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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:    466 972 175 
e-mail, web:   skola@zscholtice.cz, zs.choltice@volny.cz, www.zscholtice.cz 
ID datové schránky:  9fzpdyy 
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 30.9.2019:  317 žáků  
Počet tříd:   16 
Školská rada:   Mgr. Olga Havlíková – předsedkyně 

Mgr. Ivana Benešová 
Eva Kolářová 
Mgr. Eva Nevečeřalová 

    Patricie Vachutková 
    Jana Zárubová 
 
2. Vzdělávací program 

Vzdělávání žáků ve všech ročnících probíhalo podle školního vzdělávacího programu „Učíme 
se pro život 5“, školní družina pracuje podle programu „Sport, hry, tvořivost, dětem pro radost III“. 
K doplnění hlavního učebního plánu jsou žákům nabízeny i volitelné předměty. 
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3. Personální zabezpečení školy 
 
Ředitelka školy:   Mgr. Iva Sedláčková 
Zástupkyně ředitelky:   Mgr. Vlasta Jozífová 
Hospodářka, účetní  p. Jindřiška Frýdová 
    p. Barbora Augustinová 
    Ing. Jana Bartáková 
Výchovná poradkyně:   Mgr. Alena Machová  

Mgr. Zuzana Vyhnálková od 1.2.2020 
 
Třídní učitelé:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učitelé bez třídnictví:   Mgr. Martina Hanušová,  

Mgr. art. Irena Holomková,  
Mgr. Veronika Jaklová 
Bc. Lucie Horsinková 
Mgr. Eva Nevečeřalová 
Mgr. Dana Tučková  

Asistentky pedagoga:  Regina Bornová,  
Renata Horká 
Lenka Jiřišťová,  
Ilona Kubová,  
Ivana Licková 
Bc. Martina Sládková,  
Markéta Zářecká 

Školní asistent:  Klára Chudomelová,  
Bc. Veronika Tylová, 
Regina Bornová 

Školní družina:   Markéta Zářecká, vedoucí vychovatelka 
Regina Bornová,  
Renata Horáková,  
Lenka Jiřišťová,  
Mgr. Lenka Nešetřilová, 
Bc. Martina Sládková 

Třída TU 

1.A Mgr. Jaroslava Štoková 

1.B Mgr. Zuzana Bílková 

2.A Bc. Renáta Šťastná 

2.B Mgr. Marie Brožová 

3.A Mgr. Vítězslava Stodolová 

3.B Mgr. Lenka Nešetřilová 

4.A Mgr. Ivana Benešová 

4.B Mgr. Božena Špilínková 

5.A Mgr. Alice Vanišová 

5.B Mgr. Iveta Nováková 

6.A Mgr. Hana Ošlejšková 

6.B Mgr. Zuzana Vyhnálková 

7.A Ing. Jan Brožek 

8.A Mgr. Soňa Blažková 

8.B Mgr. Jan Knap 

9.A Mgr. Alena Machová, od 1.3. Dana Tučková 
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Školní jídelna:    Jana Augustinová, vedoucí školní jídelny 
Miluše Jirásková, 
Petra Kočová 
Josef Raba,  
Lenka Škoudlínová  

Školník:  Tomáš Vyhnálek 
Úklid:                   Barbora Kolářová,  

Hana Kuchaříková,  
Ivana Zelená 

 
Změny v personálním obsazení školy ve školním roce 2019/2020: 

V tomto školním roce k nám z pedagogických pracovníků nově nastoupila od 1.9.2019 

Mgr. Veronika Jaklová jako učitelka 2. stupně, paní Ilona Kubová jako asistentka pedagoga, paní Ivana 

Licková jako asistentka pedagoga (zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost), slečna Renata 

Horáková jako vychovatelka školní družiny i asistentka pedagoga (zástup na dlouhodobou pracovní 

neschopnost), od 1.10. 2019 Bc. Renáta Šťastná jako učitelka na 1. stupni (zástup za mateřskou 

dovolenou) a od 1.3.2020 Bc. Lucie Horsinková (jako zástup za mateřskou dovolenou). V srpnu 2020 

jako posily pro další školní rok nastoupili Mgr. Naděžda Baťková (2. stupeň), Mgr. Tereza Kopová (1. 

stupeň) a Mgr. Jiří Nedbal (1. stupeň). Jako asistentka pedagoga a vychovatelka školní družiny přišla 

paní Iva Ugrinová. Na mateřskou dovolenou odešla Mgr. Alena Machová a pracovní poměr ukončila 

Bc. Martina Sládková (asistentka pedagoga, vychovatelka), Mgr. Iveta Nováková (2. stupeň), Mgr. 

Veronika Jaklová (2. stupeň) a paní Renata Horká (asistentka pedagoga). 

Ke změnám došlo i na provozním úseku. Od 1.1.2020 nastoupila jako účetní paní Barbora 
Augustinová, od 1.6.2020 jako účetní a hospodářka Ing. Jana Bartáková místo paní Jindřišky Frýdové, 
která u nás ukončila pracovní poměr. Na mateřskou dovolenou odešla paní Klára Kadavá (školní 
asistentka), místo ní nastoupila Bc. Veronika Tylová, dále od 1.7.2020 nastoupila na tuto pozici i paní 
Regina Bornová. Pozice školního asistenta je hrazena z fondů Evropské unie. Ve školní kuchyni 
ukončila pracovní poměr v červenci 2020 i paní Miluše Jirásková. Na její místo nastoupila paní Petra 
Kočová, která ji v období dlouhodobé pracovní neschopnosti zastupovala. 

4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 
Vzhledem ke koronavirovým opatřením probíhal zápis po celý měsíc duben, ve velké většině 

bohužel bez přítomnosti dětí, a proto se nemohla konat tradiční procházka budoucích prvňáčků po 
škole s různými soutěžemi, setkáními s učitelkami i samotným zápisem.  

K zápisu přišlo 49 žáků (25 dívek a 24 chlapců). Z toho po odkladu 9 žáků. Do první třídy bylo 

přijato celkem 40 žáků, z toho 22 dívek. Odklad byl povolen 9 dětem, 3  chlapcům a 3 dívkám. 

Vzhledem k počtu žáků budou v následujícím školním roce otevřeny dvě první třídy – 1.A a 1.B. 
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5. Výsledky vzdělávání žáků 
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6. Prevence sociálně patologických jevů a hodnocení výchovného poradenství 
V současné době se v této oblasti škola řídí především těmito dokumenty MŠMT: 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a 
školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 a jeho přílohami 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany 
ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

 
Personální zajištění prevence ve školním roce 2018/2019: 

Mgr. Zuzana Bílková – metodik prevence 
Mgr. Alena Machová – výchovný poradce 
Mgr. Zuzana Vyhnálková – výchovný poradce 
 

Cíle programu 
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje 

především na aktivity v oblastech prevence: 
Primární prevence rizikového chování u žáků v  působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně 

na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím projevům v chování žáků:  

 agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, 
netolismus (závislostní chování na tzv. virtuálních drogách), násilí, vandalismus, intolerance, 
antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, 

 záškoláctví,  

 závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, 

 rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, 

 spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, náboženských hnutí, 

 sexuální rizikové chování, 

 syndrom týraného dítěte – CAN, 

 vandalismus, 

 krádeže, 

 sebepoškozování, 

 příslušnost k subkulturám, 

 domácí násilí, 

 hazardní hraní. 
Další cíle: 

 Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů. 

 Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. 

 Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy. 

 Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. 

 Začleňování méně průbojných  žáků do kolektivu 

 Odstranění nevhodného chování mezi žáky 

 Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. 

 Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti. 
 
Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny 

Konkrétní aktivity podporující primární prevenci: 

 výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a 
způsobů chování  

 akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce 
s Policií ČR a městskou policií)  

 zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, 
vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.  
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 na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále 
zvýšenou pozornost prevenci kouření. I v letošním roce pokračovat v osvětě v rámci hodin OV, 
VKZ, třídnických hodinách atd. 

 dovednost volby správné životosprávy, poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie 
(blok v rámci hodin VKZ, videoprojekce)  

 přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování 
vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.)  

 akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a 
xenofobie  

 zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, 
ŠVP, lyžařského výcvikového kurzu atd. 

 organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění 
školního prostředí (tematické dny, sportovní akce, projektové dny atd.)  

 široká nabídka volnočasových aktivit  

 účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích 

 ekologická výchova (návštěva spalovny odpadů, výukové programy v rámci přírodovědné 
stanice, zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v min. letech, viz sběr plastových 
lahví a umělohmotných vršků apod.)   
 

Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost 

 nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika 
prevence, školního psychologa 

 nabídka propagačních materiálů zaměřujících se na rizikové chování 

 informování rodičů o MPP  

 seznámení rodičů s postupem školy v případě rizikového chování žáků  

 na schůzkách hovořit o nebezpečí rizikového chování zejména u starších žáků, kterým rodiče 
povolují účast na diskotékách  

 informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o programu školy v oblasti 
prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu  

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány dotazníková 
šetření, práce třídních učitelů, připomínky žáků, schránka důvěry, internetová stránka důvěry NTB, 
třídnické hodiny a hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, v  případě 
potřeby je přizvána pracovnice PPP nebo školní psycholožka. 
  
Program pro osobnostní a sociální rozvoj ve vztahu k prevenci 

Program má přinášet strukturované podněty pro potřeby prevence sociálně patologických 
jevů. Je optimální připravit celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj a výcvik 
v sociálně komunikativních dovednostech. Projekt má být určen pro žáky a pedagogické pracovníky 
školy. Ve svém důsledku má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů 
žáků. Je třeba jej realizovat na prvním i druhém stupni a ve spolupráci se školní družinou. 

Programy musí zasahovat výchovnou i naukovou složku vzdělání během celého školního 
roku, směřovat k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám 
vyučovacích metod. 

