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1. Základní údaje o škole
Název:
Základní škola Choltice, okres Pardubice
Sídlo:
Lipoltická 245, 533 61 Choltice
IČO:
60157046
Statutární zástupce:
Mgr. Aleš Kalina, Mgr. Iva Sedláčková (od 1.8.2015)
Telefon:
466 972 176
e-mail, web:
zs.choltice@volny.cz, http://www.zscholtice.cz/
Zřizovatel:
Městys Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice
Právní forma:
Příspěvková organizace
Stupeň organizace:
Úplná základní škola
Datum zařazení do sítě škol a školských zařízení: 26. 3. 1996
Právní subjekt:
od 1. 7. 1994
Součásti právního subjektu:
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna
Počet žáků k 30. 9. 2014:
236 žáků
Počet tříd:
11
Školská rada:
Ing. Ilona Fialová - předsedkyně
Mgr. Iva Benešová
Mgr. Olga Havlíková
Eva Kolářová
Mgr. Iva Sedláčková, od 1. 8. 2015 Mgr. Eva Nevečeřalová
Jiří Zelenka
Školská rada je zřízena dle § 167 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

2. Vzdělávací program
Vzdělávání žáků ve všech ročnících probíhalo podle školního vzdělávacího programu
„Učíme se pro život 3“, školní družina pracuje podle programu „Sport, hry, tvořivost, dětem
pro radost“. K doplnění hlavního učebního plánu byly žákům nabídnuty volitelné předměty:
Příroda a já
Seminář a praktika z fyziky
Základy řemesel
Zdravověda
Historický seminář
Literárně dramatická výchova
Aj konverzace
Cvičení z anglického jazyka
Domácnost-vaření
Sportovní hry
Cvičení z hlavních předmětů
Právo na každý den
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3. Personální zabezpečení činnosti školy k 30. 8. 2015
p. Jméno pracovníka
č.
01 Kalina
Aleš
02 Benešová Ivana

praxe
(let)
nad 27

03 Bílková Zuzana

uč.

07.11.60 Mgr.,VŠ-PF HK

04 Blažková Soňa

nad 27
let
do 27

uč.

05 Bornová Regína

do 6

06 Brožová Marie

do 12

asistent pg,
družina
uč.

15.01.65 Mgr.,VŠ-PF HK
Škola jazyků Pce
06.07.65 SOÚO Pce

07 Danihelková Jitka
08 Hanák Zdeněk

nad 27
do 19

prac. důch.
uč.

09 Hýžová Henrietta

do 19

10 Jozífová Vlasta

nad 27

vychovatelka
šk. družina
z.ř.š.

11 Krupová Johana
Sára
12 Lichnovská
Vladimíra
13 Machová Alena
14 Nešetřilová Lenka
15 Nevečeřalová Eva

do 6

uč.

nad 27

25.05.57 Ing.,VŠZ Brno

do 6
do 12
do 19

ved. vych.
šk. družina
uč.
MD
uč.

16 Ošlejšková Hana

do 27

uč.

14.12.65

uč.

16.12.73

uč., ředitelka

20.05.76

uč., VP

22.04.58

do 27

17 Stodolová
do 12
Vítězslava
18 Sedláčková
do 12
Iva
19 Špilínková Božena nad 27

zařazení
ředitel zš,
učitel
uč.

dosaž.titul a
kvalifikace
24.12.52 Mgr.,VŠ-PF HK

aprobace

11.04.62 Mgr.,VŠ-PF HK

1.st.
AJ 3 semestry
1.st.
ekonom.školství
D-Pg
AJ
rekvalif.
asist.pedag.
1.st.
AJ úroveň A2
1.st.
uč.SŠ pedag.vědy
ing.-ekonomika a
říz.stojír.výroby
pedag., psychol.

dat.nar.

09.03.80 Mgr.,VŠ-OU
Ostrava
24.04.53 Mgr.,VŠ-PF
13.10.56 Ing.,VŠ-ČVUT Pha

14.01.71 MUDr.,UP
Olom.,VUT Brno
17.02.59 Mgr.,VŠ-PF
HK,DVPP
VŠ-UK Pha
Jazyk.škola HK
15.07.90 Mgr.,VŠ-PF HK

23.08.83 Mgr.,VŠ – PF ČB
05.11.82 Mgr.,VŠ- PF, Brno
17.07.77 Mgr.,VŠ-PF HK

3

Z-TV

D-Pg,ZŘŠ
Výchovný poradce
NJ
1. st.
maturita AJ, NJ
Ing.,Pg

Čj-OV
1.st.
Přírodopis-OV
Rozšiř.o ČJ, DYS
Mgr.,VŠ-PF HK
Biologie-Pg
RVP, ŠVP,
zdravotník, AJ
Bc.,VŠ-UK Pha,
spec.zdrav.postiž.
VŠ-PF HK
1.st.
Mgr.,Jihočeská
uč.SŠ ČJ-Franc.
univerzita Č.B.
AJ úroveň B2
Mgr.,VŠ-PF UK, Ph M-Ch,
výchovný poradce
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20 Štědroňová Tereza do 6
21 Vyhnálková
do 19
Zuzana

uč.
uč.

19.09.89 Mgr.,VŠ-PF HK
06.05.75 Mgr.,VŠ-PF Ún/L
VOŠ Litomyšl

22 Zálabská Dagmar

nad 27

uč.

16.11.56 Mgr.,VŠ-PF HK

1.st.
1.st.,
pedag.volného
času, zk.z NJ
1.st.

23 Zářecká Markéta

do 19

01.05.72 SEŠ Pce, PF Pha

Pg

24 Augustinová Jana

do 23

25 Fofoňková Olga
26 Frýdová Jindřiška

xxx
do 23

vychovatelka
šk. družina,
asistent pg
vedoucí
šk. jídelny
ukliz.
hospodářka

27 Husáková Marie

xxx

ukliz.

09.12.55 SOU

28 Kuchaříková Hana
29 Studená Pavla
30 Svobodová
Václava
31 Škoudlínová
Lenka
32 Vyhnálek Tomáš

xxx
xxx
nad 32

ukliz.
pom. kuch.
ved. kuch.

09.07.76 SOU
14.10.82 SOU
02.09.61 OU

do 12

kuchařka

23.01.83 SOU

xxx

školník

31.08.74 SOU

28.11.66 SPŠ potr.
10.05.64 SOU
24.03.73 SEŠ

Změny v personálním obsazení školy:
Mgr. Zuzana Bílková
nastoupila 25.8.2014 jako učitelka 1. stupně
Mgr. Marie Brožová
nastoupila 25.8.2014 jako učitelka 1. stupně
Mgr. Johana Sara Krupová nastoupila 25.8.2014 jako učitelka 1. stupně
Pavla Studená
nastoupila 26.8.2014 jako pomocná síla do školní kuchyně
Hana Kuchaříková
přešla od 1.9.2014 ze školní kuchyně do úklidu
Mgr. Iva Sedláčková
nastoupila 1. 8. 2015 na místo ředitelky školy
MUDr. Henrietta Hýžová
nastoupila 28. 8. 2015 do 4. oddělení družiny

4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy
Dne 16. 1. 2015 proběhl zápis do 1. tříd pro školní rok 2015/2016. Děti byly v doprovodu
rodičů uvítány u vchodu pohádkovými postavami, které je potom provázely po škole.
Záměrem bylo, aby se děti seznámily se školou a zároveň splnily drobné úkoly. V tělocvičně
střílely na florbalovou branku, v učebně přírodopisu poznávaly zvířátka, ve školní knihovně
4
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měly za úkol vyhledat a poznat známé pohádkové postavičky. Po návštěvě školní družiny
pokračovaly do hudebny, kde poznávaly hudební nástroje, některé si mohly vyzkoušet.
Dále si mohly děti vyzkoušet práci na interaktivní tabuli a počítačovou učebnu. Po tomto
zahřívacím kolečku absolvovali budoucí prvňáčci vlastní zápis. Za své výkony byli odměněni
drobnými dárky a pamětním listem městyse Choltice. Bylo zapsáno 49 dětí, z toho 3 děti po
odkladu, jeden žák byl zapsán dodatečně. Děti pak dostaly 11 odkladů povinné školní
docházky. Vzhledem k počtu přijatých dětí byly otevřeny v následujícím školním roce dvě
první třídy.

5. Výsledky vzdělávání žáků
Souhrnná statistika tříd 2014/2015
Průměr třídy
M
Z
třída žáků Čj
1.06 Zá 1.00 Zál 1.A 16
l 0
3
1.27 Bíl 1.11 Bíl 1.B 18
8
1
1.42
1.26 St 2.A 26
3
9
1.90 Ben 3.A 20
0
2.16 Kru 3.B 18
7
1.70 Bro 4.A 30
0
2.65 Joz 5.A 20
0
2.65 Ne 2.43 Ha 1.87
6.A 23
2
5
Z 0
2.95 M 2.72 Špi 2.27
7.A 22
5
a 7
3
3.42 M 3.10 Špi 2.21
8.A 19
1
a 5
1
2.42 Ne 2.73 Špi 2.07
9.A 26
3
1
7

D
-

Fy
-

Ch
-

Aj
-

-

1.008

-

-

-

-

-

1.049

-

-

-

-

-

1.087

-

-

-

Ben -

1.318

-

-

Kru -

1.438

-

-

Bl

-

1.453

-

-

Sd

-

1.730

Oš

-

1.696

Sd

-

1.676

Bl

2.73 Joz 2.155
7
2.94 Joz 1.762
1

Sd 2.13
0
Ka 2.04
l 5
Sd 2.68
4
Sd 2.53
8

B
l
B
l
B
l
B
l

5

2.47
8
2.68
2
2.73
7
1.69
2

Ha
Z
Ha
Z
Ha
Z
Ha
Z

1.55
0
1.83
3
2.13
3
2.10
0
2.17
4
2.04
5
2.52 Šp 2.84
6
i 2
2.15 Šp 2.11
4
i 5

Sd
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Přehled prospěchu třídy 1.A
Třídní učitel:

2. pololetí školního roku 2014/15

Mgr. Zálabská Dagmar

Počet žáků celkem:
z toho dívek:
chlapců:

Předmět
Čj
M
Pr
Hv
Vv
Pč
Tv
LDv
Chv

9
7

Počty známek
1
15
16
16
16
16
16
16
16
16

Český jazyk a literatura
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Literárně dramatická výchova
Chování

Celkový průměrný prospěch
Stupeň
hodnocení
prospěchu

16

2
1
-

3
-

4
-

1.008

5
-

Změny v počtu žáků
ubylo:
0
přibylo:

0

Průměr

Vyučující

1.063
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Mgr. Zálabská Dagmar
Mgr. Zálabská Dagmar
Mgr. Zálabská Dagmar
Mgr. Zálabská Dagmar
Mgr. Zálabská Dagmar
Mgr. Zálabská Dagmar
Mgr. Zálabská Dagmar
Mgr. Zálabská Dagmar
Mgr. Zálabská Dagmar

Zameškané hodiny

Celkem

Na žáka

prospěl s vyznamenáním

16

omluvených

564

35.250

prospěl
neprospěl
nehodnocen

0
0
0

neomluvených

0

0

2. pololetí školního roku 2014/15

Přehled prospěchu třídy 1.B
Třídní učitel:

Mgr. Bílková Zuzana Počet žáků celkem: 18
12
z toho dívek:
6
chlapců:

Předmět

Počty známek

Čj
M
Pr
Hv
Vv
Pč
Tv
LDv
Chv

1
13
16
18
18
18
18
17
18
18

Český jazyk a literatura
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Literárně dramatická výchova
Chování

2
5
2
-

3
-

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

4
-

5
-

Změny v počtu žáků
ubylo: 0
přibylo: 1

Průměr Vyučující
U
1
-

1.278
1.111
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.049 Zameškané hodiny

prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen

18 omluvených
0 neomluvených
0
0

6

Mgr. Bílková Zuzana
Mgr. Bílková Zuzana
Mgr. Bílková Zuzana
Mgr. Bílková Zuzana
Mgr. Bílková Zuzana
Mgr. Bílková Zuzana
Mgr. Bílková Zuzana
Mgr. Bílková Zuzana
Mgr. Bílková Zuzana

Celkem Na žáka
1173
0

65.167
0
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2. pololetí školního roku 2014/15

Přehled prospěchu třídy 2.A
Třídní učitel:

Stodolová Vítězslava Počet žáků celkem: 26 Změny v počtu žáků
10
ubylo: 0
z toho dívek:
přibylo: 0
chlapců: 16

Předmět

Počty známek

Čj
M
Pr
Hv
Vv
Pč
Tv
LDv
Chv

1 2
15 11
19 7
26 26 26 26 26 26 26 -

Český jazyk a literatura
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Literárně dramatická výchova
Chování

3
-

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

4
-

5
-

Průměr Vyučující
1.423
1.269
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.087 Zameškané hodiny

prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen

26 omluvených
0 neomluvených
0
0

7

Stodolová Vítězslava
Stodolová Vítězslava
Stodolová Vítězslava
Mgr. Vyhnálková Zuzana, Dis.
Stodolová Vítězslava
Mgr. Brožová Marie
Stodolová Vítězslava

Stodolová Vítězslava
Stodolová Vítězslava

Celkem Na žáka
1046
0

40.231
0
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2. pololetí školního roku 2014/15

Přehled prospěchu třídy 3.A
Mgr. Benešová Ivana Počet žáků celkem: 20
11
z toho dívek:
chlapců: 9

Třídní učitel:

Předmět

Počty známek

ČjJv
Aj
M
Pr
Hv
Vv
Pč
Tv
CvHp
Chv

1
7
13
9
12
20
20
20
19
20
20

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Cvičení z hlavních předmětů
Chování

2
9
3
6
5
-

3
4
4
3
3
-

4
2
-

Průměr Vyučující

5
-

U
1
-

1.850
1.550
1.900
1.550
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.318 Zameškané hodiny

Celkový průměrný prospěch
prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen

