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Výroční zpráva byla zpracována podle §10 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 

podle § 7 ods.1 a ods. 2 vyhlášky MŠMT 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
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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. Iva Sedláčková 

Telefon:    466 972 176 

e-mail, web:   zs.choltice@volny.cz, 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 29. 9. 2015: 243 žáků  

Počet tříd:   12 

Školská rada:    Ing. Ilona Fialová - předsedkyně 

    Mgr. Iva Benešová 

    Mgr. Olga Havlíková 

    Eva Kolářová 

    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 II“. K doplnění hlavního učebního plánu byly žákům nabídnuty volitelné 

předměty: 

Cvičení z vlastivědy 

Příroda a já 

Seminář a praktika z fyziky 

Základy řemesel 

Zdravověda 

Historický seminář 

Literárně dramatická výchova 

Literárně jazykový seminář 

Aj konverzace 

Domácnost-vaření 

Sportovní hry 

Cvičení z hlavních předmětů 

Právo na každý den 

Finanční gramotnost
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3. Personální zabezpečení činnosti školy k 30. 8. 2016 

P. č. 

 

Jméno 

pracovníka 

Praxe 

(let) 

Zařazení Datum 

narození 

Dosažený titul a 

kvalifikace 

Aprobace 

01 Sedláčková Iva do 12 ředitelka  

zš 

20.05.76 Mgr., Jihočeská 

univerzita ČB 

ČJ-Franc.,  

AJ úroveň B2 

02 Benešová Ivana do 32 uč. 11.04.62 Mgr.,VŠ-PF HK 1.st. 

AJ 3 semestry 

03 Bílková Zuzana do 32 uč. 07.11.60 Mgr.,VŠ-PF HK 1.st. 

ekonom.školství 

04 Blažková Soňa do  27 uč. 15.01.65 Mgr.,VŠ-PF HK 

Škola jazyků Pce 

D-Pg 

AJ 

05 Bornová Regína do 6 AP, vych. 06.07.65 SOÚO Pce rekvalif. 

asist.pedag. 

06 Brožová Marie do 19 uč. 09.03.80 Mgr.,VŠ-OU 

Ostrava 

1.st. 

AJ úroveň A2 

07 Čepčářová 

Daniela 

do 6 uč. 10.03.92 Mgr.,VŠ-PF HK 1.st. 

08 Čermák Jan do 6 Uč. 02.12.90 Mgr.,VŠ-PF HK ČJ-Obč.nauka 

09 Hanák Zdeněk do 19 uč. 13.10.56 Ing.,VŠ-ČVUT 

Pha 

uč.SŠ pedag.vědy 

ing.-ekonomika a 

říz.stojír.výroby 

10 

 

Jozífová Vlasta nad 32 z.ř.š. 17.02.59 Mgr.,VŠ-PF 

HK,DVPP 

VŠ-UK Pha 

Jazyk.škola HK 

D-Pg,ZŘŠ 

Výchovný poradce 

NJ 

11 Machová Alena do 6 uč. 23.08.83 Mgr.,VŠ–PF,ČB Čj-OV 

12 Nešetřilová Lenka do 12 MD 05.11.82 Mgr.,VŠ- PF  

Brno 

1.st. 

13 

 

Nevečeřalová  

Eva 

do 19 uč.  17.07.77 

 

Mgr.,VŠ-PF HK Přírodopis-OV 

Rozšiř.o ČJ, DYS 

14 

 

Ošlejšková Hana do 27 uč. 14.12.65 Mgr.,VŠ-PF HK Biologie-Pg 

RVP,ŠVP, 

zdravotník, AJ 

15 Sládková Martina do 12 AP, vych. 22.05.81 Bc,VŠ 

ekonom.Pha, 

JABOK Pha 

pedag.volného času 

16 

 

Stodolová 

Vítězslava 

do 19 uč. 16.12.73 Bc.,VŠ-UK Pha, 

VŠ-PF HK 

spec.zdrav.postiž. 

1.st. 

17 

 

Špilínková 

Božena 

nad 32 uč., VP 22.04.58 Mgr.,VŠ-PF UK 

Pha 

M-Ch 

výchovný poradce 

18 Štědroňová 

Tereza 

do 6 uč. 19.09.89 Mgr.,VŠ-PF HK 1.st. 

19 Tichá Johana Sara do 6 uč. 15.07.90 Mgr., VŠ-PF HK 1.st.,maturita 

AJ,NJ 

20 Vyhnálková 

Zuzana 

do 19 uč.,vych. 06.05.75 Mgr.,VŠ-PF 

Ún/L 

VOŠ Litomyšl 

1.st., 

pedag.volného 

času, zk.z NJ 

21 Zálabská Dagmar nad 32 uč. 16.11.56 Mgr.,VŠ-PF HK 1.st. 
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22 Zářecká Markéta do 19 hl. vych. 

ŠD, AP 

01.05.72 SEŠ Pce, PF Pha Pg 

23 Augustinová Jana do 23 vedoucí 

šk. jídelny 

28.11.66 SPŠ potr.  

24 Fofoňková Olga xxx ukliz. 10.05.64 SOU  

25 

 

Frýdová Jindřiška do 23 hospodář. 24.03.73 SEŠ  

26 

 

Husáková Marie xxx ukliz. 09.12.55 SOU  

27 Kuchaříková 

Hana 

xxx ukliz. 09.07.76 SOU   

28 

 

Svobodová 

Václava 

nad 32 ved. kuch. 02.09.61 OU  

29 Šedivá Dana xxx pom. kuch 07.12.82 SOU  

30 Škoudlínová 

Lenka 

do 12 kuchařka 23.01.83 SOU  

31 

 

Vyhnálek Tomáš xxx školník 31.08.74 

 

SOU  

 

Změny v personálním obsazení školy 

Od 1.9.2015 nastoupila p. Markéta Homolová jako uklízečka za nemocnou 

O. Fofoňkovou, ukončila pracovní poměr k 31.12.2015. 

K 1.2.2016 začala pracovat na pozici vedoucí vychovatelky školní družiny p. Markéta 

Zářecká. K 29.2.2016 ukončila pracovní poměr vychovatelky školní družiny Ing. Vladimíra 

Lichnovská. Místo ní nastoupil p. Ondřej Ais, který skončil ve zkušební době k 24.5.2016. 

MUDr. Henrietta Hýžová ukončila svůj pracovní poměr jako vychovatelka školní družiny 

k 22.7.2016. 

 Ve školní jídelně skončila p. Pavla Studená k 30.4.2016, na její místo nastoupila 

p. Lucie Vodseďálková, ale pouze do 20.5.2016. Od 23.5.2016 ji vystřídala p. Dana Šedivá. 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 
Dne 22. 1. 2016 proběhl zápis do 1. tříd pro školní rok 2016/2017. 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 sportovní, 

poznávací i seznamovací úkoly. Měly možnost podívat se do tělocvičny, učebny přírodopisu, 

hudební výchovy, družiny, počítačové učebny i kmenových tříd. Po této procházce 

absolvovali budoucí prvňáčci vlastní zápis. Za své výkony byli odměněni drobnými dárky. 

Bylo zapsáno 43 dětí, z toho 11 dětí po odkladu. Děti pak dostaly 7 odkladů povinné školní 

docházky, 2 žáci nastoupili na jinou školu. Vzhledem k počtu přijatých dětí byly otevřeny ve 

školním roce 2016/2017 dvě první třídy (1.A - 18 a 1.B - 16 žáků). 
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5. Výsledky vzdělávání žáků 
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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 a u školy, nástěnka) 

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 - 1.- 9. tř. - 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  

4. Program sexuální výchovy - Láska ano, děti ještě ne. MUDr. Kovář - Gynprenatal Ostrava 

14.12.2016 - 8. a 9. Třída 

5. Program Policie Pardubice – Nechte mě bejt – 6. a 7. třída - 21.4. 2016 v prostorách Delta 

Pardubice 

6. Žáci 9. třídy se zúčastnili akce Liga proti rakovině dne 11.5. 2016 

7. Program Zdravé děti – 2.-7.třída dne 2.6. 2016 – ŠIK Teplice 

  

Výchovné poradenství 
V tomto školním roce spolupracovaly v oblasti výchovného poradenství na naší škole: 

Mgr. Božena Špilínková - výchovná poradkyně    

Mgr. Ivana Benešová, Mgr. Dagmar Zálabská, Mgr. Eva Nevečeřalová, Mgr. Alena Machová, 

Mgr. Vítězslava Stodolová, Mgr. Marie Brožová, Mgr. Božena Špilínková - dyslektické  

asistentky na 1. a 2. stupni ZŠ 

Regina Bornová – asistent pedagoga a osobní asistent u žáka 5. ročníku 

Markéta Zářecká – asistent pedagoga u žáka 3. třídy 

Do školy dojížděla jedenkrát za měsíc Mgr. Iva Němcová, zastávala funkci školního 

psychologa, je pracovnicí Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice.  

Mgr. Božena Špilínková zastávala funkci protidrogového preventisty. 
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Hodnocení práce dyslektických asistentek a integrovaní žáci 

Ve školním roce 2015/2016  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.  Žák 3. a 5. třídy 

pracoval s pomocí asistentky pedagoga. Integrace žáka 3. třídy je zajištěna ve spolupráci 

s SPC Svítání (Mgr. Jirásková) a integrace žáka 5. třídy je zajištěna SPC Moravská Třebová 

(Mgr. Kostka).  Dle paragrafu 18 byli zařazeni ještě 2 žáci. Žákyně 2. B a žák 8. třídy se 

vzdělávali dle individuálního vzdělávacího plánu.  

Všem integrovaným žákům byla věnována individuální péče ve všech vyučovacích 

hodinách. V průběhu roku se počet integrovaných žáků měnil. Do PPP Pardubice bylo zasláno 

28 žádostí o vyšetření. 

Výchovné komise se musely svolat 9krát vzhledem k chování některých žáků. 

 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice  

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. Ivanou Němcovou (zaměstnanec pedagogicko-psychologické poradny v 

Pardubicích). Konzultace byly konány v tyto dny: 29.9., 3.11., 8.12. 2015, 12.1., 9.2., 15.3., 

31.3.,12.4., 10.5. a 7.6. 2016 . 

 

Spolupráce s odborem sociálně právní ochrany dětí 

Ve školním roce jsme požádali o spolupráci sociální kurátorku z OSPOD Přelouč 

ohledně chování a rodinného prostředí 1 žákyně ze 7. třídy. (Žákyně nenastoupila v září do 

školy a byla i s matkou nezvěstná).  

 

Volba povolání 

Žáci 9. ročníku byli průběžně seznamováni s možnostmi výběru povolání 

prostřednictvím propagačních materiálů, internetových stránek, nástěnek. Všem byly 

poskytnuty informace v Atlasu s přehledem škol a učilišť. Vycházející žáci byli seznámeni 

s průběhem přijímacího řízení, letošní školní rok mohli žáci podávat maximálně dvě 

přihlášky.  

V listopadu 2015 navštívili žáci 8. a 9. tříd burzu Schola Bohemia v Pardubicích. Zde 

získali podrobné informace z oblasti středního školství. 

Dne 12.11. se zúčastnili  3 žáci soutěže zručnosti a dovednosti ve SOU technickém 

v Přelouči. V lednu mohli žáci navštívit Dny otevřených dveří těch škol, které je zajímaly. 