Příprava jednotlivých programů a jejich realizace by neměla být řešena formou nákupu služby 
mimo školu, ale měla by být v kompetenci třídních učitelů. Rozvrh třídy, úvazky jednotlivých 
vyučujících, prostředí, ve kterém bude program probíhat a fyzická náročnost programu určuje 
charakter a personální zajištění programu. Základním předpokladem k maximální účinnosti programů 
je aktivní zapojení všech žáků ve třídě. Rodiče žáků musí být s celým projektem průběžně 
seznamováni. 

Nabídka různých preventivních programů ze strany pedopsychologických poraden, 
občanských sdružení apod. je sice rozsáhlá, ale měla by sloužit pouze v počátcích realizace 
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preventivních aktivit. Do doby, než budou dostatečně proškoleni a erudováni pedagogové tak, aby se 
tyto aktivity zdravého životního stylu a prevence staly přirozenou součástí vzdělávacího procesu a 
života školy. 

Nezastupitelnou roli v celém programu má kvalitní práce třídního učitele, který v roli 
manažera řídí a připravuje spolu s žáky jednotlivé programy. K tomu může napomoci i úprava rozvrhu 
tak, aby byl třídní učitel v pravidelném kontaktu se žáky a pomáhal jim společně s dalšími pedagogy 
řešit jejich školní i osobní problémy. Pozitivní formování třídního kolektivu není ani pro zkušeného 
pedagoga úkol vždy snadný. 

Velmi efektivní pro komunikaci s žáky je komunitní kruh. Komunitní kruh je stěžejní metoda 
budování bezpečí, důvěry, soudržnosti a osobnostního rozvoje dětí ve třídě. Komunitní kruh lze využít 
ve všech vyučovacích předmětech. Atmosféra ve třídě je otevřená, s prvky důvěry a ochoty si 
porozumět. Děti se učí pomáhat si, tolerovat se a respektovat se ve svých názorech a projevech. 
 
Školní pravidla jako nástroj prevence 

Společně vytvořená a dodržovaná pravidla ve třídě a ve škole jsou velmi účinnou prevencí 
sociálně patologických jevů, zejména nekázně, násilí a šikany. Jedná se o pravidla týkající se soužití 
v konkrétním společenství žáků, pedagogů, ostatních zaměstnanců školy a o pravidla provozu a 
chodu školy. 

Provozní pravidla jsou dána školním a vnitřními řády. Jejich dodržování pojmenovává 
přehledné a definovatelné jevy. V těchto pravidlech je zakotveno, jak řešit situace spojené se sociálně 
patologickými jevy.  

Pravidla soužití bývají většinou „nepsaná“. Jedná se o pravidla vzájemného respektu, úcty, 
důvěry, empatie a dalších životních kvalit a dovedností. Z pravidel soužití by měla vycházet pravidla 
provozní. Tam, kde chybí přesně formulovaná pravidla soužití, dochází snáz a častěji k tomu, že se 
porušují pravidla provozní. Je to dáno tím, že není pochopen smysl a důvody jednotlivých provozních 
norem a tyto jsou často brány jako výzvy k jejich porušení. 
 
Naše škola: 

• informuje rodiče o svých záměrech a výsledcích (třídní schůzky) 

• je ve spojení s pedagogickou poradnou v Pardubicích, SVP Pyramida, SPC Svítání, SPC Moravská 
Třebová aj. 

• snaží se o svou propagaci v místě školy (vývěska u úřadu městyse Choltice) 

• podává informace na internetových stránkách školy 

• snaží se vytvářet podmínky pro zájmovou činnost (zájmové kroužky) 

• vytváří podmínky k aktivitám žáků (soutěže, výzdoba školních prostor) 

• podporuje účast žáků při prezentaci školy 

• snaží se aplikovat formy zdravého životního stylu 

• snaží se zabránit projevům šikany, kyberšikany 

• vzhledem k situaci spojené s nemocí Covid-19 – pravidla chování a bezpečnosti, hygienické 
návyky, vyrovnání se s danou situací, zaměření se na komunikaci s žáky, rodiči I mezi učiteli, rozebírání 
dané situace a pomoc při vyrovnávání se s ní, řešení stresových situací, duševní hygiena aj. 
 
Přednášky, besedy a ostatní akce: 
Besedy s Městskou policií Přelouč – 1. - 9. tř. - probíhaly dle rozpisu v prvních, druhých, pátých a 
osmých třídách, dále i v 6.A a 7.A. Ostatní besedy a dopravní hřiště se kvůli koronavirové karanténě 
neuskutečnily. 

1. Beseda s nevidomým – akce proběhla v říjnu 2019 pro 3. - 4. třídy 
2. Společnost Procter – Gamble poskytla balíčky pro dívky 7. ročníku – projekt „Čas proměn“ 
3. V hodinách Výchova ke zdraví v 6. – 7. třídách byl realizován projekt Kouření a já 
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4. Show „Zpátky do školy“ – akce BESIP – akce proběhla v listopadu 2019 v tělocvičně školy 

postupně pro všechny žáky 
5. „Vzpoura úrazům“ - akce VZP proběhla v listopadu 2019 postupně pro všechny žáky školy. 

Vozíčkáři a jinak postižení seznamovali děti se svým postižením, jak k jejich úrazům došlo a jak 
se s postižením žije. 

6. „Duhová pohádka“ - akce proběhla v prosinci 2019 pro 1. stupeň. Byla zaměřena na prevenci 
patologických jevů u dětí mladšího školního věku. 

7. Zubní prevence – akce proběhla v únoru 2020 pro žáky celé školy. Studenti stomatologie žáky 
seznámili s problémy ústní hygieny a potřeby zubní prevence 

 
Výchovné poradenství 
V tomto školním roce spolupracovaly v oblasti výchovného poradenství na naší škole: 
Mgr. Alena Machová - výchovná poradkyně  
Mgr. Zuzana Vyhnálková – výchovná poradkyně od 1.3.2020 
Mgr. Božena Špilínková – kariérní poradkyně 
 
Ilona Kubová – asistentka pedagoga u žáka v 1. 
Lenka Jiřišťová – asistentka pedagoga u žáka v 2.A 
Renata Horká, Renata Horáková, Ivana Licková – asistentka pedagoga u žákyně ve 3.B  
Martina Sládková – asistentka pedagoga u žáka ve 4.B  
Markéta Zářecká, Vítězslava Stodolová – asistentka pedagoga u žáka v 7.A  
Regina Bornová – asistentka pedagoga u žáka v 9.A  
 
Mgr. Marie Brožová – předmět speciálně pedagogické péče 
Mgr. Veronika Jaklová – předmět speciálně pedagogické péče 
Mgr. Alena Machová – předmět speciálně pedagogické péče 
Mgr. Eva Nevečeřalová – předmět speciálně pedagogické péče 
Mgr. Božena Špilínková – předmět speciálně pedagogické péče  
Mgr. Jaroslava Štoková – předmět speciálně pedagogické péče 
 
Hodnocení práce dyslektických asistentek a integrovaní žáci 

Ve školním roce 2019/2020 bylo zařazeno do integrace 35 žáků 1. stupně a 28 žáků 
2.  stupně, celkem tedy 63 žáků. Žáci pracovali s dyslektickými asistentkami v rámci Předmětu 
speciálně-pedagogické péče a Pedagogické intervence.   

Žáci 1.B, 2.B, 3.A, 4.B, 7.A. a 9.A. třídy pracovali s pomocí asistentek pedagoga. Integrace žáka 
2.A, 3.B a 4.B je zajištěna PPP Pardubice, integrace žáka 7.A třídy je zajištěna s SPC Svítání 
(Mgr. Jirásková) a integrace žáka 9.A třídy je zajištěna SPC Moravská Třebová.                       

Dle individuálního vzdělávacího plánu se vzdělávalo 25 žáků. Všem integrovaným žákům byla 
věnována individuální péče ve všech vyučovacích hodinách. V průběhu roku se počet integrovaných 
žáků měnil. 

Do PPP v Pardubicích bylo zasláno 34 žádostí o vyšetření (nové a následné). 
  
Spolupráce s PPP 

Po celý školní rok probíhala spolupráce s PPP v Pardubicích a střediskem v Přelouči, dále s SPC 
Moravská Třebová, Svítání a SVP Pyramida.  
  
Spolupráce s odborem sociálně právní ochrany dětí 

Ve školním roce jsme požádali o spolupráci sociální kurátorku z OSPOD Přelouč, ohledně 
chování a rodinného prostředí několika žáků. Dva žáci navštěvovali ambulantně SVP Pyramida 
v Pardubicích a 2 žáci absolvovali internátní pobyt v SVP Pyramida Pardubice. 
  



 Výroční zpráva Základní školy Choltice, okres Pardubice za školní rok 2019/2020  

26 
 

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. 

V listopadu 2019 navštívili žáci 8. a 9. tříd burzu Schola Bohemia v Pardubicích. Zde žáci získali 
podrobné informace z oblasti středního školství. V lednu mohli žáci navštívit Dny otevřených dveří 
určitých škol, které je zajímaly. Žáci 9. třídy navštívili Úřad práce v Přelouči ohledně volby povolání a 
vhodného výběru další školy. Více akcí vzhledem k uzavření škol z důvodu koronavirové pandemie 
jsme neuskutečnili. 

Zúčastnili jsme se akce Zdravohrátky na SŠ zdravotnické v Pardubicích – žákyně 9. třídy (velmi 
kladně hodnoceno). A 9. třída se zúčastnila akce Technohrátky na SŠ potravinářské v Pardubicích, 
SOU plynárenské Pardubice, SŠ obchodu a služeb v Chrudimi, SŠ technická a zahradnická v Litomyšli, 
SOU v Chroustovicích.  

Letos bylo možné podat na střední školy 2 přihlášky. Ty byly vyplněny na počítači v programu 
Bakalář, rodiče potvrdili podpisem  a sami si zajistili doručení na příslušné školy do 1.3.2020. Rodičům 
žáků byly vydány zápisové lístky. Žáci se zúčastnili přijímacích zkoušek na střední školy v rámci 
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 též řazeny do hodin Člověk a ekonomika v 9. ročníku. Předběžně byl zjišťován zájem 
žáků 8. tříd o povolání. 

Ve spolupráci s MŠ Choltice ve škole působila i logopedka. 
 