Stupeň hodnocení prospěchu

Změny v počtu žáků
ubylo: 0
přibylo: 1

Počet žáků celkem:
z toho dívek:
chlapců:

Předmět

Počty známek

ČjJv
Aj
M
Pr
Hv
Vv
Pč
Tv
CvHp
Chv

1 2
4 11
7 7
3 10
6 8
18 18 18 17 1
18 18 -

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

Mgr. Benešová Ivana
Mgr. Benešová Ivana
Mgr. Vyhnálková Zuzana, Dis.
Mgr. Benešová Ivana
Mgr. Benešová Ivana
Mgr. Benešová Ivana

Mgr. Benešová Ivana
Mgr. Benešová Ivana

Celkem Na žáka
1006
0

50.300
0

2. pololetí školního roku 2014/15

Mgr. Krupová Johana Sara

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Cvičení z hlavních předmětů
Chování

Mgr. Benešová Ivana

15 omluvených
5 neomluvených
0
0

Přehled prospěchu třídy 3.B
Třídní učitel:

Mgr. Benešová Ivana

3
2
4
4
4
-

4
1
1
-

5
-

18 Změny v počtu žáků
11
ubylo: 0
7
přibylo: 0

Průměr Vyučující
2.000
1.833
2.167
1.889
1.000
1.000
1.000
1.056
1.000
1.000
1.438 Zameškané hodiny

prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen

12 omluvených
6 neomluvených
0
0

8

Mgr. Krupová Johana Sara
Mgr. Krupová Johana Sara
Mgr. Krupová Johana Sara
Mgr. Krupová Johana Sara
Mgr. Vyhnálková Zuzana, Dis.
Mgr. Krupová Johana Sara
Mgr. Ošlejšková Hana
Mgr. Krupová Johana Sara

Mgr. Krupová Johana Sara
Mgr. Krupová Johana Sara

Celkem Na žáka
874
0

48.556
0
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2. pololetí školního roku 2014/15

Přehled prospěchu třídy 4.A
Třídní učitel:

Mgr. Machová Alena

Počet žáků celkem: 30
19
z toho dívek:
chlapců: 11

Předmět

Počty známek

ČjJv
Aj
M
Vla
Pří
Hv
Vv
Pč
Tv
LDv
Chv

1 2
4 16
9 12
14 11
13 9
22 7
30 26 4
30 29 1
27 3
30 -

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Literárně dramatická výchova
Chování

3
7
5
5
8
1
-

4
3
4
-

5
-

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

Změny v počtu žáků
ubylo: 0
přibylo: 0

Průměr Vyučující
2.300
2.133
1.700
1.833
1.300
1.000
1.133
1.000
1.033
1.100
1.000
Zameškané
hodiny
1.453

prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen

Předmět

Počty známek

ČjJv
Aj
M
Vla
Pří
Hv
Vv
Pč
Tv
ICT
Chv

1 2
2 9
5 9
2 6
4 8
6 11
12 6
20 20 13 6
20 20 -

3
7
5
9
5
3
2
1
-

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

Mgr. Brožová Marie
Mgr. Brožová Marie
Mgr. Brožová Marie
Mgr. Vyhnálková Zuzana, Dis.
Mgr. Machová Alena
Mgr. Brožová Marie
Mgr. Brožová Marie

Mgr. Machová Alena
Mgr. Machová Alena

Celkem Na žáka
1332
0

44.400
0

2. pololetí školního roku 2014/15

Mgr. Nevečeřalová Eva Počet žáků celkem: 20
5
z toho dívek:
chlapců: 15

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Chování

Mgr. Blažková Soňa

20 omluvených
10 neomluvených
0
0

Přehled prospěchu třídy 5.A
Třídní učitel:

Mgr. Machová Alena

4
2
1
3
3
-

5
-

Změny v počtu žáků
ubylo: 0
přibylo: 0

Průměr Vyučující
2.450
2.100
2.650
2.350
1.850
1.500
1.000
1.000
1.400
1.000
1.000
Zameškané
hodiny
1.730

prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen

5 omluvených
15 neomluvených
0
0

9

Mgr. Nevečeřalová Eva
Mgr. Sedláčková Iva
Mgr. Jozífová Vlasta
Mgr. Vyhnálková Zuzana, Dis.
Mgr. Brožová Marie
Mgr. Blažková Soňa
Mgr. Brožová Marie
Mgr. Vyhnálková Zuzana, Dis.
Mgr. Ošlejšková Hana

Mgr. Vyhnálková Zuzana, Dis.
Mgr. Nevečeřalová Eva

Celkem Na žáka
1226
0

61.300
0
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2. pololetí školního roku 2014/15

Přehled prospěchu třídy 6.A
Třídní učitel:

Mgr. Ošlejšková Hana

Počet žáků celkem: 23
7
z toho dívek:
chlapců: 16

Předmět

Počty známek

Čj
Aj
D
Z
Př
M
Fy
Ov
Hv
Vv
VkZ
Pč
Tv
SpF
HiS
Sph
Dva
ZaŘe
Chv

1 2 3
3 6 10
5 10 7
5 11 6
10 7 5
5 11 6
4 9 6
3 8 10
3 13 7
22 1 21 2 23 - 23 - 17 5 1
12 9 2
3 1 15 1 18 - 8 - 23 - -

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis
Matematika
Fyzika
Občanská výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Seminář a praktika z fyziky
Historický seminář
Sportovní hry
Domácnost - vaření
Základy řemesel
Chování

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen

4
4
1
1
1
1
4
2
-

5
-

Změny v počtu žáků
ubylo: 0
přibylo: 0

Průměr Vyučující
2.652
2.174
2.130
1.870
2.130
2.435
2.478
2.174
1.043
1.087
1.000
1.000
1.304
1.565
1.250
1.063
1.000
1.000
1.000
Zameškané
hodiny
1.696
8 omluvených
15 neomluvených
0
0

10

Mgr. Nevečeřalová Eva
Mgr. Ošlejšková Hana
Mgr. Blažková Soňa
Mgr. Sedláčková Iva
Mgr. Ošlejšková Hana
Ing. Hanák Zdeněk
Ing. Hanák Zdeněk
Mgr. Machová Alena
Mgr. Vyhnálková Zuzana, Dis.
Mgr. Ošlejšková Hana
Mgr. Ošlejšková Hana
Mgr. Vyhnálková Zuzana, Dis.
Mgr. Ošlejšková Hana

Ing. Hanák Zdeněk
Mgr. Blažková Soňa
Mgr. Ošlejšková Hana

Mgr. Vyhnálková Zuzana, Dis.
Ing. Hanák Zdeněk
Mgr. Ošlejšková Hana

Celkem Na žáka
1544
0

67.130
0
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2. pololetí školního roku 2014/15

Přehled prospěchu třídy 7.A
Třídní učitel:

Mgr. Sedláčková Iva

Počet žáků celkem: 22
10
z toho dívek:
chlapců: 12

Předmět

Počty známek

Čj
Aj
D
Z
Př
M
Fy
Ov
Hv
Vv
VkZ
Pč
Tv
ICT
HiS
Sph
PaJ
ZaŘe
CvAj
Chv

1
10
9
8
8
3
5
12
22
21
22
22
17
22
10
11
20
10
8
22

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis
Matematika
Fyzika
Občanská výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Historický seminář
Sportovní hry
Příroda a já
Základy řemesel
Cvičení z anglického jazyka
Chování

2 3
9 5
5 3
4 8
2 10
5 7
7 5
5 4
5 5
- 1 - - 3 2
- - 1 - - - 6
- -

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen

4
8
4
1
2
2
7
8
-

5
-

Změny v počtu žáků
ubylo:
0
přibylo: 0

Průměr Vyučující
2.955
2.045
2.045
2.273
2.136
2.727
2.682
1.682
1.000
1.045
1.000
1.000
1.318
1.000
1.000
1.083
1.000
1.000
1.857
1.000
Zameškané
hodiny
1.676
8 omluvených
14 neomluvených
0
0
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Mgr. Machová Alena
Mgr. Sedláčková Iva
Mgr. Blažková Soňa
Mgr. Kalina Aleš
Mgr. Ošlejšková Hana
Mgr. Špilínková Božena
Ing. Hanák Zdeněk
Mgr. Machová Alena
Mgr. Vyhnálková Zuzana, Dis.
Mgr. Sedláčková Iva
Mgr. Vyhnálková Zuzana, Dis.
Ing. Hanák Zdeněk
Mgr. Ošlejšková Hana

Mgr. Vyhnálková Zuzana, Dis.
Mgr. Blažková Soňa
Mgr. Ošlejšková Hana

Mgr. Ošlejšková Hana
Mgr. Machová Alena

Mgr. Sedláčková Iva
Mgr. Sedláčková Iva

Na žáka

Celkem
1364
2

62.000
0.091
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2. pololetí školního roku 2014/15

Přehled prospěchu třídy 8.A
Třídní učitel:

Mgr. Špilínková
Božena

Počet žáků celkem: 19

Změny v počtu žáků

5
z toho dívek:
chlapců: 14

Předmět

Počty známek

Čj
Aj
Nj
D
Z
Př
M
Fy
Ch
Hv
Vv
Pč
Tv
Ajk
Sph
Zdr
Dva
PkD
CvHp
Chv

1 2 3
- 1 10
- 9 5
- 10 5
- 10 5
5 8 3
1 9 7
- 5 8
1 6 9
2 8 6
8 10 1
11 8 19 - 15 2 2
- 1 8 2 7 1 18 - 1 - 3 11 5
19 - -

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis
Matematika
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Aj konverzace
Sportovní hry
Zdravověda
Domácnost - vaření
Právo pro každý den
Cvičení z hlavních předmětů
Chování

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen

4
7
4
3
4
3
2
5
3
3
-

5
1
1
1
1
-

ubylo: 0
přibylo: 0

Průměr Vyučující
3.421
2.842
2.737
2.684
2.211
2.526
3.105
2.737
2.526
1.632
1.421
1.000
1.316
2.000
1.200
1.125
1.000
1.000
2.105
1.000
2.155 Zameškané hodiny
0 omluvených
18 neomluvených
1
0

12

Mgr. Machová Alena
Mgr. Blažková Soňa
Mgr. Jozífová Vlasta
Mgr. Blažková Soňa
Mgr. Sedláčková Iva
Mgr. Ošlejšková Hana
Mgr. Špilínková Božena
Ing. Hanák Zdeněk
Mgr. Špilínková Božena
Mgr. Blažková Soňa
Mgr. Špilínková Božena
Mgr. Špilínková Božena
Mgr. Ošlejšková Hana

Mgr. Sedláčková Iva
Mgr. Ošlejšková Hana

Mgr. Ošlejšková Hana
Mgr. Vyhnálková Zuzana, Dis.
Mgr. Machová Alena
Mgr. Nevečeřalová Eva

Mgr. Špilínková Božena

Celkem Na žáka
1179
8

62.053
0.421
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příloha č.
1

2. pololetí školního roku 2014/15

Přehled prospěchu třídy 9.A
po opravných a náhradních zkouškách

zpracováno dne: 23.10.2015

Třídní učitel: Mgr. Blažková Soňa

Počet žáků celkem: 26
13
z toho dívek:
chlapců: 13

Předmět

Počty známek

Čj
Aj
Nj
Fj
D
Z
Př
M
Fy
Ch
Hv
Vv
Tv
Ajk
Sph
Zdr
PkD
ZaŘe
CvHp
ČE
Chv

1
6
8
6
4
11
13
3
14
9
21
19
22
7
9
13
11
14
16
17
26

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis
Matematika
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Aj konverzace
Sportovní hry
Zdravověda
Právo pro každý den
Základy řemesel
Cvičení z hlavních předmětů
Člověk a ekonomika
Chování

2
8
9
7
3
9
4
9
9
6
9
5
7
3
2
2
2
9
-

3
7
7
4
8
9
4
6
6
3
1
1
-

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

4
5
2
6
5
2
8
5
1
-

5
-

Změny v počtu žáků
ubylo: 0
přibylo: 0

Průměr Vyučující
2.423
2.115
2.941
1.333
2.538
2.077
1.654
2.731
1.692
2.154
1.192
1.269
1.192
1.556
1.182
1.133
1.000
1.000
1.111
1.346
1.000
1.762 Zameškané hodiny

prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen

10 omluvených
16 neomluvených
0
0

13

Mgr. Nevečeřalová Eva
Mgr. Sedláčková Iva
Mgr. Jozífová Vlasta
Mgr. Sedláčková Iva
Mgr. Blažková Soňa
Mgr. Sedláčková Iva
Ing. Lichnovská Vladimíra
Mgr. Špilínková Božena
Ing. Hanák Zdeněk
Mgr. Špilínková Božena
Mgr. Blažková Soňa
Mgr. Blažková Soňa
Mgr. Ošlejšková Hana

Mgr. Sedláčková Iva
Ing. Hanák Zdeněk
Mgr. Ošlejšková Hana
Mgr. Machová Alena
Mgr. Machová Alena
Mgr. Nevečeřalová Eva