Letos bylo možné podat na SŠ 2 přihlášky. Ty byly vyplněny v programu Bakalář, rodiče 

potvrdili podpisem  a sami si zajistili doručení na příslušné SŠ do 15.3.2016. Rodičům žáků 

byly vydány zápisové lístky. Žáci se zúčastnili přijímacích zkoušek na SŠ v rámci ověřování 

společností Cermat. Všichni žáci byli přijati na vybranou školu 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 na SŠ a SOU  si podávalo 17 žáků, 7 žáků na víceleté gymnasium (2 žákyně 

nesplnily podmínky k přijetí a 1 žákyně PZ úspěšně vykonala, ale nenastoupí). Školu opouští 

k 30.6. 2016 - 21 žáků, z toho 1 žák z 8. třídy a 4 žáci z 5. třídy. 

 

V rámci volby povolání proběhly exkurze: 

Pro 8. třídu - návštěva výrobního družstva Cyklos Choltice, Kiekert Přelouč, SVOS Přelouč 

Pro 9. třídu - návštěva Gymnázia a SOŠ v Přelouči, Kiekert Přelouč, SVOS Přelouč 

Pro 9. třídu – Elektrotechnická fakulta Univerzity Pardubice - 5.2. 2016 
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Žáci 8. a 9. třídy se účastnili projektu Technohrátky na SOŠ služeb v Chrudimi a na SPŠ v 

Chrudimi. 

 

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 a další školení 

vyplývající z pracovně právních vztahů.  

 

Přehled vzdělávacích aktivit jednotlivých pracovníků školy a 

vzdělávací instituce zajišťující akci: 
 

Mgr. Iva Sedláčková (ředitelka školy) 

 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV, Pardubice, 8.10.-

19.5.2016 

Angličtina: Strategie pro práce s dyslektiky, NIDV Pardubice, 16.12.2015                 

 Školské zákony a zákon o pedagogických pracovnících, PhDr. et Mgr. Jiří Valenta, 

Paris, DDM Delta Pardubice, 3.2. 2016 

 Konference EDU DAY, Tereziánský dvůr, Hradec Králové, 7.4.2016 

 Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona 

(§ 16), NIDV, Pardubice, 25.4.2016 

 Novela školského zákona a zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a 

školských zařízení, Comenius, Gymnázium Mozartova, Pardubice, 10.5.2016 

 Společné vzdělávání a OP VVV, MŠMT, KÚ, Pardubice 24.5.2016 

 Bakaláři – konec školního roku a tisk osvědčení, SŠ MB, ZŠ Polabiny, npor. Eliáše, 

Pardubice, 14.6.2016 

 

Mgr. Vlasta Jozífová (zástupkyně ředitelky školy) 

 Suplování a výkazy suplování, webinář, 17.9.2015 

 Smart Klub – krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky, ZŠ Krouna, 

7.10.2015 

 Školení § 11 vyhl. 50/78 Sb., SŠ Pardubice, 15.10.2015 

 Co by měl znát správce Bakalářů, p. Pavelka, Praha, 8.-9.4.2016 

 Děti a mládež – zákonné normy v praxi škol, CCV Pardubice, 22.3.2016 

 Konference EDU DAY, Tereziánský dvůr, Hradec Králové, 7.4.2016 

 Algoritmizace a programování v jazyku Baltík 3, webinář, TIB, květen - červen 2016 

 Rozvoj dovedností žáků pro budoucí uplatnění (Robotika na ZŠ), Hradec Králové, 

28.4.2016 

 Matematika v běžném životě, NIDV Pardubice, 10.6.2016 

 Bakaláři – konec školního roku a tisk osvědčení, SŠ MB, ZŠ Polabiny, npor. Eliáše, 

Pardubice, 14.6.2016 
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Mgr. Božena Špilínková (výchovný poradce) 

 Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách, NIDV Pardubice, 

3.2.2016 

 Aplikace nových právních předpisů v oblasti chemického vzdělávání, Consulteco MB, 

Pardubice, 26.5.2016 

 Matematika v běžném životě, NIDV Pardubice, 10.6.2016 

 Semináře výchovného poradenství 

 

Mgr. Dagmar Zálabská (vedoucí učitelka 1. stupně) 

 Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost, ZŠ Resslova, Pardubice, 

16.3.2016 

 Zápis do 1. tříd ZŠ očima všech aktérů, ZŠ Resslova, Pardubice, 16.3.2016 

 

Mgr. Ivana Benešová (učitelka) 

 Budíčky – Cesta k motivaci aktivního učení, CCV, Pardubice, 4.5.2016 

 Cesty duše – p. Dvořáček, Brno, říjen 2015, duben 2016 

 

Mgr. Zuzana Bílková 

 Prevence poruch výslovnosti a opožděného vývoje řeči, SŠ MB, Pardubice, 16.10.-

14.11.2015 

 Školení pedagogů dopravní výchovy 1. stupně ZŠ, Centrum služeb pro silniční 

dopravu, Pardubice, 27.10.2015 

 Prvouka činnostně v 1. ročníku, Tvořivá škola, ZŠ Kolín, Prokopa Velikého, 

14.5.2016 

 Geometrie činnostně v 1.-3. ročníku, Tvořivá škola, ZŠ Kolín, Prokopa Velikého, 

14.5.2016 

 

Mgr. Soňa Blažková (učitelka) 

 Mám ve třídě dyslektika, CCV, Pardubice, 11.2.2016 

 Hodnocení jako motivační prvek, NIDV Pardubice, 11.5.2016 

 Angličtina od začátku – JAK začít?, NIDV, Pardubice, 26.5.2016 

 

Mgr. Marie Brožová (učitelka) 

 Zlomky – CHV, Chrudim, 7.5.2016 

 Matematika III. (Aritmetika) a Montessori filosofie, CHV, Chrudim, 8.5.2016 

 

Mgr. Jan Čermák (učitel) 

 Škola dotykem, Edulab, ZŠ Závodu Míru, Pardubice, 8.12.2016 

 Sloh bez obav, Descartes, Praha, 19.2.2016 

 Hry pro zvládání agresivity a neklidu, Descartes, Brno, 10.3.2016 

 Práce s chybou v českém jazyce, Descartes, Brno, 15.1.2016 

 

Ing. Zdeněk Hanák (učitel) 

 Práce s technickými materiály, SPŠ, Chrudim, 23.11.2015 – Výzva 57 

 Moderní pojetí technického vyučování, Centrum andragogiky, Hradec Králové, 

3.12.2015 – Výzva 75 

 Pohybové hry, CCV Pardubice, 11.5.2016 
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Mgr. Johana Sara Krupová / Tichá (učitelka)  

 Angličtina od začátku – JAK začít?, NIDV, Pardubice, 26.5.2016 

 

Mgr. Alena Machová (učitelka) 

 Integrovaný žák na ZŠ běžného typu, Majestic, Praha, 15.2.2016 

 PPP a práce s žákem v rámci 1. stupně PO, NIDV Pardubice 

 Výchovné poradenství – UK Praha 

 

Mgr. Nevečeřalová Eva (učitelka) 

 Poezie a pět smyslů, CCV, Pardubice, 20.5.2016 

 

Mgr. Hana Ošlejšková (učitelka) 

 Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV, NIDV, Pardubice, 19.4.2016 

 Voda ze Železných hor – odborná exkurze, CCV, Železné hory, 26.4.2016 

 Pohybové hry, CCV Pardubice, 11.5.2016 

 

Mgr. Vítězslava Stodolová (učitelka)  

 Dokončení studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ, UHK, 27.1.2016 

 Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace, NIDV,  Pardubice, 11.5.2016 

 

Mgr. Tereza Štědroňová (učitelka) 

 Prevence poruch výslovnosti a opožděného vývoje řeči, SŠ MB, Pardubice, 16.10.-

14.11.2015 

 Čtení a psaní v 1. třídě – komplexně a prakticky, CCV Pardubice, 21.10.2015 

 Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost, ZŠ Resslova, Pardubice, 

16.3.2016 

 Zápis do 1. tříd ZŠ očima všech aktérů, ZŠ Resslova, Pardubice, 16.3.2016 

 Hry pro zvládání agresivity a neklidu v ŽŠ, CCV Pardubice, 18.5.2016 

 

Mgr. Zuzana Vyhnálková (učitelka) 

 Škola na zámku, zámek Litomyšl, 8.-9.2.2016 

 Road show pro školy, AFI, Pardubice, 22.10.2015 

 Rozvoj dovedností žáků pro budoucí uplatnění (Robotika na ZŠ), Hradec Králové, 

28.4.2016 

 

Markéta Zářecká (vychovatelka, pedagogická asistentka) 

 Projekty v keramické dílně, CCV, Pardubice, duben – květen 2016 

 

Regina Bornová (asistent pedagoga, vychovatelka) 

 Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb, CZP PK, 

Pardubice, 27.11.2015 

 Škola zad pro pracovníky v sociálních službách, CZP PK, Pardubice, 28.11.2015 

 

Jindřiška Frýdová (účetní, mzdová účetní, personalistka) 

 Vedoucí školní jídelny versus ekonomka – spolupráce nebo boj? Jídelny cz, Klub 

ABC, Pardubice, 5.10. 2015 

 Aktuality v oblasti účetnictví a daní PO, CCV Pardubice, 10.12.2015 
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Jana Augustinová (vedoucí školní jídelny) 

 Vedoucí školní jídelny versus ekonomka – spolupráce nebo boj? Jídelny cz, Klub 

ABC, Pardubice, 5.10. 2015 

 Seminář ke školnímu stravování, Gymnázium Dašická, Pardubice, 23.10.2015 

 Seminář pro školní jídelny, Magistrát města Pardubice, 24.2.2016 

 

Václava Svobodová, Pavla Studená, Lenka Škoudlínová (kuchařky) 

 Seminář ke školnímu stravování, Gymnázium Dašická, Pardubice, 23.10.2015 

 Seminář pro školní jídelny, Magistrát města Pardubice, 24.2.2016 

 

Tomáš Vyhnálek (školník) 

 Road show pro školy, Praha, 26.10.2015 

 

Finanční náklady na semináře a školení ve školním roce 2015/2016 
THP 

Mzdové, účetní 2 790,- 

Bakalář – žákovská evidence 6 530,- 

ŠJ 2 300,- 

Vyhláška 50    484,- 

Zákon o pedagogických pracovnících, školský zákon 4 048,- 

ICT    500,- 

Kvalifikační studium pro ředitele škol 6 400,- 

  

Pedagogičtí pracovníci 

Specifické poruchy učení, inkluze 4 390,- 

Výtvarná výchova, keramika, ŠKOLNÍ DRUŽINA 2 000,- 

Výukový program Baltík 2 000,- 

Prevence poruch výslovnosti 8 800,- 

1. stupeň 5 490,- 

2. stupeň - AJ    570,- 

2. stupeň - Ch 1 510,- 

2. stupeň - ČJ 2 600,- 

2. stupeň - sport 2 000,- 

Celkem 52 412,- 

 

8. Kontrolní činnost ve školním roce 2015/2016 
Celkem bylo provedeno 30 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 
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- osobnost učitele 

- projekty 

 

Zvláštní pozornost byla věnována prvním třídám: 

- adaptace na školní prostředí 

- zvládání učiva 

- 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 ředitelky školy. 

 

Hospitace a kontroly prováděli: 

Mgr. Iva Sedláčková   ředitelka školy 

Mgr. Vlasta Jozífová  zástupkyně ředitele školy 

Mgr. Dagmar Zálabská vedoucí učitelka 1. stupně 

Markéta Zářecká  vedoucí vychovatelka školní družiny 

 

Další kontroly: 

Dne 9.6. 2016 proběhla kontrola KHS Pardubice s těmito zjištěními: 

Přetrvávající závada: 

1. Vodovodní baterie u umyvadla ve varně - vodovodní trubky byly vyčištěny, z 

vodovodních trubek byl odstraněn vodní kámen, byla obnovena cirkulace teplé vody. 

