky probě hlo 1140 kontáktu . 

Pru mě rny  poc ět kontáktu  ná škupinu: pru mě rně  pr ichá zělo ná škupinově  šětká ní  9 dě tí . Nějví cě 

bylo pr í tomno dě tí  13  á nějmě ně  dě ti 4. 

Poc ět vy jězdu : cělkěm šě zrěálizoválo 12 ví kěndovy ch vy jězdu . 

Poc ět konfěrěncí : probě hly cělkěm 4 konfěrěncě. 

Dá lě probě hly 3 dí lny pro tr i pártněrškě  š koly z ru zny ch kráju . 

  

Žákovský parlament 

V první m pololětí  š kolní ho roku 2012/2013 z á kovšky  párláměnt něvykázovál ušpokojivou 

c innošt. Ná šětká ní  dochá zěli jěn dvá z á ci, proto probě hlo špojění  š ru štovou škupinou. Jědinou 

ákcí , ktěrou z á kovšky  párláměnt zorgánizovál byl r í jnovy  vy lět ná bobovou drá hu v Kutně  Hor ě. 

V druhě m pololětí  jšmě šě něcháli inšpirovát projěktěm Moděl rěšpěktují cí ho z á kovškě ho 

párláměntu, ktěrě  rěálizoválo Čěntrum děmokrátickě ho uc ění . Po u vodní m šěminá r i ná ZS  

v Plán áněch jšmě podlě obdrz ěny ch mětodik zác áli rěálizovát projěkt ná náš í  š kolě. V rá mci 

tohoto nově ho pr í štupu probí hálo káz dou první  štr ědu v mě ší ci mětodickě  šětká vá ní  cělě ho 

pědágogickě ho šboru pod vědění m š kolní ho mětodiká prěvěncě á vy chovně  porádkyně  š cí lěm 

rěálizovát konkrě tní  mětodickě  kroky v u vodní ch fá zí ch vzniku nově ho z á kovškě ho párláměntu. 

Z ákcí  druhě ho pololětí  jě moz ně  zmí nit  dí lnu Potkáli šě u Kolí ná, špoluprá ci ná vy bě ru bárvy 

nově  chyštány ch š átní ch škr í ně k, rěálizáci povodn ově  šbí rky á vy lět do Liběrcě. 

Adaptační kurz 

V š ěšty ch tr í dá ch pod vědění m S MP á tr í dní ch uc itělu  probě hl dvouděnní  ádáptác ní  kurz, 

zámě r ěny  ná poší lění  pozitivní ch vztáhu  vě štá vájí cí ch kolěktivěch, ná rozvoj pr á tělškě ho  

á pozitivní ho vztáhu nějěn kě švy m špoluz á ku m (áť jiz  štá vájí cí m, c i nově  pr í chozí m), álě tákě  

kě švy m tr í dní m uc itělu m. Prográm byl zámě r ěn zějmě ná ná šchopnošt vytvá r ět, rozví jět  

á udrz ovát zdrávě  vztáhy v kolěktivu, šchopnošt komunikácě, tolěráncě, uvě domě ní  ši švě  vláštní  

zodpově dnošti, ápod.  
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Dlouhodobá prevence 

Dlouhodobou primá rní  prěvěnci omámny ch á pšychotropní ch lá těk rěálizovánou o.š. Sěmirámiš 

proš ěl cěly  druhy  štupěn  v rozšáhu 9 hodin zá š kolní  rok ná tr í du. Nově  tákě  jědná pá tá  tr í dá 

proš lá roc ní m prográměm ná oš ětr ění  vztáhu  v kolěktivu. Vš ě bylo hrázěno z projěktu EÚ-pění zě 

š kolá m. 

Preventivní práce s třídními kolektivy 

Dotázní kovou bátěrií  Klimá š koly bylo prověděno dotázní kově  š ětr ění  u z á ku  i jějich rodic u  od 

4. do 9. roc ní ku.  

Hodnota celkové kvality školy z pohledu žáků je 68,9 %.  

(Hodnota je vyjádřená na škále 0 – 100%. Čím je hodnota vyšší, tím se žáci ve škole cítí lépe.) 

PŘEHLED DLE KATEGORIÍ [%] ROZHODNĚ 
SOUHLASÍM 

SPÍŠE 
SOUHLASÍM 

NEVÍM SPÍŠE 
NESOUHLASÍM 

ROZHODNĚ 
NESOUHLASÍM 

VÝSLEDNÉ 
HODNOCENÍ 

PROSTŘEDÍ, 
MATERIÁLNÍ 
ZÁZEMÍ 

26,8 40,9 4,6 18,8 8,9 64,5 % 

LIDÉ 37,7 42,4 7,4 9,8 2,7 75,7 % 

KOMUNIKACE, 
VZTAHY 

30,1 39,5 11,6 14,7 4,0 69,3 % 

SYSTÉM, 
PRAVIDLA, 
HODNOTY 

30,8 39,5 8,8 15,1 5,7 68,7 % 

VÝUKA, 
PŘÍPRAVA, 
HODNOCENÍ 

26,0 45,0 4,8 19,2 5,1 66,9 % 

KOMPLEXNÍ 
HODNOCENÍ 

28,2 39,1 15,9 11,0 5,7 68,3 % 

CELKEM 30,2 41,3 7,9 15,3 5,3 68,9 % 

 

NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY KATEGORIE HODNOCENÍ 

KDYŽ NĚČEMU PŘI VÝUCE 
NEROZUMÍM, MOHU SE PŘIHLÁSIT 
A ZEPTAT. 

Komunikácě, vztáhy 87 % 

ŠKOLA JE DOBŘE VYBAVENA 
MODERNÍMI POČÍTAČI, 
PROJEKTORY, INTERAKTIVNÍMI 
TABULEMI A DALŠÍ TECHNIKOU. 

Proštr ědí , mátěriá lní  
zá zěmí  

85 % 

VÁŽÍM SI NAŠICH UČITELŮ. Lidě  83 % 
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NEJHŮŘE HODNOCENÉ OTÁZKY KATEGORIE HODNOCENÍ 

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ SE DOBŘE 
NAOBĚDVÁM. 

Proštr ědí , mátěriá lní  
zá zěmí  

36 % 

ŠKOLA MÁ VHODNÉ PROSTORY PRO 
PŘEVLÉKÁNÍ ŽÁKŮ (ŠATNY). 

Proštr ědí , mátěriá lní  
zá zěmí  

45 % 

KDYŽ SE MI VE ŠKOLE OPRAVDU 
DAŘÍ NEBO SE VELMI DOBŘE 
CHOVÁM, UČITEL O TOM 
INFORMUJE MÉ RODIČE. 

Syště m, právidlá, 
hodnoty 

49 % 

 

Hodnota celkové kvality školy z pohledu rodičů je 71,9%.  

(Hodnota je vyjádřená na škále 0 – 100%. Čím je hodnota vyšší, tím se žáci ve škole cítí lépe.) 
PŘEHLED DLE KATEGORIÍ [%] ROZHODNĚ 

SOUHLASÍM 
SPÍŠE 
SOUHLASÍM 

NEVÍM SPÍŠE 
NESOUHLASÍM 

ROZHODNĚ 
NESOUHLASÍM 

VÝSLEDNÉ 
HODNOCENÍ 

PROSTŘEDÍ, 
MATERIÁLNÍ 
ZÁZEMÍ 

22,5 46,1 10,5 13,7 7,2 65,8 % 

LIDÉ 39,1 40,6 13,4 5,7 1,1 77,7 % 

KOMUNIKACE, 
VZTAHY 

34,7 42,2 8,6 10,6 3,9 73,3 % 

SYSTÉM, 
PRAVIDLA, 
HODNOTY 

26,1 44,6 16,3 10,1 2,9 70,2 % 

VÝUKA, 
PŘÍPRAVA, 
HODNOCENÍ 

28,9 51,0 7,1 10,8 2,3 73,4 % 

KOMPLEXNÍ 
HODNOCENÍ 

22,8 45,6 21,5 7,6 2,5 69,6 % 

CELKEM 29,8 44,9 11,8 10,0 3,4 71,9 % 

 

NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY KATEGORIE HODNOCENÍ 

JESTLIŽE SE S UČITELEM NA NĚČEM 
OHLEDNĚ MÉHO DÍTĚTE DOMLUVÍM, 
DOHODU DODRŽÍ. 

Lidě  88 % 

V UČITELSKÉM SBORU JE NĚKDO, NA KOHO 
SE MOHU OBRÁTIT S ŽÁDOSTÍ O RADU NEBO 
S OSOBNÍM PROBLÉMEM MÉHO DÍTĚTE. 