Mgr. Špilínková Božena
Mgr. Blažková Soňa

Na žáka

Celkem
1609
0

61.885
0
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2. pololetí školního roku 2014/15
Souhrnná statistika tříd
z toho
snížená průměrný Průměrná absence na žáka
hodnocení
Třída
žáků V
P 5 N známka prospěch omluv. neomluv.
Ch
1.008
.35.25 Mgr. Zálabská Dagmar
1.A
16
16
0 - - 1.049
.65.16 Mgr. Bílková Zuzana
1.B
18
18
0 - - 1.029
51.09 1. ročník 34
34
0 0 0 1.087
.40.23 Stodolová Vítězslava
2.A
26
26
0 - - 1.086
40.23 2. ročník 26
26
0 0 0 1.318
.50.30 Mgr. Benešová Ivana
3.A
20
15
5 - - 1.438
.48.55 Mgr. Krupová Johana Sara
3.B
18
12
6 - - 1.375
49.47 3. ročník 38
27
11 0 0 1.453
.44.40 Mgr. Machová Alena
4.A
30
20
10 - - 1.453
44.40 4. ročník 30
20
10 0 0 1.730
.61.30 Mgr. Nevečeřalová Eva
5.A
20
5
15 - - 1.730
61.30 5. ročník 20
5
15 0 0 1.696
.67.13 Mgr. Ošlejšková Hana
6.A
23
8
15 - - 1.695
67.13 6. ročník 23
8
15 0 0 1.676
.62.00 0.09 Mgr. Sedláčková Iva
7.A
22
8
14 - - 1.676
62.00 0.09
7. ročník 22
8
14 0 0 2.155
.62.05 0.42 Mgr. Špilínková Božena
8.A
19
0
18 1 - 2.154
62.05 0.42
8. ročník 19
0
18 1 0 1.762
.61.88 Mgr. Blažková Soňa
9.A
26
10
16 - - 1.762
61.88 9. ročník 26
10
16 0 0 1.579
54.27 0.04
CELKEM 238
138 99 1 0 -
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6. Prevence sociálně patologických jevů a hodnocení
výchovného poradenství
Prevence sociálně patologických jevů
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
zařízeních 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:
a) informuje rodiče o svých záměrech a výsledcích (třídní schůzky)
b) je ve spojení s pedagogickou poradnou v Pardubicích
c) snaží se o svou propagaci v místě (vývěska u úřadu městyse)
d) podává informace na internetových stránkách školy
e) snaží se vytvářet podmínky pro zájmovou činnost (zájmové kroužky)
f) vytváří podmínky k aktivitám žákům (soutěže, výzdoba školních prostor)
g) podporuje účast žáků při reprezentaci školy
h) snaží se aplikovat formy zdravého životního stylu
i) snaží se zabránit projevům šikany, kyberšikany
Přednášky a besedy:
1. Besedy s Městskou policií Přelouč pro 1. - 9. třídy proběhly dle rozpisu
2. Společnost Procter-Gamble poskytla balíčky pro dívky 6. třídy – projekt Čas proměn
3. Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili soutěže Právo na každý den, žáci 9. třídy postoupili do
krajského kola.
4. Naše škola byla zaregistrována do projektu Drogy trochu jinak – interaktivní výukový
program (Česká asociace školních metodiků prevence, registrační kód do projektu je:
prev11ence).
5. O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti – ABATOP 18. 3. 2015 pro 8.a9. třídu
6. Motivační program ,,Vítej na palubě“, společnost Harmonia Universalis pro 1. i 2. Stupeň
- 22. 4. 2015

Výchovné poradenství
V tomto školním roce spolupracovaly v oblasti výchovného poradenství na naší škole:
Výchovná poradkyně:
Mgr. Božena Špilínková
Dyslektické asistentky:
Mgr. Ivana Benešová
Mgr. Dagmar Zálabská
Mgr. Eva Nevečeřalová
Mgr. Božena Špilínková
Asistent pedagoga:
Regina Bornová (u žáka 4. ročníku)
Markéta Zářecká (u žáka 2. ročníku)
Paní učitelky Bc. Vítězslava Stodolová a Mgr. Alena Machová absolvovaly kurz pro
dyslektické asistentky.
Do školy dojížděla jedenkrát za měsíc Mgr. Iva Němcová, která zastávala funkci
školního psychologa, je pracovnicí PPP v Pardubicích.
15
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Mgr. Božena Špilínková zastávala funkci protidrogového preventisty.

Hodnocení práce dyslektických asistentek a integrovaní žáci
Ve školním roce 2014-2015 bylo zařazeno do integrace 15 žáků 1. stupně a 12 žáků
2. stupně, celkem 27 žáků. Žáci byli rozděleni do skupin a jedenkrát týdně se scházeli
s dyslektickou asistentkou a pracovali na nápravě specifických poruch učení. Jeden žák
2. třídy a jeden žák 4. třídy pracoval s pomocí asistentky pedagoga. Integrace žáka 2. třídy je
zajištěna ve spolupráci se SPC Svítání (Mgr. Jirásková) a integrace žáka 4. třídy je zajištěna
SPC Moravská Třebová (Mgr. Kostka). Dle paragrafu 18 byl zařazen 1 žák. Jeden žák 7.
třídy se vzdělával dle individuálního vzdělávacího plánu. Všem integrovaným žákům byla
věnována individuální péče ve všech vyučovacích hodinách. V průběhu roku se počet
integrovaných žáků měnil.

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 Mgr. Ivou Němcovou (zaměstnanec pedagogicko-psychologické poradny
v Pardubicích). Konzultace byly konány v tyto dny : 30.9.,21.10., 11.11., 2.12. 2014, 3.2.,
3.3., 31.3.,21.4., 26.5. 2015. Do PPP v Pardubicích bylo zasláno 22 žádostí o vyšetření.
Výchovné komise bylo nutno svolat šestkrát ( ŘŠ, VP, TU, rodiče).

Spolupráce s odborem sociálně právní ochrany dětí
Ve školním roce jsme požádali o spolupráci sociální kurátorku z OSPOD Přelouč,
ohledně chování a rodinného prostředí jedné žákyně 6. třídy.

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, letos bylo možnost podat maximálně dvě přihlášky.
V listopadu 2014 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 4 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 15.3.2015. Rodičům žáků
byly vydány zápisové lístky. Žáci se zúčastnili přijímacích zkoušek na SŠ v rámci pilotního
ověřování - Cermat. Všichni žáci byli přijati na vybranou SŠ v 1. kole přijímacího řízení.
V průběhu roku se žáci individuálně domlouvali s výchovnou poradkyní. Otázky
volby povolání byly řazeny do hodin Člověk a ekonomika v 9. ročníku.
Předběžně byl zjišťován zájem žáků 8. tříd o povolání.
Přihlášky si podávalo na SŠ a SOU 28 žáků, 2 žáci na víceleté gymnázium. Všichni
žáci byli přijati. Školu opouští k 30.6. 2015 - 30 žáků, z toho 2 žáci z 8. třídy a 2 žáci z 5.
třídy.
V rámci volby povolání proběhly exkurze:
Pro 8. třídu – návštěva výrobního družstva Cyklos Choltice
Pro 9. třídu – návštěva Gymnázia a SOŠ v Přelouči
Pro 9. třídu – Elektrotechnická fakulta Univerzity Pardubice
Pro 9. třídu – exkurze do SVOS a.s. Přelouč
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pracovníků školy se řídí plánem, který je součástí celoročního plánu
činnosti školy. Ten vymezuje podmínky, za kterých je vzdělávání zajišťováno. Důraz je
kladen na rovnou příležitost a zákaz diskriminace, potřeby školy s ohledem na finanční
možnosti, získávání kvalifikace potřebné pro výkon povolání nebo pracovního zařazení/
vedoucí pracovníci, výchovný poradce, koordinátor ICT, preventista atd./
Průběžně probíhalo vzdělávání k prohloubení odborné kvalifikace se zaměřením na nové
poznatky z oblasti obecné pedagogiky, školní psychologie, teorie výchovy, didaktiky,
jazykové výuky, výuky přírodovědných oborů, BOZP, PO, práce s ICT atd.
Součástí plánu je i konkrétní stanovení jednotlivých vzdělávacích akcí, které je průběžně
doplňováno.

Přehled vzdělávacích aktivit jednotlivých pracovníků školy a
vzdělávací instituce zajišťující akci:
Mgr. Aleš Kalina (ředitel školy)
Zdravá výživa ve škole (projekt EU)
Rozvoj regionálního školství v mikroregoinu

Paleta Pardubice, Chrudim
Městský úřad Přelouč

Mgr. Vlasta Jozífová (zástupkyně ředitele školy)
Administrativní program Bakalář
Německý jazyk-didaktika
Cestovní náhrady
Zákon o pedagogických pracovnících
Evropské dotace do škol
ICT ve školách

CCV Mladá Boleslav
NIDV Pardubice
Internet On-line
Comenius agency
Praha
ZŠ Krouna

Mgr. Božena Špilínková (výchovný poradce)
Etická výchova
Nebezpečí internetu
Prevence ve škole (děti s výchovnými problémy)
Organizace přijímacího řízení na maturitní obory
Problematika legálních drog
Podpora metodika prevence (20 hod)
Ochrana obyvatel-chemické havárie

NIDV Pardubice
Kraj. úřad Pardubice
Prevalis Praha
NIDV Pardubice
CCV Jezerka Pardubice
NIDV Pardubice
SPŠCH Pardubice

Mgr. Dagmar Zálabská (vedoucí učitelka 1. stupně)
Škola hrou

NIDV Pardubice
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Prevence ve škole, děti s výchovnými problémy
Čtenářská a matematická gramotnost

Prevalis Praha
CCV Pardubice

Mgr. Ivana Benešová (učitelka)
Cesty duše
Životní osudy
Práce s bolestí
Škola hrou

Dr. Dvořáček, Brno
Dr. Dvořáček, Brno
Dr. Dvořáček, Brno
NIDV Pardubice

Mgr. Soňa Blažková (učitelka)
Didaktika dějepisu
Výtvarné inspirace
Jak pracovat s učebnicí Aj

CCV Pardubice
NIDV Pardubice
CCV Pardubice

Mgr. Marie Brožová (učitelka)
Biologie, zeměpis, přednáška Montessori
Kosmická výchova
Přírodní zahrada jako učebnice
Kritické myšlení v českém jazyce

CCV Pardubice Mozartova
CCV Pardubice Mozartova
CCV Pardubice Mozartova
ZŠ Bohdaneč, Na rovině

Ing. Zdeněk Hanák (učitel)
Fyzika a matematika pro základní školy

ZŠ Staňkova Pardubice

Mgr. Johana Sara Krupová (učitelka)
Jak nastavit hranice
Netradiční pomůcky v ČJ a M

CCV Pardubice Mozartova
Mgr. Šírová, CCV Pardubice

Mgr. Alena Machová (učitelka)
Dyslektická asistentka (říjen – březen)
Studium výchovného poradenství

PPP Pardubice a CCV Pardubice
PF Karlova univerzita Praha

Mgr. Hana Ošlejšková (učitelka)
Aktivizační metody ve výuce angličtiny
Tvoříme z papíru
Metodika výuky angličtiny
Jak pracovat s učebnicí angličtiny

CCV Pardubice
CCV Pardubice
NIDV Pardubice
CCV Pardubice
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Mgr. Iva Sedláčková (učitelka)
Aktivizační metody výuky angličtiny
Metoda CLIL
Změny v účetnictví škol
Konference učitelů Aj
Strukturální fondy ve školství
Seminář ČŠI – INSPIS portály
ICT ve škole
Jak pracovat s učebnicí angličtiny

CCV Pardubice Mozart
NIDV Pardubice
Klub ekonomů škol Praha
OUP, Pardubice
Praha
ČSI Hradec Králové
ZŠ Krouna
OUP, Pardubice

Bc. Vítězslava Stodolová (učitelka)
Dyslektická asistentka-dlouhodobý kurz
dokončení magisterského studia na PF Hradec Králové

Mgr. Zuzana Vyhnálková (učitelka)
Didaktická technika do škol
ICT ve školství

PPP Pardubice, CCV Pardubice

Praha
Praha

Ing. Vladimíra Lichnovská (vedoucí vychovatelka školní družiny)
Didaktické hry ve školní družině
CCV Pardubice
Výtvarné činnosti ve školní družině
CCV Pardubice

Markéta Zářecká (vychovatelka, pedagogická asistentka)
Keramika (říjen-listopad)
CCV Pardubice
Třída plná pohody (únor-březen)
CCV Pardubice

Jindřiška Frýdová (účetní, mzdová účetní, personalistka)
Spisová služba pro školy
Ekonom Press Pardubice
Změny v účetnictví škol
Klub ekonomů škol Praha

Jana Augustinová (vedoucí školní jídelny)
Hygiena stravování, alergeny
Alergeny, dieta ve školách, hygienické minimum

Krajský úřad, hygiena
p. Kadlecová

Václava Svobodová, Pavla Studená, Lenka Škoudlínová (kuchařky)
Alergeny, dieta ve školách, hygienické minimum
p. Kadlecová
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Tomáš Vyhnálek (školník)
Školení z vyhlášky 50 - elektro
ICT ve škole

Služba škole Pardubice
Praha

Finanční náklady na semináře a školení ve školním roce 2014/2015
THP
Mzdové
Bakalář
ŠJ
Vyhláška 50
Účetní
Zákon o pedagogických pracovnících
ICT
EU Dotace

1 573,1 980,1 000,581,4541,1 198,1 090,3 908,-

Pedagogičtí pracovníci
Reedukace SPU
Výtvarná výchova, keramika, ŠKOLNÍ DRUŽINA
Výchovné poradenství
Pedagogické, metodické
1. stupeň
2. stupeň
NJ
AJ