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. Vzdělávací aktivity ovlivnila situace kolem Covid-19. Většina vzdělávacích akcí byla v druhém 
pololetí zrušena, či přesunuta na podzim 2020. Některé akce se z prezenčních změnili na online. 
Na druhou stranu měli učitelé k dispozici velké množství webinářů zaměřených na různé možnosti 
online výuky, kterých mohli využít. Školení na online výuku probíhalo i z našich vlastních zdrojů 
formou online přednášky, aktivního sdílení nových poznatků, informací i odkazů. 

V tomto školním roce proběhlo několik školení pro pracovníky školy přímo v budově školy: 

 Pedagogická diagnostika, Mgr. et Mgr. Jašková, NPI ČR, ZŠ Choltice, 26.2.2020 - zapojení 
do projektu NPI ČR, Pardubice, APIV B se zaměřením na inkluzi – dále jsme tady měli možnost 
čerpat mentorskou a koučinkovou podporu, školení pro management, expertní služby (školní 
psycholožka), 

 EDU Bus (robotika, fyzikální a chemické pokusy, virtuální realita), EDU Bus, ZŠ Choltice, 6.3.2020, 

 Počítače, Office 365 - Teams, Bakaláři aj., Mgr. Vyhnálková, Mgr. Tučková, 27.8.2020 
Dále naše škola byla zapojena do projektu Maják a Finanční gramotnost, v jejichž rámci probíhala 
každý měsíc setkání Centra kolegiální podpory a učitelů z naší i okolních škol. Témata byla různá: 
finanční gramotnost, počítačová gramotnost, přírodovědné, chemické i fyzikální pomůcky, 
vychytávky pro 1. stupeň, 3D tisk aj. Učitelé měli možnost zapojit se dle vlastního výběru. 
 
Přehled vzdělávacích aktivit jednotlivých pracovníků školy: 
 
Iva Sedláčková (ředitelka školy) 
Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení, PaedDr. Štoček, Pardubice, 11.9.2019 
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Porada ředitelů základních a mateřských škol, základních škol a domů dětí a mládeže, ZUŠ, jídelen, 
Seč, 26. - 27.11.2019 
Regionální konference Pardubice APIV, NPI ČR, Pardubice, 11.11.2019 
Školská legislativa a její aplikace do praxe, Mgr. Puškinová, CCV Pardubice, 4.2.2020 
Společné vzdělávání a kultura školy pro management - DVPP MNG,NPI ČR, Pardubice, 20.2.2020 
Informační seminář ke společnému vzdělávání, NPI ČR Pardubice, 23.6.2020 
EDU Bus (robotika, fyzikální a chemické pokusy, virtuální realita), EDU Bus, ZŠ Choltice, 6.3.2020 
Webinář Financování regionálního školství, NPI ČR, Pardubice, 5.5.2020 
Webinář k aktuálním legislativním a organizačním problémům v regionálním školství, NPI ČR, Praha, 
19.5.2020 
Webinář Sociálně znevýhodnění a offline žáci – „NÁPADNÍK“, jak může škola pomoci, když „něco“ 
nefunguje dne 23. 6. 2020, NPI ČR, Pardubice 
 
Mgr. Vlasta Jozífová (zástupkyně ředitelky školy)  
Jak děti zaujmout při výuce technických a přírodovědných předmětů - polytechnická vyuka v MŠ a 
na 1. st. ZŠ, Blažek, Kladruby nad Labem, 15.10.2019 
Smart point Krouna, ZŠ Krouna, 7.11.2019 
Společné vzdělávání a kultura školy pro management - DVPP MN, Pardubice, 20.2.2020 
Školská legislativa a její aplikace do praxe, NPI ČR, Pardubice, 4.2.2020 
školení Bakaláři 
 
Mgr. Zuzana Bílková (učitelka, metodik prevence) 
Prevence sebepoškozování dětí a mládeže II., Mgr. Černíková, Pardubice, 25.3.2019 
 
Mgr. Martina Hanušová (učitelka) 
Využití interaktivních materiálů a moderní vzdělávací techniky při výuce AJ, webinář, Mgr. Jana 
Blažková, NPI ČR,12.4.2020 
 
MgrA. Irena Holomková (učitelka) 
Staré formy v dnešní hudbě, Prof. PhDr. Miloš Štědroň, Csc., Brno, 14. 9. 2019 
 
Mgr. Jan Knap (učitel) 
EDU Bus (robotika, fyzikální a chemické pokusy, virtuální realita), EDU Bus, ZŠ Choltice, 6.3.2020 
Elixír do škol, Mgr. Chalupníková,Chrudim,12.9.2019 – 12.3.2020 
 
Mgr. Alena Machová (učitelka, VP) 
Cyklus seminářů pro výchovné poradce 
Mentorská podpora pedagogických pracovníků v rámci APIV B 
Výuka předmětu volba povolání v základní škole, Mgr. Vašáková, Pardubice, 14.11.2019 
 
Mgr. Lenka Nešetřilová (učitelka) 
EDU Bus (robotika, fyzikální a chemické pokusy, virtuální realita), EDU Bus, ZŠ Choltice, 6.3.2020 
 
Mgr. Iveta Nováková (učitelka) 
Matika a hudebně pohybová výchova, NPI ČR, Pardubice,6.11.2019 - webinář 
Zpracování dat s využitím kontingenční tabulky, NPI ČR, Pardubice, 5.11.2019 - webinář 
Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?, NPI ČR, Pardubice, 30.10.2019 - webinář 
Moderní výuka webu, NPI ČR, Pardubice, 24.10.2019 - webinář 
Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole, NPI ČR, Pardubice,15.10.2019 - webinář 
Hry v hodinách matematiky, NPI ČR, Pardubice, 12.11.2019 -- webinář 
Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé generace, NPI ČR, Pardubice, 30.1.2020 - 
webinář 
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Co se chystá v revizích informatiky a ICT v rámcových vzdělávacích programech, NPI ČR, Pardubice, 
16.1.2020 -- webinář 
Oblastní workshop - M,NPI ČR Pardubice, ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258, 26.2.2020 
EDU Bus (robotika, fyzikální a chemické pokusy, virtuální realita), EDU Bus, ZŠ Choltice, 6.3.2020 
Zdravotník zotavovacích akcí, ČČK Pardubice 
 
Vítězslava Stodolová (učitelka) 
Jak hodnotit a klasifikovat žáky - cizince v předmětu český jazyk na ZŠ, NPI ČR, Pardubice, 1.9.2019 
 
Bc. Renáta Šťastná (učitelka) 
EDU Bus (robotika, fyzikální a chemické pokusy, virtuální realita), EDU Bus, ZŠ Choltice, 6.3.2020 
 
Mgr. Jaroslava Štoková (učitelka) 
EDU Bus (robotika, fyzikální a chemické pokusy, virtuální realita), EDU Bus, ZŠ Choltice, 6.3.2020 
 
Mgr. Dana Tučková (učitelka) 
Smart Point, ZŠ Krouna, 7.11.2019 
Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole, webinář, NPI ČR, 8.4.2020 
Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT, webinář, NPI ČR, 16.4.2020 
Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SAMR, webinář, NPI ČR, 21.4.2020 
Netiketa napříč internetem, webinář, NPI ČR,22.4.2020 
Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů, webinář, NPI ČR, 20.5.2020 
Specifické poruchy učení a výuka matematiky na základní škole, webinář, NPI ČR, 2.6.2020 
 
Mgr. Zuzana Vyhnálková (učitelka) 
Metodické setkání regionální II., Pardubice, 21.1.2020 
Kariérové poradenství, CCV Pardubice, 21.1.2020 
EDU Bus (robotika, fyzikální a chemické pokusy, virtuální realita), EDU Bus, ZŠ Choltice, 6.3.2020 
Studium výchovného poradenství, UK Praha, od února 2020 
 
Lenka Jiřišťová (asistenka pedagoga) 
Studium pro vychovatele, UHK, ukončeno v červnu 2020 
 
Barbora Augustinová (účetní) 
FKSP a sociální fondy 2020, Ing. Martin Šabo, Novatis Pardubice, 16.6.2020 
 
Ing. Jana Bartáková (účetní, hospodářka školy) 
Příprava a sestavení mezitimní uzávěrky PO se zaměřením na dlouhodobý majetek, transfery a fondy, 
Ing. Daniela Burianová, Salvea, Pardubice, 18.6.2020 
 
Semináře, školení (placené) – školní rok 2019/2020 
 
Provozní: 
- mzdové     7.346,-- 
- účetní      3.700,-- 
- školní jídelna     1.700,-- 
- asistent pedagoga    9.000,-- 
- školské zákony, legislativa   2.000,-- 
- zdravotník zotavovacích akcí   2.200,-- 
 
Pedagogické: 
- výchovné poradenství   17.300,-- 
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- celoživotní vzdělávání           14.700,-- 
- sloh, horniny, angličtina, keramika  4.800,-- 
__________________________________________________ 
CELKEM                                                      62.746,-- Kč 
 
8. Kontrolní činnost ve školním roce 2019/2020 

Celkem bylo provedeno 22 hospitací ve vyučovacích hodinách, s jednotlivými hospitovanými 
učiteli byl proveden rozbor hodiny, popř. následná hospitace. Hospitace byly prováděny u nových 
i stávajících učitelů, během projektových i tradičních hodin. V tomto školním roce si učitelé chodili 
na vzájemné hospitace v rámci úvazků. 
 
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 
- kázeň 
- spolupráce s rodiči 
- slabší žáci, příčiny neúspěchů 
- předpokládané specifické 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 
Markéta Zářecká  vedoucí vychovatelka školní družiny 
vedoucí předmětových komisí, jednotliví vyučující (dle aprobace a zaměření) 
 
Další kontroly: 

Dne 4.5. a 15.6.2020 proběhla Prověrka BOZP, prevence rizik a  kontroly PO provedená 
p. Milanem Plecháčkem.  
Kontrolní zjištění: bylo kontrolováno 14 oblastí, 
Zjištěné závady:  

 osvětlení v některých učebnách neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., chybí 
samostatné osvětlení tabulí – postupně vyměňováno dle finančních možností školy, 

 zastarale, zašlé osvětlení v ŠD 

 poškozené parkety v tělocvičnách 
Doporučení:  

 provést kontrolu školního nábytku ve vztahu k výšce žáků – prováděno průběžně 
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 před začátkem školního roku zkontrolovat vybavení lékárniček, provést doplnění a likvidaci 
prošlého vybavení – bylo prováděno i během školního roku. 
 