Zjištěné závady: 

1. Denní místnost kuchařek – bylo sundáno lino, srovnána podlaha, položena dlažba, 

vymalováno, upraven práh  

2. Podlahová krytina z chodby do varny – podlaha byla vystěrkována a srovnána 

3. Sprchový kout – došlo k výměně sprchové baterie i odtokové mřížky 

4. Umyvadla – pravé umyvadlo: už bylo opraveno rozbité odpadní potrubí, byl tam 

umístěn průtokový ohřívač, levé umyvadlo: bylo zprovozněno, byla přidělána 

normální páková baterie 

5. Zásuvky, úchytky zásuvek – budou vyměněné za nerezové 

6. Dřevěné skříně na stolní nádobí – byly vyměněny za nerezový regál 

 Dřevěné police na provozní nádobí – byly vyměněny za nerezový regál 

 Dřevěné odkládací plochy – byly odstraněny 

Odtokové mřížky – na tuto mřížku je normálně umístěn nerezový kryt, který byl 

v době kontroly sundán, byl nandán zpět 

 Pracovní stůl – nohy stolu byly vyměněny za nerezové 

 Pracovní náčiní a pomůcky - byly vyměňovány průběžně během roku 

7. Dveře z varny – budou vyměněny za nové – do konce roku 2016 

8. Keramické obklady – byly začištěny, zaspárovány 
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9. Vzduchotechnické zařízení ve varně – zajistí zřizovatel, plánuje celkovou rekonstrukci 

včetně elektroinstalace, vzhledem k časové i finanční náročnosti a možnosti realizace 

prací pouze v době letních prázdnin je termín do konce roku 2017 

10. Kolo – jednalo se o nové kolo, které nebylo nikdy používáno, bylo zde pouze 

uskladněno, je odvezeno pryč 

11. Vozík – dřevěná plošina byla nahrazena novou voděvzdornou deskou. 

 

Dne 9. 2. a 21.3. 2016 – prověrky PO a BOZP (p. Milan Plecháček) 

Kontrolní zjištění:  

- bylo kontrolováno 14 oblastí, 

- technická závada: chybějící nebo poškozené kryty osvětlovacích těles, kryty 

znečištěné olejem (nelze vyčistit), není samostatné osvětlené tabulí v kmenových 

třídách - řešeno průběžně postupnou výměnou osvětlovacích těles v učebnách a na 

chodbách, 

- provést kontrolu školního nábytku ve vztahu k výšce žáků – prováděno průběžně 

- zkontrolovat vybavení lékárniček, provést doplnění – bylo provedeno. 

 

Na zadání zřizovatele proběhla finanční kontrola / audit hospodaření s veřejnými 

prostředky za rok 2015. 

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 

 

Základní dokumenty, z nichž vycházíme při realizaci environmentální výchovy, jsou:  

 Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělání, výchově a osvětě ve školách 

a školských zařízení čj. 16745/2008F22.  

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání čj. 27002/2005F22.  

 Od školního roku 2007/08  je průřezové téma Environmentální výchova povinnou 

součástí ŠVP (Zákon 261/2004 Sb. školský zákon). 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), za obecné cíle vzdělávání 

považuje mj. získání a uplatňování znalostí o životním prostřední a jeho ochraně 

vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje.  

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, upozorňuje, že se výchova, osvěta 

a vzdělávání provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu 

s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality 

životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.  
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Cíle EVVO  

 Poznávat přírodní, sociální a kulturní hodnoty životního prostředí ve svém okolí 

a chápat příčiny následků a projevů jejich poškozování.  

 Utvářet kladný vztah žáků k přírodě a zdravému životnímu prostředí nejen ve svém 

okolí.  

 Přijímat osobní odpovědnost za své chování a za stav životního prostředí a podpořit 

aktivní účast na ochraně životního prostředí.  

 Uvědomit si postavení člověka v přírodě a jeho vliv na své okolí.  

 Uvědomit si postavení člověka ve společnosti – uznávání a dodržování vyšších 

hodnot, důraz na nekonzumní a duchovní stránky života.  

 Směřovat ke zdravému životnímu stylu a získat správné stravovací návyky směrem 

ke zdravé výživě.  

 Seznámit se s globálními ekologickými problémy a chápání souvislostí.  

 Rozvoj a využití komunikačních dovedností při řešení environmentálních problémů.  

 Naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje, uplatňovat úspory zdrojů energie 

a surovin v praxi.  

 Zajistit dostupnost aktuálních a objektivních informací o životním prostředí a jeho 

ochraně pro žáky, učitele, rodiče i širší veřejnost.  

 

Metody a formy práce EVVO 

 Projektové vyučování – zařazování projektů s tématikou ekologie a životního prostředí 

do výuky.  

 Spolupráce a účast na akcích a soutěžích pořádaných – DDM apod., zapojení do 

celostátních aktivit – M.R.K.E.V.  

 Exkurze a vycházky do přírody a okolí školy.  

 Využití času po vyučování v rámci ŠD k různým aktivitám v rámci EVVO.  

 Simulační hry.  

 Získávání a využití poznatků z médií, internetu, literatury apod.  

 Získávání a využití poznatků z programů DVPP zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, metodických materiálů, atd.  

 

V průběhu školního roku jsme plnili následující kompetence:  

 kompetenci k učení (osvojování terminologie, poukazování na propojenost 

jednotlivých biologických oborů mezi sebou, na mezioborové vztahy, objevování a 

poznávání druhů rostlin a živočichů a z toho plynoucí pocit sebeuspokojení)  

 kompetenci k řešení problémů (provádění pokusů a vyvozování závěrů, vyhledávání 

informací v literatuře a na internetu – např. seminární práce „Fylogenetický vývoj 

člověka“, „Savci světa“, příprava prezentací na téma: „První pomoc“, hry přírodovědným 

i zdravotnickým obsahem) 

 kompetenci komunikativní (skupinová práce v hodinách, při laboratorních pracích, 

při úpravách okolí školy, při péči o rostliny v budově školy, diskuse o problematice 

životního prostředí, argumentace) 

 kompetenci sociální a personální (vyvozování závěrů laboratorních prací, 

rozdělování práce ve skupině, organizování činnosti skupiny, diskuse o problematice 

životního prostředí, přiměřená argumentace, hledání různých možností řešení problémů, 

jejich kritické posuzování) 

 kompetenci občanskou (zadávání domácích úkolů a zodpovědnost za jejich plnění, 

získávání zkušeností o přírodních hodnotách v okolí školy, pochopení příčin a následků 

jejich poškozování, zajišťování materiálu pro laboratorní práci a odpovědnost za to, že 
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pokud nebudou mít studijní materiál, nemohou kvalitně pracovat. Učili jsme 

se poskytnout první pomoc, přemýšleli jsme o možnostech, jak předcházet úrazům ve 

škole, v domácnosti i při pobytu venku, diskutovali jsme o pravidlech zdravého životního 

stylu – o životosprávě, správném rozložení aktivit během dne, o zvládání stresu a o 

následcích nedodržování zdravého životního stylu. Vždy jsme se snažili na danou 

problematiku pohlížet v souvislostech.   Učili jsme žáky jednat odpovědně vůči přírodě a 

životnímu prostředí (vysvětlováním, poskytováním informací, vlastním příkladem, hrou). 

 kompetenci pracovní (práce s mikroskopem a mikroskopickými pomůckami, 

ovládání programů na PC, práce s internetem, přesazování květin, úprava živých plotů 

před školou, dodržování hygieny a bezpečnosti práce, sebehodnocení žáků, osvojování 

praktických dovedností pro chování a pobyt v přírodě, poznávání rostlin léčivých, jedlých 

a jedovatých a to domácích i zahraničních).  

 

Průběžné aktivity v průběhu letošního školního roku 

 Třídění odpadu ve třídách a na chodbách (papír, plasty a obaly tetrapak, směsný 

odpad). 

 Sběr pomerančové a citrónové kůry a víček od PET lahví. 

 Sběr starého papíru (noviny, časopisy, letáky, karton, lepenka) ve spolupráci se SRPŠ 

 Sběr baterií a elektrospotřebičů. 

 Vedli jsme žáky k samostatné práci, k odpovědnému chování a jednání, k zdravému 

životnímu stylu (přednáška). 

 Vedli jsme žáky k získávání informací z internetu, literatury, výukových programů, 

exkurzí, besed, sdělovacích prostředků apod. 

 Připravovali jsme žáky jako zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své 

povinnosti v oblasti environmentální výchovy a trvale udržitelného rozvoje. 

 Využívali jsme odborné pracovny (přírodopis, fyzika, dílna, cvičná kuchyňka, 

jazykové učebny, zeměpis, výtvarná výchova). 

 Využívali jsme školní zahradu (správné zakládání kompostu, péče o zeleň,… i jako 

učebnu v přírodě). 

 Pečovali jsme o okolí školy. 

 Využívali jsme možnosti pobytu v přírodě v rámci volitelných předmětů i tělesné 

výchovy. 

 Sbírali jsme kaštany na přikrmování lesní zvěře. 

 Kopírovali jsme oboustranně. 

 Šetřili jsme energií (pravidelné zhasínání, správné větrání, využívání energeticky 

úsporných elektrospotřebičů, snaha o rekonstrukci elektroinstalace,…). 

 Šetřili jsme vodou. 

 Účastí na seminářích jsme zvyšovali kvalifikaci pedagogů. 

 Využívali jsme pracovní listy pro ekologické vzdělávání, odborné časopisy (Lidé a 

Země, Příroda, Epocha aj.). 

 Vedli jsme žáky k dodržování pitného režimu.  

 Soutěže, olympiády, projekty (Recyklohraní, Mladý zdravotník, Les ve škole, škola v 

lese, Světový den vody, Den Země). 

 Spolupracovali jsme s místními organizacemi (Myslivecké sdružení, úřad městyse 

Choltice…) a s regionálními organizacemi (Český červený kříž, VČM…). 

 Spolupracovali jsme s organizacemi se zaměřením na ekologické vzdělávání 

(Ekocentrum Paleta – 2. třídy - krmítka, časopis Bedrník). 

 Využívali jsme aktuální informace k významným dnům pro životní prostředí. 

 Témata ekologické výchovy jsme zahrnuli i do dalších předmětů.  
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 Zapojili jsme se do projektu Ovoce do škol. 

 Do školy byly zasílány informace ze Středisek ekologické výchovy Chaloupky a 

Ekocentrum Paleta a časopis Bedrník. 

 Jsme členy ekologického sdružení M.R.K.E.V. 

 Navštívili jsme Chovatelskou a pěstitelskou výstavu ve Svinčanech. 

 Proběhla exkurze na Macochu, návštěva Punkevní jeskyně – žáci 7. - 9. třídy. 

 Uskutečnil se výlet do Adršpašských skal – žáci 8. třídy – školní výlet, a výlet na 

Sněžku – žáci 9. třídy. 

 Uskutečnil se výlet na Potštejn – zámecký park a návštěva minizoo. 

 Proběhl ozdravný pobyt žáků 1. a 3. třídy – poznávání přírody Orlických hor. 

 Přikrmovali jsme ptáky v krmítkách. 

 V rámci praktických činností žáci vyrobili a vyvěsili budky v oboře. 

 Žáci poznávali přírodu v zimě, poznávali stopy ve sněhu. 

 V průběhu roku žáci absolvovali přírodovědné vycházky – poznávání rostlin a 

živočichů v přirozených podmínkách. 