8 000,2 600,1 650,2 250,2 200,700,850,2650,-

Celkem

36 771,-

8. Kontrolní činnost ve školním roce 2014/2015
Celkem bylo provedeno 16 hospitací ve vyučovacích hodinách, s jednotlivými
hospitovanými učiteli byl proveden rozbor.
Hlavní sledované oblasti:
- plnění školního vzdělávacího programu
- formy a metody práce učitele
- klima třídy
- podklady pro klasifikaci
- zapojení žáků do výuky, motivace
- práce s integrovanými žáky
- využívání didaktické techniky, inovativní přístupy
- osobnost učitele
- projekty
Zvláštní pozornost byla věnována prvním třídám:
- adaptace na školní prostředí
- zvládání učiva
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- kázeň
- spolupráce s rodiči
- slabší žáci, příčiny neúspěchů
- předpokládané vývojové poruchy učení
Průběžně byla prováděna kontrola povinné dokumentace tříd a školní družiny.
Hospitační protokoly s rozbory a hodnocením jsou uloženy u ředitele školy.
Hospitace a kontroly prováděli:
Mgr. Aleš Kalina – ředitel školy
Mgr. Vlasta Jozífová – zástupkyně ředitele školy
Mgr. Dagmar Zálabská – vedoucí učitelka 1. stupně
Mgr. Božena Špilínková – vedoucí předmětové komise matematiky
Ing. Vladimíra Lichnovská – vedoucí vychovatelka školní družiny
Další kontroly:
Dne 5. 2. 2015 proběhla kontrola KHS Pardubice
Kontrolní zjištění:
informace o alergenech spotřebitelům jídelna poskytuje
je prováděna vstupní kontrola potravin
je dodržována hygiena provozu
Závady:
nevyhovující dřezy na omývání masa, zeleniny ( vyměněny za nerezové)
nevyhovující průtok vody ve vodovodní baterii ve varně (odstraněno)
Dne 9. 3. a 13. 4. 2015 – prověrky PO a BOZP (p. Milan Plecháček)
Kontrolní zjištění:
kontrolováno 14 oblastí, z toho byla zjištěna jedna technická závada,
tj. osvětlení v některých učebnách (řešeno průběžně postupnou výměnou osvětlovacích těles
v učebnách a na chodbách).
Na zadání zřizovatele proběhla finanční kontrola/ audit hospodaření s veřejnými
prostředky za rok 2014.
Kontrolní zjištění:
bez závad
Průběžně jsou podle celoročního plánu prováděny provozní revize /elektro, plyn,
spotřebiče atd./

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
a) Hodnocení environmentální výchovy za rok 2014/2015
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta má vést k myšlení a jednání, které je
v souladu se životním prostředím a s trvale udržitelným rozvojem.
Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě
k životu ve všech jeho formách, znalost okolního prostředí a péče o něj, ale i pochopení
vzájemných vazeb.
Při jejich plnění cílů EVVO jsme využívali veškeré níže uvedené kompetence:
- kompetenci k učení
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- kompetenci k řešení problémů
- kompetenci komunikativní
- kompetenci sociální a personální
- kompetenci občanskou
- kompetenci pracovní
Na naší škole environmentální výchova prolíná všemi předměty v každém ročníku. Žáci
se učí o dopadech svého chování na životní prostředí, o vodě, vzduchu, zemi, odpadech,
živých organismech a jejich vzájemných vztazích. Nezanedbatelná je provázanost s
problematikou zdraví a zdravého životního stylu.
Žáci získávali informace nejen teoretické, ale učili se i prakticky poznávat organismy žijící
a rostoucí v jejich bezprostředním okolí; ohrožené druhy rostlin i živočichů. Poznávali též
cizokrajné druhy organismů a vytvořili o některých z nich plakáty. Odvozovali, proč určité
druhy živočichů a rostlin rostou a žijí pouze v určitých podmínkách.
Výuka probíhala v kmenových učebnách, učebně přírodopisu i v okolí školy.
Při zkoumání přírody jsme využívali knih, atlasů, vycpanin, modelů, CD a DVD médií,
internetu, zvukových nahrávek hlasů zvířat a chodili jsme do přírody. V rámci spolupráce
s Gymnáziem Přelouč navštívili žáci 7. a 9. třídy ZOO Praha. Při výuce byly využívány různé
formy, např. kresba nebo malba přírodnin, čtení příběhů z přírody, skládání básniček o
zvířatech, tvorba prezentací, stolních her, práce s atlasy a klíči apod. Při výtvarné výchově a
praktických činnostech jsme recyklovali odpadní materiály. V zimě jsme dokrmovali ptactvo.
Žáci 6. třídy našli u školy poraněného Zvonka zeleného, přinesli ho do školy a pečovali o něj
až do jeho vyléčení. Pak ho vypustili na školním dvoře zpět do přírody. Průběžně jsme
připravovali nástěnky ke dnům významným pro životní prostředí jako např. první jarní den,
Světový den vody, Den ptactva, Den proti hluku, Den Země, Mezinárodní den ptačího zpěvu,
Světový den bez tabáku, Světový den životního prostředí, Světový den zvířat.
Pravidelnou součástí výuky byla a je péče o okolí školy a o zeleň v okolí školy i v budově
školy.
Průběžně byla obohacována knihovna o ekologickou literaturu a metodické materiály k
ekologické výchově.
Žáci 9. ročníku navštívili čističku odpadních vod v Cholticích.
Letošní Den Země byl zaměřen na vztah člověka a jeho zdraví. Žáci navštěvující předmět
Zdravověda připravili a uskutečnili tento projekt pro své spolužáky od 5. do 9. třídy. V rámci
toho se naučili základy první pomoci, resuscitaci, poznávali léčivé rostliny, jedlé i jedovaté
houby, transportovali raněného.
Pravidelně jsme vedli žáky ke zdravému životnímu stylu (pobytu na vzduchu, zdravé výživě,
hygieně, přátelské atmosféře ve škole, zdravému pitnému režimu, apod.).
V letošním roce proběhl ozdravný pobyt pro žáky – Itálie, Francie a škola v přírodě na 1.
stupni.
Ve škole proběhla řada výstavek prací žáků, školní družina připravila chovatelské výstavy.
Žáci na prvním stupni sbírali kaštany a pomerančovou kůru.
Žáci navštěvovali 2 volitelné předměty, jejichž náplní byla environmentální výchova:
Příroda a já, Zdravověda. V rámci předmětu Příroda a já se učili poznávat organismy,
seznamovali se s jejich životním prostředím a jejich nároky, vztahy mezi jedinci téhož druhu i
vztahy mezidruhovými. Žáci byli vedeni k uvědomování si vzájemných vztahů a souvislostí.
Poznávali život v jednotlivých biomech a jejich základní charakteristiku. Byli motivováni
k ochraně přírody. Sami poukazovali na jevy poškozující životní prostředí. Z toho vyplynula
nutnost šetřit energii, vodu a třídit odpad. Z tohoto důvodu byly ve škole umístěny žluté
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odpadkové pytle na sběr plastu na chodbách.
Ve škole jsme sbírali papír, a to pod
hlavičkou SRPŠ. Z charitativních důvodů jsme sbírali víčka od PET lahví. Dále se ve škole
odebíral elektroodpad a vybité baterie.
Zúčastnili jsme se přírodovědné poznávací soutěže. Nejprve proběhlo školní kolo v učebně
přírodopisu. Zde měli zájemci možnost vyzkoušet si své znalosti na obrázcích, vycpaninách a
na živých přírodninách. V letošním roce se zúčastnilo 36 žáků od třetí do deváté třídy. 8
nejlepších postoupilo do okresního kola konaného 4. června v Pardubicích. V Pardubicích se
na krásném 5.-6. místě umístila Barbora Patočková ze 7. třídy a na 8. místě Filip Petr ze 6.
třídy.
V rámci předmětu Zdravověda jsme se učili rozpoznat nejběžnější zranění a úrazy, 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, ve
které jsme se umístili na 2. místě. Soutěž proběhla v květnu na koupališti v Pardubicích.
Organizátorem byl Český červený kříž, pobočka Pardubice.
Spolupracovali jsme s Městysem Choltice, s ekocentrem Paleta Pardubice, s DDM Alfa
Pardubice, s VČM Pardubice, Českým červeným křížem Pardubice. V uvedených zařízeních
jsme navštěvovali jimi pořádané akce a semináře, nebo jsme zde získávali studijní materiály.
Odebírali jsme časopis Bedrník, zaměřený na environmentální výchovu. Jsme členy
ekologického sdružení M.R.K.E.V.

b) Hodnocení činnosti školní knihovny 2014/2015
V průběhu školního roku 2014/2015 byla rozšířena nabídka naší knihovny
o zcela nové tituly. Navíc se náš fond rozrostl o knížky, které nám byly darované
ze soukromých domácích knihoven.
Na naší škole funguje také oddělení učitelské knihovny. V ní nalezneme nejrůznější
encyklopedie
a
odborné
publikace,
které
učitelé
využívají
při
výuce.
I fond učitelské knihovny byl rozšířen o několik nových titulů.
Koncem letošního školního roku jsme se rovněž zapojili do „Výzvy 56“, v rámci níž
budeme vytvářet v příštím školním roce čtenářské dílny pro 3., 4., 5. a 6. ročník. Díky tomuto
projektu by mohlo také dojít k navýšení knižního fondu.
Školní knihovnu pravidelně navštěvoval dostatečný počet čtenářů, především z prvního
stupně.
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:
V letošním školním roce 2014/2015 pro malý zájem žádná soutěž neprobíhala.
Věřím, že naši čtenáři nám zůstanou věrni i v příštím školním roce, opět si k nám najdou
cestu a vyberou si z nabídky knižních titulů. Pokud to bude možné i nadále se budeme snažit
rozšiřovat knižní fond.
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c) Sportovní aktivity
Mimoškolní aktivity - turnaje
19. září 2014
Turnaj v minikopané PAMAKO – v Pardubicích
23. září 2014
Nejrychlejší CH + D Pardubic
30. září 2014
Přespolní běh – Pardubice – Trnová
14. října 2014
Minifotbal ZŠ – chlapci – hřiště Slavoje Choltice
18. listopadu 2014 Florbal ZŠ – chlapci – sportovní hala Přelouč
3. prosince 2014
Florbal ZŠ – chlapci – Pardubice na Dukle
10. prosince 2014
Basketbal ZŠ – chlapci – Přelouč
11. prosince 2014
Florbal ZŠ – chlapci – Pardubice na Dukle
17. prosinec 2014
Florbal ZŠ – chlapci - Ohrazenice
14. dubna 2015
Vybíjená 6. třída – chlapci + děvčata – Přelouč
16. dubna 2015
Minifotbal ZŠ – chlapci – hřiště Pardubice – Hůrka
28. dubna 2015
Turnaj v minikopané – Mc Donald cup v Přelouči
20. května 2015
Softbal ZŠ – chlapci – hřiště Pardubice - Dukla
Zúčastnili jsme se celkem13 mimoškolských akcí. Po zkušenostech z minulého
školního roku jsme se zúčastnili pouze akcí, na kterých jsme po sportovní stránce měli
vybavený tým. Dominantním sportem na naší škole se stává florbal, takže jsme obeslali tyto
turnaje, jak pro 5. a 6. třídu, tak také pro 8. a 9. třídu v kategorii chlapců. Podařilo se nám
postoupit do okresního finále v těchto sportech: Minikopaná, Florbal, Softbal. Méně se nám
zadařilo ve vybíjené a bězích.
Na všech turnajích, kterých jsme se zúčastnili, mohu pochválit žáky za vzorné
vystupování, reprezentaci školy a v neposlední řadě za výsledky, kterých naši žáci dosáhli.
V hodnocení škol pardubického okresu jsme se umístili na 15. místě.
Školní aktivity – akce a turnaje
Září
Běh oborou pro II. stupeň
Říjen
Vybíjená (počet 6 + 1) II. stupeň
Listopad
Stolní tenis pro II. stupeň
Listopad
Běh přes lávku pro II. stupeň
Prosinec
Šplh o tyči pro II. stupeň
Leden
Skok do výšky pro II. stupeň
Únor
Florbal pro II. stupeň
Březen
turnaj ve futsalu pro II. stupeň
Duben
nohejbal trojic pro II. stupeň
Červen
Školní olympiáda pro II. stupeň
Celkem: 10 akcí pro žáky naší školy
Během školního roku jsme uspořádali několik turnajů a závodů podle plánu, který
jsme si připravili na začátku školního roku a v průběhu roku doplňovali. Dá se říct, že když se
připraví turnaj v jakémkoliv sportu, tak je ze strany žáků vždy zájem se ho zúčastnit.
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d) Hodnocení komise český jazyk rok 2014/2015
V září jsme projektem oslavili Evropský den jazyků. Žáci druhého stupně se
seznámili s historií a vznikem tohoto svátku, získali informace o jazycích světa, nebo
poznávali ukázky a fráze v různých jazycích, zaměřili jsme se na různé významy slova jazyk a
jazýček a jejich použití ve frazémech. Nechyběla ani diskuze o potřebě národního jazyka a
zavedení univerzálního jazyka celé Evropy.
Využili jsme možnosti zúčastnit se mezinárodního projektu Záložka do knihy
spojuje školy, jehož cílem bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a
podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.
V září k nám zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové s velmi oblíbeným
literárně dramatickým pořadem Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století.
Nabídli jsme žákům exkurzi do knihtiskařské dílny na tvrzi Orlice, ale setkali jsme se
s naprostým nezájmem.
Úzce jsme spolupracovali s místní knihovnou. Propagací soutěže Lovci perel společně
usilujeme o zvýšení zájmu žáků o četbu knih. V březnu proběhl na 1. stupni v rámci Měsíce
čtenářů Maraton čtení tatínků, který se setkal s velkým ohlasem u žáků i rodičů. 8. a 9. třída
absolvovala lekci čtenářské gramotnosti, jejímž tématem byla kniha Anna (Jaký bude rok
2082?).
Zapojili jsme se také do Výzvy 56 vypsané MŠMT a na příští školní rok budeme
zpracovávat šablony pro čtenářské dílny, kterými chceme zvyšovat čtenářskou gramotnost
žáků.
V rámci mezipředmětových vztahů propojujeme vybraná témata s výtvarným i hudebním
zpracováním. Využíváme všechny typy učeben (kmenové, interaktivní, počítačová) a
dostupných materiálů (dumy, prezentace, CD, PC programy, různé typy učebnic a slovníků,
pracovní sešity…). Vybavenost kabinetu je dostačující. Všechny ročníky se učí dle ucelené
řady nakladatelství SPN, v literatuře máme k dispozici i čítanky nakladatelství FRAUS.
Žákům všech ročníků byla nabídnuta možnost bezplatného doučování jednotlivců
i skupin, která byla ovšem podmíněná plněním povinností při vyučovacích hodinách. Této
možnosti využilo jen velmi málo žáků.
V prosinci 2014 jsme s žáky 2. stupně navštívili VČD v Pardubicích a zhlédli
komedii Blbec k večeři. V červnu 1. stupeň navštívil představení Ať žijí duchové.
V lednu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, v okresním kole naši
školu reprezentovaly Karolína Patočková a Iveta Frýdová. Ve velké konkurenci naše žákyně
na bodované příčky nedosáhly.
Během roku jsme se zúčastnili několika literárních soutěží – Rosteme s knihou,
O pardubický pramínek, Bylo nebylo u hasičů, Malá Proseč Terézy Novákové – v poslední
zmiňované žákyně 9. A Karolína Patočková obsadila ve své kategorii 2. místo.
Pokračuje spolupráce s nakladatelstvím Mladá fronta, nadále trvá členství v Knižním
klubu Fragment.
V 5. a 9. ročníku byli žáci soustavně připravováni na přijímací zkoušky.
Dle dostupných zdrojů byla jejich úspěšnost při konání zkoušek z českého jazyka vysoká.
Volitelný předmět Cvičení z českého jazyka v 8. a 9. třídě považujeme za přínosný vzhledem
k nízké hodinové dotaci předmětu český jazyk a literatura.
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Individuální přístup k žákům se SPU a volba vhodných učebních postupů je
samozřejmostí. Korekce SPU pod vedením dyslektických asistentek probíhala od října
do května. Mgr. A. Machová absolvovala kurz pro dyslektické asistentky (říjen – březen).
V červnu opět proběhla nabídka abonentních vstupenek do VČD v Pardubicích
pro žáky a rodiče na divadelní sezonu 2015/2016.
Žáci byli vedeni k těmto kompetencím:
- klást důraz na čtení s porozuměním a práci s textem, podněcovat žáky k tvořivosti
- rozvíjet přiměřenou verbální a neverbální komunikaci
- vést žáky k logickému vyjadřování svých myšlenek, k projevu kultivovanému a
výstižnému