Na zadání zřizovatele proběhla finanční kontrola/audit hospodaření s veřejnými prostředky 
za rok 2019. 
Kontrolní zjištění:  bez závad 

Průběžně jsou podle celoročního plánu prováděny další nezbytné kontroly i provozní revize 
(elektro, plyn, spotřebiče aj.). 
 
9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
 
a) Hodnocení environmentální výchovy 

V průběhu letošního roku jsme průběžně plnili všechny klíčové kompetence, i když naši práci 
zkomplikovalo období koronavirové nákazy. Díky využití on-line výuky jsme měli možnost vyzkoušet 
nové formy práce my, učitelé, i žáci.  
Z plánovaných akcí a záměrů jsme uskutečnili: 

 zapojení do sítě ekologicky zaměřených škol M.R.K.E.V.  

 instalace nástěnek zaměřených na EVVO 

 Příroda a já, Zdravověda – volitelné předměty pro 6. - 9. tř. 

 průběžné úpravy a úklid okolí školy 

 péče o zeleň v okolí školy i v budově školy 

 začleňování vhodných témat EVVO do výuky ve všech vyučovacích předmětech 

 sběr baterií (průběžně) 

 obohacování knihovny o ekologickou literaturu a metodické materiály k ekologické výchově 
(časopis Bedrník) 

 výchova k zdravému životnímu stylu – pobyt na vzduchu, zdravá výživa, hygiena. Pro všechny 
žáky školy se uskutečnily akce „Vzpoura proti úrazům“, v rámci níž si žáci měli možnost 
promluvit s handicapovanými spoluobčany, a „Zubní prevence“. 

 průběžně jsme podporovali přátelskou atmosféru ve škole 

 vedli jsme žáky k samostatné práci, k odpovědnému chování a jednání 

 žáci měli zajištěn pitný režim – prodejna v přízemí budovy 

 stravování probíhalo v souladu se zásadami zdravé výživy a v souladu s pamlskovou 
vyhláškou 

 v podzimním období jsme absolvovali vycházky a cvičební hodiny v přírodě 

 podporovali jsme poznávání přírody a vztahy k životnímu prostředí (vycházky) 

 zadávali jsme žákům práci s informacemi, které museli vyhledávat v tisku, médiích, 
časopisech, literatuře, na webových stránkách) 

 při výuce jsme využívali výukové programy – Ekocentrum Paleta Pardubice a Chrudim – 
programy pro 2. třídy a v rámci volitelného předmětu Příroda a já pro 7. a 8. třídy., DVD 
s ekologickou a přírodovědnou tematikou, pracovní listy, hry) 

 zajistili jsme odbornou přednášku pro žáky školy – téma „Houby“ (p. Jaroslav Malý) 

 navštívili jsme zemědělskou a chovatelskou výstavu ve Svinčanech 

 zajišťujeme částečné třídění odpadů (plasty, papír, elektroodpad) – na chodbách i v učebnách 

 proběhl sběr kaštanů pro Myslivecké sdružení Choltice 

 ve školní družině probíhala průběžně ekologická výchova  

 při hodinách Vv, Pč, ve volitelných předmětech jsme využívali přírodní materiály 

 podněcovali jsme žáky k šetření  energií  a vodou 

 vedli jsme žáky k udržování čistoty a úhlednosti školního (prostředí v budově školy i v jejím 
okolí) 

 i letos jsme byli zapojení do projektu „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“ 
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b) Hodnocení činnosti školní knihovny 

Tituly z učitelské knihovny poměrně často využívají pedagogové při výuce. Žákovskou 
knihovnu navštěvoval velmi malý počet čtenářů především z prvního stupně. Podíl na tom jistě má 
kvalitně vybavená obecní knihovna a pravidelné výpůjčky z místní knihovny zprostředkované přímo 
ve škole. 

Většinu knih půjčovaly třídní učitelky z 1. stupně a využívaly je ve třídách jako 
mimočítankovou četbu a četbu pro nadané žáky. Je proto nutné doplnit fond o další tituly, které by 
využívaly 2. – 4. ročníky pro společnou četbu. V 5. třídách byly knihy využívány při čtenářských 
dílnách. 
      
c)  Hodnocení sportovní činnosti 
Hodnocení činnosti a vybavenosti v rámci předmětu tělesné výchovy 

Hodiny TV probíhaly ve velké a malé tělocvičně, na hřišti Slavoje Choltice, v oboře a 
na školním dvoře (doskočiště). Dále na škole probíhaly v jednotlivých hodinách tělesné výchovy 
atletické disciplíny, šplh na tyči, výběhy do obory aj.  

Vybavení pomůcek tělesné výchovy bylo postupně doplňováno, především škola nově získala 
novou gymnastickou kozu a florbalové branky. Vzhledem k častosti používání některých pomůcek, by 
bylo vhodné v obnově pokračovat. Ve špatném stavu jsou podlahy v tělocvičnách, kdy škola jedná 
s obcí na jejich rekonstrukci. Proběhla jednání ohledně projektové dokumentace na rekonstrukci 
tělocvičen. 

I letos proběhl LVVZ pro žáky 7. ročníku doplněn o žáky vyšších ročníků, celkem 21 žáků nad 
kterými měly dohled učitelky Mgr. Blažková, Mgr. Ošlejšková a Mgr. Jaklová. Kurz se nekonal 
po několika letech strávených v Horních Albeřicích, ale v Chatě Juráška v Olešnici v Orlických horách 
od neděle 8.3. do pátku 13.3. Ve středu 11. 3. byly vládou uzavřeny z důvodu pandemie základní 
školy. Po konzultaci s KHS a ČŠI mohl být kurz dokončen, což kvitovaly všechny zúčastněné strany. 
Ačkoli kurz probíhal v půlce března, počasí a i sněhové podmínky byly ideální a žáci si kurz užili.  

 
Hodnocení ostatní sportovní činnosti a aktivit  

V letošním školním roce jsme omezili účast na akcích pořádaných ASŠK nejen z důvodu korona 
krize. Žáci pokračovali v dobrém reprezentování školy v rámci šachových turnajů.  

Dále se škola zapojila do projektů na rozvoj pohybových dovedností. Jedním z nich je „Sazka 
olympijský víceboj“ organizovaný společností SAZKA a Olympijských výborem, přičemž proběhl 
Olympijský sportovní den na naší škole.  

Škola je také zapojena v projektech: „Sportuj ve škole“ – podpora pohybových kroužků během 
školního roku, „Pohyb ve škole“ – ukázková hodina TV pro MŠ a první třídy a „Můj klub – Měsíc 
náborů FAČR“ – sportovní odpoledne pro žáky 1. a 2. třídy, který letos z důvodu krize nestihl 
proběhnout. 
 

Datum Místo Název akce Účast žáků Pozn. 

21. 10. 2019 Choltice Postřehový závod dvojic 1. až 4. třída   

Listopad - 
únor 

Pardubice Plavání 3. – 4. třída   

28.11.2019 Přelouč Okrskové kolo ve florbalu 11. žáků 
2.stupeň  

3. místo 

29.11.2019 Choltice Pohyb ve škole 1. třída + MŠ 

5. 12. 2019 Pardubice Šachový přebor škola 8. žáků  

6.12. 2018 Řečany 
nad Labem 

Vánoční turnaj ve šplhu 27. žáků V kategorii 1. řída 
chlapci vyhráli naši 
žáci všechny 
medailová místa 

18. 12. 2018 Chotlice Školní turnaj v Dodgeballu 24. žáků  
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2. 3. 2020 Choltice SAZKA olympijský den Celá škola  

8.-13.3 2020  Lyžařský výcvik 24 žáků  

 
 
d) Závěrečné hodnocení komise českého jazyka, dějepisu, občanské výchovy, výchovy ke zdraví 
 
Český jazyk 
 Vybavenost kabinetu českého jazyka je vyhovující. K výuce využíváme veškerou didaktickou 
techniku. Je však třeba obnovit a doplnit řadu titulů v žákovské knihovně. Během koronavirové krize 
probíhala výuka českého jazyka online, žáci pravidelně vypracovávali kvízy na teams a pracovní listy 
přes Bakaláře. 

Žáci 5.- 9. ročníku navštívili představení Kráska a zvíře ve VČD v Pardubicích. Žákům 2. stupně 
byla nabídnuta exkurze – Erbenova stezka v Miletíně a Babiččino údolí, setkali jsme se však 
s naprostým nezájmem. Žáci všech ročníků se zúčastnili projektu LISTOVÁNÍ. Opět jsme se zapojili 
do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. 

Během přípravy na přijímací zkoušky žáci vypracovávali volně dostupné testy CERMAT a  
SCIO.  
 Uspořádali jsme školní kolo Olympiády v českém jazyce. Do okresního kola postoupily dvě 
žákyně. Během pololetí jsme nabídli žákům 5 literárních soutěží, z 2. stupně se nikdo nezapojil. 
Se 4 žáky (S. Gizová, N. Kolářová, M. Mládek, A. Vejnar) jsme se zúčastnili recitační soutěže Ležácké 
veršování, odkud jsme přivezli zvláštní cenu poroty.  
 Vzhledem k velkým rozdílům v účasti žáků na online výuce a jejich práci na Teams nemůžeme 
některé učivo považovat za probrané. V rámci volitelného předmětu probíhala příprava žáků 9. třídy 
na přijímací zkoušky a rádi bychom v něm pokračovali i v příštím roce. 
 Mgr. Jaklová se zúčastnila školení Využití slohu k podpoře čtenářské gramotnosti. 
 