 Zapojili jsme se do soutěží (Přírodovědný klokan, Přírodovědná poznávací soutěž). 

 

Uskutečněné akce: 

 Dravci – přednáška s ukázkou zástupců 

 Motani – cestopisná přednáška pro žáky 1. i 2. stupně  

 „projekt Bangladéš“ 

 Návštěva sochařské výstavy p. Vašici – 4.A 

 Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou – říše hmyzu, vodní společenství, les a louka 

 Běh oborou – propojení sportu s přírodou 

 Zdravé děti – zdravá výživa 

 Cesta do pravěku 

 Kino – Kniha džunglí 

 Zapojili jsme se do akce „Ukliďme Česko“ 

 Den Země s myslivci – besedy pro žáky 1. - 9. třídy 

 Žáci navštěvovali volitelné předměty Příroda a já a 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.  

     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 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. 

 

Akce školní družiny: 

 Povídání o přírodě 

 Pozorování ptáků na krmítku 

 Povídání o jaderné energii 
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 Okénko do zimní přírody 

 Zvířata v zimě 

 Znečištění životního prostředí 

 Třídění odpadu 

 Pozorování přírody – ozdravný pobyt, rybníky v oboře 

 

b) Hodnocení činnosti školní knihovny 

 

V průběhu školního roku 2015/2016 byla rozšířena nabídka naší knihovny  

o zcela nové tituly. V rámci „Výzvy 56“, jsme vytvářeli tzv. čtenářské dílny pro 3., 4., 5. a 6. 

ročník. Díky tomuto projektu došlo k navýšení knižního fondu. 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.     

      Školní knihovnu pravidelně navštěvoval dostatečný počet čtenářů, především 

z prvního stupně. Každý, kdo navštívil naši knihovnu, si alespoň jednu vybranou knihu 

odnesl. Mezi nejčastěji půjčované knihy patřily: pohádky, vyprávění o zvířátkách, obrázkové  

a naučné encyklopedie, dívčí romány a dobrodružné příběhy.  

       

Soutěž školní knihovny: 

      V letošním školním roce 2015/2016 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. 

 

c) Sportovní aktivity 

 

V letošním školním roce jsme omezili účast na akcích pořádaných ASŠK. Současně 

jsme rozběhli větší aktivity na naší škole, takže jsme v objemu akcí zůstali na předešlých 

letech. 

 

Přehled akcí: 

 

Září 2015 

datum místo název akce účast žáků 

9. 9. 2015 Choltice Přehazovaná smíšených družstev 32 

18. 9. 2015 Pardubice Turnaj v minikopané 10 

24. 9. 2015 Choltice Postřehový závod dvojic – 1. stupeň 50 

29. 9. 2015 Pardubice Přespolní vytrvalostní běh 15 

 

Říjen 

datum místo název akce účast žáků 

8. října 2015 Choltice    Minikopaná 11 žáků 

21. října 2015 Choltice Běh Oborou 20 žáků 

21. října 2015 Holice Stolní tenis 4 žáci 

Říjen - listopad Pardubice Plavání 1. stupeň 
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Listopad 

datum místo název akce účast žáků 

18. listopad 2015 Choltice Vybíjená 23 žáků 

19. listopad 2015 Přelouč Florbal 12 žáků 

19. listopad 2015 Choltice Veverčák 100 dětí 

27. listopad 2015 Řečany Šplh na tyči 24 dětí 

 

Prosinec 

datum místo název akce účast žáků 

2. prosinec 2015 Pardubice Florbal 12 chlapců 

4. prosinec 2015 Choltice Florbal 76 dětí 

14. prosinec 2015 Choltice Stolní tenis 14 žáků 

15. prosinec 2015 Pardubice Florbal 10 chlapců 

16. prosinec 2015 Pardubice Florbal 11 chlapců 

 

Leden 

datum místo název akce účast žáků 

13. leden 2016 Přelouč Basketbal 10 chlapců 

    

 

Únor 

datum místo název akce účast žáků 

15. únor 2016 Choltice Florbal 28 žáků 

    

 

Březen 

datum místo název akce účast žáků 

14. březen Choltice Smíšený basketbal 20 žáků 

    

 

Duben 

datum místo název akce účast žáků 

14. duben 2016 Přelouč Vybíjená 20 žáků 

28. duben 2016 Přelouč Minikopaná 11 chlapců 

 

Květen 

datum místo název akce účast žáků 

16. květen 2016 Choltice Florbal 21 žáků 

    

 

Červen 

datum místo název akce účast žáků 

6. června 2016 Choltice Choltická lávka 22 chlapců 

    

 

Dále na škole probíhaly v jednotlivých hodinách tělesné výchovy atletické disciplíny, 

šplh na tyči, výběhy do Obory. Tento model se nám osvědčil, chtělo by to zapojit více 

děvčata, nejenom do smíšeného basketbalu, ale i třeba do stolního tenisu a jiných sportovních 

utkání. 
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d) Závěrečné hodnocení komise českého jazyka 

 

Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí: 
Celoročně jsme byli zapojeni do Výzvy 56, v 5. a 6. ročníku jsme realizovali čtenářské 

dílny. Dílny si získaly u žáků oblibu a jistě splnily svůj účel. V rámci této výzvy jsme také 

rozšířili knižní fond žákovské knihovny o 206 titulů.  

        Proběhlo představení Divadlo nekouše! v podání Divadélka pro školy z Hradce 

Králové. Ve 2. pololetí žáci 6.-9. třídy navštívili VČD v Pardubicích - muzikálové představení 

Výtečníci. Žákům bylo opět nabídnuto zakoupení abonentky do VČD v Pardubicích na příští 

školní rok. Mgr. Čermák vedl celý rok dramatický kroužek, příští školní rok plánuje nacvičení 

divadelního představení. 

              Do letošního Maratonu čtení tatínků se zapojily třídy do 5. ročníku, starší žáci zájem 

       neprojevili.  

 

Účast a výsledky v soutěžích 

        Průběžně předkládáme žákům vyhlášené literární soutěže a snažíme se je do soutěží 

zapojit. Setkáváme se však s nezájmem ze strany dětí, případné literární pokusy nedosahují 

takových kvalit, abychom se s nimi mohli soutěží zúčastnit. 

        Školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo pouze v 8. třídě, do okresního kola 

jsme nikoho nevyslali. 

        Plánovaná celoroční soutěž s jazykovými šiframi a rébusy (p. uč. Čermák) z časových 

důvodů proběhla pouze 2 měsíce. 

        V pátém ročníku se uskutečnila třídní recitační soutěž. 

Vzhledem k tomu, že každoročně vyhlašovaná Olympiáda v českém jazyce je velmi 

náročná, pokusíme se příští školní rok pro žáky vytvořit naši školní olympiádu z čj.  

 

e) Závěrečné hodnocení předmětová komise matematiky, chemie   

 

Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí, soutěží: 

 exkurze ČNB Praha a účast na dražbě na FÚ v Pardubicích 

 Logická olympiáda: účast 6 žáků (u všech úspěšnost nad 75%) 

 Přírodovědný klokan 

 Mladý chemik: školní (celá 9. tř.) i okresní kolo (3 žáci) 

 Matematický klokan: 2. – 9. tř 

 

Na příští školní rok navrhujeme volitelný předmět „Cvičení z matematiky“ v 9. třídě a 

na začátku školního roku nabídnout žákům pravidelné doučování. Doučování žákům v tomto 

školním roce bylo poskytováno individuálně po předchozí domluvě (nejvíce žáci 7. a 8. tř.). 

Na podzim v dalším školním roce je zajištěn seminář Finanční gramotnost pro pedagogické 

pracovníky, pro žáky i rodiče (domluveno s AISIS Kladno) 

 

f) Závěrečné hodnocení komise cizích jazyků 

Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 
Letošní 3. ročník se učí z Hello kids, 4.,6.,7. ročník používá staré učebnice English for 

you, 8. a 9. ročník používá Project – 3. řadu. Nově je pořízena pro 5. ročník Project 4. vydání, 

podporována interaktivním, tiskovým a metodickým modulem pro učitele. Dle finančních 

možností se snažíme dokoupit řadu učebnic Project 4. vydání – v dalším roce pro 6. ročník. 
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Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 

Škola se zapojila do projektu Výzva 56. Tři učitelky se účastnili zahraničního kurzu 

angličtiny v době 19.9. – 3.10. 2015 na ostrově Malta. Ve stejném termínu v rámci stejné 

výzvy 56 absolvovali jazykový zájezd vybraní žáci 8. ročníku do Londýna.  

Zahraniční exkurze do Německa se pro malý zájem žáků neuskutečnila. 

Byl zrealizován Projekt Německý den. 

V lednu 27. ledna proběhlo školní kolo Anglické olympiády pro žáky 7, 8 a 9. ročníku. 

Do okresního kola postoupili za 8. ročník Tomáš Dvořák a za 9. ročník Veronika Kavková. 

V únoru proběhl hodinový projekt My timetable v 5. ročníku, The healthy life v 9. ročníku. 

Dne 17. června proběhla Angličtina hrou – kdy žáci 8. ročníku připravili pro čtvrťáky výuku 

angličtiny zábavnou formou. Ve 2. pololetí bylo také zajištěno anglické divadlo - Angličtina 

s Neilem pro 4.-9. ročník, kde byli žáci zábavnou formou seznámeni s anglickými reáliemi. 

Dne 10.6.2016 proběhlo zkušební testování žáků ve zkoušce na úrovni PET. Zúčastnilo se 

celkem 11 žáků ze 7.- 9. ročníku. 

 

g) Závěrečné hodnocení předmětové komise dějepisu 

Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Již druhým rokem používáme nové učebnice vydavatelství  Nová Škola a jsou 

vyhovující. Nedílnou součástí výuky jsou i atlasy a programy na PC – Didakta dějepis a 

Fraus. 

Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 
V 1. pololetí byl uskutečněn projekt v hodině D7 – na téma husitství. Ve 2. pololetí 

proběhl projekt Karel IV. Byl připravován v rámci hodin dějepisu a volitelného předmětu 

HIS. Proběhl v pátek 13.5. na druhém stupni školy. Zároveň proběhlo i hodnocení 

projektového dnu – vítězných družstev. Dne 24. června proběhl celoškolní projektový den  

Cesta do pravěku. 

 

Účast a výsledky v soutěžích 

           Účastnili jsme se Dějepisné olympiády. Test psali vybraní žáci 8. a 9. tříd. Do 

okresního kola postoupil Lukáš Hruša z 9. ročníku. Konalo se v únoru a Lukáš se umístil na 

16. místě. 

  

h) Závěrečné hodnocení komise zeměpisu 
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Všechny ročníky používají učebnice z nakladatelství Nová škola, slepé mapy a 

vybrané listy z pracovního sešitu. 

 

Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 
Žáci 8. A se zúčastnili v září 2015 poznávací ho zájezdu do Anglie konaného v rámci 

Výzvy 56. V listopadu absolvovali všichni žáci pořad Tradice Evropy a cestopisné vyprávění 

manželů Motani v Heřmanově Městci. V březnu pro ně připravila Mgr. Krupová Projekt 

Bangladéš. V dubnu proběhla beseda ke Dni Země s myslivcem panem Kubelkou. 

Žáci 7. a 8. třídy se zúčastnili poznávacího výletu na Macochu. Žáci 8. třídy jeli na 

výlet do Adršpašsko-teplických skal.  
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ch) Závěrečné hodnocení komise fyziky  
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Ve výuce bylo využíváno pomůcek, které jsou inventářem kabinetu fyziky. 