e) Předmětová komise matematika, chemie
Ve školním roce 2014/2015 proběhly následující soutěže:
Pythagoriáda v 5., 6., 7.ročníku - školní kolo. Žákyně Karolína Patočková vypracovala
úspěšně školní kolo Matematické olympiády a postoupila do okresního kola, kde se umístila
na 10.-11. místě. Žáci 2.-9. třídy se zúčastnili soutěže Matematický klokan.
Žáci 9. třídy se zúčastnili soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, kterou
pořádala SŠ chemická v Pardubicích. Z 3000 účastníků se umístili: Kateřina Koláčná – 83.,
Iveta Frýdová – 115., Martin Antoš – 228.
Osnovy a tematické plány byly splněny. Žáci získali požadované kompetence, zároveň
byli vedeni ke zdůvodňování postupů, k užívání správné terminologie a symboliky. Přibývá
žáků, kteří se na vyučování nepřipravují a nepracují soustavně, často nemají pracovní
pomůcky - rýsovací potřeby.
Finanční gramotnost byla tento školní rok vyučována v předmětu Člověk a
ekonomika. K výuce jsou používány šablony vypracované v rámci projektu EU. Navštívili
jsme expozici České národní banky v Praze dne 27. 5. 2015.
Žáci 6. - 9. ročníku se každý měsíc sebehodnotili - zápis v žákovské knížce.
Probíhali laboratorní práce z chemie, učitelé dbají na správné zápisy a úpravu
protokolů. Témata mimořádných událostí byla zařazována průběžně k určitým tématům.
V rámci projektu OPVK- podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Pardubickém kraji (financováno EU) jsme se zúčastnili v prostorách Gymnázia v Přelouči
laboratorních prací - 8., 9. třída., později i 7. třída.
V 9. třídě se žáci připravovali na přijímací zkoušky v rámci předmětu Cvičení
z hlavních předmětů. Přijímací zkoušky byly vykonány v rámci pilotního ověřovánízajišťoval Cermat. Všichni naši žáci uspěli.
Bylo dosaženo těchto kompetencí k učení:
- žáci si osvojili matematické pojmy, umí vytvářet zásoby matematických nástrojů,
zařazují metody k řešení a závěrům, nachází různé postupy.
- Kompetence k řešení problémů – žáci byli vedeni k provádění rozboru problému a
plánu řešení, odhadování výsledků, ke správnému postupu při řešení slovních úloh.
- Kompetence komunikativní – žáci byli vedeni ke zdůvodňování matematických
postupů, k užívání správné terminologie a symboliky
- Kompetence sociální a personální – žáci spolupracovali ve skupině, byli vedeni k
dodržování pravidel slušného chování a sebekontrole.
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Kompetence občanské – žáci respektují názor druhých, jsou ohleduplní.
Kompetence pracovní – žáci byli vedeni k pěknému grafickému projevu, k
efektivitě při organizování práce, k ověřování výsledků.
Pro 6. - 9. ročník používáme učebnice: Odvárko-Kadleček, 3 díly. Doplňujeme
pracovními sešity a kopírujeme vlastní příklady.
-

f) Závěrečné hodnocení komise cizích jazyků za rok 2014/2015
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce
Pro výuku od 3. ročníku se používali učebnice New English for You (3. – 7. ročník) a
učebnice Projekt 3 a 4, second edition v 8. - 9. ročníku. V příštím školním roce bychom rádi
koupili nové učebnice pro 5. ročník – Project 1 (The Fourth Edition) a během dalších let
rozšířili tuto řadu na celý 2. stupeň. Dále je využívám program Terasoft – Angličtina 1,3,4 a
DVD Absolute English, 111 Testů AJ 5, DUMy, různé internetové stránky a jiné materiály.
K výuce německého jazyka se používala učebnice Klett, na francouzštinu Le français entre
nous .
Žáci 9. ročníků využívají časopis Hello. Pro učitele němčiny byl objednán časopis
Hurra, pro 1. stupeň angličtinu Hello Kids.(Fraus).
Podmínky k výuce byly tento školní rok optimální. Do jazykové učebny byl nově
nainstalován dataprojektor a ozvučení a zakoupen nový nábytek.
Výsledky a analýza průběhu projektů, programů a zájezdů
Evropský den jazyků – prezentace a informace o EDJ, interaktivní hry, samostatné
práce žáků k tomuto tématu.
Zájezd žáků do Itálie (San Benedetto, Rezidence DEI MILE) 12. – 29. 9. 2014 žáci strávili nádherných 10 dní v Itálii koupáním, vyjížďkou na kolech, návštěvou Říma, ale i
prohlídkou továrny na výrobu olivových olejů.
Německý den – byl přesunut na příští školní rok
Zájezd do Francie a Švýcarska – ve dnech 17. – 22. 5. 2015 se naši žáci vydali za
krásami Paříže. Tam strávili 3 dny a poslední den navštívili ve Švýcarsku Rýnské vodopády,
středověké městečko Stein am Rheim a Husův dům v Kostnici. Jela s námi i ZŠ Přelouč a
doufáme, že budeme i nadále spolupracovat při pořádání dalších zájezdů.
Kroužek AJ pro malé žáčky vedla Mgr. Johana Sara Krupová
Doučování pro 6.A – Mgr. Hana Ošlejšková
Hodnocení vnitřní organizace (studijní skupiny, dělení, využívání učeben)
Žáci 3., 5. – 8. ročníku nebyli vzhledem ke svému počtu na výuku AJ děleni, žáci 4. A
jsou rozděleni na dvě skupiny. Francouzštinu se učí žáci 9. ročníku. Dále jsou dvě skupiny
německého jazyka (8. A a 9. A). Žáci současné 7. A budou mít příští školní rok jako druhý
jazyk němčinu.
Učebny (jazyková, počítačová i interaktivní) jsou využívány učiteli jazyků dle jejich
požadavků a potřeb. Rádi bychom dovybavili i ostatní třídy dataprojektory a interaktivními
učebnicemi.
Účast a výsledky v soutěžích
Soutěž v anglickém jazyce – v lednu proběhlo na naší kole místní kolo a 12. 2. 2015 v
Pardubicích okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval v kategorii II.
A Artur Kokstejn (9. A), který se umístil na výborném 4. místě. V kategorii I. A soutěžila
Veronika Kavková (7. A), která obsadila krásné 10. místo.
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Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP,
Ve všech ročnících byla probrána gramatika i konverzační témata stanovená pro tyto
ročníky, do hodin byla průběžně zařazována průřezová témata a poslechová cvičení, byly
odzkoušeny DUMy. Učivo 5. a 9. třídy bylo odučeno s přihlédnutím ke standardům
anglického jazyka.
Dosažení požadovaných výstupů a kompetencí
Snažíme se zařazovat do výuky průřezová témata, úlohy a problémy současného světa, tak
aby docházelo k rozvoji klíčových kompetencí žáků, tj. k rozvoji jejich tvořivého myšlení,
osvojení si základních strategií učení, zlepšení schopnosti komunikovat, spolupracovat a
snažíme se je vést k respektu ke svému nejbližšímu okolí i životnímu prostředí.

g) Závěrečné hodnocení předmětové komise dějepisu
Vybavenost učebnicemi
V letošním školním roce byly používány nové učebnice dějepisu ve všech třídách
druhého stupně. Učebnice z nakladatelství Nová škola plně vyhovují současným požadavkům
výuky. Kromě odborného textu obsahují řadu dalších aktivit, které je možné dle času zařadit
do výuky, tvořivé úkoly, doplňující a shrnující texty u kapitol. Každá učebnice obsahuje i
mapovou přílohu. Pracovní sešity jsou součástí v každém ročníku. Jsou pořízeny pouze pro
potřebu učitele. Obsahují řadu doplňujících informací, opakujících aktivit pro žáky, shrnující
testové úkoly. Jako přílohy jsou doplněny slepé mapy s úkoly, časová přímka a přehled dějin.
Byla zakoupena nová učební pomůcka – nástěnné tabule k tématu Kultura 20. století a
dějepisná hra z Edice Albi. Hodiny dějepisu probíhaly v učebnách s interaktivní tabulí, nebo
v učebně počítačů, kde je využíván program DIDAKTA. Žáci 8. a 9. ročníků jsou vedeny
k přípravě samostatných prezentací na zadané téma a jejich obhajobě před třídou.
Dějepisná olympiáda
Okresního kola Dějepisné olympiády se zúčastnily 2 žákyně 9. třídy. Karolína
Patočková se umístila na pěkném 13. místě ze 40 soutěžících.
Plnění osnov, požadovaných výstupů
Ve všech ročnících byly splněny osnovy, dosaženy požadované výstupy.
Projekty
Jako příklady možných projektů v budoucnosti se nabízí témata Odkaz do budoucnosti,
Cestou pravěku, Vývoj písma, Památky východních Čech, Cestou mořeplavců. Mohou být
realizovány jako projektový den nebo náplní volitelného předmětu Historický seminář. Nabízí
se i varianta ve spojení předmětů dějepis a výtvarná výchova či pracovní činnosti.

h) Závěrečné hodnocení komise zeměpisu za rok 2014/2015
Kompetence a průřezová témata
V hodinách jsou žáci vedeni v oblasti těchto kompetencí:
1) k učení
2) k řešení problému
3) komunikativní
4) sociální a personální
5) občanské
6) pracovní
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V jednotlivých ročnících začleňujeme průřezová témata dle probírané látky:
- osobnostní a sociální výchova
- výchova demokratického občana
- výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- multikulturní výchova
- environmentální výchova
- mediální výchova
Akce na podporu výuky zeměpisu v roce 2014/2015
a) Evropský den jazyků (26. září) – informace, hry, prezentace – zařazení informací
o Evropě, Evropské unii
b) zeměpisná přednáška o Americe - Motani, velmi zajímavá přednáška s
nádherným audiovizuálním doprovodem v kině v Heřmanově Městci
d) zájezd do Francie a Švýcarska – ve dnech 17. – 22. 5. 2015 se naši žáci vydali za
krásami Paříže. Tam strávili 3 dny a poslední den navštívili ve Švýcarsku Rýnské vodopády,
středověké městečko Stein am Rheim a Husův dům v kostnici. Jela s námi i ZŠ Přelouč a
doufáme, že budeme i nadále spolupracovat při pořádání dalších zájezdů
e) zeměpisně-historická prohlídky prahy pro 9. a 8. ročník (červen 2015)
Učebnice a další pomůcky, mapový fond
K výuce je využívána ucelená řada učebnic zeměpisu nakladatelství Nová škola (6. - 9.
ročník) – pro učitele byly zakoupeny pracovní sešity k těmto učebnicím, atlasy světa, atlasy
ČR. Dále je k výuce využíváno internetových zdrojů, Dumy, program Didakta, knihy,
časopisy (National Geographic) aj. Postupně se snažíme obnovovat mapový fond.
Účast a výsledky v soutěžích
Zeměpisné olympiády se letos nikdo nezúčastnil.
Plnění osnov, tematických plánů, švp
Ve všech ročnících byla probrána témata stanovená pro tyto ročníky, do hodin byla
průběžně zařazována průřezová témata.
Dosažení požadovaných výstupů a kompetencí
Snažíme se zařazovat do výuky průřezová témata, úlohy a problémy současného světa, tak
aby docházelo k rozvoji klíčových kompetencí žáků, tj. k rozvoji jejich tvořivého myšlení,
osvojení si základních strategií učení, zlepšení schopnosti komunikovat, spolupracovat a
snažíme se je vést k respektu ke svému nejbližšímu okolí i životnímu prostředí.

ch) Závěrečné hodnocení předmětových komisí Fyzika, Praktické
činnosti, Sportovní hry za rok 2014/2015
Fyzika
Učivo
Ve všech ročnících bylo učivo probráno dle ŠVP „Učíme se pro život“ ve stanoveném
rozsahu, bylo tedy dosaženo požadovaných výstupů a kompetencí. Učivo probráno a odučeno
dle tematických plánů.
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Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce
Většina školních pomůcek je plně využitelná pro výuku fyziky. Bylo nakoupeno
několik nových pomůcek. Celkově lze konstatovat, že pro demonstrační a frontální fyzikální
pokusy je škola vybavena obstojně.
Z didaktické techniky byl nejvíce využíván dataprojektor, který je součástí fyzikální
učebny. Pro výuku byly nejvíce využívané internetové stránky www.dumy.cz. Ve všech
ročnících byla používána sada učebnic z nakladatelství Prométheus (autoři Kolářová,
Bohuněk). Některé učebnice by bylo nutné vyměnit za nové. Avšak ve školním roce 20152016 bude jejich dostatečný počet pro pokrytí jednotlivých tříd. Učebna fyziky je na velmi
dobré úrovni a je dostatečně vybavena pro výuku.
Plnění osnov, plánů a ŠVP
Osnovy, tematické plány i ŠVP byly splněny.
Akce na podporu výuky
V letošním roce jsme se zúčastnili doplňkové výuky s 8. třídou na Gymnáziu Přelouč.
Hodnocení této akce je ze strany vyučujícího kladné.
Další akcí, která se setkala s velkým ohlasem u žáků 6. a 8. třídy byla návštěva IQ
centra v Liberci. Žáci si mohli ověřit své vědomosti a znalosti na pomůckách přímo v areálu
IQ centra v Liberci.