Dějepis 

K výuce používáme nové učebnice vydavatelství Nová Škola a jsou vyhovující. Nedílnou 
součástí výuky jsou i atlasy a programy na PC – Didakta dějepis a Fraus. V prvním pololetí nebyl 
uskutečněn žádný projekt. Zájem o výstavu Inků ze strany žáků nebyl. Žáci všech tříd navštívili 
vzdělávací program Leonardo da Vinci. 

Druhé pololetí letošního školního roku probíhalo do 11.3. 2020. Po tomto datu až do konce 
školního roku byla vyhlášena epidemie Koronaviru a výuka přímo ve škole byla zrušena. Učitelé 
dějepisu zadávali úkoly žákům přes Bakaláře, nebo školní e-mail. 
 Zúčastnili jsme se Dějepisné olympiády. Školní kolo psali vybraní žáci 8. a 9. tříd. Do okresního 
kola postoupily 2 žákyně z 9, ročníku. 

Plnění tematických plánů bylo v letošním roce přerušeno pandemií. Učitelé počítají v příštím 
školním roce zopakovat probrané učivo v době pandemie a pak pokračovat v učivu dále dle ročníků. 
 
Občanská výchova, člověk a ekonomika  

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.  

Velká pozornost je v jednotlivých ročnících věnována prevenci sociálně - patologických jevů, 
zejména šikaně. Žáci 9. třídy jsou připravováni na přijímací zkoušky a na přechod na SŠ – testy 
všeobecných znalostí. 

 V 6. třídě byly realizovány projekty Rodokmen a Naše obec. V 7. třídě proběhly projekty Co Česko dalo 
světu a Lidská a práva. 

V rámci volby povolání 8. a 9. třída navštívila Burzu škol v Pardubicích a zapojili se do projektu 
Pardubického kraje Technohrátky v Chroustovicích. V rámci prevence probíhaly přednášky Městské 
policie Přelouč. 
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Výchova ke zdraví 

Využíváme materiál s různých zdrojů (www stránky, recyklační kufřík, materiály k šikaně a 
drogové problematice, videa, praktická cvičení,…). Učebnice žáci nemají. 

V 7. ročníku byl realizován projekt Kariérní poradenství a volba povolání. Využíváme testů a 
výzkumů na www.tondaobal.cz a další dle probrané látky a nabídky (převážně Recyklohraní, 
Asekol,…). 
 
e) Závěrečné hodnocení předmětová komise matematiky, chemie, fyziky, praktických činností 
 
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Postupně podle finančních možností byla snaha obměňovat a doplňovat učebnice a studijní 
materiál v předmětu Matematika. Ve všech hodinách byl kladen důraz na čtenářskou gramotnost. 
Ve všech předmětech se dbalo na bezpečnost a hygienu. V praktických činnostech se dbalo 
o správnou manipulaci s nářadím, udržování pořádku na pracovišti a čistoty po vykonané práci. 
Učitelé v druhém pololetí využívali formu online výuky pomocí aplikace Teams Office. Online výuka 
probíhala především v předmětu Matematika. U předmětů fyzika a chemie žáci vypracovávali 
samostatné pracovní listy. 
 
Komentář k hodnocení komise 

Velmi důležitá je v současné době obnova a doplnění učebnic a studijního materiálu 
v předmětu Matematiky. Učitelé se snaží doplňovat daný studijní materiál o vlastní pracovní listy a 
pomůcky, které vedou ke zkvalitňování výuky a procvičení dané problematiky. V rámci rozvoje 
čtenářské gramotnosti byl kladen velký důraz na samostatnost a práci s textem. V hodinách 
pracovních činností se žáci učili pracovat s návody a postupy. 

V druhém pololetí žáci dostali omezené úkoly v rámci pracovních činností, především byl 
důraz kladen na výrobu domácích roušek.  

Online výuka v hodinách matematiky nedokázala plně zastoupit klasickou výuku a 
v následujících letech bude znát rozdílnost v domácí přípravě a zapojení žáků.  
 
Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 

Vybraní žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili na podzim projektu Technohrátky na SŠ Stavební Rybitví 
a na Odborném učilišti Chroustovice. Kvůli zkrácenému školnímu roku neproběhly na jaře žádné 
exkurze, zájezdy či školní olympiády. 
 
Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy 

Žáci jsou hodnoceni podle školního řádu a pravidel uvedených v ŠVP. Žáci mají stále menší 
zájem o matematiku a čím dál tím více schází analytické a logické myšlení. V rámci logického myšlení 
mohou žáci navštěvovat školní kroužek Logické hry. 
V rámci hodin matematiky byli studenti zapojeni do matematické soutěže Pangea a Klokan. Žákyně 
9. třídy se zúčastnily okresního kola v soutěži „Hledáme mladého chemika.“ V listopadu si deváťáci 
vyzkoušeli SCIO testy a proběhla soutěž v informatice Ibobr. Online výuka ukázala na rozdílné přístupy 
a zapojení žáků, kdy postupem času klesal počet účastníků online výuky.  

Vybraní žáci dosahují lehce nadprůměrných výsledků v mimoškolních soutěžích a srovnání. 
Sice možností pro porovnání s ostatními školami je více, ale většina žáků neprojevuje zájem o toto 
měření.   

Tematické plány a ŠVP byly průběžně plněny do zahájení karantény. Další výuka probíhala 
online metodou přes MS Teams. Učivo, které nebylo probráno, bude postupně doplněno. V druhém 
pololetí proběhly práce na úpravě ŠVP v předmětu Matematika, která bude platná od dalšího 
školního roku.  
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f) Závěrečné hodnocení komise cizích jazyků 
  
 Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Fond učebnic byl v minulých letech plně obnoven pro 3.-9. ročníky, učíme podle souvislé řady 
nakladatelství OUP: Happy Streets pro 3. a 4. ročník , Projekt –čtvrtá edice 1,2,3, 4, 5 čtvrtá edice 
(pro 5-9.ročník). Dále je využíván program Terrasoft – Angličtina 1,3,4 a DVD Absolute English, 111 
Testů AJ5, DUMy a různé internetové stránky. 

Pro němčinu využíváme učebnice WIR (nakladatelství Klett) a jejich multimediální podporu 
učebnice, Družba (nakladatelství Klett) je využívána na hodiny Ruského jazyka. Ve francouzštině byly 
v tomto školním roce využívány různé pracovní listy. 

  
 Návrhy projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 
        V rámci výuky jsou do hodin zařazovány různé projekty na daná konverzační či gramatická 

témata. Jsou prezentována na chodbách školy. Francouzštináři pracovali v 1. pololetí na projektu Malý 
princ – seznámení s knihou, autorem, adaptace knihy a samotné divadelní představení (převážně 
v češtině s francouzskými slovíčky a větami). Na závěr proběhlo v předvánoční atmosféře několik 
divadelních představení Malý princ pro žáky naší školy. Žákům se moc povedla. 

V únoru proběhla na škole akce Živá knihovna ve spolupráci s organizací AFS a místní 
knihovnou – konverzace našich žáků 8.-9. ročníků se zahraničními studenty z různých zemí světa. 

V dubnu měl proběhnout zahraniční zájezd do Anglie a Walesu. Bohužel byl z důvodů 
pandemie zrušen. 

  
 Srovnávací testy, externí testy 

Žáci byli v průběhu školního roku písemně zkoušeni vždy po probrané lekci. V angličtině byli 
hodnoceni pravidelně v pololetních písemných pracích.  
 
Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP 
 Z důvodu vyhlášené pandemie a uzavření škol 11.3.2020 byla výuka jazyků na škole 
prováděna  pomocí hodin on-line a zadáváním práce v Teams,  Bakalářích aj.. 

  
 Návrhy na další akce, zařazení nových volitelných předmětů, projektů, organizačních opatření aj. 

 Pro žáky I. stupně byl realizován kroužek Anglického jazyka. Pro žáky druhého stupně byl letos 
vyučován volitelný předmět Anglická konverzace. 
 
g) Závěrečné hodnocení předmětové komise 1. stupně 

 Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 
Vybavenost učebnicemi je uspokojivá. Jsou používány didaktické pomůcky k výuce 

matematiky, českého jazyka a prvouky do 1.a 2. třídy (obrázkové karty), velmi dobře nám slouží nové 
pomůcky na HV a soubor Pavučinka pro děti s vývojovými poruchami učení. Pro TV jsou používány 
nové žíněnky. Podmínky k výuce lze stále hodnotit jako dobré. 
 

 Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 
  
 Září 
 - Cesta kolem světa – projektový den 
 - Focení na tablo MF Dnes – 1. Třídy 
 - Vitamínový den – ochutnávka ovocných a zeleninových šťáv 
 - Maják – pokusy pro první stupeň 
 - Divadlo Honzy Krejčíka – akce v MŠ pro 1., 2. ročníky 
 - Chovatelská a pěstitelská výstava ve Svinčanech – exkurze – 1. až 5. třídy 
 - Abeceda peněz – exkurze do České spořitelny (4.B) 
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 Říjen 
 - Beseda s nevidomým 
 - Výchovný koncert – Tradice Evropy 
 - Postřehový závod oborou – soutěž dvojic žáků 1. stupně 
 - Motani – cestopisný pořad v Heřmanově Městci – 2. až 5. Třídy  
 - Ekocentrum Paleta Chrudim (1.A,1.B) 
  
 Listopad 
 - Vánoční focení – 1. – 5. třídy 
 - Ibobr – soutěž v informatice (5. ročníky) 
 - Houby – odborná přednáška 
 - Finanční gramotnost – beseda pro 2.ročníky 
 - Show zpátky do školy – adrenalinová show (BESIP) 
 - Vzpoura úrazům – beseda s tělesně postiženými  
 - Škola v pohybu - Projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci hodin tělesné výchovy a 

pohybových kroužků v mateřských a základních škol (1.třídy) 
  
 Prosinec 
 - Vyhodnocení Lovců perel – spolupráce s knihovnicí p. Radkou Zelenkovou - Morionský trh 
 - Šachový turnaj škol 
 - Duhová pohádka - pořad určený žákům 1. stupně základních škol, zaměřený na prevenci sociálně 

patologických jevů 
 - Listování – čtenářský pořad – podpora čtení dětí 
 - Abeceda peněz – Jarmark (4.B) 
 - Vánoční dílna + Den otevřených dveří 
 - Šplh – Řečany 1. až 5. ročník 
 - Oslava vánoc ve světě – prezentace zvyků (Vánoční výstava na zámku v Cholticích.) 
 - Vánoční koncert ZUŠ – 1. – 4. třídy 
 - Návštěva zábavního centra TONGO Hradec Králové 1. až 5. ročník 
 - Vánoční besídky 1. – 5. Třídy + Vánoční muzicírování ZUŠ 
  
 Leden 
 - Leonardo da Vinci – interaktivní program, hravé scénky ze života umělce  

  
 Únor 

- 5. třídy – soutěž Pangea 
- Zubní prevence 
 
Březen 
- Olympijský víceboj 
- Bubnování v kruhu 
- 3. Ročníky – Edukační program – TLAK  (EDUBUS) 
 

Od 11.3. 2020 uzavření škol z důvodů pandemie Covid19, nejdříve na 14 dní. Žáci si odnesli 
všechny učebnice a PS, začala distanční výuka. Na stránkách školy zavedena složka DOMÁCÍ ÚKOLY, 
kam učitelé posílali práce pro žáky. Z důvodu prodloužení karantény na neurčitou dobu, začala on-
line výuka Českého jazyka, Matematiky a cizích jazyků. Ostatní předměty byly vyučovány distanční 
formou. Práce do výchovných předmětů se přestaly zadávat. Výlety, ozdravné pobyty i další 
plánované akce byly zrušeny. 