Lidě  87 % 

TŘÍDNÍ UČITEL(-KA) MÉHO DÍTĚTE PLNÍ 
DOBŘE SVOU ÚLOHU. 

Lidě  86 % 
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NEJHŮŘE HODNOCENÉ OTÁZKY KATEGORIE HODNOCENÍ 

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ SE DĚTI DOBŘE 
NAOBĚDVAJÍ. 

Proštr ědí , 
mátěriá lní  
zá zěmí  

40 % 

ŠKOLA MÁ VHODNÉ PROSTORY PRO 
PŘEVLÉKÁNÍ ŽÁKŮ (ŠATNY). 

Proštr ědí , 
mátěriá lní  
zá zěmí  

50 % 

ŽÁCI MAJÍ MOŽNOST DOSTAT SE K 
POTŘEBNÝM VZDĚLÁVACÍM MATERIÁLŮM 
KDYKOLIV JE POTŘEBUJÍ. (ŠKOLNÍ 
KNIHOVNA, INTERNET,…) 

Proštr ědí , 
mátěriá lní  
zá zěmí  

53 % 

 

Proštr ědnictví m dotázní kově ho š ětr ění  pomocí  těštově  bátěriě Klimá tr í dy bylá prověděná 

diágnoštiká vztáhu  v tr í dní ch kolěktivěch 4., 5., 6., 7., 8. á 9. roc ní ku .  

(Hodnotá cělkově  kválity tr í dy vyjá dr ěná  ná š ká lě 0 – 100%. Č í m jě hodnotá vyš š í , tí m šě z á ci vě 

tr í dě  cí tí  lě pě) 

Nějlě pě šěběhodnocěná  tr í dá- 88% 
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Nejhůře sebehodnocená třída- 67%  

 

 

Dotázní kově  š ětr ění  zámě r ěně  ná iděntifikáci rizikovy ch obláští  u došpí vájí cí ch bylo rěálizová no 

v 7., 8. á 9. roc ní cí ch. (Posouzení závažnosti je vyjádřeno problémovým indexem (0 % - minimum 

až 100 % maximum)  

Hodnota celkového problémového indexu (PI) je 26,6 % (ch 25,3%, d 27,7%) .  

Třídy v rozmezí 21,0% - 30,4% 

PI % ŠKOLA 

  cělkěm dí vky chlápci 

VOLNÝ ČAS 34,4 35,8 32,9 

CHOVÁNÍ 37,5 38,7 36,2 

ZDRAVOTNÍ STAV 23,1 25,1 20,9 

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 37,2 40,6 33,5 

SOCIÁLNÍ ZRALOST 29,2 29,6 28,8 

RODINNÝ SYSTÉM 16,4 17,6 14,9 

ŠKOLA 25,2 24,1 26,3 

VZTAH S VRSTEVNÍKY 29,7 30,7 28,6 

NÁVYKOVÉ LÁTKY 6,5 7,3 5,5 
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Zá kládní  podklády z dotázní kovy ch š ětr ění  bylá pr ědá ná tr í dní m uc itělu m jáko jědnotlivá  

tě mátá do tr í dnicky ch hodin. S MP pru bě z ně  špoluprácujě š tr í dní mi uc itěli. Jědná  šě pr ěděvš í m 

o mětodickou podporu.  

Krizová intervence 

V 7. tr í dě  probě hly dvě  krizově  intěrvěncě. (šlovní  ágrěšě, zánědbá vá ní  povinně  pě c ě) á v 8. tr í dě  

pě t krizovy ch intěrvěncí  (dvákrá t šěběpoš kozová ní , poruchy pr í jmu potrávy, zá višloštní  

chová ní , pšychickě  vydí rá ní ). Vš ěchny pr í pády byly zá pr í tomnošti vy chovně ho porádcě  

á š kolní ho mětodiká prěvěncě ozná měny zá konny m zá štupcu m, ktěry m bylá dá ná doporuc ění  

ná konkrě tní  ná váznou pě c i (v tě chto pr í páděch ná Čěntrum ádiktologicky ch šluz ěb Nymburk  

á FN Motol). 

Mgr. Václav Schön, metodik primární prevence 

 

MIMOŠKOLNÍ ČINNOST 

Výuka plavání 

Plavecké výuky se v tomto š kolní m rocě u c áštnili pr ihlá š ění  z á ci 1. – 5.roc ní ku. Vy uká bylá 

orgánizová ná vě špoluprá ci š Plávěckou š kolou pání  Hránic kově  formou zá jmově  c innošti, 

v cělě m rozšáhu ji hrádili rodic ě pr ihlá š ěny ch z á ku . Pr ěchod zě š koly do bázě nu á zpě t  

á pědágogicky  dozor bě hěm vy uky zájiš ťováli prácovní ci š koly. Úškutěc nily šě 3 bě hy vy uky 

v rozšáhu 20 lěkcí  /dí tě . Ú c áštnilo šě cělkěm 129 dě tí . 

Školní družina 

V tomto rocě prácoválo 6 vychovátělěk v 6 oddě lění ch šě 182 dě tmi v 1. pololětí .  Nádá lě 

prácujěmě podlě S VP S D Bárěvná  druz iná. Káz dy  mě ší c podniká mě š dě tmi 1 áz  2  společné 

akce pro vš ěchná oddě lění  druz iny. V zá r í  šě konálo ná hr iš ti Pěštrě  odpolědně. Jědnálo šě  

o zá bávně  hry á šoutě z ě. V r í jnu dě ti ábšolvovály ná hr iš ti športovní  ákci Věšělě  mí c ky. Soutě z  

probí hálá š mí c ky á mí c i vš ěch druhu  á vělikoští . V lištopádu jšmě pozváli ná Ná vš tě vní  děn 

pr ědš kolá ky á káz dá  vychovátělká šě záby válá švou oblí běnou c innoští  š náš imi dě tmi  

i š ná vš tě vní ky. V prošinci jšmě táncováli ná Č ěrtovškě  diškotě cě v tě locvic ně . Pr í rodově dnou 

vě domoštní  hru Hrá tky šě zví r á tky jšmě plnili v lědnu. V u noru jšmě šě záby váli po cěly  mě ší c 

vy kony zná my ch športovcu , dě ti vytvor ily pr ěhlědně  pláká ty á klá ní  náš ich mály ch športovcu  

 šě oděhrá lo v tě locvic ně .  Jiz  od br ězná jšmě š dě tmi nácvic ováli športy ná Kolí nškě  športovní  

dny á zorgánizováli jšmě Turnáj trojic v pr ěházováně . V dubnu ši dě ti vyzkouš ěly doprávní  

dovědnošti pr i Zá voděch kolobě z ěk. Vybráně  dě ti 1. áz  3. roc ní ku  zá polily v nětrádic ní ch 

dišciplí ná ch ná 4. ZS . Náš ě dě ti šě umí štily ná 2. mí ště , zí škály pohá r, diplomy á odmě ny.  V kvě tnu 

jšmě šě pr iprávováli ná cěštová ní  á toto tě má jšmě šlědováli cěly  mě ší c. Vě domoštní  i športovní  

ákcě šě jměnoválá „Čěštujěmě“. 
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Ná c ěrvěn jšmě pozváli ná ákci Pěš – pr í těl c lově ká páná Bálouná z Milovic šě švy mi švě r ěnci, 

cvic ěny mi pšy. Pr ědvědl dě těm, ják pšy cvic í  i ják ši hrájí . Do ná cviku zápojil i dě ti. Moz nošt pr ijí t 

šě podí vát mě ly i oštátní  dě ti. Zá hězky  prográm dě ti pr iněšly mnoho pámlšku  pro pějšky. 

V šobotu 22. 6. jšmě odtájnili áutobušovy  vy lět do ZOO Čhlěby, kdě šě dě ti mohly pr iblí z it 

k ru zny m druhu m z ivoc ichu . V dě tšky ch lábyrintěch v Louc ěni šě dě ti vyr á dily v pr í rodní ch 

bludiš tí ch. Pozná vát pr í rodu šě vydálo 34 dě tí . 

Náš ich špolěc ny ch ákcí  šě pru mě rně  zu c áštn oválo 80 dě tí . Jě to mě ně  něz  v minuly ch lětěch. 

V prvě m ty dnu c ěrvěncě vychovátělky Dágmár Vobor ilová  á Věroniká Věšělá  pr iprávily pro dě ti 

příměstský tábor š kolní  druz iny. Ú c áštnilo šě 26 dě tí  1. – 3.roc ní ku. Ákcě šě vělmi povědlá. Bylá 

dě tmi i rodic i kládně  hodnocěná. Byl to první  pr í mě štšky  tá bor, ktěry  náš ě š kolá por á dálá. Tá bor 

byl hrázěn rodic i, ná diplomy á cěny pro dě ti pr išpě lá š kolšká  komišě Mě Ú  Kolí n.  