Praktické činnosti
Učivo
V 6. a 7. ročníku bylo zařazeno téma z ručního obrábění a práce se dřevem. Výběr
žákovských výrobků byl volen s ohledem na zručnost žáků a jejich schopnosti a současně
s ohledem na materiálně-technické možnosti školních dílen. V 8. ročníku bylo přihlédnuto
k vyšší zručnosti žáků, takže i výrobky byly náročnější.
Učební pomůcky, materiální vybavení, organizace výuky.
Materiálově je školní dílna vybavena dobře, a to zejména dřevem a hutním
materiálem. Pomůcky a nářadí jsou sice starší, ale pro potřeby výuky dostačující. Výuka byla
organizována v kmenových třídách, ve školní dílně a v okolí školy. Byly dále prováděny
práce na zvelebování areálu školy zvláště na hřišti pro školní družinu.

Sportovní hry pro 8. a 9. ročník
Volitelný předmět „Sportovní hry“ byl vyučován v 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1
hodiny týdně a navazoval na hodiny tělesné výchovy. Výuka probíhala v tělocvičnách
základní školy, na hřišti Slavoje Choltice, v přilehlé oboře choltického zámku nebo na
školním dvoře. Cílem bylo vypěstovat u žáků chuť k celoživotnímu sportování, zvyšování
fyzické zdatnosti a obratnosti, dodržování pravidel fair play. Tematický plán na rok
2014/2015 byl splněn.
-

Probíhaly akce v atletice (skok do výšky, do dálky, běh na 60 metrů, vytrvalostní běhy,
Běh Oborou a Choltická lávka apod.)
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-

Dále byly akce v softbalu
Minikopané
Futsalu
Basketbalu
Odbíjené
Florbalu
Šplh na tyči
Posilování
Obratnostní soutěže
Šplh na laně
Gymnastika - cviky na nářadí, žíněnky, koza, kruhy
Atletika – hod míčkem, běh v terénu

i) Hodnotící zpráva komise občanské výchovy 2014/2015
Výuka probíhala v 6. – 9. ročníku dle ŠVP: „Učíme se pro život“. V 9. ročníku byl
předmět Občanská výchova přejmenován na předmět Člověk a ekonomika, do výuky byla
zařazena nová témata týkající se finanční gramotnosti.
V průběhu školního roku 2014/2015 bylo probráno odpovídající učivo určené pro
jednotlivé ročníky.
Velká pozornost byla v jednotlivých ročnících věnována také prevenci
sociálně patologických jevů, zejména šikaně. Žáci byli mnohokrát poučeni o chování mezi
sebou, k dospělým doma i na veřejnosti. V prevenci nám byly velkým přínosem také
přednášky a programy Městské policie Přelouč, se kterou naše škola spolupracuje.
K slabým žákům a žákům s SPU jsme se snažili přistupovat dle jejich individuálních
potřeb.
Talentovaným
žákům
byly
předkládány
náročnější
úkoly
a nabídky různých soutěží.
Žáci 9. třídy byli připravováni na přijímací zkoušky a na přechod na SŠ – testy
všeobecných znalostí. Do portfolií si měli žáci zakládat své referáty a projektové práce.
Soutěže:
Právo pro každý den = Školního kola této soutěže se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy,
z něhož postoupila nejlepší družstva do kola oblastního, které se konalo 30. 4. 2015
v Občanské Záložně v Přelouči. Žáci 9. třídy naší školy dosáhli výborného výsledku a získali
možnost postupu do krajského kola, které se konalo 2. 6. 2015 v Hlinsku. Zde se z celkových
18 družstev umístili na krásném 8. místě. Přestože to nebylo umístění zcela
na vrcholu žebříčku, ostudu rozhodně neudělali, neboť jednotlivá družstva dělily pouze půl
bodové rozdíly. Za své umístění obdrželi všichni žáci věcné ceny a diplomy.
Exkurze:


Burza škol – Pardubice, 8. a 9. třída



ČNB – Praha, 9. třída



Cyklos Choltice – 8. třída, v rámci volby povolání
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j) Závěrečná zpráva předmětové komise předmětu Informatika
Učivo
Učivo bylo probráno dle ŠVP „Učíme se pro život“ ve stanoveném rozsahu. Výuka
v 5. a 7. ročníku proběhla dle plánu.
Učební pomůcky a didaktická technika
Ve výuce bylo využíváno pomůcek, které jsou inventářem kabinetu Informatiky.
Většina školních počítačů má stáří více jak 15 let, jsou však (zatím) plně použitelné pro
výuku. Problém se softwarovým vybavením – Windows XP (ukončení podpory v 4/2014) je
v řešení, o letních prázdninách dojde k upgradu na novější verzi. Kapacita učebny byla
naplněna – proběhlo navýšení počtu PC. Z didaktické techniky byl využíván dataprojektor,
který je součástí učebny Informatiky. Dále byly doplněny učitelské počítače do všech učeben
a ve dvou učebnách I. st. byly instalovány SMART tabule. Učebna Informatiky je využívána
téměř neustále a to ve všech vyučovaných předmětech na prvním i druhém stupni. Žáci zde
mimo jiné vypracovávají referáty, věnují se samostudiu, chodí na případné doučování. Pro
výuku bylo čerpáno ze série učebnic Informatika pro základní školy (nakladatelství
ComputerMedia, autoři Libuše Kovářová, Vladimír Němec, Michal Jiříček, Pavel Navrátil),
série učebnic Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia (nakladatelství
Computerpress, autoři Jiří Vaníček, Radovan Mikeš) a knihy Webová stránka snadno
(nakladatelství Príroda Bratislava, autor Asha Kalbagová). Pro výuku také bylo využíváno
prezentací a DUMů z projektu EU – peníze školám.
Organizace a hodnocení výuky
Výsledky žáků v 5. ročníku lze všeobecně hodnotit jako průměrné. Jako průměrné lze
hodnotit schopnosti a dovednosti žáků 7. ročníku. Žáci 6., 8., a 9. ročníku ve všech
předmětech (např. Matematika, Fyzika, Přírodopis, Anglický, Francouzský a Německý jazyk,
Chemie, Český jazyk, Dějepis, …) procvičují své znalosti Informatiky a to převážně prací
s Wordem, Excelem, Powerpoint prezentací a internetem (např. vyhledávání informací). Žáci
prvního stupně (1. - 4. tř.) se hlavně seznamují s možnostmi, které moderní technologie mají,
formou didaktických počítačových her a prací se SMART tabulemi v učebnách.
Organizace výuky proběhla v tomto školním roce bez vážnějších komplikací a dle
plánu.
Plnění osnov, plánů a ŠVP
Osnovy, tematické plány i ŠVP byly splněny.
Dosažení požadovaných výstupů a kompetencí
Bylo dosaženo v závislosti na schopnostech žáků.
Návrhy na zlepšení, zařazení volitelných předmětů, projektů, organizační opatření
Návrh na vznik volitelného předmětu Informatika pro 8. a 9. ročník. Vzhledem
k výsledkům žáků považujeme za vhodné, aby dále pokračovali ve výuce Informatiky i ve
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vyšších ročnících. V ostatních vyučovaných předmětech v rámci mezipředmětových vztahů je
využívání znalostí žáků z Informatiky nevyhnutelné. Další možností je vznik kroužku
Informatiky a moderních komunikačních technologií.