Od 25.5. 2020 nastoupili někteří žáci 1. stupně do školy, byly vytvořeny 3 skupiny po 15 
žácích. Dále probíhala on-line a distanční výuka. Díky tabletům bylo žákům umožněno se připojit 
k on-line výuce i ve škole. Žáci ve škole plnili úkoly zadávané učiteli. Někteří žáci vykonávali talentové 
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zkoušky, přijímací zkoušky a na víceletá gymnázia. Dne 19.6. byla ukončena on-line výuka a proběhl 
úklid tříd a kabinetů. V pátek 26.6. 2020 proběhlo slavnostní předávání vysvědčení v kmenových 
třídách a focení tříd. Ve dnech 29. a 30.6. 2020 bylo pro žáky uděleno ředitelské volno. 

  
 Průběžně proběhlo 
 - Plavecká výuka 3. a 4. třídy (únor) 
 - Výtvarná soutěž Paleta Slunce – Cesta kolem světa – odkládá se na další školní rok 
 - Sběr pomerančové a citronové kůry (SRPŠ) – ukončen v červnu 
 - Sběr kaštanů a žaludů (SRPŠ) – ukončeno v listopadu 
 - Sběr elektrobaterií – ukončeno v červnu 
           

 Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy 
Před pololetním vysvědčením byly ve všech ročnících (mimo 1. tříd) napsány pololetní 

písemné práce shodné v paralelních třídách. Jejich výsledky byly porovnány a zahrnuty do celkového 
hodnocení žáků. Známky se většinou shodují nebo přibližují známce na vysvědčení. Práce průběžně 
zařazujeme do žákovských portfolií. Při hodnocení se snažíme vycházet z dostatečného počtu známek, 
o kterých rodiče pravidelně informujeme. 
 
Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP 

Plnění osnov, témat plánů a ŠVP je pravidelně sledováno a kontrolováno, občasná krátkodobá 
zdržení (např. z důvodu zvýšené nemocnosti ve třídách) se snažíme eliminovat. 

  
Další akce 

Veškeré připravované akce (Velikonoční dílna, zápis prvňáčků, besídka ke Dni matek), výlety, 
ozdravné pobyty byly zrušeny. Zápis budoucích prvňáčků proběhl bez přítomnosti dětí. 
 
h) Hodnocení Komise zeměpisu, hudební výchovy, tělesné výchovy, ICT, přírodopisu  
 
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 
 V letošním školním roce byly používány učebnice přírodopisu nakladatelství SPN ve všech 
ročnících druhého stupně. Učebnice plně vyhovují současným požadavkům výuky. V rámci učiva 
proběhly během školního roku pokusy a laboratorní práce. 
 Z projektu „Maják – síť kolegiální podpory“ byla možnost využít pro zpestření výuky 
jednotlivých předmětů 3D tiskárnu, 3 stavebnice Pasco Sensorium a 5 robotických sad Lego 
Mindstorms EV3. V rámci předmětu Základy robotiky a informatiky se dále pracovalo s robotem MIO 
a KODUGAMELAB. Výuka zeměpisu probíhala v odborné učebně. V 2. pololetí byly přikoupeny další 
zeměpisné atlasy. 
 Hodiny Tv probíhaly ve velké a malé tělocvičně, na hřišti Slavoje Choltice, v oboře a 
na školním dvoře (doskočiště).  Vybavení bylo postupně doplňováno. Vzhledem k četnosti používání 
některých pomůcek by bylo vhodné v obnově pokračovat. 
 Podle finančních možností budeme postupně obměňovat a doplňovat vybavení kabinetů 
tělesné výchovy, zeměpisu, přírodopisu i počítačové učebny. 
  
Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 
 V září žáci 5.-9. tříd navštívili chovatelskou a pěstitelskou výstavu ve Svinčanech.  Na podzim 
se žáci také zúčastnili přednášky na téma „Florida a Havaj“ manželů Motani. V listopadu proběhla 
ve škole zajímavá přednáška na téma „Houby“ pana Jaroslava Malého. Přednáška se týkala především 
praktických rad, jak houby správně v přírodě určit. Přednáška byla doplněna fotografiemi, ukázkou 
hub. V polovině listopadu se žáci všech ročníků zúčastnili besedy s tělesně postiženými v rámci 
projektu s názvem „VZPoura úrazům“. Projekt je založen na edukačních setkáních žáků 
s hendikepovanými pracovníky VZP. Začátkem března se škola zapojila do projektu „Olympijský 
víceboj“, v rámci kterého si žáci vyzkoušeli různé sportovní disciplíny. Cílem projektu je motivovat děti 
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k pravidelnému cvičení a zároveň analyzovat jejich pohybové předpoklady. Žáci 7. třídy se začátkem 
března zúčastnili také lyžařského výcviku. 
  V důsledku koronavirové epidemie byl zrušen dubnový poznávací zájezd: Brusel, Bath, 
Londýn, jižní Wales a zároveň červnový zájezd do Itálie. Začátkem května neproběhla ani soutěž 
Hlídek mladých zdravotníků, která je organizována Českým červeným křížem pobočky v Pardubicích. 
Během školního roku probíhala spolupráce s organizacemi, např. Ekocentrem Paleta Pardubice, 
Domem dětí a mládeže Alfa, Úřadem městyse Choltice, choltickým muzeem, knihovnou Choltice i 
školní knihovnou. 

  
 Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy. 

 Při hodnocení žáků byly využívány pravidelné písemné prověrky, každý žák byl vyzkoušen 
ústně alespoň 1krát za pololetí. Testy měly různou formu, odpovědi na otázky, testové úlohy formou 
ABC, odpovědi Ano x Ne. 

V tělesné výchově byly používány tabulky pro hodnocení atletických disciplín. Vždy bylo 
přihlíženo k individuálnímu posunu žáka. 
  
Soutěže 

Na podzim v rámci předmětu ICT proběhla soutěž „Akademie programování“, „Bobřík 
informatiky“.  Z důvodu koronavirové epidemie neproběhlo květnové školní kolo Přírodovědné 
poznávací soutěže a zároveň ani soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Sportovních soutěží se žáci 
účastnili zejména v 1. pololetí školního roku. 
 

 Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP 
 Výuka probíhá podle švp „Učíme se pro život 5“. Nadále se snažíme o plnění všech 
kompetencí tak, aby žák na konci 9. ročníku dosáhl všech kompetencí podle svých možností. Ve všech 
ročnících byly splněny výstupy ŠVP. 

Věnovali jsme pozornost integrovaným žákům a žákům s SPU zadáváním přiměřených úkolů, 
doučováním. Vycházeli jsme z doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

  
 Návrhy na další akce, zařazení nových volitelných předmětů, projektů, organizačních opatření aj. 

                Navrhujeme i nadále zařazení volitelného předmětu Zdravověda pro žáky všech ročníků na 
2. stupni. Pokud bude zájem mezi žáky, lze nabídnout i volitelný předmět Příroda a já, Zeměpis v praxi. 
Podporujeme zvyšování tělesné zdatnosti v rámci předmětu Sportovní hry pro chlapce i dívky. 
 
Školení 
 Během školního roku proběhlo školení v oblasti informatiky Mgr. Z. Vyhnálkové na téma: 
Vzdělávání IT pro budoucnost-školení Czechitas. Mgr. Iveta Nováková se zúčastnila školení: Ochrana 
osobních údajů a úvod do digitální etiky. Řada školení probíhala v rámci projektu Maják (síť kolegiální 
podpory). 

  
 Ostatní 

Do výuky jsme zařazovali prvky environmentální výchovy (mezilidské vztahy, vztah k přírodě 
apod.). Žáky jsme vedli k šetření vodou, energiemi, potravinami, ke třídění odpadu. Prohlubovali jsme 
zájem o ochranu přírody. Ve škole také proběhl sběr elektroodpadu, plastů a starého papíru 
(ve spolupráci se SRPŠ). 

  
ch) Závěrečná hodnotící zpráva vybavenosti výpočetní technikou a programy ve škole 
 
Vybavenost PC 

V současné době škola disponuje 60 PC a 33 NB. Většina PC je vybavena operačním 
systémem Windows 10. Žáci mohou využívat 26 nových stolních počítačů v učebně ICT a dalších 
5 počítačů v klubovně a družině. Ostatní počítače jsou určeny pro práci učitelů a ostatních 
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zaměstnanců školy. Většina učitelských kateder disponuje vlastním počítačem s připojením 
na internet.  

Vyučujících mají k dispozici služební notebooky. V rámci zajištění distanční výuky, by měla 
škola vyměnit většinu starších notebooků díky financím z ministerstva školství. Tato výměna by se 
měla realizovat do konce prosince 2020. 