V uplynulém období bylo možno některé pomůcky doplnit a rozšířit jejich použití, byl 

proveden nákup nových pomůcek díky výzvě 57. Velmi se osvědčil nákup nových 

elektrotechnických stavebnic. Většina školních pomůcek je plně využitelná pro výuku. 

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. 

 

Učebnice, učebna fyziky 

Ve všech ročnících byla používána sada učebnic z nakladatelství Prométheus (autoři 

Kolářová, Bohuněk). Učebna fyziky je na velmi dobré úrovni a je dostatečně vybavena pro 

výuku. 

 

i) Závěrečné hodnocení komise praktických činností 
 

Učivo 

V 5., 6., 7. a 8. 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 byly díky Výzvě 57 obnoveny a doplněny, takže i díky 

novému nářadí byly potřeby pro výuku na velmi dobré úrovni. Výuka byla organizována ve 

školní dílně, učebně fyziky a v okolí školy. Také byly prováděny práce na zvelebování areálu 

školy. 

 

j) Závěrečné hodnocení komise občanské výchovy 

 

Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 
  Vybavenost kabinetu by se dala zlepšit, přesto je pro efektivní výuku dostačující. 

K dispozici máme kromě učebnic (nakl. Fraus, Nová škola, atd.) a nejrůznějších brožur, také 

výukové dokumenty a programy na VHS a DVD. Dále využíváme vypracované DUMY  

a další dostupné materiály. Žáci učebnice nemají, jako studijní materiál jim slouží sešit, 

případně připravené pracovní listy a jiné materiály. V případě dostatku finančních prostředků 

bychom chtěli nějaké učebnice pořídit i pro žáky (př.: celá 6. třída) 

       Velká pozornost je v jednotlivých ročnících věnována prevenci Sociálně - 

patologických jevů, zejména šikaně. Žáci jsou neustále poučováni o chování mezi sebou, 

k dospělým doma i na veřejnosti. 

 

Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 
V prevenci nám jsou velkým přínosem přednášky Městské policie Přelouč, se kterou 

naše škola spolupracuje. Účastní se žáci 1. – 9. třídy. 

Pro žáky 8. a 9. třídy byla uspořádány exkurze do firmy Kiekert a SVOS Přelouč, a 

také CYKLOS Choltice – v rámci volby povolání a také se zúčastnili akce 

TECHNOHRÁTKY na SOŠ služeb Chrudim a SPŠ Chrudim.  
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Účast a výsledky v soutěžích 

Soutěže Právo pro každý den – školního kola se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy. Nejlepší 

družstva postoupila do oblastního kola v Přelouči, kde se žáci 9. třídy umístili na krásném 6. 

místě a žáci 8. třídy na místě 2. Krajské kolo této soutěže se konalo v Hlinsku, kde jsme 

obsadili10. místo. 

 

Návrhy na další akce, zařazení nových volitelných předmětů, projektů, organizačních 

opatření aj. 
V příštím školním roce bychom opět chtěli využívat výukové materiály a exkurze dle 

aktuální nabídky. V rámci volby povolání s žáky 8. a 9. třídy navštívit zajímavá pracoviště 

v našem okolí. 

 

Žáci jsou vedeni k těmto kompetencím: 

 Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 

 Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. 

 Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. 

 Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící 

své povinnosti. 
 

k) Závěrečné hodnocení předmětové komise Informatiky  
 

Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Průběžně byla zdokonalována výpočetní technika v učebně ICT. V létě 2015 došlo 

k upgradu na Windows 2007. Letos v létě proběhne upgrade na Windows 2010. Také 

využíváme cloudové úložiště pro uchování a práci s daty – uvolnění místa na serveru školy 

(H). Do budoucna je potřeba vyřešit výměnu židlí, stávající jsou nevhodně řešeny pro žáky 

2. st. (nemožnost opravy noh). Bylo by vhodné sjednotit výukové programy používané ve 

škole, protože dojde k zjednodušení ovládání, zlevnění licencí a zkvalitnění výuky. 

 

Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy 
  V květnu proběhlo testování žáků 6. tříd na sociální gramotnost (ICT). 

 

Návrhy na zlepšení, zařazení volitelných předmětů, projektů, organizační opatření 

Příští rok bude zařazen volitelný předmět ICT pro žáky 8 – 9 tříd. 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.  

 

l) Závěrečné hodnocení předmětové komise 1. stupně 

 

Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 
Vybavenost učebnicemi je uspokojivá, nakoupili jsme v loňském a předloňském roce. 

Pro příští rok bude nutné koupit nové učebnice: Čítanky pro 2. ročník – až 10 let staré. 

Pomůcky objednáváme průběžně, bude zapotřebí zajistit další stavebnice, alespoň 2 

zvonkohry a pro výuku i žáky s vývojovými poruchami učení soubory „Pavučinka“ – všem 

nově vyšetřeným žákům doporučuje poradna. Podmínky k výuce jsou dobré, avšak nutně 

potřebujeme novou kopírku, která je v provozu denně od časného rána do odpoledne.  

Snažíme se pro učitelky 1. stupně zajistit materiály pro činnostní učení ve všech ročnících. Ve 
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3. až 5. pátém ročníku se chystáme využívat jednoduché modely elektrotechnické stavebnice 

Bofin, kterou zakoupila škola v letošním roce pro 2. stupeň. Chceme tím posílit technickou 

výuku a upoutat zájem žáků. 

 

Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 

Září: 

- Dravci – 1. – 5. třída 

- Focení na tablo – 1. třídy 

- Chovatelská, pěstitelská výstava ve Svinčanech – exkurze – 1. až 5. třída 

- Postřehový závod dvojic – 1. až 5. třída 

Říjen: 

- Beseda se spisovatelkou p. Braunovou – 3. až 5. třída 

- Ekopaleta Chrudim – výroba krmítek, závěsných květináčů a šišek s potravou pro  

   ptáky – 2. třídy 

Listopad: 

- Tradice Evropy – taneční a pěvecké soubory – 1. až 5. třída 

- Motani – cestopisný pořad v Heřmanově Městci – 2. až 5. třída 

- Učení v knihovně 4.A. 

- Německý den – 1. až 5. ročník 

- Veverčák – soutěž obratnosti – 1. až 5. ročník + MŠ 

- Šplh – Řečany 1. až 5. ročník 

Prosinec: 

- Vánoční dílna 

- Vánoční koncert ZUŠ – 1. – 5. ročník 

- Návštěva zábavního centra TONGO Hradec Králové 1. až 4. ročník 

- Vánoční besídky 1. – 5. ročník 

Leden: 

- Beseda s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ Veselí – p.uč. Benešová a Krupová 

- Zážitkový zápis do prvních tříd 

- Divadélko Krejčíka Honzy – 1. a 2. třídy + MŠ 

- Návštěva sochaře p. Vašici v Cholticích 4.A. 

Únor: 

- Mobilní planetárium - 1. – 5. ročník 

- Výchovný koncert pana učitele Drahotského ze ZUŠ Žďár nad Sázavou - 1. – 3.  

   ročník 

- Návštěva knihovny v Chrudimi s besedou o Karlu IV. a Muzeum loutek – 2. ročník 

Březen: 

- Projekt Bangladéš - 1. – 5. ročník 

- Zdolávání sportovní dráhy – Hejtmanův pohár - 1. – 5. ročník 

- Velikonoční dílna 

- Čtení tatínků - 1. – 5. ročník 

Duben: 

- Barevný den - 1. – 5. ročník 

- Beseda se spisovatelkou paní Jitkou Vítovou 1. – 2. ročník 

- Choltické muzicírování 1. – 4. ročník 

- Den Země – beseda s myslivcem panem Kubelkou 1. – 5. ročník 

Květen: 

- Besídka 2. tříd u příležitosti „Dne matek“ 

- Vyhodnocení výtvarné soutěže Paleta Slunce 

- Seznámení žáků 1. ročníku s knihovnou v Cholticích 
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- Návštěva paní ředitelky Sedláčkové a učitelek budoucích prvních tříd u předškoláků  

   v okolních MŠ – předání dárků vyrobených v naší škole 

- Škola v přírodě – Deštná v Orlických horách – 1.A, 1.B a 3.A 

Červen: 

- Dětský den – 2. ročník 

- Výlet do okolí Choltic – 4. ročník 

- Dokončení dopravního kurzu 4. ročníku na dopravním hřišti v Přelouči 

- Výlet do Prahy – památky – 4. ročník 

- Výlet na zámek Potštejn - 2. třídy 

- Pasování na čtenáře – 1. třídy 

- Adaptační odpoledne budoucích prvňáčků 

- Projekt „Hrajeme si Anglicky“ – 4. třídy 

- Beseda s houslařkou slečnou K. Bílkovou – 1. a 2. třídy 

- Atletická olympiáda městyse Choltice - 1. – 4. třídy 

- Angličtina s rodilým mluvčím pro 4. a 5. třídy 

- Celoškolní projekt Pravěk - 1. – 5. ročník 

- Náborový koncert ZUŠ Přelouč 

- Návštěva filmového představení Kniha džunglí – kino Heřmanův Městec 

 

Průběžně proběhlo: 

- Plavecká výuka 3. a 4. třídy 

- Besedy s Městskou policií Přelouč (p. Slavík) 

- Návštěvy okolních MŠ – p. ředitelka Mgr. Sedláčková a Mgr. Zálabská,Mgr. Bílková a  

  Mgr. Benešová 

- Návštěvy budoucích prvňáčků (MŠ Turkovice MŠ Veselí, MŠ Valy a MŠ Choltice)  

   v našich prvních třídách 

- Pokračuje spolupráce s knihovnicí p. Zelenkovou – nabídka a výměna knih ve třídách  

   prvního stupně 

- Celoročně probíhá projekt Král a Císař Karel IV. 

- Výtvarná soutěž Paleta Slunce 

- Sběr pomerančové a citronové kůry 

- Sběr plastových víček – charitativní akce 

- Sběr baterií 

- Akce Ovoce do škol 

 

Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy 
Snažíme se o jednotné hodnocení žákovských prací, srovnávací testy v paralelních 

ročnících připravují vyučující společně, hodnotí stejně a výsledky u většiny žáků odpovídají 

celkovému hodnocení. Ve všech ročnících byly v závěru roku napsány závěrečné práce 

z hlavních předmětů a výsledky paralelních tříd porovnány. Práce budou založeny do 

portfolií. 

 

Účast a výsledky v soutěžích 

Soutěž ve šplhu Řečany – kategorie:  

 tříd: Anna Vavříčková – 3 místo,  

 kategorie 2. tříd: Marie Studená - 2 místo,  

 kategorie 3. tříd: David Kubín - 3 místo. 

Výsledky v okresním kole přírodovědné poznávací soutěže nebyly významné. 
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Návrhy na další akce, zařazení nových volitelných předmětů, projektů, organizačních 

opatření aj. 
Návrhy na nové akce (příští školní rok): Dílny v AJ 

Vánoční Jarmark 

Náborový koncert ZUŠ Přelouč 

vystoupení žáků prvního stupně (scénky, básně) 

Den matek 

Divadélko Kůzle – Kutná Hora 

Interaktivní muzem Trilopark (jezdí i do škol) 

Recitační soutěž Choltická básnička 

Ukázky Canisterapie – dle nabídky 

 

Návrh projektu na příští rok: Holduj tanci pohybu, ve hře hledej zálibu. 

I v příštím roce budeme pokračovat v projektu „Ovoce do škol“. 

Zvažujeme zopakovat projekt „Den řemesel“. 

 

Ostatní 
Kroužek „Všeználci“ pod vedením Mgr. M. Brožové je zapojen do soutěže Pohár vědy 

ROJKO 2016. Nejúspěšnější kroužky budou pozvány do Prahy. 

