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Výroční zpráva ZŠ Choltice za školní rok 2012 – 2013
1/

Základní škola Choltice, Lipoltická 245

- zřizovatel :
-telefon :
-e- mail :
-stupeň organizace:
-právní subjekt:
- zařazení do sítě škol:
-počet tříd:
-počet žáků ke dni 30.9.2012
-součásti školy:
-ředitel školy:

533 61

městys Choltice
466 972 176
zs.choltice@volny.cz
úplná základní škola
od 1.7. 1994
26. 3. 1996
11
239
školní družina
školní jídelna
Mgr. Aleš Kalina

2/ Školská rada
Zřízena podle § 167 zákona 561/ 2004/ školský zákon/ ve znění pozdějších
předpisů:
Složení: za zřizovatele
Mgr. Jan Pavlík
předseda
Mgr. Zuzana Dušková
za ped. pracovníky
Mgr. Soňa Blažková
místopředseda
Mgr. Ivana Benešová
za zákonné zástupce žáků
p. Petra Joštová
p. Vítězslava Stodolová
Školská rada pracovala podle celoročního plánu práce a termínů schůzek, dle
potřeby byl zván na schůzky zástupce vedení školy k projednání aktuálních
otázek z oblasti výchovněvzdělávacího procesu a personálního zabezpečení
školy.

2

3/ Vzdělávací program
Vzdělávání žáků probíhalo podle vzdělávacího programu ZŠ Choltice
„Učíme se pro život“

K doplnění hlavního učebního plánu byly žákům nabídnuty volitelné předměty:
Dramatická výchova
Anglický jazyk
Cvičení z českého jazyka
Příroda a já
Pohybová výchova
Sportovní hry
Technické činnosti
Seminář a praktika z fyziky
Cvičení z anglického jazyka
Francouzský jazyk
Zdravověda
Finanční matematika
Historický seminář
Informatika
Praktika ze zeměpisu
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4/ Údaje o pracovnících školy

p. Jméno
č. pracovníka

praxe zařazení dat.nar. dosaž.
(let)
kvalifikace

01 Kalina
Aleš
02 Benešová
Ivana
03 Blažková
Soňa
04 Bornová
Regína
05 Bukáčková
Monika
06 Danihelková
Jitka
07 Dvořák
Vladimír
08 Jozífová
Vlasta
09 Lacko
Richard
10 Lichnovská
Vlad.
11 Machová
Alena
12 Nešetřilová
Lenka
13 Nevečeřalová
Eva
14 Ošlejšková
Hana
15 Podvolecká
Petra
16 Sedláčková
Iva
17 Soldánová
Pavlína
18 Špilínková
Božena
19 Vejběrová
Vlasta

nad
27
do 27

ředitel zš

24.12.52

VŠ-PF HK

Z-TV

uč.

11.04.62

VŠ-PF HK

1.st.

do 27

uč.

15.01.65

VŠ-PF HK

D-Pg

do 6

asist.
pedagoga
uč.

06.07.65

SOÚO Pce

09.02.74

VŠ-PF Pha

rekvalif.
asist.pedag.
1.st.

nad
27
do 27

uč.

29.04.53

VŠ-PF HK

1.st.

uč.

03.07.60

Z, Pg.

nad
27
do 12

z.ř.š.

17.02.59

VŠ Košice,PF
H.K.
VŠ-PF HK

D-Pg

uč.

26.09.80

VŠ-PF HK

F-ZTsD

do 27

ved.vych.

25.05.57

VŠZ Brno

ing,Pg

do 6

uč.

23.08.83

VŠ – PF ČB

Čj-OV

Do 12

uč.

05.11.82

VŠ- PF Brno

1.st.

do 19

uč. /MD/

17.07.77

VŠ-PF HK

ČJ-OV

do 27

uč.

14.12.65

VŠ-PF HK

Př-Pg

do 19

uč.

08.08.71

VŠ-PF Brno

ČJ-VV

do 12

uč.

20.05.76

ČJ-Franc.

do 12

uč./MD/

26.10.81

Jihočeská
univerzita Č.B.
VŠ-PF Brno

1.st.

nad
27
nad
27

uč.,VP

22.04.58

VŠ-PF Pha

M-Ch

uč.

29.09.54

VŠ-PF HK

1.st.

do 19

aprobace

20 Vyhnálková
Zuzana
21 Zálabská
Dagmar
22 Zářecká
Markéta
23 Augustinová
Jana
24 Fofoňková
Olga
25 Frýdová
Jindřiška
26 Husáková
Marie
27 Kuchaříková
Hana
28 Mikulášiková
Zdeňka
29 Svobodová
Václava
30 Škoudlínová
Lenka
31 Vyhnálek
Tomáš

do 19

uč.

06.05.75

VŠ-PF Ún/L

1.st.

nad
27
Do 19

uč.

16.11.56

VŠ-PF HK

1.st.

vychov.

01.05.72

SEŠ Pce, PF Pha

Pg

xxx

vedoucí
šk.jídelny

28.11.66

SPŠ potr.

xxx

ukliz.

10.05.64

SOU

xxx

ekonom.

24.03.73

SEŠ

xxx

ukliz.

09.12.55

SOU

xxx

09.07.76

SOU

xxx

pom.kuch
.
ukliz.

01.06.54

SOU

xxx

ved.kuch.

02.09.61

OU

xxx

kuchařka

23.01.83

SOU

xxx

školník

31.08.74

SOU

Ke dni 16.6.2013 ukončil na vlastní žádost pracovní poměr Ing. Vladimír
Dvořák.