Škola dále využívá 10 ks multimediálních tabletů s windows 10 (2v1) a 10 ks tabletů se 
systémem Android, určených pro výuku žáků z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Šablony II. 
 
Interaktivní řešení  

 Ve škole máme 12 učeben vybavených interaktivní tabulí a dalších 7 učeben vybavených 
dataprojektorem.  

V rámci možností 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 aktualizovat a doplnit balíčky softwarů, které se 
v současné době používají ve výuce (Terasoft, Fraus, Didakta) dle požadavků učitelů (např. Zeměpis 
pro 2. st. 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. 

Základním prvkem je Win. Svr. 2012, a Microsoft Office 365 společně s doménovými účty a 
využitím cloudových řešení Office 365. Bezpečnost připojení k internetu je zajištěna aktivním  
firewallem a antivirovým systémem ESET. Zálohování dat probíhá na záložní NAS. V minulých letech 
byly doplněny další aktivní prvky, takže disponujeme jednotným systémem, který nám umožňuje 
rozdělit síť na síť žákovskou a síť určenou pro zaměstnance školy. Většina školy je pokryta Wifi 
signálem.  Přístup k Wifi je v současné době povolen všem zaměstnancům školy pomocí uživatelských 
účtů, dále jednou Wifi sítí pro žákovské tablety a jednou volnou Wifi sítí pro žáky školy (využitelnou 
v případě částečné online výuky. Škola je připojena k internetu prostřednictvím 
vysokorychlostního bezdrátového připojení od společnosti BECO LINK.   

Webové stránky jsou umístěny ne externím hostingu, což umožňuje využití redakčního 
systému pro moderní a bezpečnou správu webových stránek. 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 10 tiskáren a kopírovacích zařízení z toho 3 síťové.  Některé tiskárny 
jsou na hranici své životnosti a je potřeba počítat s jejich postupnou výměnou. 

Škola disponuje 1 digitální videokamerou a 3 fotoaparáty, 1 tabletem a jedním zařízením 2V1 
(Tablet PC). 

Některé PC jsou na hranici životnosti a přestává stačit současným požadavkům na 
počítačové vybavení. Proto bude nutná jejich postupná výměna za nová zařízení. Dále je potřeba 
zajistit, aby notebookem disponovali všichni učitelé. Postupně je nutné počítat s modernizací i dalších 
ICT zařízení jako tiskárny, projektory, interaktivní tabule a další.  
ICT ve škole by se mělo dále rozvíjet podle „ICT plánu školy“. 
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i) Zpráva o činnosti školní jídelny 
Ve školním roce 2019/2020 jsme měli celkem 394 strávníků. Z toho 296 žáků, 43 zaměstnanců 

a 55 cizích strávníků. Uvařili jsme 38 050 obědů z toho pro žáky 29 790 obědů. 
Po celý rok vařil pan Josef Raba, Lenka Škoudlínová, zástup za nemocnou paní Jiráskovou paní 

Petra Kočová a na výpomoc při nepřítomnosti zaměstnanců paní Marie Husáková. 
Jelikož se od 10.3.2020 navařilo z důvodu Covidu je počet obědů menší než obvykle. V době 

karantény jsme nechali oškrábat celou kuchyň, kde opadávala omítka. Byla provedena nová malba jak 
v kuchyni, tak i ve skladech.  Proběhl generální úklid kuchyně a ostatních prostor. Byly natřeny regály. 

Zakoupili jsme pojízdný příborník a pořídila se nová myčka na nádobí. V červenci 2020 za paní 
Jiráskovou natrvalo nastoupila paní Petra Kočová. 

 
j) Závěrečná zpráva údržba a rekonstrukce 
      Ve školním roce 2019/2020 se ve škole pokračovalo v již dříve započatých rekonstrukcích a 
prováděla se běžná údržba a opravy. 
 
Stavebně technické práce 

Začátkem roku 2020 bylo provedeno pročištění a oprava vodovodního potrubí v prostorách 
kotelny a výměna čerpadel. Během srpna 2020 byla zřízena učebna jazyků v bývalém bytě školníka 
v přízemí budovy a místo bývalé učebny jazyků vznikla nová kmenová třída pro 1.B. Během prázdnin 
došlo k vymalování některých školních prostor a zejména nových tříd.  
 
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. Do práce na údržbě zeleně se aktivně zapojovali i žáci 
5.-9. třídy v rámci praktických činností. 
 
Dále chceme pokračovat v obnově osvětlení, především ve školní družině. Společně s tím by mělo 
dojít i k vymalování těchto prostor. V některých třídách je Nutné vyměnit dosluhující linolea a 
nábytek. Pokračovat by měla výměna dosluhujících toaletních mís. V budoucnu by mělo dojít i 
k výměně oplocení směrem do obory a s tím související prořezání dřevin na hranici pozemků školy. 
Vhodné by bylo zrekonstruovat místo pro ukládání kompostu, včetně vhodné drenáže a zpevnění 
plochy. Za pomoci žáků budeme pokračovat ve zvelebování okolí školy a zachovávat údržbu zeleně 
alespoň současném rozsahu. 
 
k) Kroužky (v rámci doplňkové činnosti) 

V letošním školním roce jsme opět nabídli velké množství kroužků. Bohužel v druhém pololetí 
po uzavření škol kroužky nemohli probíhat. Vrácena byla adekvátní částka za neproběhlé kroužky. 
Vyúčtování činnosti je součástí celkové zprávy o hospodaření školy. 
Kroužky pro žáky školy 

Název kroužku Vedoucí kroužku Termín schůzek Cena na rok 

Florbal 6. až 9. třída Ing. Jan Brožek Pátek 
12.30 – 13.15 

1 000 Kč 

Florbal 2. až 3. třída Ing. Jan Brožek Pondělí 
14.45 – 15.30 

hrazeno z grantu 

Florbal 4. až 5. třída Ing. Jan Brožek Středa 
14.45 – 15.30 

hrazeno z grantu 

Pohybové hry Mgr. Zuzana Bílková Čtvrtek 
13.00 - 13.45 

hrazeno z grantu 

ZTv a jóga pro děti Mgr. Ivana Benešová Úterý 
13.00 – 13.45 

1 000 Kč 

http://www.zscholtice.cz/krouzky/florbal.html
http://www.zscholtice.cz/krouzky/florbal_1st.html
http://www.zscholtice.cz/krouzky/florbal_1st.html
http://www.zscholtice.cz/krouzky/sportovni_hry.html
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Všeználci 1. stupeň badatelský klub Mgr. Marie Brožová Středa 
12.15 – 13.45 

hrazeno z dotace 

Stolní tenis Martin Kiš Pondělí  
17.00 - 17.45 

1 000 Kč 

Keramika od 2. třídy Markéta Zářecká Pondělí 
15.00 – 17.00 

2 000 Kč  
včetně materiálu 

Keramika od 2. třídy Markéta Zářecká Středa 
15.00 – 17.00 

2 000 Kč 
včetně materiálu 

Klub logických her pro 4. až 7. tř. Mgr. Vlasta Jozífová Dle dohody hrazeno z dotace 

Pěvecký sbor - 1. až 5. třída Iveta Frýdová Pátek 
12.30 – 13.15 

1 000 Kč 

Taneční kroužek Motýli - 1. až 3. třída Ilona Linhartová Neděle 
15.00 - 15.45 

1 000 Kč 

Taneční kroužek Butterfly - 4. až 8. 
třída 

Ilona Linhartová Neděle 
16.00 - 17.30 

1 500 Kč 

Moderní disco tance Šárka Javůrková Úterý 
Dle dohody 

1 000 Kč 

Další kroužky pro žáky u nás ve škole – neorganizované naší školou  

Název kroužku Vedoucí kroužku 

Šachy Šachový klub Pardubice 

Rybáři Pavel Mňuk 

Anglický jazyk pro děti Olga Šťastná 

 

l) Činnost školní družiny  

Školní družinu v tomto roce navštěvovalo 115 dětí – 1. oddělení – 30 dětí (1. třída), 
2. oddělení – 30 dětí (1. a 2. třída), 3. oddělení  - 25 dětí (2. a 3. třída), 4. oddělení 30 dětí (3. třída). 

Skladba zaměstnání během pobytu v družině byla pestrá a odpovídala věku dětí 
v jednotlivých odděleních. Mezi nejoblíbenější činnosti ve všech družinách patřily stavebnice LEGO, 
SEVA, CHEVA, dřevěné kostky a dále stolní hry, řešení rébusů, hádanky a kvízy.  Snažili jsme se, aby 
alespoň polovinu času trávily děti sportováním na školním dvoře – florbal, fotbal, střelba na koš, 
houpačky, stavby na pískovišti, přeskakování lana, cvičení na hrazdách atd. V průběhu roku jsme 
pořizovali do družin výtvarné potřeby, hry, knížky a sportovní pomůcky na školní dvůr. Chtěli bychom 
také postupně obnovovat vybavení školního dvora (nové hrací prvky, sportovní vybavení a zázemí 
pro posezení dětí). Vycházky do obory jsme vzhledem k zájmovým kroužkům dětí a odchodům 
na autobus nemohli skoro vůbec realizovat. Doufáme, že se nám v příštím školním roce podaří 
procházka oborou alespoň jednou za týden. 

V 1. oddělení v průběhu roku probíhala praxe studentek středních pedagogických škol. 
 