 

m) Zpráva o činnosti školní jídelny 
 

Ve školním roce 2015/16 se ve školní jídelně stravovalo 296 strávníků. Z toho 157 z 

prvního stupně, 78 z druhého stupně a 76 dospělých (z toho 27 zaměstnanců). Uvařili jsme 

cca 45 tis. obědů, což je o 5tis. více než v předchozích letech. 

 

Opravy a údržba ve školním roce 2015/16 ve školní jídelně 
Pořízená nová multifunkční pánev, nerezové regály nahradily staré dřevěné, pořízený 

nový nerezový pracovní stůl. Během prázdnin byla v jídelně kuchařek položena nová dlažba a 

zároveň vyrovnána podlaha. Na WC byl umístěn průtokový ohřívač a další drobné opravy a 

údržba. 

Naše škola byla vybrána jako jediná v pardubickém kraji do studie obsahu nutrientů v 

pokrmech školního stravování. Během měsíce dubna a května u nás KHS Pardubice odebrala 

12 obědů u strávníků I. kategorie. 

Tato jídla šla ke zkoumání do Státního zdravotního ústavu v Brně. Hlavní cíle studie 

bylo, zda nutriční složení má podíl 35% z denní výživové dávky, přívod živin (Ca, K, Fe, Zn, 

Na, F, Se) a obsah tuků a soli. 

  V nastávajícím školním roce 2016/17 budeme zdražovat ceny obědů o 1Kč,-. Rádi 

bychom navýšili množství zeleniny a ovoce, podporovali dodržování pitného režimu, kde 

vedle nápojů ovocných je podávána i čistá pitná voda. Dle kontroly KHS PCE dodržujeme 

pestrost pokrmů a plníme spotřební koš. 

 

n) Závěrečná hodnotící zpráva vybavenosti výpočetní technikou 

a programy ve škole 

 

Vybavenost PC 

V současné době škola disponuje 45 PC a 18 NB. Dalších 18 PC jsme získali 

v uplynulém školním roce od OAHK. U všech počítačů, u kterých to bylo možné, byl 



Výroční zpráva Základní školy Choltice, okres Pardubice za školní rok 2015/2016 

35 
 

proveden upgrade na Windows 10. Nové počítače zčásti nahradily několik velmi zastaralých 

zařízení a další byly umístěny do učeben a kabinetů, kde doposud chyběly. 

Žáci disponují 26 PC umístěnými v učebně PC. Ostatní PC jsou určeny pro práci 

učitelů a ostatních zaměstnanců školy. Většina učitelských kateder disponuje vlastním PC. 

Nadále bychom chtěli doplnit i zbývající 3 učebny o vlastní PC. 

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 jak pro výuku, tak pro 

další volnočasové aktivity. 

 

Interaktivní řešení  

Škola 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 současné době používají ve výuce 

(Terasoft, Fraus, Didakta) a dokoupit soubor interaktivních učebnic „Nová škola“ dle 

požadavků učitelů (např. Zeměpis pro 2. stupeň a Vlastivěda a Přírodověda pro 4 a 5 tř.). 

 

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. 

V uplynulém školním roce byly vyměněny již nevyhovující aktivní prvky za novější, 

které jsme získaly od OAHK, takže disponujeme jednotným systémem, který nám umožňuje 

rozdělit síť na síť žákovskou a síť určenou pro zaměstnance školy.  

Během prázdnin bylo firmou WERTIX modernizováno serverové řešení školy. Byl 

zrušen server pracující na platformě Linuxu a Samby. Druhý server byl upgradován na 

aktuální Win. Svr. 2012, a byly vytvořeny doménové účty, které umožňují synchronizaci 

s účty na Microsoft Office 365 a s tím využití cloudových řešení. Upgradován byl i antivirový 

systém ESET a server byl doplněn o aktivní firewall běžící na Linux PC. Dále byl v přízemí 

školy v prostorách prodeje stravenek nainstalován záložní NAS server sloužící k záloze dat. 

Škola je připojena k internetu prostřednictvím vysokorychlostního bezdrátového připojení od 

společnosti BECO LINK.   

Webové stránky byly přesunuty na externí hosting, což umožnilo využití redakčního 

systému a jejich modernizaci. Stejně tak databáze bakalářů byla přesunuta na cloudové 

uložiště firmy Bakaláři, což umožní efektivnější zálohování dat a správu webového rozhraní 

bakalářů. 

 

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 3 fotoaparáty.  
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Do budoucna je potřeba vyměnit zastaralé notebooky a dovybavit jimi školu tak, aby 

notebookem disponovali všichni učitelé. Dále je potřeba dořešit správu tisku, nejlépe 

doplněním o třetí síťovou tiskárnu, která by měla nahradit dosluhující tiskárnu ve sborovně.  

ICT ve škole by se mělo dále rozvíjet podle „ICT plánu školy 2016-2017“ 

 

o) Závěrečná zpráva údržba a rekonstrukce 

 

Ve školním roce 2015/2016 se ve škole pokračovalo v již dříve započatých 

rekonstrukcích a prováděla se běžná údržba a opravy. Vzhledem k omezeným finančním 

prostředkům byly některé práce pozastaveny nebo odloženy. 

 

Stavebně technické práce 

V bývalém bytě školníka bylo vybudováno nové oddělení školní družiny. Oddělení 

bylo vybaveno nábytkem a kobercem. V budoucnosti se počítá se stavební úpravou, která by 

měla celkově zvětšit prostor tohoto oddělení. 

Byly odstraněny některé revizní závady na elektroinstalaci, především byl vyřešen 

problém se specifikací použitých nově rekonstruovaných zářivkových svítidel. Výrobce přidal 

do technického popisu, že uvedená svítidla jsou vhodná do školních tříd a chodeb. 

Za pomoci žáků 7. - 9. tříd byly opraveny lavičky před školou. 

Během prázdnin se pokračovalo ve výměně svítidel na chodbě v křídle školní družiny 

a na toaletách u školní družiny. Na výměnu svítidel navázalo vymalování dotčených prostor i 

učebny 203. Zároveň došlo k výměně umyvadla a obložení stěn okolo umyvadla. 

Během srpna se začal budovat bezbariérový přístup do budovy, na který získala škola 

dotaci v programu Pomáhej pohybem společnosti ČEZ. 

 

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 doplněny lavičky a byl vyměněn písek jak na hřišti družiny, tak 

na doskočišti.  

Do práce na údržbě zeleně se aktivně zapojovali i žáci 4-9 třídy v rámci praktických 

činností. 

 

Nábytek 

Během roku se nám podařilo získat zánovní nábytek z Obchodní akademie a Jazykové 

školy v Hradci Králové. Nábytkem jsme dovybavili nově vzniklé oddělení školní družiny 

a klubovnu, která vznikla místo místnosti na stolní tenis. Dále byly vybaveny novými židlemi 

některé třídy a kabinety učitelů. 

V příštím školním roce je potřeba 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 a koberce. S ohledem 

na připravované dotační programy by bylo vhodné rekonstruovat a modernizovat učebnu 

vaření, malou učebnu PC a další odborné učebny. Vzhledem k dosluhujícímu stavu zařízení 

obou kotelen je potřeba se zaměřit na postupnou obnovu stávajících zařízení. Dále výměnu 

oběhových čerpadel za čerpadla s elektronickou regulací. S ohledem na stáří kotlů a celkové 

náklady na vytápění by bylo vhodné vyměnit stávající atmosférické kotle za úsporné 

kondenzační. Vzhledem k nemalým nákladům s tím souvisejícím, by bylo vhodné s tím 

počítat co nejdříve. 



Výroční zpráva Základní školy Choltice, okres Pardubice za školní rok 2015/2016 

37 
 

Samostatnou kapitolou je stav školní kuchyně. V současnosti dochází k obnově zařízení, kdy 

byla zakoupena nová moderní pánev. V kuchyni jsou však další záležitosti, které je potřeba 

v blízké době řešit, jako je nevhodně řešená kanalizace, rekonstrukce sociálního zařízení 

kuchařek, rekonstrukce osvětlení a klimatizace. Výhledově by se mělo uvažovat o vhodném 

odhlučnění jídelny. 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 školy je potřeba 

pokračovat ve zvelebování okolí školy a zachovat údržbu zeleně alespoň současném rozsahu. 

 

p) Kroužky 

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo celkem 207 žáků. Většina 

žáků se do činnosti zapojila v obou pololetích, v kroužku“ Nebojím se matematiky“ pracovali 

žáci pouze ve 2. pololetí. 

Žáci z 1. a 2. tříd, kteří se přihlásili do kroužku „ Všeználci“, se spolu s paní učitelkou 

Brožovou zapojili do soutěže „Pohár vědy Rojko 2016. Mezi zúčastněnými 90 kolektivy 

obsadili nádherné 41. místo. 

Keramický kroužek navštěvovalo 40 dětí, které vedla – jako každý rok - Markéta 

Zářecká. Termín schůzek byl opět v pondělí a ve středu. Děti si vyrobily různé výrobky. 

Hotové výrobky si odnesly domů. Keramický kroužek již tradičně vyrábí dárečky našim 

budoucím prvňáčkům a účastníkům pěveckých vystoupení v obci – Zpívání s vodníkem, 

Festival chrámových a komorních sborů. Před školou jsme po zimě opět nainstalovali 

keramický sloup. Všichni se těšíme na další tvoření. 

V letošním školním roce Myslivecký spolek Choltice založil na naší škole myslivecký 

kroužek pod vedením pana Pavla Kubelky a členů MS Choltice. Děti z mysliveckého kroužku 

se učí poznávat přírodu a chránit životní prostředí. Dále se učí myslivecké tradice, kynologii, 

botaniku, zoologii a péči o zvěř a chov zvěře. Během letošního roku se děti podílely na 

vysazování stromků v remízku U Kříže. Vyvrcholením celoroční práce dětí z kroužku bylo 

okresní kolo soutěže O zlatou srnčí trofej. Naši žáci, ve složení Filip Petr, Tomáš Bulavčák, 

Ladislav Spálenský, Michal Kern a Ondřej Kubelka, se takové soutěže zúčastnili poprvé. Byly 

zde disciplíny: písemný test, lovecká kynologie, naučná stezka, botanika, myslivecká zoologie 

a střelectví. Všechny děti využily znalostí z kroužku, nejlépe se dařilo Filipu Petrovi, který se 

umístil na krásném druhém místě a zajistil si tak postup do celostátního kola. Zde bude 

reprezentovat nejen naši školu a kroužek, ale i OMS Pardubice. 

V průběhu školního roku jsme vyhlásili Turnaj v piškvorkách a Turnaj v řešení 

Sudoku.  Piškvorky hrálo celkem 105 žáků 1. - 6. třídy, řešení Sudoku  si vyzkoušelo celkem 

12 hráčů. 

 
Kroužek Den Vedoucí Počet žáků 

Florbal-8.-9.tř pátek Hanák 20 

Florbal-1.st. úterý Lichnovská 
39 

Florbal-1.st. čtvrtek Lichnovská 

Zpíváme si pátek Čermák 12 

Sportovní hry středa Bílková 17 

Všeználci čtvrtek Brožová 12 

Keramika pondělí Zářecká 
43 

Keramika středa Zářecká 

Angličtina úterý Krupová 19 

Taneční čtvrtek Jelínková 15 

Dramatický středa Čermák 11 

Nebojím se Ma čtvrtek/2.pol./ Jozífová 8 

Myslivecký pátek Kubelka 11 

celkem 207 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 
Ve školním roce 2015/2016 byla naše škola zařazena do vzorku 1 320 škol, ve kterých 

bylo provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků, pro naši školu byla zvolena oblast 

sociální gramotnosti v 6. třídě. Účast školy byla povinná a zjišťování výsledků bylo 

realizováno v režimu inspekční činnosti. Žáci dosáhli v průměru 60 % úspěšnosti při testování 

v těchto oblastech: Chování, Situace, Komunikace, Charakter, Krizové situace, čímž spadali 

do celorepublikového průměru. Dne 21.3. a 23.3. 2016 byla provedena tematická inspekční 

činnost zaměřená na podporu rozvoje, dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání v sociální 

gramotnosti.  