5/ Údaje o přijímacím řízení
Do první třídy nastoupilo : 38 žáků
Odklad školní docházky:
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6/ Výsledky vzdělávání žáků
Viz příloha.
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7/ Prevence sociálně- patologických jevů
Realizace Minimálního preventivního programu ve šk.roce 2012-2013
Preventivní práce na naší škole se odvíjí od Metodického pokynu MŠMT
k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí,žáků a studentů ve
školách a školských zařízení.....ze dne 16. října 2007.
Preventivní práce zabývající se protidrogovou činností na naší škole se
zaměřuje na rodiče a rodinu, poukazuje na kladné a pozitivní vzory, odmítá
násilí mezi žáky a podporuje zdravý životní styl.
Naše škola:
− informuje rodiče o svých záměrech a výsledcích (třídní schůzky)
− je ve spojení s pedagogickou poradnou v Pardubicích
− snaží se o svou propagaci v místě (vývěska u úřadu městyse)
− informace na internetových stránkách školy
− snaží se vytvářet podmínky pro zájmovou činnost (zájmové kroužky)
− vytváří podmínky k aktivitám žákům(soutěže, výzdoba školních prostor)
− podporuje účast žáků při reprezentaci školy
− snaží se aplikovat formy zdravého životního stylu.
Přednášky a besedy:
1. Návštěva DROP-IN centra v Praze – prosinec 2012 - 9. tř. – pro malý zájem
žáků se neuskutečnila
2. Přednáška Láska ano,děti ještě ne-sex.výchova - 12.12. 2012- 8.a 9. třídy
MUDr.Kovář-CAT Ostrava,uskutečněno v KD Hronovická-Pce
3. Besedy s Městskou policií Přelouč - 1.- 9.tř.- proběhly dle rozpisu
4. Beseda s lektorkou společnosti Procter-Gamble - Čas proměn -sex.vých.pro žákyně 6. tříd y – červen 2013, zatím rozdány dívkám balíčky obsahující
brožurku,menstruační kalendář a vzorky hygienických potřeb
Žáci 9. třídy se zúčastnili soutěže Právo na každý den , postoupili do
krajského kola .
5. Naše škola byla zaregistrována do projektu Drogy trochu jinak – interaktivní
výukový program (Česká asociace školních metodiků prevence, registrační
kod do projektu je : prev11ence).
6. Účast na besedě Řekni drogám ne! V KD Dubina Pce - 6.a 7.třída 29.10.2012
pořádaná VZP – Medea Kultur
Mgr. Špilínková Božena
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8/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Základní škola realizovala systém vzdělávání podle dlouhodobého plánu, který
vymezuje základní zaměření a oblasti.
Krátkodobé plány nemělo smysl zpracovávat neboť jsme museli průběžně
reagovat na finanční možnosti a tak, jak nám situace dovolovala, jsme
obsazovali jednotlivé vzdělávací akce.

Přehled vzdělávacích akcí, kurzů, školení u jednotlivých pracovníků.
Mgr. Božena Špilínková
-Primární prevence rizikového chování žáků CCV Pce centrum Jezerka-Seč
-Webinář- finanční gramotnost
-Celoroční metodické semináře pro výchovné poradce pořádané PPP Pardubice
Mgr. Vlasta Jozífová
-SMART konference v Krouně
-Webinář / čtenářská gramotnost,Power-point,Excel, informatika na 1. stupni /
- cyklus vzdělávání pro zástupce ředitele škol
NIDV Pce
Mgr. Ivana Benešová
-Dlouhodobý kurz- „Práce s tělovými prožitky“

Brno

Mgr. Aleš Kalina
-Agrese a agresivita dětí

CCV Pce

Mgr. Soňa Blažková
-Angličtina pro 2. stupeň

2x

CCV Pce

Mgr. Vlasta Vejběrová
-Výtvarné proměny odpadových materiálů

CCV Pce

Ing. Vladimíra Lichnovská
-Nová cesta k léčbě šikany

CCV Pce

Mgr. Hana Ošlejšková
-ŠVP- změny, úpravy
-Geovědy, /geologický seminář/ Chrudim

NIDV Pce
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p. Markéta Zářecká
-Dlouhodobý kurz keramiky

CCV Pce

p. Jindřiška Frýdová
-Webinář – Excel, Vema
-Mzdy a odměňování pedagogických pracovníků
Mgr. Petra Podvolecká
-Výtvarné proměny odpadových materiálů

Mgr. Iva Sedláčková
-Standardy v cizím jazyce
- Francouzština hrou

CCV Pce

NIDV
AFP-francouzská aliance

Mgr. Lenka Nešetřilová
-SMART konference v Krouně
p. Regina Bornová dokončila kvalifikační studium pedagogiky pro pedagogy
volného času / akreditace MŠMT č.j. 10 964/2011-25-167/
Semináře,školení – finanční výdaje :
THP:
- školní stravování,hygiena
- právní předpisy ve školství
- projekt EU

1.300,-1.000,-300,--

Pedagog.:
- finanční gramotnost
- integrace autisty
- výtvarná vých,keramika
- AJ
- Francouzština
- šikana,výchovné porad.
- ŠVP
- PowerPoint,Excel ve výuce

900,-490,-2.250,-1.600,450,-1.000,-200,-900,--

CELKEM

10.390,-- Kč
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9/ Kontrolní činnost
20.2. 2013 - kontrola finanční komise úřadu městyse Choltice zaměřená na
hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele.
Závěr: kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky
5.-7.6. 2013 – kontrolní činnost České školní inspekce
/ inspekční zpráva, ve které jsou konstatovány klady v práci školy
a některé nedostatky ve vedení dokumentace je k dispozici v
ředitelně školy, nedostatky byly odstraněny k začátku nového
školního roku/

Hospitační činnost:
Ve školním roce 2012/13 bylo uskutečněno 20 hospitací ve vyučovacích
hodinách.
Hlavní sledované oblasti:
-plnění školního vzdělávacího programu
-zapojení žáků do výuky, motivace
-formy a metody práce učitele
- klima třídy
-způsob klasifikace
-užití didaktické techniky
-práce s integrovanými žáky
Samostatně byly hodnoceny 1. třídy.
Sledované oblasti:
- žáci s velmi dobrým prospěchem
- slabší žáci, důvody neúspěchu
-kázeňské problémy a opatření
- spolupráce s rodiči
- předpokládané vývojové poruchy učení, spolupráce s PPP Pardubice

Hospitace provedli: Mgr. Aleš Kalina - ředitel školy
Mgr. Vlasta Jozífová -zástupkyně ředitele
Mgr. Vlasta Vejběrová- vedoucí učitelka 1. stupně
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10/ Údaje o hospodaření školy

Finanční prostředky ze státního rozpočtu (v tis. Kč) – r. 2012

Příjmy c e l k e m
9.802.
1. Dotace platy, odvody,ONIV 9.536.
2) Dotace EU
266.

Výdaje c e l k e m
platy
odvody ,FKSP
učebnice,pomůcky
školení,cestovné
zák.poj.,plavání, DNP
1.tř.
EU – mzdové nákl.

9.802.
6.988.
2.446.
13.
26.
49.
14.
266.

Finanční prostředky zřizovatel,ostatní (v tis.Kč) – r. 2012
Příjmy c e l k e m

3.081.

1.
2.
2.
4.
5.
6.

2.130.
15.
12.
824.
42.
58.

Dotace provozní
Dotace na podporu sportu
Ost.výnosy (úroky,poškoz.majetek,dary)
HČ ŠJ, ŠD
čerpání fondu odměn
čerpání rezervního fondu
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Výdaje c e l k e m

3.081.