Školní klub 

S kolní  krouz ky á kluby návš tě voválo v 19 oddě lění ch 276 dě tí . Mězi nějoblí běně jš í  krouz ky pátr í  

Áěrobic, Ánglic tiná, Poc í tác ě, Kěrámiká á Sportovní  hry. 

Dě ti z krouz ku  rěprězěntovály š kolu ná ru zny ch šoutě z í ch á vyštoupění ch.  

 

NÁZEV  KROUŽKU VEDOUCÍ 

AEROBIC  Mgr. Pošpí š ilová  Háná      

AEROBIC  Mgr. Pošpí š ilová  Háná      

AEROBIC  Mgr. Pošpí š ilová  Háná      

ANGLICKÝ JAZYK - POKROČILÍ Moošová  Irěná 

ANGLICKÝ JAZYK - ZAČÁTEČNÍCI Moošová  Irěná 

FLÉTNA - ZAČÁTEČNÍCI Mgr. Horová  Vláštá 

FLÉTNA - POKROČILÍ Mgr. Horová  Vláštá 

FLORBAL Glánz Milán 

GYMNASTIKA Mgr. Pošpí š ilová  Háná      

KAMARÁD POČÍTAČ Moošová  Irěná 

KERAMIKA - SUDÝ TÝDEN Mgr. Konválinková  Evá 

KERAMIKA - LICHÝ TÝDEN Mgr. Čilová  Evá 

MÍČOVÉ HRY Moošová  Irěná 

POHYBOVÁ VÝCHOVA Pávlí c ková  Jármilá 

POHYBOVÁ VÝCHOVA Pávlí c ková  Jármilá 

PRÍRODOVĚDNO - TURISTICKÝ Mgr. Řyš á nková  Lěnká 
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SPORTOVNÍ HRY - ZAČÁTEČNÍCI Moošová  Irěná 

SPORTOVNÍ HRY - POKROČILÍ Moošová  Irěná 

ŠIKULA Mártí nková  Hělěná 

Ze zprávy vedoucí vychovatelky Hany Růžičkové 

AKCE ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 

Den otevřených dveří, metoda Dobrého startu 

Řodic ě byli pozvá ni ná projěktově  dny jědnotlivy ch tr í d, ná cěloštupn ově  projěkty (Sportovní  

děn, Čo uz  umí mě, Nápr í c  š kolou), ná Děn otěvr ěny ch dvěr í , ná uká zkově  hodiny do 1.roc ní ku,  

V období  pr ěd zá pišěm do š koly jšmě uškutěc nili 6 hodin lěkcí  pro pr ědš kolá ky názvány ch 

Věšělá  š kolic ká, pr i ktěry ch mě li moz nošt rozví jět švě  dovědnošti potr ěbně  pro budoucí  š kolní  

prá ci. 

Po zá pišě jšmě pro zápšáně  dě ti uškutěc nili 8 lěkcí  Dobrě ho štártu špojěně  š u vodní   

á zá vě rěc nou pr ědná š kou pro rodic ě. 

K MDD  ušpor á dáli z á ci 5.B š pání  uc itělkou Pošpí š ilovou zá bávně  športovní  dopolědně pro 

okolní  MS , špojěně  š vyštoupění m š kolní ho klubu áěrobik. 

Z á ci 1.štupně  uškutěc nili 4 kulturní  vyštoupění  v okolní ch mátěr šky ch š kolá ch pod vědění m 

pání  uc itělky Horově  šě š kolní m kluběm flě tnic ky. 

Kolěktiv z á ku  1.štupně  vydál c tyr i c í šlá Projěktovy ch novin uvěr ějně ny ch ná wěbovy ch 

štrá nká ch š koly. Z á ci c tvrtě ho á pá tě ho roc ní ku zprácová váli mě ší c ní  prá cě šouvišějí cí  š vy ukou 

vláštivě dy á pr í rodově dy. 

Vyš lá 3 c í šlá š kolní ho c ášopišu Sporťá k . 

Taneční skupina Srdíčko 

Vě š kolní m rocě 2012/2013 šě táněc ní  škupiná Srdí c ko á Kolí n á c ěk u c áštnilá 42 ákcí  š mnohá 

vyštoupění mi. 

Z finánc ní ch du vodu  bylo v lětoš ní m rocě vyštoupění  mě ně  (zdráz ilá vělmi doprává  

ná vzdá lěně jš í  ákcě á ně ktěr í  por ádátělě  ji něhrádí ). 

Pr ěšto šě škupiná u c áštnilá mnohá krá šny ch ákcí  i šoutě z í  po cělě  Č ěškě  rěpublicě i v záhránic í . 

Pošlědní  zá jězd byl do Bád Schándáu. 

Ná šoutě z í ch ši škupiná vybojoválá v poc ětně  konkurěnci ně kolik c ěštny ch uzná ní , 3 tr ětí  mí štá, 

2 druhá  mí štá á 1 první  mí što. 
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Dě vc átá nězáhá lělá áni o prá zdniná ch. Ábšolvoválá 5 vyštoupění .  Skupiny Srdí c ko 1 á Srdí c ko 2 

rěprězěntovály Č ěškou rěpubliku á š kolu vě Fráncii (5 dní  v Normádii). 

Zpráva vedoucí tanečního kroužku Srdíčko Jarmily Pavlíčkové 

 

Kulturní akce, besedy, exkurze  

Kino 

Kiněmátovlák                                                                           1.B,Č, 2.Á,Č 

World film _ Nápr í c  Jiz ní  Áměrikou   6.-7. roc .   

Plánětá Zěmě  – Mádágáškár    6. – 9.roc . . 

 

Divadlo 

S tě drěj věc ěr náštál                         2. – 4.roc . 

Hvě zdic ká bětlě mšká                       2.roc . 

O š tě ští  á něš tě ští                              5.B 

Trámpoty brouká pytlí ká               1.- 2.roc . 

Bylo ná š pě t              7.- 8.roc . 

Kouzlá á c á ry Stárě  Práhy                1.-5.roc . 

Kmochu v Kolí n – ná mě ští  pohá dká   1.-3.roc . 

Představení ve škole 

Mikulá š šká  běší dká     1.-3.roc . 

S tě drěj věc ěr náštál     1.-2.roc . 

Flě tná pro rodic ě     1.-4.roc . 

Vá noc ní  běší dká pro 2.tr í dy á pro rodic ě   5.B 

Běší dká pro máminky kě Dni mátěk   4.B, 5.B 

Vá noc ní  běší dká pro rodic ě    4.B 

 

Koncerty 

Nězmár i MSD Kolí n              4. Á, B 

 

Besedy v knihovně 

Dě tšká  litěráturě      1.– 5. roc . 

Vznik Č SŘ       9.roc .  

 

Besedy ostatní 

Litěrá rní  pá šmo Ondr ěj Sěkorá (p.Broz )  1.-4.roc . 
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Běšědá š policištkou    Prěvěncě kriminálity  1.-5.roc . 

Poví dá ní  o Krkonoš í ch š Krákonoš ěm   2. B                   

Bězpěc nošt ná intěrnětu – o.š.ÁČET   4.Á,B 

S kodlivošt kour ění  – o.š.ÁČET    5.B 

Něněchmě ši ublí z it – o.š.ÁČET    5.B 

Č áš promě n      6.roc . 

Kolí nšká  šynágogá – zvyky á trádicě Z idu   6.-7.roc . 

Doprávní  bězpěc nošt – VZP    6.roc .                         

Prěvěncě ÁIDS      8.-9.roc . 

Děmokráciě á totálitá     9.roc . 

Protiálkoholní  zá chytná  štánicě   9.roc  

Lá šká áno, dě ti jěš tě  ně    9.roc             

 

Výstavy 

Vy štává drobně ho zví r ěctvá – S tí táry   1.-3.roc . 

Z ivotní  proštr ědí      1.-6.roc . 

Muzěum Kolí n – Zpá tky kě štromu m …..  1.-5.roc  

Vy štává obrázu  Vá clává Řádimškě ho    2.-3-roc . 

Vy štává Stopá – Muzěum Kolí n    5.B,6.-9.roc . 

S vy cárško      8.roc .                                 

 

Exkurze 

Divádlo Kolí n – koměntováná  prohlí dká  2.Č 3.Č 

Exkurzě ZOO Liběrěc                                    pr í rodově dny  krouz ěk  

Plánětá rium Práhá                                        4.- 6.roc ní k 

Exkurzě Horká, 2.c á št                                   4.- 6.roc . 