Dne 22.3. 2016 vykonala ČSI na naší škole inspekční činnost zaměřenou na prošetření 

stížnosti doručené na ČSI Pardubice 18.3.2016. Při prošetření stížnosti bylo zjištěno: 

a) Bezpečnost žáků – zabránění cizím osobám ve vstupu do školy – stížnost důvodná 

b) Neřešení šikany – stížnost nedůvodná. 

V návaznosti na inspekční šetření došlo ke zpřísnění dohledů nad žáky, k omezení možnosti 

vstupu do školy, zřízení klubovny s dozorem pro žáky trávícími volnou hodinu ve školní 

budově, zavedení pozice vrátného u vchodu (značně finančně náročné pro naši školu). 

Dále se škola na vyžádání ČSI zúčastnila dotazníkových šetření (Počty romských žáků 

a problematika asistenta pedagoga, Vzdělávání v oblasti bezpečnosti, Soudobé dějiny, 

Prevence rizikového chování v ZV, SV, Podmínky rozvoje sociální gramotnosti v ZŚ a nižším 

stupni VG). 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu (v Kč) – r. 2015 

 

Příjmy  c e l k e m                            10.964.049 

 

1. Dotace platy, odvody, ONIV     9.941.000 

2. Zvýšení platů 33050                          317.825 

3. Zvýšení kvality vzdělání 33058         654.980 

4. Zvýšení odměňování 33061                   50.244 

 

Výdaje  c e l k e m                          10.964.049 

 

platy                                                   7.445.644 

odvody, FKSP                                   2.606.425 

kvalita vzdělání 33058                          654.980 

učebnice, pomůcky                               145.800 

školení, cestovné, ochr. p.                       12.501 

zák. poj., plavání, DNP                           98.699 
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Finanční prostředky zřizovatel, ostatní  (v tis.Kč) – r. 2015 

 

Příjmy  c e l k e m                                                3.097. 

 

1.   Dotace provozní                                             2.196. 

2.   Ost. výnosy (úroky, poškoz. majetek, dary)        10. 

3.   HČ ŠJ, ŠD                                                    871. 

4.   Čerpání fondů        20. 

 

Výdaje  c e l k e m                                                3.073. 

 

Materiál ZŠ,ŠD,ŠJ                                                 1.003. 

DDHM    (nákup majetku)                                       117. 

Energie, voda                                                            803. 

Opravy                                                                      348. 

Režie ( telef., cest., pošt., plavání, služby…)           515. 

DPP, mzdy ŠJ +odv., asist.ped.                               238. 

Odpisy                                                                        49. 

 

Výsledek hospodaření HČ                    + 24. tis. Kč 

====================================== 

 

Doplňková činnost (v tis. Kč)  r. 2015 

 

 

                                Kroužky:                   Pronájem:                       ŠJ (obědy): 

 

Příjem                         129.                                 131.                                 311. 

Výdaje                                                     

Materiál                           8.                                   17.                                 158.                            

Mzdy, odvody                74.                                   74.                                  112.                          

Režie                            44.                                   40.                                   38.                                  

/energie, služby…/ 

 

Celkem                         +3.                                     0.                                    +2. 

 

Výsledek hospodaření DČ                         + 5 tis. Kč   

====================================== 

 

Výdaje r. 2015 /v tis./ např.: 

 

 Výměna zářivek    22. 

 Výměna radiátorů v TV   54. 

 Malířské práce             109.   

 Učebna jazyků - vybavení   39. 

 Nákup žákovských židlí    27. 

 Kolotoč na zahradu ŠD   39. 

 Repas PC     50. 

 Výměna a oprava dřezů ve ŠJ  67. 

 Oslavy výročí ZŠ    16. 
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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 – 

zakoupení nových knih pro naši knihovnu, školení učitelů, realizace čtenářských dílen 

b) Zahraniční jazykový kurz pro učitele – kurz anglického jazyka na Maltě pro tři učitele 

c) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky –zájezd do Anglie pro vybrané žáky 8. 

ročníku 

Výzva 57 – 2 šablony klíčových aktivit: 

a). Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy – vybavení dílen, 

materiál, elektronické stavebnice, stavebnice Merkur 

b) Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických 

dovedností žáků základní školy – školení pro učitele. 

 Zapojení do Projektu Kraje pro bezpečný internet  - žáci se seznamovali 

s bezpečnou prací na internetu a zkoušeli znalostní kvízy. 

 Byli jsme vybráni k zapojení do Studie obsahu nutrientů v pokrmech školního 

stravování, která byla realizována na základě pokynu hlavního hygienika ČR pod záštitou 

MZ ČR. V období od 1.4.2016 – 31.5.2016 navštívili celkem 12 x naši školní jídelnu 

pracovnice KHS 

 

13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
Byl nabídnut kurz anglického i německého jazyka pro dospělé, ale pro malý zájem 

nebyl otevřen. V příštím školním roce máme připravený seminář finanční gramotnosti 

pro dospělé (v rámci celoškolního projektu) a otevření kurzu italštiny pro začátečníky. Dále 

nabízíme možnost zúčastnit se v rámci doplňkové činnosti kurzu Práce s pedigem, Cvičení 

pro ženy. 

 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
Ve školním roce 2015/2016 se škola zapojila do těchto projektů: 

 

a) Podpora jazykových a čtenářských dovedností, registrační číslo: 

CZ.1.07/1.1.00/56.0959, vyhlašovatel MŠMT (jako realizátor a příjemce podpory). 
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Čtenářské dílny 

V rámci Výzvy 56 jsme získali finanční prostředky na realizaci Čtenářských dílen, 

které mají přispět ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků. Z těchto peněz jsme 

mimo jiné pořídili přes 200 kusů nových knih, které jsou všem žákům k dispozici ve školní 

knihovně. 

Cílem čtenářských dílen je vytvoření kladného vztahu k četbě, motivace k dalšímu 

čtení, zlepšení vztahu ke kultuře jako takové, rozšiřování slovní zásoby, podpora lepšího 

učení v jiných předmětech, zlepšení jednoduchého písemného projevu, pozornosti a 

komunikace s ostatními, vytvoření prostoru pro vlastní myšlení. Projekt na naší škole probíhal 

celý školní rok ve třídách 3.A, 4.A, 5.A a 6.A. 

 

Jazykově-poznávací zájezd pro žáky 

Ve dnech 19.9. - 25.9.2015 Mgr. Iva Sedláčková, Mgr. Johana Sara Krupová a 13 

žáků z 8. třídy neseděli ve školních lavicích, ale chodili, fotili, nakupovali a „speakovali“ 

v Anglii, zemi s osobitým rázem a tradicemi. Jeli jsme autobusem, trajektem, metrem, vlakem 

a lodí. S námi cestovali žáci ze SOŠ a Gymnázia Staré Město a žáci ze ZŠ Moravské 

Budějovice. Bydleli jsme po 2 až 3 v anglických rodinách, kde jsme dostávali snídani, balíček 

na cestu a teplou večeři. Program byl zaměřen na poznávání Londýna a jeho 

nejvýznamnějších památek, dále jsme navštívili město Brighton, útesy Seven Sisters, 

univerzitu v Oxfordu, palác Hampton Court. Velký význam pro žáky také mělo 10 hodin 

výuky angličtiny s rodilými mluvčími v anglické škole. 

 

Jazykový kurz na Maltě 

Ve dnech 19.9. - 3.10.2015 se v rámci výzvy 56 Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost zúčastnily tři učitelky naší školy zahraničního jazykového pobytu. 

Protože jednou z podmínek EU – poskytovatele dotace byla úřední řeč státu (pro nás 

angličtina), členství státu v EU a další využití studovaného jazyka ve výuce žáků, byla 

zvolena Malta jakožto země s velkou tradicí výuky anglického jazyka. Praktické využívání 

angličtiny v běžných situacích a kurzy angličtiny pomohly odbourat zbytečný stud při 

mluvení. Učitelé si přivezly mnoho poznatků a materiálů, které okamžitě začaly využívat při 

výuce žáků.  

 

b) Rozvoj dílen na ZŠ Choltice, registrační číslo: CZ.107/1.1.00/57.1226, vyhlašovatel: 

MŠMT (jako realizátor a příjemce podpory) - tento projekt byl zaměřen na rozvoj technických 

dovedností žáků na druhém stupni základní školy a rozvoj profesních dovedností učitelů pro 

výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Projekt je 

podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

c) Dále se naše škola se zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území 

ORP Přelouč (MAP). Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

 

d) Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ na 

naší škole 

Od září 2013 je naše škola zařazena do projektu financovaném EU pod názvem „Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, který pro nás zajišťuje 
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Gymnázium a SOŠ Přelouč. Cílem projektu je podpořit pomocí tzv. „aktivit“ výuku 

přírodovědných a technických oborů.  

Škola, která nám projekt zajišťuje, měla v jeho rámci možnost vybudovat nové učebny a dílny 

nebo modernizovat ty současné. Pro žáky ZŠ v jejich okolí pak Gymnázium a SOŠ Přelouč 

připravovalo programy v jednotlivých učebnách s přírodopisnou či technickou tématikou. 

 

e) Projekt OVOCE DO ŠKOL 

I v letošním školním roce 2015-16 se mohli žáci 1.-5. ročníků těšit každý týden na ovoce nebo 

zeleninu z projektu OVOCE DO ŠKOL. Ovoce dodává opět firma Bovys s.r.o a pro děti bylo 

zdarma. Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství. 

 

f) Od 18.3. se naše škola zapojila do projektu Nadace ČEZ Pomáhej pohybem. Od nadace 

jsme získali dotaci na úpravu bezbariérového vstupu do naší školní budovy. 

 

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 14 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, Veselí a Valy u Přelouče. Při hledání nových zaměstnanců jsme se obrátili i na 

Úřad práce Přelouč.  

Dále spolupracujeme s firmami v okolí – jezdíme na exkurze do podniků (Cyklos, 

Kiekert) – především s žáky 8. a 9. tříd vzhledem k výběru další školy.  