Materiál ZŠ,ŠD,ŠJ
Energie,voda
Opravy
Režie ( telef.,cest.,pošt,.plavání.,…)
Ostatní náklady (popl.,pojistné,ZPS…)
DPP,mzdy ŠJ +odv., FO
Odpisy
Sportovní akce

1.116.
938.
346.
399.
43.
178.
46.
15.

Výsledek hospodaření HČ
0 Kč
======================================

Doplňková činnost r. 2012

Kroužky:
Příjem
Výdaje
Materiál
Mzdy,odvody
Režie
/energie,služby…/
Celkem

Pronájem:

ŠJ (obědy):

88.

110.

227.

11.
50.
30.

0.
58.
48.

104.
92.
28.

-3

+4

Výsledek hospodaření DČ
+4 tis. Kč
======================================

+3
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Zájmové kroužky ve školním roce 2012-2013

Zvláštní TV
Aj1
Aj2
Dramatický
Florbal
Florbal ,
míč.hry
Diskotance
Keramika 1,2
Badminton
Basketbal 1,2
Aj dospělí 1,2
Němčina
Douč. Matem.
Celkem:

Benešová
Bukáčková
Bukáčková
Bukáčková
Kalina
Lichnovská

9
14
6
12
8
24

Jozífová Š.
Zářecká
Lichnovská
Nešetřilová
Sedláčková
Jozífová V.
Jozífová V.

8
26
9
20
16
3
3
158 členů

Významnější výdaje v rámci oprav a rekonstrukcí r. 2012, např.:
oprava odpadů,el.vedení ŠJ
13.tis.
nákup lednice,škrabky brambor,nádobí ŠJ 63 tis.
pracovní stůl,bojler,stolové desky ŠJ
32 tis.
výměna baterií
35.tis.
průběžné opravy odpadů WC
52 tis.
výměna lina v učebně fyziky
54.tis.
rekonstrukce osvětlení v učebnách
100.tis.
příprava nového odd. ŠD
40.tis.
přístřešek na kola
13.tis.
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11/ Rozvojové a mezinárodní programy
Dne 21.3. 2013 byla podepsána dohoda o spolupráci na základě operačního
programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost,zvyšování kvality ve
vzdělávání“ mezi ZŠ Choltice a Gymnasiem a Střední odbornou školou
Přelouč. Jejím cílem je podpora přírodovědného a technického vzdělávání na
základních a středních školách. V rámci projektu umožní střední škola žákům
naší základní školy absolvovat svoji výuku v laboratořích gymnasia a dílnách
střední odborné školy pod vedením vyučujících gymnasia a střední odborné
školy Dále zajistí Gy a Soš Přelouč našim žákům odborné exkurze.

12/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.
Pro dospělé účastníky organizovala škola kurz němčiny, který navštěvovali 3
posluchači, a kurz angličtiny, kde se vzdělávalo 16 osob.

13/ Předložené projekty financované z jiných zdrojů
27.3. 2013 byl předložen projekt s názvem „ Zavádění druhého cizího jazyka
do výuky ZŠ od školního roku 2013-2014. Účelem projektu bylo materiální
zajištění výuky 2. cizího jazyka, nákup učebnic, výukových programů atd.
Adresátem projektu byl podnik Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106,
Hradec Králové.
Škola obdržela dotaci ve výši 10 000 Kč na výše uvedený účel projektu.
Na konci školního roku se uskutečnila ve škole velká sportovní akce pro žáky
1. stupně v atletických disciplínách. Pro nepřízeň počasí byla nakonec přeložena
do tělocvičny, to však nic neubralo na soutěžním nadšení dětí.
Částkou 5 000 Kč podpořil sportovní akci Pardubický kraj a 2.500 Kč městys
Choltice.
Průběžně probíhal projekt“ EU peníze do škol“. Byla dokončena tvorba
digitálních učebních materiálů-DUM, zakoupena interaktivní tabule v hodnotě
79.000 Kč, která byla také částečně hrazena z prostředků EU a odevzdána
předposlední monitorovací zpráva.
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14/ Hodnocení výchovného poradenství
V tomto školním roce spolupracovaly v oblasti vých.poradenství na naší škole:
Mgr. Božena Špilínková-výchovná poradkyně
Mgr. Ivana Benešová , Mgr. Dagmar Zálabská , Mgr. Vlasta Vejběrová , Mgr.
Božena Špilínková - dyslektické asistentky na 1. a 2. stupni ZŠ
Regina Bornová – asistent pedagog a osobní asistent u žáka 2. ročníku
Do školy dojížděla jedenkrát za měsíc PhDr. Karin Šuchová , zastávala funkci
školního psychologa , je pracovnicí PPP v Pardubicích .
Mgr.Božena Špilínková zastávala funkci protidrogového preventisty.
Hodnocení práce dyslektických asistentek a integrovaní žáci
Ve školním roce 2012-2013 bylo zařazeno do integrace 9 žáků 1. stupně a 9
žáků 2. stupně, celkem 18 žáků . Žák 2. třídy pracoval s pomocí asistentky
pedagoga. Integrace tohoto žáka je zajištěna s SPC Svítání . Dle paragrafu 18
byli zařazeni 2 žáci , kteří se vzdělávají dle individuálních vzdělávacích plánů ,
oba byli žáky 5. třídy .
V květnu 2013 domluvil ŘŠ schůzku s Mgr. Kostkou ze Speciální školy pro
zrakově postižené z Moravské Třebové ohledně rady,jak pomoci žákyni se
zrakovým postižením při výuce , popř. pomoci s vytvořením IVP pro příští
školní rok.
Všem integrovaným žákům byla věnována individuální péče ve všech
vyučovacích hodinách.V průběhu roku se počet integrovaných žáků měnil.