Exkurzě IQ  párk Liběrěc                             4. Á, 5.Á, 6.Č 

Exkurzě ZOO + DINO Plzěn                         4.Á, 5.Á 

ZOO Práhá -Pr                8.ÁB 

Práhá, Č ěšká  tělěvizě - Z, Č j             6.BČ 

Muzěum štr í brá K. Horá – D             7.ÁB 

Ná rodní  těchnickě  muzěum Práhá – D         8.ÁB 

Práhá – Hrád - D              9.ÁBČ 

Sklá rny Hárráchov                                         4.B, 5.B 

Pomlá zková ní  v Kutně  Hor ě + koměntovány  vy klád 2.Á,Č, 4.B 

Ná fármě  Jánová horá     2. B 
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Projekty celostupňové 

Sportovní  děn      2. – 9.roc . 

Evropšky  děn jázyku      4. – 9. roc . 

Ochráná obyvátělštvá zá mimor á dny ch šituácí   6. – 9. roc . 

Děn vzdě lánošti          6. – 9. roc . 

Čo uz  umí mě                                                         1. -5.roc . 

Zná mě šě návzá jěm     1. – 5.roc .  

Zrcádlá       1. – 5.roc . 

 

Projekty ročníkové a třídní  

Hálowěěn       1.roc . 

Podzim       1.roc . 

Vá nocě       1.roc . 

Zimá       1.roc . 

Mu j šlovní k      1.roc . 

Járo       1.roc . 

Vělikonocě      1.roc . 

Lě to       1.roc . 

 

Děn Zěmě  (ěnvironměntá lní  vy chová)   2.roc .  

Podzim       2.roc . 

Vá nocě       2.roc . 

Járo       2.roc . 

Vělikonocě      2.roc . 

Děn mátěk      2.roc . 

Zví r átá ná fármě      2.roc . 

Pr í rodní  špolěc ěnštvá     2.roc . 

Lě to       2.roc . 

Knihy, iluštrá tor i á iluštrácě    2.roc . 

Krkonoš ě       2. B 

Č í m budu?       2.Č 

Zví r átá vě volně  pr í rodě     2.Č 

Boz ěná Ně mcová      3.roc . 

Kárěl Č ápěk      3.roc . 

Kolí n       3.B, 3.Č 

Obrátlovci,šávci                                              3.Č 
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Lidškě  tě lo                                                       3.Č 

Věšmí r                                                             3.B, 3.Č  

 

Kolí n                                                                4.Á,B 

Zimá                                                                 4.Á 

Ověc ká                                                       4.B 

Kárěl IV.                                                          4.Á 

Járo           4.Á 

Z ivoc ichově , roštliny – lě to                            4.Á 

Děn Zěmě                                                          4.B 

Lě to v pr í rodě                                                   4.B 

 

Prá zdninově  putová ní                                      4. á 5.roc . 

Krájě Č Ř      5.ÁB 

My houšě  ( ÁJ )     5.B 

Stá ty Evropy                                                    5.ÁB 

Our šchool, cláššroom                                    5.B  

Lidškě  tě lo                                                       5.Á 

 

Stárě  pově šti c ěškě      6.roc .      

Mě kky š i       6.roc . 

Hmyz š promě nou dokonálou     6.roc . 

Pu nškě  vá lky      6.roc . 

 

Kyticě       7.roc .     

Ptá ci        7.roc . 

Zá mor škě  objěvy     7.roc . 

      

Poví dky máloštránškě      8.roc .     

Sávci       8.roc . 

     

Poví dky Kárlá Č ápká     9.roc .     

Ně má  báriká dá      9.roc . 

Vodá        9.roc . 

Řopá       9.roc . 

Álkohol,nikotin,drogy     9.roc . 
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Výlety 

Mirá kulum- náuc ny  á zá bávní  párk    1.Á 

Podě brády –Libicě nád Čidlinou   1.B,Č  

S iklu v mly n                                              2.Á,Č 

Zlátě  ná vš í  , Jánová horá ,Svinškě  louz ě, Mědvě dí n   2.B ná S vP 

Mirá kulum- náuc ny  á zá bávní  párk    3.Č 

Louc ěn                                                         4.Á, 5.Á  

Práhá       6.-7.roc .,8.Á,9. Č 

Zbrášlávicě      8.B,9.Á,B 

Kutná  Horá      9.Á 

 

Zájezdy 

Pozná vácí  zá jězd Londy n    8. - 9. tr í dy (vybrání  z á ci) 

 

Školy v přírodě  

Řokytnicě nád Jizěrou     3.Á,B  

Souš , Děšná       5.B, 4.B 

Dolní  Mí šěc ky      2. B 

 

Lyžařský výcvik 

Lyz ár šky  kurz, ktěry  probě hl ná Č ěrně  boudě  v Jánšky ch Lá zní ch, byl urc ěn pro 7. tr í dy. Z á ci 

zí škáli zá klády lyz ová ní  á šnowbordingu. Souc á ští  kurzu bylo i zimní  šouštr ědě ní  z á ku  zě 

šěminá r ě „Átlětiká“, ktěr í  šě v lyz ová ní  i šnowboárdu znác ně  zdokonálili. Toto špojění  bylo 

pozitivní  i vě špoluprá ci á komunikáci mězi dě tmi ru zny ch roc ní ku . 

 

Adaptační kurz 

Kolí n                                                                                    6. roc . 

 

Primární prevence 

Sěmirámiš – 3 x tr í hodinově  bloky   5.Á, 2. štupěn  

 

Ostatní 

Doprávní  hr iš tě      1. – 5.roc . 

Piětní  ákt k uctě ní  gěn. Morá vká   9.ÁČ 
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Volba povolání 

Ná vš tě vá Ú r ádu prá cě     9.ÁBČ,,8.ÁB  

Burzá š kol      9.ÁBČ 

 

Akce pro rodiče, pro veřejnost, pro MŠ 

Běší dká kě Dni mátěk                                       3.Č 

Vá noc ní  běší dká     4.B,5.B 

Vyštoupění  v MS  Bězruc ová                           5.B 

Vyštoupění  v MS  Klubí c ko                             5.B 

Áěrobic – Vyštoupění  Děn zá chráná r u             vybráně  dě ti 1., 2., 5. – 7. roc . 

Zpí vá ní  pro rodic ě – vá noc ní  koncěrt   2.štupěn  

Běší dká pro máminky                                       4.B, 5.B 

Vyštoupění  v MS       flě tná, rěcitácě 1. – 3. roc . 

Vyštoupění  pro rodic ě      flě tná 1. – 4. roc . 

  

SPORT VE ŠKOLE, PŘEHLED SPORTOVNÍCH AKCÍ A JEJICH VÝSLEDKY 

Pr ěšpolní  bě h  okrěšní  kolo   chlápci 4.-5.roc . 1.mí što     

                 dí vky4.-5. roc .  2.mí što 

Sportovní  děn             1.štupěn  

Kinděriá dá                       rěgioná lní  kolo                             1.mí što 

Kinderiáda                     republikové finále Praha         1.místo 

Prěvěntáncup                  okrěšní  kolo                                2.mí što 

McDonáldš’ Čup okrěšní  kolo (1.-3.roc .)  4.mí što 

McDonáld’š Čup okrěšní  kolo (4.-5.roc .)  2.mí što 

McDonáld’š Čup krájškě  finá lě Č ělá kovicě 2.mí što  

Plávěmě š EÚ 

S plhá  cěly  1. Stupěn  

Átlětiká pro dě ti Čhválěticě           3.-5.roc .      

 

EKÁG Brno (Evropškě  dě tškě  átlětickě  hry) 

    3. mí što Morávěc,     4x60 m  

    6.mí što Zru št Jir í   - škok vyšoky  

7.mí što Morávěc Álěš   - 60 m 

9.mí što S rá mková  Gábriělá – oš tě p 

11.mí što Něrádová  Moniká  - 60m 
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Okr. kolo v pr ěšpolní m bě hu 

    1.mí što v jědnotlivcí ch  - Doudová  Kátěr iná,Vějr Ví těk   IV. kát. 

    2.mí što  Mocová  Eliš ká III. kát. 

    4.mí što Ptá c ková  Děnišá III.kát.   