 

   

 

V Cholticích 30.9.2016                                   Mgr. Iva Sedláčková   

          ředitelka školy 

 

 

Školská rada: 

 

 

Zastupitelstvo městyse Choltice: 
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Příloha  Fotografie ze školního roku 2015/2016 

  

  

Mobilní planetárium Divadélko pro školy 

  

Výchovný koncert p. u. Drahotského Projekt Bangladéš 

 

 

Návštěva knihovny a muzea v Chrudimi Maraton čtení tatínků 

javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/maraton_cteni_tatinku/maraton_cteni_tatinku_04.jpg',820,620,'Maraton %C4%8Dten%C3%AD tat%C3%ADnk%C5%AF')
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Nadace ČEZ Ukliďme Česko 

  

Právo pro každý den Výlet na Sněžku (9.A) 

  

Chovatelská výstava Keramický kroužek 

javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/vylet_snezka/vylet_snezka_07.jpg',820,620,'V%C3%BDlet 9 t%C5%99. na Sn%C4%9B%C5%BEku')
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Barevný den 

    

Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou 

    

Technohrátky SPŠ Chrudim 

    

Choltické muzicírování 

    

Turnaj v kopané 

    

Výlet na Macochu 

javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/barevny_den/barevny_den_02.jpg',820,620,'Barevn%C3%BD den')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/barevny_den/barevny_den_05.jpg',820,620,'Barevn%C3%BD den')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/barevny_den/barevny_den_06.jpg',820,620,'Barevn%C3%BD den')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/barevny_den/barevny_den_08.jpg',820,620,'Barevn%C3%BD den')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/beseda_vitova/beseda_vitova_02.jpg',820,620,'Beseda se spisovatelkou Jitkou V%C3%ADtovou')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/beseda_vitova/beseda_vitova_05.jpg',820,620,'Beseda se spisovatelkou Jitkou V%C3%ADtovou')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/beseda_vitova/beseda_vitova_06.jpg',820,620,'Beseda se spisovatelkou Jitkou V%C3%ADtovou')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/beseda_vitova/beseda_vitova_12.jpg',820,620,'Beseda se spisovatelkou Jitkou V%C3%ADtovou')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/technohratky_chrudim/technohratky_chrudim_02.jpg',820,620,'TECHNOHR%C3%81TKY')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/technohratky_chrudim/technohratky_chrudim_05.jpg',820,620,'TECHNOHR%C3%81TKY')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/technohratky_chrudim/technohratky_chrudim_06.jpg',820,620,'TECHNOHR%C3%81TKY')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/technohratky_chrudim/technohratky_chrudim_12.jpg',820,620,'TECHNOHR%C3%81TKY')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/cholticke_muzicirovani/cholticke_muzicirovani_06.jpg',820,620,'Choltick%C3%A9 muzic%C3%ADrov%C3%A1n%C3%AD')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/cholticke_muzicirovani/cholticke_muzicirovani_11.jpg',820,620,'Choltick%C3%A9 muzic%C3%ADrov%C3%A1n%C3%AD')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/cholticke_muzicirovani/cholticke_muzicirovani_20.jpg',820,620,'Choltick%C3%A9 muzic%C3%ADrov%C3%A1n%C3%AD')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/cholticke_muzicirovani/cholticke_muzicirovani_21.jpg',820,620,'Choltick%C3%A9 muzic%C3%ADrov%C3%A1n%C3%AD')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/mc_cup/mc_cup_01.jpg',800,600,'Mc Donalds cup')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/mc_cup/mc_cup_02.jpg',800,600,'Mc Donalds cup')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/mc_cup/mc_cup_03.jpg',800,600,'Mc Donalds cup')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/mc_cup/mc_cup_04.jpg',800,600,'Mc Donalds cup')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/vylet_macocha/vylet_macocha_05.jpg',820,620,'V%C3%BDlet na Macochu a Punkevn%C3%AD jeskyn%C4%9B')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/vylet_macocha/vylet_macocha_20.jpg',820,620,'V%C3%BDlet na Macochu a Punkevn%C3%AD jeskyn%C4%9B')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/vylet_macocha/vylet_macocha_33.jpg',820,620,'V%C3%BDlet na Macochu a Punkevn%C3%AD jeskyn%C4%9B')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/vylet_macocha/vylet_macocha_45.jpg',820,620,'V%C3%BDlet na Macochu a Punkevn%C3%AD jeskyn%C4%9B')
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Besídka ke dni matek (2.A, 2.B) 

    

Soutěž hlídek malých zdravotníků 

    

Projektový den Karel IV. 

   

 

Paleta Slunce 

    

Putování po historii Choltic (4.A, 4.B) 

javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/besidka_den_matek/besidka_den_matek_01.jpg',820,620,'Bes%C3%ADdka ke Dni matek')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/besidka_den_matek/besidka_den_matek_02.jpg',820,620,'Bes%C3%ADdka ke Dni matek')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/besidka_den_matek/besidka_den_matek_03.jpg',820,620,'Bes%C3%ADdka ke Dni matek')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/besidka_den_matek/besidka_den_matek_04.jpg',820,620,'Bes%C3%ADdka ke Dni matek')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/besidka_den_matek/besidka_den_matek_05.jpg',820,620,'Bes%C3%ADdka ke Dni matek')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/zdravotnicka_soutez/zdravotnicka_soutez_01.jpg',820,620,'Sout%C4%9B%C5%BEe Hl%C3%ADdek mlad%C3%BDch zdravotn%C3%ADk%C5%AF')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/zdravotnicka_soutez/zdravotnicka_soutez_02.jpg',820,620,'Sout%C4%9B%C5%BEe Hl%C3%ADdek mlad%C3%BDch zdravotn%C3%ADk%C5%AF')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/zdravotnicka_soutez/zdravotnicka_soutez_05.jpg',820,620,'Sout%C4%9B%C5%BEe Hl%C3%ADdek mlad%C3%BDch zdravotn%C3%ADk%C5%AF')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/zdravotnicka_soutez/zdravotnicka_soutez_08.jpg',820,620,'Sout%C4%9B%C5%BEe Hl%C3%ADdek mlad%C3%BDch zdravotn%C3%ADk%C5%AF')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/projekt_karel_IV/projekt_karel_IV_01.jpg',820,620,'Projekt Karel IV.')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/projekt_karel_IV/projekt_karel_IV_10.jpg',820,620,'Projekt Karel IV.')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/projekt_karel_IV/projekt_karel_IV_23.jpg',820,620,'Projekt Karel IV.')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/projekt_karel_IV/projekt_karel_IV_39.jpg',820,620,'Projekt Karel IV.')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/paleta_slunce/paleta_slunce_2016_02.jpg',820,620,'Paleta slunce')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/paleta_slunce/paleta_slunce_2016_04.jpg',820,620,'Paleta slunce')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/paleta_slunce/paleta_slunce_2016_07.jpg',820,620,'Paleta slunce')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/paleta_slunce/paleta_slunce_2016_09.jpg',820,620,'Paleta slunce')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/putovani_historii_choltic/putovani_historii_choltic_01.jpg',820,620,'Putov%C3%A1n%C3%AD po historii Choltic')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/putovani_historii_choltic/putovani_historii_choltic_10.jpg',820,620,'Putov%C3%A1n%C3%AD po historii Choltic')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/putovani_historii_choltic/putovani_historii_choltic_23.jpg',820,620,'Putov%C3%A1n%C3%AD po historii Choltic')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/putovani_historii_choltic/putovani_historii_choltic_39.jpg',820,620,'Putov%C3%A1n%C3%AD po historii Choltic')
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Dětský den (2.A, 2.B) 

 

  

 

Ozdravný pobyt 1. a 3. ročníků, Deštné v Orlických horách 

 

 
 

 

Výlet do Prahy (4.A, 4.B) 

    

Výlet na Potštejn (2.A, 2.B) 

    

Řemesla na zámku 

 

javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/detsky_den/detsky_den_01.jpg',820,620,'D%C4%9Btsk%C3%BD den')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/detsky_den/detsky_den_02.jpg',820,620,'D%C4%9Btsk%C3%BD den')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/detsky_den/detsky_den_03.jpg',820,620,'D%C4%9Btsk%C3%BD den')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/detsky_den/detsky_den_04.jpg',820,620,'D%C4%9Btsk%C3%BD den')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/ozdravny_pobyt/ozdravny_pobyt_007.jpg',650,490,'Ozdravn%C3%BD pobyt')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/ozdravny_pobyt/ozdravny_pobyt_011.jpg',650,490,'Ozdravn%C3%BD pobyt')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/ozdravny_pobyt/ozdravny_pobyt_025.jpg',650,490,'Ozdravn%C3%BD pobyt')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/ozdravny_pobyt/ozdravny_pobyt_030.jpg',650,490,'Ozdravn%C3%BD pobyt')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/ozdravny_pobyt/ozdravny_pobyt_007.jpg',650,490,'Ozdravn%C3%BD pobyt')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/ozdravny_pobyt/ozdravny_pobyt_011.jpg',650,490,'Ozdravn%C3%BD pobyt')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/ozdravny_pobyt/ozdravny_pobyt_025.jpg',650,490,'Ozdravn%C3%BD pobyt')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/ozdravny_pobyt/ozdravny_pobyt_030.jpg',650,490,'Ozdravn%C3%BD pobyt')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/vylet_potstejn_2tr/vylet_potstejn_2tr_06.jpg',820,620,'V%C3%BDlet na Pot%C5%A1tejn')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/vylet_potstejn_2tr/vylet_potstejn_2tr_12.jpg',820,620,'V%C3%BDlet na Pot%C5%A1tejn')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/vylet_potstejn_2tr/vylet_potstejn_2tr_22.jpg',820,620,'V%C3%BDlet na Pot%C5%A1tejn')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/vylet_potstejn_2tr/vylet_potstejn_2tr_46.jpg',820,620,'V%C3%BDlet na Pot%C5%A1tejn')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/vylet_potstejn_2tr/vylet_potstejn_2tr_06.jpg',820,620,'V%C3%BDlet na Pot%C5%A1tejn')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/vylet_potstejn_2tr/vylet_potstejn_2tr_12.jpg',820,620,'V%C3%BDlet na Pot%C5%A1tejn')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/vylet_potstejn_2tr/vylet_potstejn_2tr_22.jpg',820,620,'V%C3%BDlet na Pot%C5%A1tejn')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/vylet_potstejn_2tr/vylet_potstejn_2tr_46.jpg',820,620,'V%C3%BDlet na Pot%C5%A1tejn')
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Housle 

    

Hrajeme si anglicky 

    

    

Olympiáda o pohár městyse Choltice 

  

javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/housle/housle_01.jpg',820,620,'Housle')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/housle/housle_02.jpg',820,620,'Housle')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/housle/housle_03.jpg',820,620,'Housle')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/housle/housle_04.jpg',820,620,'Housle')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/hrajeme_si_anglicky/hrajeme_si_anglicky_02.jpg',820,620,'Hrajeme si anglicky')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/hrajeme_si_anglicky/hrajeme_si_anglicky_07.jpg',820,620,'Hrajeme si anglicky')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/hrajeme_si_anglicky/hrajeme_si_anglicky_36.jpg',820,620,'Hrajeme si anglicky')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/hrajeme_si_anglicky/hrajeme_si_anglicky_40.jpg',820,620,'Hrajeme si anglicky')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/olympiada/olympiada_02.jpg',800,600,'Sout%C4%9B%C5%BE o poh%C3%A1r M%C4%9Bstyse Choltice')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/olympiada/olympiada_06.jpg',800,600,'Sout%C4%9B%C5%BE o poh%C3%A1r M%C4%9Bstyse Choltice')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/olympiada/olympiada_09.jpg',800,600,'Sout%C4%9B%C5%BE o poh%C3%A1r M%C4%9Bstyse Choltice')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/olympiada/olympiada_11.jpg',800,600,'Sout%C4%9B%C5%BE o poh%C3%A1r M%C4%9Bstyse Choltice')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/olympiada/olympiada_26.jpg',800,600,'Sout%C4%9B%C5%BE o poh%C3%A1r M%C4%9Bstyse Choltice')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/olympiada/olympiada_31.jpg',800,600,'Sout%C4%9B%C5%BE o poh%C3%A1r M%C4%9Bstyse Choltice')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/olympiada/olympiada_35.jpg',800,600,'Sout%C4%9B%C5%BE o poh%C3%A1r M%C4%9Bstyse Choltice')
javascript:otevri('fotogalerie/2015_2016/olympiada/olympiada_47.jpg',800,600,'Sout%C4%9B%C5%BE o poh%C3%A1r M%C4%9Bstyse Choltice')
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