Do PPP v Pardubicích bylo zasláno 13 žádostí o vyšetření.
Spolupráce s PPP
Po celý školní rok probíhala spolupráce s PPP v Pardubicích a střediskem
v Přelouči.
Rodiče s žáky měli možnost jedenkrát měsíčně navštívit a konzultovat své
problémy se školní psycholožkou PhDr. Karin Šuchovou (zaměstnanec ped.psychologické poradny v Pardubicích). Spolupráci s touto paní psycholožkou
velmi chválíme . Konzultace byly konány v tyto dny : 13.11.,11.12. 2012,
5.3.,26.3.,16.4.,9.5.,28.5.,18.6. 2013.
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Spolupráce s odborem sociálně právní ochrany dětí
Ve školním roce jsme požádali o spolupráci sociální kurátorku z OSPOD
Pardubice , ohledně chování a rodinného prostředí 1 žákyně a neplacení školních
pomůcek rodiče 1 žáka . Také se řešila situace v 9. třídě s Policií Přelouč ve
spolupráci s OSPOD .( informace uVP a TU 9. tř.).
Volba povolání
Žáci 9.ročníku byli průběžně seznamováni s možnostmi výběru povolání
prostřednictvím propagačních materiálů,internetových stránek,nástěnek.Všem
byly poskytnuty informace v knížce s přehledem škol a učilišť.Vycházející žáci
byli seznámeni s průběhem přijímacího řízení , max. počet přihlášek letos byl 2.
V listopadu 2012 navštívili žáci 8. a 9. tříd burzu Schola Bohemia
v Pardubicích.Zde žáci získali podrobné informace z oblasti středního školství.
Dne 6.11. se zúčastnili 3 žáci soutěže zručnosti a dovednosti ve SOU
technickém v Přelouči.
V lednu mohli žáci navštívit Dny otevřených dveří určitých škol, které je
zajímaly.
Letos bylo možné podat na SŠ 2 přihlášky. Ty byly vyplněny na počítači, rodiče
potvrdili podpisem a sami si zajistili doručení na příslušné SŠ do 15.3.2013 .
Rodičům žáků byly vydány zápisové lístky.
V průběhu roku se žáci individuálně domlouvali s výchovnou poradkyní. Otázky
volby povolání byly řazeny do hodin občanské výchovy v 8. a 9. ročníku.
Předběžně byl zjišťován zájem žáků 8. tříd o povolání.
Přihlášky si podávalo na SŠ a SOU 24 žáků, 1 žák na víceleté gymnázium.
Všichni žáci byli přijati. Školu opouští k 30.6. 2013 25 žáků, z toho 2 žáci z 8.
třídy a 1 žák z 5.třídy.
V rámci volby povolání proběhly exkurze:
-pro 8.třídy - návštěva výrobního družstva Cyklos Choltice
-návštěva Gymnázia a SOŠ v Přelouči