             Druz štvá :   1. mí što dí vky III. á IV.kát.( poštup do krájškě ho kolá) 

 

Krájškě  kolo v pr ěšpolní m bě hu   

7. mí što  dí vky IV.kát.(Doudová  , S rá mková , Pošpí š ilová ,                   

Bukác ová , Dvor á ková ) 

Pr ělouc šká  láťká  

1.mí što Pokorná  Nikolá(8), Morávěc Álěš (8), Hrábá ková  

Micháělá(7), Lěvc í k Ládišláv(7) 

2.mí što Dolějš í  Ánětá(8) 

3.mí što Čhápc á k S tě pá n(9), Ptá c ková  Děnišá(7), Suchá  Nikolá(6) 

Okr.kolo vě florbálu 

    5.mí što   III kát. chlápci 

    5.mí što   IV.kát dí vky  

Okr.kolo v báškětbálu 

    3.mí što  IV.kát .dí vky  

 

Útká ní  športovní ch š kol  

1.mí što dí vky       8.-9. tr í d 

3.mí što chlápci   8.-9 tr í d 

Vá noc ní  láťká – š kolní  kolo 

1.mí što –Pěěrová  Mágdá (6.tr ), Vácěk Luká š  (6),  

Hovorká Michál (7), Pěcinová  Bá rá(7), Morávěc Álěš (8), Pokorná  

Nikolá(8), Něrádová  Moniká(9), Vějr Ví těk(9)  

Kolí nšká  vá noc ní  láťká 

1.mí što – S ědivá  Gábriělá(9) 

2.mí što – Puczěk Tomá š  (6), Pěcinová  Bá rá (7) Pokorná  Nikolá(8) 

    3.mí što – Hruš ká Ádám (7), Koš ťá lková  Klá rá(9) 

Sá lová  kopáná   okrěš 

4.mí što   chlápci IV.kát 

Lyz ár škě  zá vody ná bě z ká ch 

1.mí što  druz štvo Á ( Novotny , S lěchtá, Klěiběrová , Doudová ) 
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Jědnotlivci:     1.mí što Klěiběrová  Nátá liě 

            2.mí što Novotny  Ján 

             4.mí što Doudová  Kátěr iná 

Čhválětická  láťká      

1.mí što    S ědivá  Gábriělá(9.roc .) 

2.mí što    Čhápc á k S tě pá n (9) 

3.mí što    Krá lová  Kátěr iná (9), Pokorná  Nikolá (8), Kopá c ěk 

Vá cláv (8) 

4.mí što    Sotonová  Moniká (6) 

 

Okr.kolo  OVOV       

4.mí što   druz štvo “B” 6.-7.roc       

 

Jědnotlivci:   1.mí što    Vácěk Luká š  (6), Nová c ková  Luciě (6) 

5.mí što    Mocová  Eliš ká (6), Nová ková  Věroniká (6) 

Poštup do krájškě ho kolá:  Vácěk Luká š  (6), Nová c ková  Luciě (6), Mocová  Eliš ká (6),  

                                     Nová ková  Věroniká (6), Pěcinová  Bárborá (7),    

    Pávlí ková  Těrězá (7) 

Krájškě  kolo  OVOV        2.mí što   Nová c ková  Luciě (6), Vácěk Luká š  (6) 

3.mí što   Mocová  Eliš ká (6) 

 

Okr.kolo v miniodbí jěně  III.kát. 

    1.mí što  druz štvo chlápcu  ( Hovorká, Háušěr, Bártoš ) 

3.mí što   druz štvo chlápcu  ( Hějduk, Máchurká, S ědivy , Hábich) 

 

Měziná rodní  zá vody v Mnichově  

2.mí što  Morávěc Álěš  (8)                                    60m 7,61 

2.mí što  Něrádová  Moniká, S ědivá  Gábriělá   4x200m 

3.mí što  Morávěc Álěš , Čáiš Dávid                     4x100m 

4.mí što  Něrádová  Moniká (9)                            škok dálěky  522 cm 

 

Okr.kolo v báškětbálu    

1.mí što   chlápci III.kát. 

3.mí što   dí vky III.kát. 
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Krájškě  kolo v báškětbálu    

5.mí što   chlápci III.kát. 

Ošěcká  láťká 

1.mí što   Pěěrová  Mágdá (6), Pokorná  Nikolá (8), S ědivá  

Gábriělá(9), Čhápc á k S tě pá n (9) 

2.mí što  Sotonová  Moniká(6), Pr í hodá Tomá š (6), Pěcinová  

Bárborá (7), Zru št Jir í  (9) 

3.mí što  Vácěk Luká š (6) 

 

Futurum láťká    2.mí što druz štěv 

1.mí što   Sotonová  Moniká(6), Morávěc Álěš  (8), Zru št Jir í (9), 

S ědivá  Gábriělá(9) 

                2.mí što   Pěěrová  Mágdá(6) 

             3.mí što   Čhápc á k S tě pá n(9), Pokorná  Nikolá (8),   

 Lěvc í k Ládišláv(7)     

 

 

Okr.kolo v átlětickě m c tyr boji  

1.mí što  dí vky  IV.kát. (Něrádová , S rá mková , Doudová , 

Pošpí š ilová , Pokorná ) 

1.mí što  chlápci  IV.kát. (Vějr, Morávěc, Čhápc á k, Zru št, Jělí něk) 

Jědnotlivci: 

1.mí što  Něrádová  Moniká (9), Vějr Ví těk(9)                             

2.mí što  Morávěc Álěš  (8)   

3.mí što   Doudová  Kátěr iná(8),  S tě pá n (9) 

 

Krájškě  kolo v átlětickě m c tyr boji  

7.mí što  dí vky  IV.kát.( Doudová , Pošpí š ilová , Koš ťá lková ,  

Krá lová ,Pokorná )  

Řěpublikově  finálě v átlětickě m c tyr boji  

6.mí što  (Vějr, Morávěc, Čhápc á k, Zru št, Kopá c ěk) 

Jědnotlivci: 

4.mí što Vějr Ví těk(9) 

7.mí što Čhápc á k S tě pá n(9) 

                                     

Okr.kolo v málě  kopáně             1.mí što chlápci IV.kát. 
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Krájškě  kolo v málě  kopáně      7.mí što chlápci IV.kát. 

 

Okr.kolo v Pohá ru rozhlášu št. z áctvá      

1.mí što chlápci 

3.mí što dí vky 

 

Okr.kolo v Pohá ru rozhlášu ml. z áctvá         

1.mí što dí vky á chlápci 

 

Krájškě  kolo v Pohá ru rozhlášu št. z áctvá    

1.mí što chlápci IV.kát 

 

Řěpublikově  por ádí  š kol          9.mí što chlápci IV.kát. 

 

Řěpublikově  finálě v minivolějbálu    

8.mí što druz štěv (Hovorká, Bártoš , Háušěr) 

14.mí što druz štěv (Jí rovšká , Nová ková , Hějduk) 

 

Kolínské sportovní dny   1. místo 

Něju špě š ně jš í  športy: átlětiká, koš í ková , plává ní  

 

Výsledky našich žáků v rámci reprezentace Sokola KOLÍN 

Ú špě chy v oddí lovy ch šoutě z í ch: 

2.mí što ná mištovštví  Č ěch št. z á kyn  (Doudová , S rá mková , Pokorná , Něrádová , Krátochví lová ) 

4.mí što ná mištovštví  Č ěch št. z á ku  (Kupká, Vějr, Čhápc á k, Zru št, Čáiš, Hruš ká, Lěvc í k) 

5.mí što MČ Ř druz štěv št. z á kyn  (Doudová , S rá mková , Pokorná , Něrádová , Krátochví lová ) 

3.mí što ná krájškě m finá lě ml. z áctvá dí věk 

(Sotonová , Pěěrová , Blěhová , Pěcinová , Pávlí ková , Tichá , Suchá , Mocová ) 

3.mí što ná krájškě m finá lě ml. z áctvá dí věk 

(Hějduk, Márěk, Puczěk, Vácěk, Pr í hodá, Vlc ěk, Polá k, Čáiš, Lěvc í k, Hruš ká) 
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Wěbová  prězěntácě & Řozš í r ění  modulu E-š kolá 

Wěbově  štrá nky jšou pru bě z ně  áktuálizová ny á jějich ná vš tě vnošt štá lě štoupá . 

Zá lon šky  š kolní  rok jšmě záznáměnáli 10 778 uniká tní ch ná vš tě v, coz  jě ná ru št o 18,5% oproti 

pr ěděš lě mu roku. 

V rá mci áplikácě Bákálá r i mohou rodic ě pru bě z ně  šlědovát klášifikáci švě ho dí tě tě. Nědě jě šě 

ták álě vě vš ěch rodiná ch. Bě z ně  jě vyuz í vá ná ě-máilová  komunikácě uz ivátělu  rodic -uc itěl-

vědění  š koly. 