k) Hodnocení předmětové komise 1. stupně za školní rok 2014 – 2015
V letošním školním roce jsme využívali nové učebnice přírodovědy a vlastivědy pro
5. ročník s interaktivními mapami. V první třídě byla využita v matematice metoda výuky
profesora Hejného s použitím sad kostiček. Pro příští školní rok budeme tento způsob výuky
opět využívat v prvních třídách. Chystáme se od nového školního roku postupně obnovovat
učebnice českého jazyka od druhého ročníku.
Další dvě třídy (druhá a čtvrtá) byly vybaveny interaktivními tabulemi, které byly
využívány ve většině předmětů.
V souvislosti s 30. výročím založení naší školy jsme v letošním roce realizovali
projekt „Škola - základ života“. Proběhly besedy s pamětníky, výstavy fotografií, kresby na
téma: Naše škola, Škola budoucnosti, Moji spolužáci a také každoroční výtvarná soutěž Paleta
Slunce byla zaměřena na toto téma.
V prvních třídách jsme využili podzimního programu Ekopalety Chrudim. Ve čtvrté
třídě proběhl projekt Motýlí zahrada, při němž měli žáci možnost přímo ve třídě pozorovat
líhnutí motýlů.
I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektů Víčka na pomoc postiženému
chlapci. V rámci školní akademie u příležitosti 30. výročí školy vystoupily všechny třídy
prvního stupně se svým programem.
Žáci 4. ročníku absolvovali dopravní kurz – výuku ve školních třídách a v květnu pak
jízdu zručnosti, dopravní hřiště a závěrečné testy. Spolupráce s Městskou policií Přelouč je
stále velmi dobrá, dětem se výuka líbí a my věříme, že bude v příštím roce pokračovat. Stejně
tak i další preventivní policejní programy pro všechny ročníky naší školy.
Plavecký výcvik v rozsahu 20 hodin pro žáky třetích a čtvrtého ročníku byl dětmi i
rodiči hodnocen velmi dobře a bude pokračovat s přispěním finanční pomoci školy a SRPŠ i v
následujícím roce.
Třídní schůzky a informační odpoledne na prvním stupni navštěvuje většina rodičů
a spolupráce s nimi je většinou velmi dobrá. Jednotlivé problémy jsou pak řešeny
individuálně a ve spolupráci s výchovnou poradkyní, školní psycholožkou i vedením školy.
V početných třídách (letos druhé a čtvrté) bylo nutné využít dělení některých předmětů. Tyto
dělené hodiny jsou většinou využívány k vysvětlení učiva a individuální péči o žáky. K výuce
lze také využívat dvě učebny s interaktivní tabulí (mimo kmenové třídy) a učebnu Hv. Ve
všech třídách prvního stupně byly napsány závěrečné práce z hlavních předmětů. Výsledky v
paralelních třídách byly porovnány a vesměs odpovídají závěrečnému hodnocení žáků.
Osnovy byly ve všech ročnících splněny a tematické plány dodrženy. Stejně tak požadované
výstupy a kompetence.
V průběhu letošního školního roku proběhla řada závodů a soutěží, kterých se
zúčastnili žáci prvního stupně. Byl to například postřehový běh oborou se zapojením rodičů,
Choltický veverčák, tradiční soutěž ve šplhu v Řečanech, Choltické muzicírování, Paleta
Slunce, matematická soutěž Klokan, přírodovědná poznávací soutěž, sportovní olympiáda v
závěru školního roku a florbalový turnaj chlapců ze čtvrté a páté třídy.
Žáci prvního stupně se po celý rok aktivně zapojili do třídění odpadu ve svých
kmenových třídách. Vedle sběru víček shromažďujeme také použité baterie. Na podzim
sbíráme žaludy a kaštany. Po celý rok pak pomerančovou a citronovou kůru. V letošním roce
se první stupeň naší školy zapojil do celostátní akce „Ovoce do škol“ a tak se ovoce a zelenina
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staly velice oblíbenou součástí školního svačinového programu. Určitě budeme v této i v
ostatních aktivitách pokračovat i v příštím roce.
Samostatnou pozornost si zaslouží již tradiční školní akce „Vánoční dílna a
Velikonoční dílna“. Rok od roku přibývá žáků i rodičů, kteří si přijdou vyrobit hezký dárek
nebo ozdobu.
Mimořádnou pozornost a přípravu jsme letos věnovali získání co největšího počtu
budoucích prvňáčků do naší školy. Předškoláci ze všech okolních MŠ byli postupně se
svými učitelkami zváni na prohlídku naší školy, účastnili se vyučování, do kterého byli
zapojeni současně s našimi prvňáčky, obdrželi hezké dárky a zbytek dopoledne strávili s
panem kastelánem na zámku v Cholticích, kde pro ně byl připraven další program. Navázali
jsme přátelské vztahy s učitelkami z okolních školek a jejich děti z naší školy odcházely velmi
spokojené. I nadále zveme děti z přilehlých školek na naše sportovní i kulturní akce.
Nejrozsáhlejší spolupráce je v této oblasti s MŠ Choltice, se kterou podnikáme po celý rok
řadu společných akcí. Paní učitelky budoucích prvňáčků připravují pro naše nové žáky
adaptační odpoledne a setkání s rodiči. V lednu proběhl zápis do prvních ročníků, do kterého
se zapojili všichni učitelé naší školy i žákyně deváté třídy. Byl spojený s prohlídkou naší
školy a zážitkovými aktivitami v jednotlivých učebnách. Výsledkem je získání dostatečného
počtu žáků do dvou prvních tříd.
Žáci 1.A a 1.B se zúčastnili relaxačního ozdravného pobytu v Horním Bradle 4. až
7.5. 2015. Prožili zde několik dní plných sportovních aktivit, navštívili místní ZŠ, výrobnu
vánočních ozdob, besedu s hasiči, jízdu na koni, hledání pokladu a to vše pod společným
názvem celého pobytu „Z pohádky do pohádky“.
V závěru školního roku všechny třídy absolvovaly své naplánované výlety. Účast na
nich se setkala se spokojeností dětí i rodičů.
V předvánočním čase jsme s dětmi jako dárek navštívili zábavní centrum Tongo u
Hradce Králové. Před vysvědčením na konci ledna a června byla objednána a realizována
filmová představení v kině v Heřmanově Městci.
Letos jsme po delší odmlce absolvovali návštěvu VČD Pardubice a shlédli
představení Ať žijí duchové.
Velmi úzce spolupracujeme s Místní lidovou knihovnou v Cholticích, kde se děti
účastní besed a soutěží pod vedením p. Zelenkové. Letos jsme společně realizovali ve škole
projekt „Tatínkové čtou dětem“. Byla to mimořádná akce s mimořádně kladným ohlasem.
Tatínkové i děti se těší na příští pokračování.
Ve spolupráci s knihovnou také 12.6 proběhne tradiční „Pasování prvňáčků na
čtenáře“ v budově Obecního úřadu Choltice.
Ve výčtu úspěšných akcí v letošním roce nelze opomenout „Barevný den“, filmový
projekt Motani – divoký Madagaskar, projekt záložka ve spolupráci se slovenskou ZŠ,
vystoupení bubeníků s aktivní účastí všech žáků, výuku street-dance, focení prvňáčků na
tablo do novin MF Dnes a jízdy na šlapacích motorkách s doprovodným programem. Velmi
dobrý ohlas měl i Dětský den – prvního června, kdy děti kreslily na chodník před školou a
poté si zasoutěžily na fotbalovém hřišti o spoustu sladkých odměn.
I v příštím roce by měli být na prvním stupni dva integrovaní žáci, kteří budou
pracovat s pomocí svých asistentek paní Reginy Bornové a paní Markéty Zářecké.
Ve čtvrtém ročníku se osvědčilo zavedení disponibilního předmětu Cvičení z
vlastivědy. Proto bychom navrhovali stejné řešení i pro příští školní rok. Vzhledem ke
stoupajícímu počtu žáků prvního stupně bude nutné využít jako kmenovou třídu další z
volných učeben v prvním patře.
Pro příští rok chystáme projekt prvního stupně zabývající se životem dětí v
rozvojových zemích, kdy bychom chtěli využít zkušeností kolegyně, která navštívila
Bangladéš a pracovala v místní škole.
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Pořádané akce
11. 9.
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 3. a 4. ročníku
19. 9.
Turistická vycházka do Svinčan na pěstitelskou a chovatelskou výstavu
25. 9.
Focení žáků prvních tříd na tablo do novin MF Dnes
7. 10.
Beseda v Místní lidové knihovně pro žáky třetích tříd
9. 10.
Postřehový závod dvojic se zapojením rodičů
15. 10.
Návštěva dětí MŠ Turkovice s doprovodným programem
20. až 24. 10. Podzimní výstavka
31. 10.
Ekopaleta Chrudim – téma podzim 1. A a 1. B
5. 11.
Folklórní vystoupení Tradice Evropy
19. 11.
Divadelní vystoupení pro první a druhé třídy v MŠ – Abeceda slušného
chování
20. 11.
Choltický veverčák – soutěž obratnosti pro první stupeň
27. 11.
Návštěva dětí z MŠ Veselí s doprovodným programem
2. 12.
Filmová produkce s přednáškou cestovatelů Motani – divoký Madagaskar
3. 12.
Vánoční dílna a Den otevřených dveří
5. 12.
Soutěž ve šplhu pro první stupeň v Řečanech, Mikuláš ve škole
11. 12.
Vánoční turnaj ve florbalu – chlapci 3. až 5. třídy
18. 12.
Návštěva zábavního centra Tongo
19. 12.
Vánoční koncert žákovského pěveckého sboru školy a hudebníků
navštěvujících ZUŠ Přelouč
8. 1.
Tříkrálová sbírka
14. 1.
Návštěva dětí z MŠ Choltice s doprovodným programem
16. 1.
Zážitkový zápis žáků do první třídy
20. 1.
Přednášky Městská policie Přelouč – 1. 2. a 3. třídy – prevence
27. 1.
Přednášky Městská policie Přelouč – 4. a 5. třída – prevence
29. 1.
Kino Heřmanův Městec – Tři bratři
5. 2.
Výchovný koncert Vývoj nástrojů – 3. až 5. třída. Soutěž ve šplhu pro první
stupeň
10. 2.
Přednášky Městská policie Přelouč – 3. až 5. třída – prevence
25. 2.
Výchovný koncert Šel tudy, měl dudy pro 1. a 2. třídu
27. 2.
Tonda obal – program pro ekologickou výchovu
10. 3.
Přednášky Městské policie Přelouč – první stupeň – prevence
20. 3.
Matematická soutěž Klokan
24. 3.
Velikonoční dílna
30. 3.
Street dance
31. 3.
Dopravní výchova – kurz pro 4. třídu - Městská policie Přelouč
1. 4.
Barevný den
7. 4.
Zahájení projektu „Škola základ života“
15. 4.
Choltické muzicírování
22. 4.
Vítej na palubě – prevence negativních vlivů, Den Země – celoškolní
ekologický program
24. 4.
Bubeníci
27. 4.
Školní kolo přírodovědné poznávací soutěže
29. 4.
Vyhodnocení výtvarné soutěže Paleta Slunce
30. 4.
Prasečí slečinky – divadélko v MŠ pro první a druhou třídu
4. až 7. 5
Ozdravný relaxační pobyt 1. A a 1. B v Horním Bradle
14. 5.
Dopravní kurz – dopravní hřiště Přelouč 4. třída
26. 5.
Výlet do Všestar – 3. A a 3. B
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29. 5.
1. 6.
4. 6.
11. 6.
15. 6.
17. 6.
19. 6.
24. 6.
25. 6.

Výlet do Radvánovic – 5. třída
Dětský den, Školička kouzel
Okresní kolo přírodovědné poznávací soutěže v Pardubicích
Adaptační odpoledne pro budoucí prvňáčky, Výlet do skanzenu Ostrá – 2. třída
Výlet na hvězdárnu v Hradci Králové – 4. třída
VČD Pardubice – představení Ať žijí duchové
Sportovní olympiáda prvního stupně
Turistické vycházky do okolí Choltic
Kino Heřmanův Městec
Schůzka učitelek budoucích prvních tříd s rodiči nastávajících prvňáčků

l) Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2014/2015
Od začátku školního roku 1. září 2014 až do ukončení 26. června 2015 navštěvovalo
družinu v odpolední družině 85 dětí. Do 1. a 2. oddělení (Markéta Zářecká, Vladimíra
Lichnovská) docházelo 30 dětí, do třetího 25 dětí (Mgr. Zuzana Vyhnálková, Regína
Bornová). Všechna 3 oddělení jsou již třetím rokem situována do křídla nad jídelnou. Jednou
z výhod je odkládání školních brašen a batůžků 2. a 3. oddělení na chodbu, což zvětšuje hrací
prostor v obou družinách. Prvňáčkům se osvědčilo nechávat si brašny v družině.
Pestrá hrací činnost, zvídavé – vzdělávací hry, tvoření ze stavebnic SEVA, CHEVA,
GEOMAG, LEGO, výtvarné tvoření, luštění rébusů, společenské hry různé soutěže aj.
představovaly především činnost uvnitř, školní dvůr - dostatečně vybavený sportovními
a dalšími pomůckami – to vše ovlivňovalo pestrou činnost letošních návštěvníků družiny.
Charakteristické byly v letošním školním roce také soutěže a hry, především na dvoře:
jízda zručnosti, hod do dálky, běh mezi kužely, chůze na chůdách, soutěž v pétanque aj.
Bez nadsázky lze říct, že jsme družina „v pohybu“, protože alespoň část doby strávené denně
na dvoře tráví většina našich dětí sportem. Nejoblíbenější jsou florbal, podběhy a přeskoky
lana, hula-hop, fotbal, různé kotrmelce na hrazdách, chůze na chůdách nebo hra na pískovišti.
Výstavy:
podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin (září)
Výstava autíček (říjen)
Kůň – přítel člověka (březen)
Výstava mladých chovatelů (květen)
Výstava náramků a zvířátek z korálků (červen)
Soutěže:
hod do dálky (září)
Jízda zručnosti (říjen)
Skákání na hopících (říjen)
Běh v pytlích ( listopad)
Stolní fotbálek (prosinec, leden
Chůze na chůdách (duben)
Běh mezi kužely (duben)
Pétanque (květen)
Aktivity:
11.10. Běh naděje v Pardubicích
15.10. Bílá pastelka
4. a 5.11. pouštění draků na dvoře a hřišti Slovanu
26.11. návštěva Hvězdárny Artura Krause v Par.
6.2.
bleší trh (32 účastníků)
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Besedy:
Výlety:

9.3.
22.4.
25.10.
17.1.
2.4.
8.5.
20.6.

setkání s koňmi (paní Patočková a dcery)
„Řemesla našich rodičů“ – zlatník p. Moravec
ZOO Praha (vlakem, 2. a 3. odd.) so
výšlap do Svojšic ke tvrzi
muzeum Keltů v Nasavrkách
Muzeum stříbra v Kutné Hoře – vlakem
Slavnost stříbření v Kutné Hoře

Výtvarná činnost:
V 1. oddělení se děti věnovaly kreslení, malování obrázků a společně se podílely na
dekoračních kartonech, kterými dotvářely útulné prostředí své družiny i chodbu.
Druhé oddělení si nelze představit již téměř deset let bez korálkového tvoření –
náramky na dřevěných stávcích nebo krokodýly si během školního roku udělá každý
návštěvník družiny. Oblíbené jsou i otisky ruky do sádry (letos se jí spotřebovalo téměř
25 kg) a „ocásky“, tedy přívěsky ke klíčům a baťůžkům si v různých barevných kombinacích
i provedení odnesl každý několik, celkem jsme spotřebovali 500 m šňůrek!
Ve třetím oddělení tvořili krásné obrázky na okna, náramky z gumiček a také voňavé
perníkové stromečky jako dárky k svátku maminek.
Letošní školní družinový rok byl pestrý a bohatý, děti aktivní a činorodé. Byl to dobrý
rok. Děkuji svým kolegyním, bez kterých by družina nemohla být taková, jaká je a
uspokojovat naprostou většinu svých návštěvníků.
Novinky ve vybavení:
Do 1. oddělení byl zakoupen velký gauč, do 2. oddělení byl darován starší gauč. Do 3.
oddělení bylo zakoupeno za symbolickou cenu 10 Kč za kus 15 starších židlí, které ožily pod
rukama paní vychovatelky Bornové, a staly se tak chloubou této družiny.
Na školní dvůr přibyl v květnu kolotoč a „pískomilové“ si mohou hrát a tvořit také na
novém krytém pískovišti. Nově zakoupená sada luku s terčem a šípy s bezpečnými
přísavkami je velmi oblíbená (1.250,- Kč). Nezbytné bylo zakoupení 3. slunečníku (630,- Kč)
a nové maskovací sítě (810,- Kč).
V nejbližší době bychom uvítali 2až 3 venkovní stoly, protože jsme si v posledních
dvou měsících vyzkoušeli, jak je příjemné kreslit a tvořit pod širým nebem.
Komfort 1. oddělení doplnila kvalitní minivěž za 1.700,- Kč (přehrává CD i kazety).
Poplatky za pobyt v školní družině:
Za ranní družinu činily 30,- Kč, za odpolední 120,- Kč, za celodenní 150,-Kč.

m) Zpráva o činnosti školní jídelny za školní rok 2014/2015
Ve školní jídelně při ZŠ Choltice se ve školním roce 2014/15 stravovalo celkem 208
žáků. Z toho 123 z prvního stupně (1. - 5. ročník), 85 z druhého stupně (6. - 9. ročník),
71 dospělých strávníků (zaměstnanci + cizí strávníci). Uvařili jsme ve školním roce cca 40 tis.
obědů.
Ve školní jídelně pracují:

Jana Augustinová – vedoucí školní jídelny
Václava Svobodová – vedoucí kuchařka
Lenka Škoudlínová – kuchařka
Pavla Studená - pomocná kuchařka
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Opravy a údržba ve školním roce 2014/2015
- oprava vodovodu, výměna vodovodních baterií 4ks, 1 nerezový dřez
- nerezový dvojdřez 1x + dřez 1x
- oprava kotle elektrického
- oprava kotle plynového

15 125,- Kč
25 888,- Kč
4 701,- Kč
6 997,- Kč

Když přihlédneme k tomu, že škola slavila 30. výročí a kuchyň má mnoho
spotřebičů takto starých, lze očekávat, že každým dnem mohou dosloužit a tím způsobit
velké provozní problémy (např. velký robot, varný kotel atd.).
Zavedli jsme některé novinky pro děti:
- v jídelně je mimo sladkého pití nabízena také čistá pitná voda
- v letních dnech ochucujeme pitnou vodu mátou a citrónem
- čerstvou zeleninu a zelné saláty si žáci mohou nabírat sami.
- k hrachové kaši a čočce dostávají žáci chléb - doporučeno KHS
V únoru 2015 ve školní jídelně proběhla kontrola hygieny Pardubice (KHS). Ke
kontrolám se zasílaly také jídelní lístky. Skladby jídel na jídelníčku byly KHS v Pardubicích
vyhodnoceny jako pestré a dobré, technické nedostatky byly odstraněny.
I nadále nabízíme rodičům ochutnávku oběda. Zatím využito 1 rodičem.