15/ Environmentální výchova
Do předmětů všech ročníků byla zařazena témata environmentální výchovy,
při jejichž plnění jsme využívali všechny níže uvedené kompetence. Velký
důraz klademe na kladný vztah žáků navzájem i k dospělým. Dále se v hodinách
všech předmětů, objevovala témata řešící vztah člověka k jeho životnímu
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prostředí, vliv lidských činností na přírodu v našem regionu i v rámci
ekosystémů na celé zeměkouli, vzájemné vztahy organismů a člověka i lidí mezi
sebou, neboť neustále vzrůstá vzájemná agresivita žáků. Setkali jsme se
i s problémy spojenými s používáním facebooku k vyhrožování spolužákům
i vyučující. Tyto jevy jsou velmi nebezpečné a je nutné je řešit hned při jejich
zrodu.
Žáci získávali informace nejen teoretické, ale učili se poznávat organismy
žijící a rostoucí v jejich bezprostředním okolí. Pozornost byla věnována také
cizokrajným organismům. Letos jsme se věnovali především tématu „Káva“ –
jejímu pěstování, druhům, zeměpisnému rozšíření, vývozu, zpracování, prodeji,
recepturám na její přípravu.
Při zkoumání přírody jsme využívali knih, atlasů, vycpanin, modelů, CD
a DVD médií, internetu, zvukových nahrávek hlasů zvířat a také jsme chodili
do přírody, abychom žákům ukázali organismy v jejich přirozeném prostředí.
Vysvětlovali jsme, proč na dané lokalitě rostou a žijí konkrétní druhy. Při výuce
byly využívány různé formy, např. kresba nebo malba přírodnin, čtení příběhů
z přírody, skládání básniček o zvířatech, tvorba prezentací, práce s atlasy a klíči,
tvorba nástěnek apod. Uskutečnila se soutěž Koho/co viděl myslivec v lese
a/nebo na poli. Byla určena žákům prvního i druhého stupně.
V průběhu školního roku jsme se snažili plnit následující kompetence:
- kompetenci k učení (osvojování terminologie a symboliky, poukazování
na propojenost jednotlivých biologických oborů mezi sebou, i na mezioborové
vztahy, sebekontrola, zpětná vazba, kritický přístup k vlastní práci)
- kompetenci k řešení problémů (provádění pokusů a vyvozování závěrů,
vyhledávání informací potřebných k vyřešení problémů – např. projekty:
Jablíčkový den, Bez vody to nejde, Všechno lítá, co má peří, Hmyz, máme se ho
bát?, Léčivé rostliny, Stromy a keře v okolí školy)
- kompetenci komunikativní (skupinová práce v hodinách, při laboratorních
pracích, při úpravách okolí školy, při péči o rostliny v budově školy)
- kompetenci sociální a personální (vyvozování závěrů laboratorních prací,
rozdělování práce ve skupině, organizování činnosti skupiny, objevování
a poznávání druhů rostlin a živočichů a z toho plynoucí pocit sebeuspokojení)
- kompetenci občanskou (zadávání domácích úkolů a zodpovědnost za jejich
plnění, zajišťování materiálu pro laboratorní práci a odpovědnost za to, že pokud
nebudou mít studijní materiál, nemohou kvalitně pracovat, učili jsme se
poskytnout první pomoc, přemýšleli jsme o možnostech, jak předcházet úrazům
ve škole, v domácnosti i při pobytu venku, diskutovali jsme o pravidlech
zdravého životního stylu – o životosprávě, správném rozložení aktivit během
dne, o zvládání stresu a o následcích nedodržování zdravého životního stylu
(viz např. akce Zdravá pětka). Zapojili jsme se do projektu Ukliďme si svět,
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během něhož se ve škole uskutečnil zpětný odběr elektrospotřebičů. Dále
probíhal sběr baterií a sběr plastových víček, kterým jsme chtěli pomoci
zdravotně handicapovanému dítěti
- kompetenci pracovní (práce s mikroskopem a mikroskopickými pomůckami,
ovládání programů na PC, práce s internetem, přesazování květin, úprava živých
plotů před školou, dodržování hygieny a bezpečnosti práce, sebehodnocení žáků,
práce v oboře v rámci oslav Dne Země).
Žáci mohli navštěvovat 2 volitelné předměty, jejichž náplní byla
environmentální výchova: Příroda a já, Zdravověda. V rámci předmětu Příroda
a já se učili poznávat organismy, vyhledávat vztahy mezi daným organismem
a jedinci téhož druhu, jeho vztahy k okolním rostlinám a živočichům. Abychom
mohli porovnat naše vědomosti, účastnili jsme se přírodovědné poznávací
soutěže. Žáci byli vedeni k uvědomování si vzájemných vztahů a souvislostí.
Poznávali život v jednotlivých biomech a jejich základní charakteristiku (letos
hlavně hmyzu, ptactva, léčivých rostlin a stromů a keřů).
Žáci byli motivováni k ochraně přírody. Z toho vyplynula nutnost šetřit energii,
vodu i separovat odpad. Tomu na naší škole napomáhaly žluté odpadkové koše
na sběr plastu na chodbách. V 9. třídě proběhl pokus o separaci papíru
(umístěním papírové krabice ve třídě). Pokus proběhl úspěšně. V krabici
se objevoval pouze papír. Na škole opět probíhal i sběr papíru pod hlavičkou
SRPŠ. Proběhl též sběr pomerančové kůry a kaštanů.
V rámci předmětu Zdravověda jsme se učili určit diagnózu nejběžnějších
zranění a úrazů, zajistit jejich včasné a kvalitní ošetření a také eventuální
transport raněného na vhodné stanoviště a jeho předání do péče odborníků.
Získané vědomosti a dovednosti jsme si ověřili na soutěži Hlídek mladých
zdravotníků, kde jsme se umístili na 2.místě.
Další akcí byla tříkrálová sbírka. Zdravá pětka – akce byla zaměřená
na přípravu zdravých svačin pro děti na obou stupních ZŠ.
Využívali jsme aktuálních nabídek akcí, které na školu přišly.
Spolupracovali jsme s Městysem Choltice, s ekocentrem Paleta Pardubice,
s DDM Delta Pardubice, Vodovody a kanalizacemi Chrudim, ekocentrem
Violka, se Střední zahradnickou školou v Litomyšli, Českým červeným křížem
Pardubice, s Charitou Přelouč, mysliveckým sdružením.
V uvedených
zařízeních jsme navštěvovali jimi pořádané akce, nebo jsme zde získávali
studijní materiály.
Nepodařilo se zrealizovat návštěvu ekocentra Apolenka a čističky odpadních
vod.
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16/ Vybavení školy výpočetní technikou
1. Vybavení výpočetní technikou a další technikou související
Vybavenost naší školy výpočetní technikou je na dobré úrovni, a to jak pro
žákovskou práci, tak pro práci učitelů. V tomto školním roce se plně rozjela
výuka v další nově zřízené interaktivní učebně. Všichni učitelé 2. stupně také
mají k dispozici svůj školou přidělený notebook.
V letošním roce byl zastaralý a technicky nevyhovující server pro systém
Bakaláři nahrazen novým. Velmi se tak zvýšil komfort užívání tohoto programu
školské administrativy.
Během roku byla zrušena malá počítačová učebna. Vzhledem k zastaralým a
nevýkonným počítačům nebyl o její využívání zájem. Tato místnost nyní slouží
jako technické zázemí pro správu a údržbu výpočetní techniky, dále jsou zde
umístěny servery a další technika související s provozem školní počítačové sítě.
2. Využití výpočetní techniky ve výuce, programové vybavení
Nosným předmětem pro setkávání žáků s výpočetní technikou je předmět
Informatika (výuka počítačové gramotnosti, textového editoru, tabulkového procesoru, prezentačních programů), neméně důležité je využití pro výuku jazyků
pomocí počítačových výukových programů. Výukové programy jsou využívány
též v dalších předmětech, a to na obou stupních. Zejména nacházejí využití pro
tvorbu žákovských prací (referátů a prezentací), ale i pro práci s interaktivními
výukovými programy.
Nosnými výukovými programy jsou např.: Didakta, Language Teacher,
Všeználek to ví, ale hlavně interaktivní učebnice z nakladatelství Fraus. Důležité
jsou pro výuku též digitální učební materiály, které si tvoří sami učitelé v
souvislosti s projektem EU peníze školám nebo z vlastní iniciativy.
Proběhlo opět povinné elektronické testování žáků 5. a 9. ročníku. Oproti
minulému školnímu roku byla akce ze strany organizátora lépe připravena a
proběhla proto hladce.
Během minulého roku byla rodičům poskytnuta možnost sledování aktuálního
prospěchu žáků a dalších důležitých informací na internetu pomocí zakoupeného
modulu programu Bakaláři. Tento modul poskytuje také pružné sdělování
některých informací pro pedagogy (rozvrh, suplování, ...). V letošním školním
roce byl program dále rozšířen o modul třídní knihy. Veškeré třídní knihy 2.
stupně proto byly od září vedeny pouze elektronicky. Lze konstatovat,že se tento
způsob vedení třídnické administrativy osvědčil, je velmi efektivní a komfortní.
Možnost využití výpočetní techniky se nabízí též pro zájmovou činnost. Jedná se
o zájmové kroužky pro děti i dospělé, které však tento rok neproběhly pro malý
zájem.
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3. Spolupráce s institucemi a firmami
Nadále jsou škole poskytovány servisní služby výpočetní techniky firmou pana
Oldřicha Dolečka, který provádí správu počítačové sítě a veškeré výpočet-ní
techniky ve škole. Služby a spolupráce s osobou pana Dolečka jsou dlouhodobě
na vynikající úrovni. Za znamenitou lze považovat také spolupráci se
společností AV Media (konkrétně s osobou pana Svobody), která řešila instalaci
interaktivních učeben.
Pokračuje spolupráce s mateřskou školou. Na žádost paní ředitelky byla již v
minulém roce na naše školní internetové stránky zařazena sekce s informacemi z
MŠ Choltice.
4. Rezervy
Objevily se problémy se záložními zdroji obou školních serverů. Při přerušení
dodávky elektrické energie, či při poklesu napětí v síti, sporadicky dochází k
jejich okamžitému vypnutí. Problém je již v řešení správcem sítě panem
Dolečkem. V žádném případě však chod školní sítě neohrožuje, navíc k této
situaci během deseti měsíců nepřetržitého provozu obou serverů došlo pouze
dvakrát.
Bylo by na místě do budoucna uvažovat o rozšíření elektronických třídních knih
též na 1. stupeň. To by však obnášelo nákup nových počítačů, neboť vyučující
na 1. stupni nemají k dispozici notebooky a kmenové třídy počítači vybaveny
nejsou.
Firma Microsoft od dubna 2014 definitivně končí s podporou operačního
systému Windows XP. Tímto starším (nicméně kvalitním) operačním systémem
je vybavena většina našich počítačů. Na tuto nově vzniklou situaci proto bude
nutné v příštím školním roce reagovat, a to patrně nákupem novějšího software.
Ing. Mgr. Richard Lacko