Dálš í  vzdě lá vá ní  pědágogicky ch prácovní ku   

V tomto š kolní m rocě byly štánověny priority vzdě lá vá ní  pědágogu : 

š kolění  v pr í rodově dně  oblášti  ( EÚ pění zě š kolá m) 

                 š kolění  v oblášti finánc ní  grámotnošti  ( EÚ pění zě š kolá m) 

  š kolění  v oblášti EVVO 

  š kolění   k ošvojění  mětod hodnocění       

Čělkěm jšmě ná vzdě lá vá ní  vynáloz ily 27 380 Kc  zě štá tní ch proštr ědku  á 6560 Kc  z proštr ědku  

EÚ v rá mci plně ní  projěktu Zkválitně ní  vzdě lá vá ní  ná 7.ZS  Kolí n. 

Č ášto šě ná m štá vá , z ě ná mi pr ihlá š ěně  vzdě lá vácí  ákcě šě někonájí  pro mály  poc ět zá jěmcu , něbo 

ná mi potr ěbná  tě mátá nějšou v nábí dcě. 

Dálš í  vzdě lá vá ní  v rá mci cěloz ivotní ho uc ění   

V tomto š kolní m rocě šě nězu c áštnil z á dny  prácovní k š koly. 

Č ěšká  š kolní  inšpěkcě  

V tomto š kolní m rocě něprobě hlá z á dná  š kolní  inšpěkcě. 
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Kontroly vě š kolě 

11.12.2012 probě hlo vě š kolě kontrolní  zjiš tě ní  Krájškě  hygiěnickě  štánicě, u zěmní  prácoviš tě  

Kolí n, ktěrě  ná zá kládě  podně tu rodic u  prově r oválo „něvyhovují cí “ š átní  proštory. Kontrolá 

škonc ilá zá vě rěm, z ě š átny odpoví dájí  poz ádávku m pr ědpišu .  

Č tvrtlětně  probí hály kontroly hošpodár ění  zě štrány zr izovátělě. Z á dně  zá vády něbyly zjiš tě ny.  

Právidělně  probí há  kontrolá objěktu , ktěrou prová dí  ěxtěrní  prácovní k BOZP  á pán š kolní k. 

Povinně  rěvizě jšou prová dě ny dlě plá nu rěvizí  v pátr ic ny ch těrmí něch. 

Mimor á dně  udá lošti 

31.5.2013 v  rá mci projěktově  dně Ochráná obyvátěl pr i mimor á dny ch udá loštěch probě hlá  

cvic ná  ěvákuácě objěktu  š koly. 
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Hošpodár ění  š koly 

opravy areálu a vybavení školy 

V tomto školním rocě byly prověděny tyto prácě: 

 

Položění zámkové dlážby šk.hřiště     Kč 39 500,-- 

Oprává podězdívky plotu ZŠ      Kč 67 900,-- 

Výměná švítiděl chodbá školy      Kč 31 200,-- 

Výměná umyváděl + bátěrií vě třídách      Kč 109 200,-- 

 

 

Nákup DDHM + OTE 

Skříně- vybávění tříd  27 ks     Kč 121 344,-- 

Nábytěk vybávění ŠD       Kč 50 061,--  

Skládácí koštky – molitán ŠD 2 sady     Kč 41 000,-- 

Lávicě školní   30ks     Kč 118 620,- 

Židlě štávitělné   90ks     Kč 147 960,-- 

Pylonové tábulě+ kěrámické 5 ks     Kč 211 075,-- 

Sědácí šouprávy – chodby 2 x     Kč 51 028,-- 

Monitory LCD   1 ks     Kč  4 000,-- 

Motor Honda – Agzat  1ks     Kč 17 000,-- 

 

Z proštřědků EÚ ŠÁBLONY byly pořízěny: 

 

Fotoápárát Pánášonic  5 ks     Kč 42 215,-- 

Notebook HP   12ks     Kč 318 694,-- 

PC HP 6200   6 ks     Kč 173 238,-- 

Sluchátká Philipš  27 ks     Kč 7 479,-- 

Páměť  Kingšton   20 ks     Kč 30 000,--  
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Vyúčtování státních prostředků 2012 

ÚČELOVÝ 
ZNAK 

UKAZATEL POSKYTNUTO 
K 31.12.2012 

POUŽITO 
K 
31.12.2012 A b 1 2 

  Á.1. Něinvěštic ní  dotácě cělkěm 17 199 653 17 199 653 

  v tom:    

33353 Pr í mě  ná klády ná vzdě lá vá ní  cělkěm 17 177 453 17 177 453 

  z toho:    á) pláty 12 394 418 12 394 418 

                 b) OON 206 720       206 720 

                 c) oštátní  (pojištně  + FKSP + ONIV) 4 576 315 4 576 315 

33018 Prográm inkluz.vzdě l.dě tí  šě šociá l. Zněvy h. 0 0 

33024 Bězplátná  vy uká cizincu  v r. 2012 0 0 

33038 Hodnocění  z á ku  dlě vy šlědku  Exělěncě 0 0 

33122 Prográm šoc. prěvěncě á prěv. kriminálity 0 0 

33163 Prográm protidrogově  politiky  0 0 

33166 Soutě z ě 22 200  22 200 

33435 Zá kládní  vzdě lá vá ní  z á ku  š pošt. ázylántu  0 0 

33457 Ášištěnti pěd. pro z á ky šě šoc. zněvy hod. 0 0 

    

33031 OPVK – EÚ pění zě š kolá m – podporá 1.5 0 0 

33123 OPVK – EÚ pění zě š kolá m – podporá S ábl. 0 0 

    

        

  Á.2. Invěštic ní  dotácě cělkěm 0 0 

      

        

  Á.3. Dotácě cělkěm (Á.1.+ Á.2.) 17199653 17199653 
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Provozní prostředky 2012   PŘÍJMY 

SPECIFIKACE 
PŘÍJMŮ 

NÁVRH 
ÚČTU 

  PLÁN    I. - III. I. - VI.     I. - IX.                      I. - XII. 

  rozvrhu Řozpočět         

PŘÍJMY Z 
PRONÁJMŮ 

603/61 150000 2584 93352 96575 169258 

PŘÍSP.NA 
PROVOZ(RODIČ) 

602/11 295000 124600 124600 294050 265520 

ÚROKY 662/01 20000 5580,77 13302,30 21433 30188,47 

ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ 
FO 

 648/10 30000 0 0 30000 30000 

ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ 
RF 

648/40 20552 0 0 0 22552 

ZÚČT. FONDŮ SD 648/41 78828 78828 78828 78828 78828 

OSTATNÍ VÝNOSY 649/01 20000 0 4350 4750 16750 

OSTATNÍ VÝNOSY 
ODVOD 

VÝTĚŽKU 

649/02 3376 0 3376 3376 3376 

OSTATNÍ VÝNOSY 
POŠK. UČEBNICE 

649/03 9500 0 220 9425 9787 

OSTATNÍ VÝNOSY 
SBĚR PAPÍRU 

649/11 7500 0 0 7630 7630 

DOTACE NA 
PROVOZ 

672/10 3540000 295000 1770000 2655000 3540000 

DOTACE ŠK. 
AKADEMIE 

672/16 10000 0 10000 10000 10000 

DOTACE UČ. POM. 672/18 130000 0 130000 130000 130000 

DOTACE 
KRIMINALITA 

672/19 25000 0 25000 25000 25000 

DOTACE ODPISY 672/17 258000 0 0 0 257854 

PŘÍJMY CELKEM  4597756 606592,77 2253028 3366067 4596743,47 
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Provozní prostředky 2012 NÁKLADY 

SPECIFIKACE 
NÁKLADŮ 

  NÁVRH 
ÚČTU 

   PLÁN     I. - III.     I. - VI.    I. - IX.   I. - XII. 

    rozvrhu Řozpočět         

         

MATERIÁL kánc.potřěby 501/01 90000 23540 30500 47005 83170 

  čišticí proštř. 501/02 70000 14990 19680 34491 51948,85 

  pro údržbu 501/03 25000 1769 5779 6658 18407 

  noviny, čášopišy 501/04 30000 17856 20072 21536 23958 

  učěb.pomůcky 501/05 73000 3110 17831 31762 73362,97 

 pom.ŠD+ŠK 501/06 75000 5509,1 6801 26851 77987,10 

 OTE 501/07 180000 0 0 107364 176912 

  oštátní 501/08 60000 6975 15773 29944 51090,50 

 
 pom.prevence 501/09 25000 0 0 25000 25000 

 učěbnicě – s. dar 501/16 0 0 0 0 2000 

 učěbnicě –úč,dot 501/17 130000 0 33761 87851 130000 

 projěkč.těchniká 501/18 3376 0 3376 3376 3376 

 Čištící proštř. DČ 501/62 3000 0 737 737 1757 

 ENERGIE Elěktrická 502/01 550000 58406 192504 162384 665153 

  Voda 502/02 170000 32769 63858 91923 122508,5 

  Párá 502/03 450000 287759 309667 309667 448545,5 

  Plyn 502/04 10000 0 2213 2213 2213 

  Elěktrická DČ 502/61 5000 0 0 0 4287 

  Vodá DČ 502/62 1500 0 726 726 1131,5 

 Párá DČ 502/63 20000 0 8041 8041 12468,5 

 ÚDRŽBA A OPRAVY Údržbá budov 511/01 400000 8364 39018 374477 376522,2 

  Oštátní údržbá 511/02 30000 3540 10499 11981 18194 

 Údržbá budov DČ 511/61 5000 0 0 0 0 

  Čěštovné 512/02 1000 0 186 186 12626,11 

 Nákl.ná rěprěz. 513/01 2000 111 211 211 605 

 SLUŽBY Odvoz odpadu 518/01 80000 74271 74271 74271 74271 

  Revize 518/02 45000 0 0 6000 35116 

  Poštovné 518/04 8000 2660 3747 4285 6799 

  Telefony 518/05 60000 15140,85 30287 43941 58417,35 

  Oštátní 518/06 180000 45119,7 83995 106727 158477,3 

 Software 518/07 80000 25835 30190 33070 72903 
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  Školění – provoz 518/08 10000 750 2450 2450 5100 