n) Závěrečná hodnotící zpráva vybavenosti výpočetní technikou
a programy ve škole pro školní rok 2014/2015
Vybavenost PC
V uplynulém školním roce jsme díky firmě VERTIX s.r.o. která nám zajišťuje správu
sítě, získali 23 repasovaných PC. To nám umožnilo doplnit PC prakticky do všech učeben a
vyměnit některé zastaralé pracovní stanice. Byly zasíťovány všechny učebny a kabinety.
Na prázdninové měsíce je naplánovaný upgrade Windows XP na Windows 7 na všech
pracovních stanicích v učebně PC a na všech učitelských stanicích.
Většina vyučujících disponuje služebním notebookem. V rámci finančních podmínek
bude postupně doplňován počet notebooků, aby jimi disponovali všichni učitelé, včetně
výměny pěti starších notebooků (Dell Vostro5).
V malé počítačové učebně plánujeme zřídit několik počítačů s alternativním
operačním systémem (Linux edubuntu) jak pro výuku, tak pro další volnočasové aktivity.
Interaktivní řešení
V uplynulém školním roce byly pořízeny dvě interaktivní tabule pro 1. stupeň. Škola
tak disponuje 6 učebnami vybavených interaktivní tabulí a dalšími 5 učebnami vybavenými
dataprojektorem.
V rámci možnosti čerpání financí z grantových programů budou doplňována
interaktivní řešení do dalších tříd dosud nevybavených a to jak na prvním tak na druhém
stupni.
Softwarové vybavení
Softwarové vybavení je postupně doplňováno a aktualizováno. Při výuce se využívají
didaktické programy dle volby učitele, škola je jimi dobře vybavena. Také jsou využívány
DUMy z programu EU – peníze do škol. Bylo by vhodné doplnit balíčky softwarů, které se v
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současné době používají ve výuce (Terasoft, Fraus, Didakta) a dokoupit soubor interaktivních
učebnic „Nová škola“ dle požadavků učitelů (např. Zeměpis pro II.st. a Vlastivěda a
Přírodověda pro 4 a 5 tř.).
Ostatní ICT vybavení
Ve škole je využíváno 6 tiskáren a kopírovacích zařízení z toho 2 síťové. Všechny
tiskárny jsou na hranici své životnosti a je potřeba počítat s jejich postupnou výměnou.
Škola disponuje 1 digitální videokamerou a 2 fotoaparáty. Bylo by vhodné pořízení
ještě jednoho fotoaparátu, aby jimi disponoval každý stupeň a školní družina.
Školní síť a serverové služby
Ve škole je vybudována strukturovaná kabelová síť a všechny třídy a kabinety
disponují přípojnými místy k internetu a vnitřní síti s privátními a sdílenými disky pro učitele
i žáky. Pedagogičtí pracovníci i žáci mají zřízené účty provozované na vlastní doméně.
Škola má k dispozici 2 servery – jeden hlavní (Linux) a druhý pro provoz školského
informačního systému Bakaláři (Windows server 2008). V současné době zvažujeme
modernizaci serverů a přechod u obou serverů na aktuální Win Svr 2012, přechod na
doménové účty Microsoftu a s tím využití v možností cloudových řešení.
Škola je připojena k internetu prostřednictvím vysokorychlostního bezdrátového
připojení od společnosti BECO LINK.
Do budoucna je potřeba vyřešit zálohování dat buď na lokální NAS server nebo využít
nějaké cloudové úložiště. Dále by bylo vhodné provozovat webové stránky školy pomocí
některého open source redakčního systému (např. Joomla). To celkově zjednoduší správu
webu a umožní tak podílet se na tvorbě webových stránek i dalším uživatelům. S tím souvisí
využití některých hostingových služeb. V současné době je web umístěn na hlavním serveru,
což v rámci zachování bezpečnosti neumožňuje instalaci některých aplikací potřebných pro
redakční systém. ICT ve škole by se mělo dále rozvíjet podle „ICT plánu školy 2015-2016“

o) Závěrečná zpráva údržba a rekonstrukce 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 se ve škole pokračovalo v již dříve započatých
rekonstrukcích a prováděla se běžná údržba a opravy.
Stavebně technické práce
Během prázdnin byla provedena výměna splachování pisoárů, které byly osazeny
samo zavíracími splachovacími ventily. I v letošním školním roce pokračovala rekonstrukce
osvětlení, kdy byla vyměněna zářivková svítidla na chodbách v 1. a 2. patře a v kancelářích
vedení školy. Následně došlo i ke kompletnímu vymalování všech chodeb a schodišť. Během
prázdnin byla výměna zářivková tělesa a malování ve vybraných kabinetech. Byla provedena
rekonstrukce stěn a výmalba v kanceláři ředitele školy. V květnu došlo v malé tělocvičně
k výměně radiátorů, které byly značně zasaženy korozí, a docházelo k průsakům, které
poškozovaly podlahu. Tradičně se uskutečnilo malování některých školních prostor. Učebny
105, 132, 209, kabinety 122, 123, 126, 229, 230, 231 a kancelář zástupkyně ředitele.
Údržba zeleně
Do údržby zeleně spadá převážně pravidelné sekání travnatých ploch okolo školy,
stříhání keřů a podzimní úklid listí. Vzhledem k mírné zimě byla zimní údržba minimální a
podzimní a zimní měsíce byly věnovány převážně úpravě zeleně. Na jaře pokračovaly úpravy
na hřišti školní družiny. Byly odstraněny zbytky starého plotu a bylo zasazeno několik nových
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rostlin. Byl odstraněn jeden z hracích prvků, který byl zasažen hnilobou, a odborná firma
instalovala dětský kolotoč. Do práce na údržbě zeleně se aktivně zapojovali i žáci 5-9 třídy
v rámci praktických činností.
Rekonstrukce lavic
Během roku byla prováděna rekonstrukce školních lavic, která spočívá v nátěru
kovových konstrukcí a opravě či výměně pracovních desek za nové laminované desky. Lavice
byly rekonstruovány v učebně 7. třídy a částečně v učebně zeměpisu. Dále byly zakoupeny
nové pracovní stoly a židle do učebny jazyků.
Výhledově by se mělo pokračovat v rekonstrukci osvětlení, především v učebnách a
ve školní družině. Společně s tím by mělo dojít i k vymalování dotčených prostor.
V některých třídách by bylo vhodné vyměnit dosluhující linolea. V budoucnu by mělo dojít i
k výměně oplocení směrem do obory a s tím souvisí i prořezání dřevin na hranici pozemků
školy. Za pomoci žáků pokračovat ve zvelebování okolí školy a zachovat údržbu zeleně
alespoň současném rozsahu.

p) Kroužky ve školním roce2014/2015
-

Volejbal (H. Ošlejšková)
Sportovní hry 1. - 4. tř. (Z. Bílková)
Kytara (Z. Vyhnálková)
Angličtina 1. a 2. tř. (J. S. Krupová)
Ruční práce (R. Bornová)
Výtvarný kroužek (M. Brožová)
Florbal (V. Lichnovská)
Florbal (Z. Hanák)
Florbal (A. Kalina)
Keramika (M. Zářecká)
Pěvecký sbor ml., st. (M. Křičenská)
Cvičení pro ženy (K. Kožená)
Cvičení pro ženy (L. Blažková)

q) Oslava výročí 30 let školy
V sobotu 16. 5. 2015 se konala v naší škole slavnost u příležitosti 30. Výročí otevření
nové školní budova a zároveň probíhala oslava k výročí 730 let Choltic.
Školní program byl zahájen dopoledne, kdy byla slavnostně vyzdobená škola
přístupna široké veřejnosti. Návštěvníci mohli zhlédnout výtvarné práce žáků, vybavení
školních učeben moderní didaktickou technikou, interaktivní prezentace z činnosti školy, staré
školní kroniky zapůjčené ze Státního archívu Pardubice i aktuální dokumentující školní život.
Ve 13 hodin byla zahájena na nádvoří zámku žákovská akademie, která byla zároveň i
součástí oslav výročí Choltic. V odpoledních hodinách jsme se opět přesunuli do školy a
přivítali bývalé i současné pracovníky školy a další hosty včetně starosty městyse Choltice.
Hosté si prohlídli školní prostory a potom ve školní jídelně zavzpomínali na „stará školní
léta“. K příjemnému odpoledni při spěla i kapela Country Colaps. Celá oslava proběhla velmi
zdařile a od účastníků se k nám dostalo poděkování a pochvala za přípravu i realizaci.
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10.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
Ve školním roce 214/2015 nebyla na naší škole provedena přímá inspekční činnost,
nicméně škola se na vyžádání ČSI zúčastnila dotazníkových šetření (Jazyková gramotnost,
Řízení pedagogického procesu a možnosti jeho podpory, Školní stravování, Vzdělávání
dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a výuka cizích jazyků, Žáci vzdělávaní podle RVP
ZV- LMP, Alternativní metody výuky).

11.

Základní údaje o hospodaření školy

Finanční prostředky ze státního rozpočtu (v tis. Kč) – r. 2014
Příjmy celkem
9.968.
1. Dotace platy, odvody, ONIV
9.956.
2. Dotace – cizí jazyk
6.
3. Dotace EU
6.
Výdaje celkem
1. platy
2. odvody , FKSP
3. učebnice, pomůcky
4. uč. - cizí jazyk
5. školení, cestovné
6. zák.poj., plavání, DNP
7. EU – mzdové nákl.

9.968.
7.180.
2.514.
145.
6.
30.
87.
6.

Finanční prostředky zřizovatel, ostatní (v tis. Kč) – r. 2014
Příjmy celkem
3.035.
1. Dotace provozní
2.202.
2. Ost.výnosy (úroky,poškoz.majetek,dary)
5.
3. HČ ŠJ, ŠD
828.
Výdaje celkem
Materiál ZŠ, ŠD, ŠJ
DDHM (nákup majetku)
Energie,voda
Opravy
Režie ( telef., cest., pošt., plavání, služby…)
DPP, mzdy ŠJ +odv., asist.ped.
Odpisy

3.021.
988.
309.
705.
393.
465.
112.
49.

Výsledek hospodaření HČ
+ 14. tis. Kč
======================================
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Doplňková činnost r. 2014
Kroužky:
Příjem
Výdaje
Materiál
Mzdy, odvody
Režie
/energie, služby…/
Celkem

Pronájem:

ŠJ (obědy):

109.

128.

269.

11.
62.
27.

16.
62.
45.

132.
104.
33.

+9.

+5

0

Výsledek hospodaření DČ
+ 14 tis. Kč
======================================
Výdaje r. 2014 /v tis./ např.:
-

Výpočetní technika, licence…
Interaktivní tabule, dataprojektory
Výměna zářivek
Malířské práce
Opravy schodů a vstupu
Sedací souprava ŠD
Lednice
opravy záchodů, výměny baterií

140.
160.
215.
30.
15.
14.
28.
95.

12.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Využili jsme možnosti zúčastnit se mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje
školy, jehož cílem bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora
čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Spolupracovali jsme se slovenskou
školou.
I tento školní rok pokračoval projekt na základě operačního programu „Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“ mezi ZŠ Choltice a Gymnáziem a SOŠ Přelouč, jehož cílem je
podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách.
Škola se zapojila i do dalších programů tohoto operačního programu:
 Výzva 56 - do 3 šablon klíčových aktivit:
a) Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
b) Zahraniční jazykový kurz pro učitele
c) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
 Výzva 57 – 2 šablony klíčových aktivit:
a). Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
b) Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických
dovedností žáků základní školy
Realizace těchto výzev proběhne v následujícím školním roce
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13.
Zapojení školy
celoživotního učení

do

dalšího

vzdělávání

v rámci

Ve školním roce 2015/2015 se naše škola do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení nezapojila. Byl nabídnut kurz anglického i německého jazyka pro dospělé, ale pro malý
zájem nebyl otevřen.

14.
Údaje o předložených a školou
projektech financovaných z cizích zdrojů

realizovaných

Ve školním roce 2014/2015 se škola zapojila do těchto projektů:
Podpora
jazykových
a
čtenářských
dovedností,
registrační
číslo:
CZ.1.07/1.1.00/56.0959, vyhlašovatel MŠMT (jako realizátor a příjemce podpory)
Rozvoj dílen na ZŠ Choltice, registrační číslo: CZ.107/1.1.00/57.1226, vyhlašovatel:
MŠMT (jako realizátor a příjemce podpory)

15.
Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
Podílíme se na akcích městyse Choltice, SDH Choltice, Slavoje Choltice a jiných
místních organizací. Spolupráce s odbory probíhá na standartní úrovni. Odborová organizace
ve škole má 16 členů, z toho 9 důchodců. V tomto školním roce se podařilo získat jednoho
nového člena. Organizace je průběžně informována o personálních změnách, finančním
hospodaření školy, je projednáván rozpočet FKSP. Pro zaměstnance školy a další zájemce
jsou organizovány tradiční poznávací zájezdy. Předsedkyní odborové organizace je Mgr.
Dagmar Zálabská. Na činnost organizace přispíváme z rozpočtu školy 1000 Kč ročně.
Dále máme navázanou spolupráci s mateřskými školkami v Cholticích, Lipolticích,
Turkovicích a Veselí u Přelouče. Při nabírání nových zaměstnanců jsme se obrátili i na Úřad
práce Přelouč.

V Cholticích 15. 10. 2015

Mgr. Iva Sedláčková řš

Školská rada:

Zastupitelstvo městyse Choltice:
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Divadélko pro školy

Tříkrálová sbírka

Pečení brambor

Zápis

Tradice Evropy

Zápis

Pan Krejčík

Čtení tatínků
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Jarní dílna

Choltické muzicírování

Lyžařský výcvik

Den Země

Choltické muzicírování

Bubnování
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Den otevřených dveří

Školní akademie – 30 let školy

Školní akademie – 30 let školy

Školní akademie – 30 let školy

Školní akademie – 30 let školy

Paleta Slunce
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Dětský den

Zeměpisná exkurze do Prahy

Výlet do Francie a Švýcarska

Sportovní olympiáda

Pasování na čtenáře
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