17/ Činnost školní družiny
Pobyt v ranní školní družině využívalo celkem 40 dětí ve 2 odděleních (6,15
- 7,25 hod.). Tři oddělení odpolední družiny navštěvovalo v tomto školním roce
85 dětí. V 1. oddělení to bylo 30 prvňáčků (vych. M. Zářecká), ve 2. odd. 4 žáci
1. třídy a 26 žáků 2. třídy (vych. Vlad. Lichnovská), ve 3. odd. (Mgr. Z. Vyhnálková) 1 žák 2. tř., 18 žáků 3. třídy a 6 žáků ze třídy 4.
Po přestěhování v červnu loňského roku jsme se v JZ křídle školní budovy
již úplně zabydleli a využívali i některé výhody, které odloučení od školního
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provozu přineslo (mj. možnost hrát stolní fotbal na chodbě u 2. oddělení, kdy
ještě běží výuka ve 3. a 4. třídě hlavní budovy.
Skladba zaměstnání během pobytu v družině byla pestrá a odpovídala věku
a nárokům dětí v jednotlivých odděleních. Mezi nejoblíbenější činnosti ve všech
odděleních patřily letos stavebnice: LEGO, SEVA(dívky 2. odd), dřevěné
kostky i GEOMAG.
Výtvarná činnost: omalovánky a kreslení (1.a2. odd.), náramky z korálků,
tkané na stávcích, přívěsky na klíče "ocásky" ze šňůrek, odlitky rukou v sádře
(2. oddělení), skládanky z papíru - origami (3. odd.). Hry na PC mohli hrát
pouze žáci ve 3. oddělení.
Sportovní aktivity:
Až do příchodu mrazů trávily děti ze všech oddělení každý den nejméně 2
hodiny na školním dvoře. Vybavení sportovními pomůckami máme bohaté a tak
si každý žák může najít něco pro své sportovní vyžití ( branky na florbal a
fotbal, 4 houpačky, hrazdy, chůdy, pálky na lakros, padák, oblíbená byla letos
hra "na jelena". Nestačí nám však kapacita pískoviště - na příští šk. rok.
chystáme druhé pískoviště pod stříškou, aby byl uspokojen zájem více dětí.
Přeskoky lana a podbíhání jsou velmi oblíbené zejména děvčaty z 1. a 2. třídy.
Za nepříznivého počasí a během zimy jsme 3x týdně navštěvovali tělocvičnu (2.
a 3. odd.), kde byl fotbal, florbal, "kolotoč" a badminton nejoblíbenější činností.
Vycházky do obory k "Titaniku" (kmen starého platanu) jsme vzhledem k
zájmovým kroužkům dětí a odchodům na autobus mohli realizovat pouze 1x
týdně.
Vybavení družiny:
V každém oddělení je gauč (darovaný) a nový koberec. Odpovídající stoly a
židle jsou pouze v 1. oddělení, ve 2. a 3. odd. jsou dosluhující jídelní židle s
čalouněnými sedáky v dostatečném počtu. Na chodbě děti odkládají batůžky do
nových regálů, přibyla také police na hračky do 1. oddělení.

Náš zvěřinec:
V 1. odd. chováme křečky a rybičky, ve 2. odd. 3 osmáky degu, 2 andulky, 2
morčata dlouhosrstá a rybičky. Tito mazlíčci zpříjemňují dětem život družině a
zároveň vychovávají k návykům - krmení, čistění klecí atd..
Ekologie: od začátku letošního šk. roku třídíme ve všech odděleních odpad:
plasty, papír, směs.
Akce: 18.9. jízda zručnosti na kolech a koloběžkách - 2. a 3. tř.
3.10. beseda s příslušníky Policie ČR - šikana
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25.10. návštěva ZOO Praha
6.1. Tříkrálové putování do Svojšic s ukázkou výcviku dravců
20.2. kurs drátkování (paní Gabesamová)
26.2. účast na recitační soutěži v Pardubicích
28.3. výlet do Muzea Keltů v Nasavrkách
24.4. běh kolem Titaniku
30.4. sprint ve velké tělocvičně
Výstavy "U krokodýla" : únor - puzzle
březen - panenky
květen - mladí chovatelé
Ze všech akcí byly pořizovány fotografie a rodiče i děti se tak mohli seznámit
na nástěnkách s životem v družině během celého školního roku.
Ing. Vladimíra Lichnovská

18/ Hodnocení tělovýchovných aktivit školy
Ve školním roce 2012/13 jsme se zúčastnili Regionální olympiády dětí a
mládeže (RODM) a v konečném hodnocení ZŠ jsme se umístili na 1. místě
v kategorii nejlepší mimopardubická škola. (sedmé vítězství v řadě) Celkem
se Olympiády zúčatnilo 33 ZŠ. Nejlepších umístění jsme dosáhli v šachovém
turnaji a v nohejbalu. K úspěchu vedly nejenom sportovní výsledky, ale i účast
na všech sportovních akcích, které se v rámci RODM konaly. Mezi nejlepší
reprezentanty školy patřili Kateřina Heblíková, Alžběta Popovičová, Lukáš
Heblík, Jaroslav Hutla, Ondřej Mňuk, Filip Barták a Michael Šíp. Mimo RODM
jsme se zúčastnili celorepublikové ligy ve futsalu a fotbalové soutěže Coca-cola
školský pohár. S žáky 7.třídy proběhl lyžařský výcvik v Českých Petrovicích.
K negativním stránkám hodin TV patří úrazy. Jejich počet je přibližně stejný
jako v minulých letech.
Přístup některých žáků k hodinám TV neodpovídá dobré přípravě na vyučování
(zapomenuté věci na TV) a chování při hodinách TV je u někoho slušně řečeno
nedisciplinované.

Následná opatření:
Zvyšovat fyzickou zdatnost všech žáků ZŠ v hodinách TV a vybírat nejlepší
sportovce pro důstojnou reprezentaci školy.
Pokračovat v účasti na sportovních akcích a pokusit se obhájit loňská umístění.
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Zvýšit pozornost věnovanou hygieně po ukončení vyučovacích hodin TV.
Pořádat školní sportovní akce. (v závislosti na rozvrhu, doporučuji vytvořit
jeden den v týdnu bez odpoledního vyučování )
Na základě plánu na školní rok zabezpečit lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd.
Ing. Vladimír Dvořák