. Správá šítě 518/09 150000 36804 68844 108264 141924 

 Intěrnět.připoj. 518/10 25000 6540 13080 19620 26160 

 Bank. poplatky  518/11 5000 0 1965 3200 5483 

 Dotácě šk.ákád. 518/17 10000 0 10000 10000 10000 

 Služby ŠD+ŠK 518/20 20000 2750 3750 4250 6500 

 Zám. Strávné 518/26 105000 30983 59222 69257 100915 

 Poštovné DČ 518/64 0 0 60 60 100 

MZDOVÉ NÁKLADY Fond odměn 521/15 30000 0 0 30000 30000 

 Hrubé mzdy DČ 521/61 35000 8835 17457 24628 33250 

ZÁK. SOC. POJ.  Odvody SP-FO 524/03 7500 0 0 5000 7500 

 
 Odvody ZP-FO 524/13 2700 0 0 1800 2700 

 Odvody SP-DČ 524/60 9000 2208 4362 6154 8308 

 Odvody ZP-DČ 524/61 3000 795 1572 2218 2995 

JINÉ SOC. POJ. Odvody Koop.FO 525/02 150 0 0 126 126 

 Odvody Koop DČ 525/60 150 37 73 103 139 

ZÁK.SOC.NÁKL. Odvody FKSP FO 527/03 300 0 0 300 300 

 Odvody FKSP DČ 527/60 350 88 174 246 333 

JINÉ VÝDAJE Pojištné 549/01 36000 35719 35719 35719 35719 

PLAV.PROVOZ.NÁKL Provoz plávání 549/03 8500 8200 8200 8200 8200 

 Řěprěz. školy 549/04 5000 0 0 0 1925 

 PN SD – 2011/12 549/09 42120 42120 42120 42120 42120 

PLAVÁNÍ MZD. N. MN SD – 2011/12 549/19 36708 36708 36708 36708 36708 

ODMĚNY Odměny žáci 549/11 7500 0 1510 4462 4462 

 Odvod ÚP 549/12 0 0 0 0 1221 

ODPISY DHM 551/01 91000 22462,75 45279 68094 90910 

 Budovy 551/02 258000 284043 64463,50 128927 193391 

 Áltán 551/03 22000 5553 11106 16659 22212 

NÁKLADY Z DDM Náklády z DDNM 558/01 0 0 0 0 0 

 Náklády z DDHM 558/03 589859 0 79727 207181 631993,4 

 Nákl. Z DDHM ŠD 558/04 210000 0 79727 299338 768698,1 

NÁKLADY CELKEM   4597756 933761,90 1576028 2645045 4467122,52 
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Stav a čerpání fondů 2012 

 

  

      HV 2011 

FONDY stav k 1.1.2012 I. - III. I. - VI. I. - IX. I. - XII. r.2011 rozděl.do F. 

              

FOND REZERVNÍ 

 

 

 

317177,82          436285,96   

Z KLADNÉHO HV        

K 31.3.2012   753463,78           

K 30.6.2012     753463,78         

K 30.9.2012       753463,78       

K 31.12.2012         732911,78     

        

FOND REZERVNÍ 1278485,40       

Z OSTAT. TITULŮ        

K 31.3.2012  410560,40      

K 30.6.2012   56648,40     

K 30.9.2012    2000,00    

K 31.12.2012     754341   

        

F. REPRODUKCE 1435979,68             

K 31.3.2012   1528458,93           

K 30.6.2012     1621291,18         

K 30.9.2012       1714123,433       

K 31.12.2012         1232998,68     

        

FOND ODMĚN 43000,00          60000   

K 31.3.2012   103000           

K 30.6.2012     103000         

K 30.9.2012       73000       

K 31.12.2012         73000     

FONDY CELKEM  2795483,11 2534403,36 2542587,21 2793251,466     
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Řozvojově  á měziná rodní  prográmy 

V lětoš ní m rocě jšmě pokrác ováli v rěálizáci projěktu z OP VK – IP oblášti podpory 1.4 – unit 

coštš: Zkválitně ní  vzdě lá vá ní  ná 7. ZS  Kolí n (zkrá cěně  á něoficiá lně : Projěkt EÚ pění zě š kolá m). 

Do koncě c ěrvná jšmě dokonc ili vš ěchny vy štupy. V rá mci individuálizácí  jšmě oduc ili v rá mci 

dvoulětě ho projěktu cělkěm 864 hodin. Náš i pědágogově  vytvor ili, ově r ili á v budoucnu budou 

vyuz í vát 1 140 digitá lní ch uc ěbní ch pomu cěk. Kromě  toho jšmě dovybávili š kolu notěboky, 

poc í tác i, dátáprojěktory á fotoápárá ty.(viz.kápitolá Hošpodár ění  š koly). 

Do br ězná jšmě špoluprácováli jáko pártněr i  š finánc ní m podí lěm  šě Zá kládní  š kolou Mošt 

ná projěktu  „Řu štová  škupiná ná ZS  II.“Projěkt byl ukonc ěn v br ěznu 2013. 

Jěho zhodnocění  jě obšáz ěno v kápitolě Primá rní  prěvěncě. 

Gránty 

MÚ  Kolí n 

Zí škány ch 25.000,- Kc  bylo pouz ito ná ná kup gymnáštickě ho koběrcě á šády florbálovy ch 

hokějěk. 

MS MT 

Těnto rok jšmě o gránt něz á dáli z du vodu něpodpor ění  náš í  lon škě  grántově  z á došti ná š kolění  

pědágogicky ch prácovní ku  ná tě má Klimá á ká zěn  vě tr í dě .  

KÚ  Str ědoc ěškě ho krájě, odbor š kolštví , Fond športu volně ho c ášu á primá rní  prěvěncě  

Těnto rok jšmě o gránt něz á dáli z du vodu opákováně ho něpodpor ění  náš ich grántovy ch z á doští  

od roku 2010. 

Spoluprá cě š pártněry 

Vě š kolě prácujě zá kládní  orgánizácě Č MOS prácovní ku  vě š kolštví . 

Dálš í  pártněr i: Mě Ú  Kolí n,  SOKOL Kolí n (átlětiká),  Č ěšky  átlěticky  šváz,  5. Zá kládní  š kolá MOST, 

Sěmirámiš o.š. Mládá  Bolěšláv, Hášic šky  zá chránny  šbor Kolí n, BESIP – š kolění  dě tí , ákcě  

ná doprávní m hr iš ti, Mě štšká  knihovná Kolí n – orgánizácě běšěd pro dě ti, JÚNÁ K – šváz škáutu  

á škáutěk Č Ř, 1.štr ědiško Kolí n, L ázáriá nšká  pomoc-rěcěptoriě, Protiálkoholní  štánicě Kolí n, 

Zdrávotnická  zá chránná  šluz bá Kolí n, Ú r ád prá cě Kolí n, Muzěum Kolí n, o.š. ÁČET. 
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Sponzor i š koly 

 

Sponzoršky  dár         10 000,- pro 5. B od p. Michálá Sláví c ká 

                   1 000,- pro 6.Č od pání  Jány Jí rovškě     

                                         2 000,- pro Klub kěrámiky od pání  Jány Jí rovškě      
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PŘ I LOHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitělně  pr ědmě ty  2012/ 2013 

Sěznámy z á ku  9. tr í d 

Ákcě DVPP vě š kolní m rocě 2012/ 2013 

  



                   PŘÍLOHY 

Vy roc ní  zprá vá š koly                                                                   Strá nká 46  

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2012/2013 

 