19/ Závěry z jednání předmětových komisí , přehled akcí
1.stupeň:
Byly objednány nové učebnice matematiky a přírodovědy.
Proběhly projektové dny s tématy Voda, Zelený ostrov
Žáci 3. třídy absolvovali plavecký výcvik
Ve 4. ročníku proběhl dopravní kurz, závěrečné zkoušky se konaly za
přítomnosti
Mě. policie Přelouč. Žáci obdrželi „Průkazy cyklisty“
Ve výuce v početných třídách se osvědčilo dělení hodin.
Žáci se zúčastnili přírodovědné, recitační a sportovní soutěže.
Ve všech ročnících se konaly třídní výlety.
V červnu proběhlo vyhodnocení celoškolní výtvarné soutěže „ Paleta Slunce“
Příštím školním roce budou na prvním stupni dva žáci vyžadující
pedagogického asistenta
Výuka dle ŠVP byla splněna
Vedoucí učitelka 1. stupně absolvovala 7 hospitací
V průběhu školního roku proběhlo 20 akcí pro žáky 1. stupně.
/podrobný výčet je v hodnotící zprávě předmětové komise 1. stupně/

Dějepis:
Učebnice používané v dějepisu vyhovují, ve výuce používány dále atlasy,
CD. DVD, videa, interaktivní tabule
Proběhl dlouhodobý projekt Den po dni- žáci zjišťovali události, které se
staly v den jejich narození.
Žáci se zúčastnili Dějepisné olympiády
Byla zorganizována návštěva výstavy Tutanchamon v Praze- 40 žáků
Občanská výchova:
Velká pozornost byla ve výuce věnována mezilidským vztahům a šikaně.

22
Probíhal cyklus přednášek Mě policie Přelouč
Konala se tradiční soutěž Právo pro každý den, ze školního kola bylo
vybráno družstvo do okrskového v Přelouči. Žáci 9. třídy postoupili do
krajského kola a zde obsadili 14 místo.

Český jazyk:
Byly pořízeny nové učebnice a programy FRAUS spolu s interaktivními
učebnicemi
Sponzorským darem firmy Readerś Digest obdržela škola veliké množství
knih do školní knihovny
Do výuky byla zařazena mediální výchova
Probíhala celoroční literární soutěž se školní žákovskou knihovnou- žáci
poznávali díla literárních autorů
Spolupracovali jsme s Knižním klubem Fragment
Žáci absolvovali exkurzi do Muzea knihy ve Žďáru n. Sázavou
Proběhla divadelní představení ve VČD Pardubice
Škola zajistila pro žáky předplatné do VČD Pardubice
Proběhla školní recitační soutěž, vítězové postoupili do okresního kola, kde
žákyně Veronika Farkašová získala Čestné uznání poroty
Konala se školní Olympiáda v českém jazyce, dvě žákyně reprezentovaly
školu v krajském kole.Předepsané učivo bylo splněno
Návrhy:
při zjišťování vědomostí zařazovat testy používané při celostátním testování
cvičení z českého jazyka zařadit jako volitelný předmět
zařadit do výuky projekty: Výročí Cyrila a Metoděje, Spisovatelé
našeho regionu
exkurze: krajem K.J.Erbena, muzeum Eduarda Štorcha

Fyzika:
Vybavení učebnicemi a pomůckami je hodnoceno jako obstojné, ale
zastaralé.
Učebna je vybavena dataprojektorem, vyučující notebookem
Učivo bylo probráno ve stanoveném rozsahu
Organizace výuky bez připomínek
Žáci se nezúčastnili žádných fyzikálních soutěží
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Praktické činnosti:
Vybavenost školní dílny nástroji je nedostatečná, některé se podařilo
renovovat za pomoci školníka p. Vyhnálka
Byla zakoupena akumulační vrtačka
Materiálem je školní dílna vybavena velmi dobře díky sponzorskému daru
firmy SECA Borohrádek a Cyklos Choltice
Učivo bylo splněno
Přírodopis:
Je třeba začít s postupnou obměnou učebnic
V učebně je využíván dataptojektor, notebook, DVD, poměrně slušné sbírky
přírodnin
Proběhl celoškolní projektový den Den vody,
V rámci Dne Země pracovali žáci v choltické oboře
V rámci předmětu Příroda a já pracovali žáci na programech Všechno létá co
peří má, Hmyz, máme se ho bát?, Léčivé rostliny,Jablíčkový den, Stromy a
keře v okolí školy
Proběhl program Zdravá pětka a výtvarná soutěž Co viděl myslivec v lese
V 6.,7.,8. ročníku byly zařazeny do výuky laboratorní práce
Žáci 7. ročníku založili základ herbáře
59 žáků se zúčastnilo školního kola přírodovědné poznávací soutěže, 21 jich
postoupilo do okresního kola
Školní družstvo se umístilo na 2. místě v okresním kole soutěže hlídek
Mladých zdravotníků
Zeměpis:
Pro výuku byla používána samostatná učebna vybavená počítačem a
dataprojektorem
Jako stálý problém se jeví nedostatek atlasů
Po odchodu Ing. Dvořáka za školy bude v příštím školním roce zeměpis
v některých třídách vyučován neaprobovaně.
Tělesná výchova:
Podmínky pro výuku jsou velmi dobré, dvě tělocvičny , venkovní hřiště.
Průběžně je třeba doplňovat materiální vybavení.
Byl zorganizován lyžařský výcvik
Ve škole pracovaly 2 zájmové kroužky florbalu, košíkové, zdravotní
Tv,badminton,
cvičení pro ženy, cvičení rodičů s dětmi
Škola se zapojila do celoroční Regionální olympiády dětí a mládeže
Pardubice, kde opět získala 1. místo mezi mimopardubickými školami
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Návrh:
upravit rozvrh hodin tak, aby středeční odpoledne bylo volné na pořádání
školních sportovních akcí

Matematika:
Používány učebnice Odvárka-Kadleček, doplňováno pracovními sešity a
vlastním kopírováním
Pythagoriáda- okresní kolo – K. Patočková 7. místo, K. Koláčná 18. místo
Logická olympiáda pořádaná Mensou ČR- K. Patočková 8. místo z 656
účastníků
Matematická olympiáda – K. Patočková 10 místo
9. třída se poprvé zúčastnila soutěže Finanční gramotnost
Byl zaveden předmět Finanční matematika, součástí výuky byla exkurze do
ČNB Praha
Provedeny závěrečné testy v 6.,7.a 9. ročníku, z 8. ročníku nedodány
Učivo splněno