6.Á, B, Č Átlětiká 

  Sěminá r  - ánglicky  jázyk 

  Sěminá r  ětická  vy chová 

  Sěminá r  z pr í rodopišu 

 

7.Á, B  Átlětiká 

  Sěminá r  z dě jěpišu 

  Tvorbá c ášopišu 

Sěminá r  vy tvárně  těchniky 

Sěminá r  - ně měcky  jázyk 

  Drámátická  vy chová 

 

8.Á, B  Átlětiká 

  Sěminá r  informátiká 

Sěminá r  finánc ní  grámotnošt 

Sěminá r  poc í tác ová  gráfiká 

Sěminá r  - ně měcky  jázyk 

 

9.Á, B, Č Átlětiká 

  Sěminá r  z c ěškě ho jázyká  

  Sěminá r   - ně měcky  jázyk 

  Sěminá r   vy tvárně  těchniky 

  Sěminá r  ětická  vy chová 
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SEZNAMY ŽÁKŮ 9.TŘÍD 

 

   

9.A - Mgr. Jitka Vaňková 9. B - Mgr. Martina Hořejšová 9. C - Jana Zápotočná 

   

Dudá Mirošláv Klouc ěk Michál Čěpěk Micháěl 

Hnilic ká Miloš  Kubí c ěk Tomá š  Doudá Vojtě ch 

Holěc ěk Mártin kupká Luká š  Hámpl Dániěl 

Hu blěr Filip Ně měc Pátrik Horní c ěk Jákub 

Knytl Vá cláv S ědiná Řáděk Čhápc á k S tě pá n 

Kr ivká Pátrik Vinopál Dominik Jělí něk Jir í  

Kukál Dávid Ándrlová  Károlí ná Poklop Luká š  

Lěv Luká š  Blěhová  Nikolá Prokopěc Pávěl 

Prochá zká Mártin Jándá ková  Simoná Vějr Ví těk 

Smolí k Tomá š  Járolí mová  Álěná Zru št Jir í  

S ědá Ondr ěj Jělí nková  Simoná Dáutovšká  Ánětá 

Bohá c ová  Micháělá Klěpětková  Vándá Hánoušková  Ánná 

Bukác ová  Těrězá Krá lová  Kátěr iná Holovšká  Micháělá 

Čhálupová  Pětrá Lěbědová  Ádě lá Kvášnic ková  Krišty ná 

Koš ťá lová  Klá rá Něrádová  Moniká Modrová  Kátěr iná 

Nětí ková  Ádě lá Nykodymová  Ádě lá Novotná  Micháělá 

Novotná  Dominiká S ědivá  Gábriělá Ř ězní c ková  Ádě lá 

Polá c ková  Eliš ká Váš í c ková  Sá rá Tomá nková  Eliš ká 

Slězá c ková  Károlí ná Věšělá  Jáná Zájí c ková  Kátěr iná 

Vondrá c ková  Nikolá  Zborní ková  Z ánětá 

Zádráz ilová  Nikolá   
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AKCE DVPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ 2013 

 

Pr ěvrá tilová  Jir iná Ják vyprácovát individuá lní  vzdě lá vácí  plá n 

Hovorková  Libuš ě Sěminá r  Smárt Notěbook - Podporá intěráktivní  vy uky 

Řyš á nková  Lěnká Sěminá r  Smárt Notěbook - Podporá intěráktivní  vy uky 

Tomšová  Nádě z dá XII. Str ědoc ěšká  mrkvová  konfěrěncě 

Strějc ěk Pětr S kolšká  lěgišlátivá - áktuá lní  změ ny 

Čindrová  Milošlává Ják vyprácovát individuá lní  vzdě lá vácí  plá n 

Strějc ěk Pětr Řozvoj š koly v kontěxtu rěformy vzdě lá vá ní  

Ván ková  Jitká Finánc ní  grámotnošt - Fináncě v práxi 

Glánz Milán Finánc ní  grámotnošt - Fináncě v práxi 

Ván ková  Jitká Tvorbá á vyuz ití  prězěntác ní ch prográmu  vě vy ucě mátěmátiky 

Pošpí š ilová  Háná 7Á-7x o álěrgii á áštmátu vě š kolě 

S lězová  Vláštá 7Á-7x o álěrgii á áštmátu vě š kolě 

Mártí nková  Hělěná 7Á-7x o álěrgii á áštmátu vě š kolě 

Strějc ěk Pětr Prá vní  ná lěz itošti v oblášti rizikově ho chová ní  dě tí  á mlá děz ě 

Scho n Vá cláv Prá vní  ná lěz itošti v oblášti rizikově ho chová ní  dě tí  á mlá děz ě 

Litěrová  Zuzáná Podporá mátěmátickě  grámotnošti ná 1. štupni 

Vobor ilová  Dágmár Zdrávotní k zotávovácí ch ákcí  

Věšělá  Věroniká Zdrávotní k zotávovácí ch ákcí  

Č ěrná  Bárborá Zá kládní  normá zdrávotnicky ch ználoští  

Dlouhy  Řáděk Zá kládní  normá zdrávotnicky ch ználoští  

Dlouhy  Řáděk Ánglic tiná pro 2. štupěn  

Hor ějš ová  Mártiná Ánglic tiná pro 2. štupěn  

Č ěrná  Bárborá Ánglic tiná pro 2. štupěn  

Voká lová  Mártiná Hěrní  áktivity v c ěškě m jázycě 

Dolěz álová  Bárborá Hěrní  áktivity v c ěškě m jázycě 

Tomšová  Nádě z dá Konfěrěncě š kolá rozví jějí cí ch ěnvironměntá lní  vy chovu 

Tomšová  Nádě z dá Pr ěmy š lí mě, tvor í mě á objěvujěmě v mátěmáticě 

Motá ková  Vě rá Konfěrěncě pro uc itělě 1. štupně  

Hubá c ková  Hělěná Konfěrěncě pro uc itělě 1. štupně  

Jěr á bková  Řěnátá Podporujěmě pr í rodově dnou grámotnošt z á ku /Úc í mě šě v ZOO 

Řyš á nková  Lěnká Botánická  záhrádá jáko mí što pro vzdě lá vá ní  z á ku  

Kádlěcová  Jáná Intěráktivní  tábulě vě vy ucě pr í rodově dny ch pr ědmě tu  

Jěr á bková  Řěnátá Podporujěmě pr í rodově dnou grámotnošt z á ku /Botánická  záhrádá 

Hubá c ková  Hělěná Mátěmátickě  proštr ědí , Kroková ní  á Schody 
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Konválinková  Evá Mátěmátickě  proštr ědí , Kroková ní  á Schody 

Čilová  Evá Mátěmátickě  proštr ědí , Kroková ní  á Schody 

Pošpí š ilová  Háná Pr ěmy š lění  á mátěmátiká 1 áněb něbojmě šě uc it jinák 

Tomšová  Nádě z dá Pr ěmy š lění  á mátěmátiká 1 áněb něbojmě šě uc it jinák 

Řyš á nková  Lěnká Pr ěmy š lění  á mátěmátiká 1 áněb něbojmě šě uc it jinák 

Horová  Vláštá Pr ěmy š lění  á mátěmátiká 1 áněb něbojmě šě uc it jinák 

Konválinková  Evá Pr ěmy š lění  á mátěmátiká 1 áněb něbojmě šě uc it jinák 

Holovšky  Řáděk Pr ěmy š lění  á mátěmátiká 1 áněb něbojmě šě uc it jinák 

Litěrová  Zuzáná Pr ěmy š lění  á mátěmátiká 1 áněb něbojmě šě uc it jinák 

Věvěrková  Máriě Pr ěmy š lění  á mátěmátiká 1 áněb něbojmě šě uc it jinák 

Hubá c ková  Hělěná Pr ěmy š lění  á mátěmátiká 1 áněb něbojmě šě uc it jinák 

Motá ková  Vě rá Pr ěmy š lění  á mátěmátiká 1 áněb něbojmě šě uc it jinák 

Čindrová  Milošlává Pr ěmy š lění  á mátěmátiká 1 áněb něbojmě šě uc it jinák 

S máhělová  Lěnká Pr ěmy š lění  á mátěmátiká 1 áněb něbojmě šě uc it jinák 

Hovorková  Libuš ě Pr ěmy š lění  á mátěmátiká 1 áněb něbojmě šě uc it jinák 

Čilová  Evá Pr ěmy š lění  á mátěmátiká 1 áněb něbojmě šě uc it jinák 

Horová  Vláštá Pí šmo Čoměniá šcript 

Motá ková  Vě rá Pí šmo Čoměniá šcript 

S máhělová  Lěnká Ják vyzrá t ná c těná r škou grámotnošt 

 

 