Chemie:
Do výuky zařazovány laboratorní práce
Žáci 9. ročníku se zúčastnili soutěže Mladý chemik
Cizí jazyky:
Vyučován anglický jazyk od 2. třídy
Zavedena konverzace v Aj, cvičení v Aj, francouzský jazyk jako volitelný
předmět a němčina formou zájmového kroužku
Používány učebnice Hello, kids, English for You a Projekt 3
Do výuky zařazovány materiály poskytnuté sponzorsky firmou Reader,s
Digest
Zakoupena multimediální pomůcka 111 testů Aj 5 , Aj slovníky
Pro zajištění výuky dalšího cizího jazyka od šk. r. 2013/14 budou zakoupeny
učebnice a slovníky němčiny z prostředků sponzorského daru Lesů České
republiky
Byl používán časopis Hello, program Terasoft3,4, WWW stránky,překladače
Pro francouzštinu používána interaktivní učebnice La Francois entrée nous
Vyučující mají k dispozici PC učebnu, interaktivní tabule, notebooky,
podmínky hodnoceny jako optimální.
Projekty, programy:
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Anglický den, Evropský den jazyků, turnaj v petangue /francouzská hra/,
Školu navštívil student Henry Parker z USA a prezentoval žákům svoji zemi
11 žáků školy navštívilo Francii v rámci poznávacího pobytu v Antibes
Mgr Bukáčková realizuje ve škole projekt Zvyšování kvality výuky cizích
jazyků na základních školách
Mgr. Sedláčková je zapojena do projektu Evropské jazykové portfolio
v praxi
Proběhlo školní kolo soutěže v angličtině, dva žáci postoupili do okresního
kola
Učivo splněno

Návrhy:
Častěji využívat zahraniční studenty z anglicky mluvících zemí - organizace
AFS
Při testování zařadit stejné testy jako při celostátním testování
Zorganizovat poznávací pobyt v Anglii
Zařadit projekt Mami tati, pojď se mnou na angličtinu
Projektový den s anglickou tématikou
Kroužky angličtiny pro 1.a 2. třídu a 3. a 4. třídu
V příští školním roce bude angličtina vyučována od 3. třídy, potřeba více se
věnovat českému jazyku a čtenářským dovednostem.
Jako druhý povinný cizí jazyk bude nabídnuta němčina a francouzština v 8. a9.
ročníku v dotaci 3 hod týdně.

Velmi dobře opět pokračovala spolupráce se ZUŠ Přelouč, jejíž učitelé dojížděli
do naší školy a vyučovali zde hře na klávesy, dechové nástroje, sborový zpěv a
tanec.
Kromě výše uvedených akcí proběhly ve škole např. ještě tyto:
- folklorní vystoupení zahraničních souborů v rámci mezinárodního
festivalu „Tradice“
- celoškolní soutěž „ Choltická škola má talent“
- sportovní „olympiáda“ pro žáky 1. stupně
- orientační běh oborou
- bedmintonový turnaj
- cvičné požární cvičení spojené s evakuací školy organizované HZS
Přelouč
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- tradiční zahraniční zájezd žáků školy, letos Francie
- divadelní představení divadelního kroužku školy
- Velikonoční a Vánoční dílna

Při škole pracovalo 15 zájmových kroužků, které vesměs vedli pracovníci
školy./ florbal 2x, zdravotní TV, badminton, doprovodná kytara,
keramika 2x, angličtina 2x, němčina,divadelní kroužek, diskotance 2x,
basketbal 2x
Pro veřejnost byly provozovány 4 zájmové kroužky./ cvičení pro ženy 2x,
angličtina, cvičení rodičů s dětmi/

20/ Činnost školní knihovny
V průběhu školního roku 2012/2013 byl naší škole nabídnut velkorysý
sponzorský dar firmou Reader's Digest VÝBĚR s.r.o. Jedná se o české
zastoupení amerického vydavatelství a nakladatelství, které se zaměřuje zejména
na výrobu a distribuci časopisů, knih, hudebních nosičů, videa a dalších
produktů. Naše knihovna byla tak obohacena o nové zajímavé tituly, jež
přilákaly spoustu čtenářů, především z prvního stupně. Hodnota věnovaných
knih přesáhla 200 000 Kč
Mezi nejčastěji půjčované knihy patřily: pohádky, vyprávění o zvířátkách,
obrázkové a naučné encyklopedie, dívčí romány a dobrodružné příběhy. Každý,
kdo navštívil naši knihovnu, si většinou alespoň jednu vybranou knihu odnesl.

Soutěž školní knihovny:
Také v letošním školním roce 2012/2013 pokračovala soutěž školní knihovny.
Úkolem žáků bylo poznat vybraného autora nebo dílo. Do soutěže se školní
knihovnou se zapojilo přibližně 20 žáků.
Nejúspěšnějšími luštiteli byli:
Tomáš Walter (8. A)
Adam Kolář (4. A)
Jan Lipavský (3. A)

21/ Spolupráce s odborovou organizací
V odborové organizaci školy bylo v uplynulém školním roce celkem 16
členů z toho 4 učitelé, 5 provozních zaměstnanců a 7 důchodců.
S předsedkyní organizace
bylo průběžně projednáváno personální
zabezpečení chodu školy a mzdové otázky.
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Vedení organizace spolupracovalo s vedením školy na přípravě
společenských setkání s pracovníky školy a oslavách významných životních
jubilejí zaměstnanců.
Spolupráce byla hodnocena jako velmi dobrá.
Z rozpočtu školy bylo vyčleněno 1 000 Kč na provozní potřeby odborové
organizace.
22/ Údržba a rekonstrukce
Výčet významnějších oprav a rekonstrukcí v roce 2012 financovaných
z rozpočtu školy je uveden v kapitole „Hospodaření školy“
S výhledem na další zlepšování provozních podmínek a prostředí školy je
třeba realizovat např:
- další obměny školního nábytku ve třídách a školní družině
- vybavení učeben dalšími počítači k zatraktivnění výuky a vedení školní
dokumentace
- obměna vybavení školní kuchyně
- doplnění venkovního hřiště školní družiny dalšími herními prvky
- provést obnovu nátěru podlahy ve velké tělocvičně
- pokračovat v rekonstrukci osvětlení učeben

Do rozvah o investicích městyse Choltice je třeba zařadit plány na rekonstrukci
rozvodů vody, ústředního topení a odpadů ve školních budovách. Současný stav
hrozí více či méně častými haváriemi, které se již objevují.

V Cholticích 15.10.2013
Mgr.Aleš Kalina

Zahájení školního roku

Dopravní den

Anglický den

Anglicky a česky mluvící divadlo
The Bear Educational Theatre

Vánoční dílna

Vánoční vystoupení ZUŠ

Tříkrálové putování

Plavecký výcvik

Zápis prvňáčků

Lyžařský výcvik České Petrovice

Velikonoční dílna

Práce žáků ve školní dílně

Vystoupení šermířů

Vystoupení Komorní filharmonie Pardubice

Adaptační program pro nastávající prvňáčky

Školní výlet 2. tříd do Častolovic

Olympiáda ZŠ Choltice

Rozloučení s žáky 9. tř.