Přehled vybraných činností: 
Hraní stolního fotbalu 
Výstava staveb ze Sevy v jednotlivých družinách 
Malování velkoformátových omalovánek 
Malování antistresových omalovánek 
Výtvarné tvoření v družinách – tvorba z papíru, prostírání z čajových sáčků, výroba loutek, lapač snů 
Pohybové hry na školním dvoře po celý rok 
Výzdoba chodby u družin na dané téma 
Svítící světýlka na naší chodbě 
Adventní tvoření  
Vánoční tvoření – dárečky, přáníčka 

http://www.zscholtice.cz/krouzky/vseznalci.html
http://www.zscholtice.cz/krouzky/keramika.html
http://www.zscholtice.cz/krouzky/keramika.html
http://www.zscholtice.cz/krouzky/logicke_hry.html
http://www.zscholtice.cz/krouzky/tanecni_hratky.html
http://www.zscholtice.cz/krouzky/tanecni_hratky.html
http://www.zscholtice.cz/krouzky/tanecni_hratky.html
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Výlet na zámek Hrádek u Nechanic – Advent na zámku (Šablony II.) 
Krmení ptáčků – plnění krmítek v okolí školy 
Půjčování knih do školní družiny z knihovny 

Tento školní rok umožnil dětem aktivní pobyt v naší družině jen omezeně. Druhé pololetí bylo 
ovlivněno mimořádným opatřením, kdy od 11. března 2020 byl vydán zákaz osobní přítomnosti žáků 
ve škole. Toto opatření bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 
ve výskytu onemocnění COVID – 19 a mělo zamezit šíření onemocnění na území České republiky. 
Všem svým kolegyním děkuji za odvedenou práci i za zvládnutí mimořádné situace v druhém pololetí. 

 
10.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla naše škola zařazena do vzorku škol, který byl určen 
k testování, ale budeme zařazeni v roce následujícím. Zúčastnili jsme se inspekčního elektronického 
zjišťování (INEZ) na téma: Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. 
Na škole neproběhla žádná jiná inspekční činnost ČSI.   

Dále škola využívá možnosti reportů ČSI na téma Materiální a prostorové podmínky školy, 
Kriteriální hodnocení školy, Porušení předpisů aj. 

Dne 10.4. 2020 ( v době zavřených škol) proběhl řízený telefonický rozhovor na tato témata: 
•  Jak se daří komunikace s učiteli, žáky a jejich rodiči?  

•  Jaká je ve škole digitální podpora distanční výuky?  
•  Jak se inspirujete v metodách distančního vzdělávání?  
•  Jak spolupracují učitelé při distančním vzdělávání?  
•  Jak se daří zapojovat žáky do distančního vzdělávání?  
•  Jak využívají učitelé digitální techniku?  
•  Jaké formy podpory digitální techniky distančního vzdělávání využíváte?  
•  Jak se daří komunikace učitelů se žáky? (např. jaké aplikace/platformy většinou využívají apod.)  
•  Jak organizují učitelé obsah distančního vzdělávání? (např. jaké on-line zdroje většinou využívají 

apod.)  
•  Jak učitelé hodnotí výkony žáků při distančním vzdělávání?  

 
11. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018 
 
Finanční prostředky ze státního rozpočtu (v Kč) – r. 2019   
 

Příjmy  - dotace SR - MŠMT                    19 840 646,00 
  1.   Platy, odvody, ONIV          19 796 966,00                     
           2.   Podpora plavání                43 680,00 
  
 Příjmy – dotace SR – MŠMT – ESF  503 610,93 
  3.   Zvýšení kvality výuky (EU)                  284 631,92 
  4.   Zvýšení kvality výuky (EU) II.            218 979,01                      
 

Výdaje celkem                19 796 966,00 
1. platy                                            14 224 821,00   
2. odvody, FKSP                            5 119 587,84 
3. učebnice, pomůcky, DHM            150 197,00 
4. školení, cestovné, ochr. p.               38 806,00  
5. zák. poj., plavání, DNP                      190 047,41    
6. plavání    43 680,00                                                                                    
7. Zvýšení kvality výuky   284 631,92 
8. Zvýšení kvality výuky II.  218 979,01  
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Finanční prostředky zřizovatel, ostatní (v tis. Kč) – r. 2019 
 

Příjmy celkem                                               4.545. 
1. Dotace provozní                          2.526. 

z toho transferový podíl              166. (nepeněžní operace) 
2. Potravinová dotace   2.  
3. Ost. výnosy (úrok, p. maj.,dary) 27. 
4. HČ ŠJ, ŠD                                        1.383. 
5. Čerpání fondů    441. 

 
                

Výdaje celkem                                            4.228.                                          
1. Materiál ZŠ,ŠD,ŠJ                      1.751. 
2. DDHM    (nákup majetku)           124.            
3. Energie, voda                                608. 
4. Opravy                                281. 
5. Režie (tel., cest., plav., služby…) 516.  
6. Školení, ost. soc. n.  61. 
7. Pojistné   57.      
8. DPP,mzdy ŠJ            214. 
9. Odpisy                                          589.  

 
Výsledek hospodaření HČ                                     166. Kč (nepeněžní operace) 

 
Doplňková činnost (v tis. Kč) r. 2019 
 
                                  Kroužky:                Pronájem:                 ŠJ (obědy): 

Příjem                          161.                                  148.                      367. 
 
Výdaje                                                     
Materiál                          14.                           0.                                  164.                            
Mzdy, odvody                102.                                  119.                                  131.                          
Režie (energie, služby)  31.                                     37.                                   72.                                 
 
Celkem                          +14.                                  -8.                                   0 

 
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti        + 6 tis. Kč   

 
Vybrané výdaje r. 2019 /v tis. Kč/: 

 PC majetek    160. 

 IT služby, licence   151. 

 ŠJ vybavení, opravy a údržba 93. 

 Kopírovací stroj   80. 

 Úklidové prostředky  69. 

 Dataprojektory   51. 

 Tabule    67. 

 Revize    43. 

 Otvírač vchodu   41. 

 Papírenské zboží   36. 

 Výměna osvětlení   28. 

 Malířské práce   23. 
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 Výměna serveru   13. 

 Ventilátory    12. 

 Ozvučení učebny   12. 
 
12.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 Naše škola také 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). Získáváme z něj Školení pro pedagogy, 

výlet pro prvňáčky zdarma (bohužel zrušen kvůli situaci a přesunut na další rok), pravidelné 

informace z regionu a setkávání škol v rámci regionu aj. 

 Dále jsme se zapojili do dotačního programu Podpora výuky plavání s projektem Choltické 
rybičky, který nám umožnil hradit náklady na dopravu žáků 3. a 4. ročníků na plavání (získali jsme 
dotaci na rok 2019 i 2020). 

I nadále jsme zapojeni do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol. I v tomto školním roce měli 
žáci základních škol nárok na ovoce, zeleninu a neochucené mléko a mléčné výrobky zcela zdarma. 
Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství. 
 
13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Byl nabídnut kurz německého a francouzského jazyka pro dospělé, ale pro malý zájem nebyl 
otevřen. Dále probíhalo Cvičení pro ženy a kurzy pedigu. 
 
14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

V tomto školním roce jsme byli zapojeni do Výzvy Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – šablony II. pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP 
projektem Zvýšení kvality výuky na ZŠ Choltice (registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013046). Čerpáme zde prostředky na školního asistenta (personální 
podpora), badatelský klub a klub zábavné logiky a deskových her (zdarma pro žáky), doučování žáků 
(zdarma pro žáky), dále projektový den ve škole, v družině i mimo družinu. Využili jsme i šablonu ICT 
ve vzdělávání, kde jsme zakoupili 20 tabletů, které používáme při výuce (využili jsme je i při online 
výuce jak pro učitele, tak pro naše žáky). Šablony II. budou ukončeny v červenci 2021. 

V září 2017 jsme také přistoupili do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické 
praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015, doba realizace 1.4.2017-31.3.2022) 
hrazeného Evropským sociálním fondem v rámci dotačního titulu OP VVV. Podporu z tohoto projektu 
čerpáme na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze i osobního rozvoje (školení 
pro učitele i management, mentoring, koučink, expertní služby (školní psycholožka). Tento projekt je 
realizován prostřednictvím NPI ČR Pardubice. 

V tomto školním roce (prosinec 2019) skončil projekt „Maják – síť kolegiální podpory“ 
s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517, v rámci kterého nám bylo zapůjčeno a po 
ukončení projektu bezúplatně převedeno vybavení získané v rámci tohoto projektu (3 x sada Pasco, 
3 notebooky, projektor, plátno, 5 x Lego roboti, stavebnice I triangl aj.). Tento projekt řeší vytvoření 
sítě center kolegiální podpory (CKP), která podporují pedagogy při získávání a předávání dobrých 
zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů ICT, přírodopis, přírodověda, fyzika a chemie se 
zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Na realizaci projektu se podílejí a 
aktivit jednotlivých CKP se zúčastňují pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, hlavně z regionu působení 
zapojených CKP. V rámci projektu u nás ve škole každý měsíc probíhalo setkání pedagogů na různá 
témata (3D tisk, fyzikální a chemické pokusy, přírodovědné nápady, vychytávky pro 1. stupeň aj.). 
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Projekt nazvaný Sportuj ve škole (organizovaný Asociací školních sportovních klubů) nám i 
v loňském školním roce umožnil nabídnout žákům sportovní kroužky zdarma i obnovit sportovní 
vybavení školy. 

Na podporu finanční gramotnosti jsme se zapojili do dvou projektů. Třída 4.B se zapojila 
do  projektu Abeceda peněz, který organizuje Česká spořitelna. Žáci měli možnost navštívit pobočku, 
absolvovat školení, „založit si firmu“, vytvořit výrobky a zrealizovat si vánoční jarmark, a tak si 
vyzkoušet podnikání na vlastní kůži. Druhý projekt Učíme se podnikavosti“, s registračním číslem 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000560 probíhal ve spolupráci se Schola Empirica, Praha. Naše škola se 
stala centrem kolegiální podpory, probíhaly semináře na témata zaměřená na finanční gramotnost, 
žáci měli možnost zapojit se do různých projektů a soutěží. Účast v projektu byla ukončena v červnu 
2020. 

Dále jsme se zapojili do projektu Pardubického kraje a MPSV Potravinová pomoc dětem 
ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji. Bohužel podpora našich žáků nebyla v takovém množství, 
jak jsme předpokládali. Žáky nevybírala škola, ale Úřad práce Pardubice. 

Využili jsme i zapojení okolních škol do evropských projektů a zúčastnili jsme se jejich Center 
kolegiálních podpory (Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, Základní škola Pardubice, 
Josefa Ressla 2258 aj.) 

Naši žáci i učitelé měli možnost projít školením a zajímavými přednáškami spojenými 
s praktickými pokusy v EDUBUSE. Jednalo se o pojízdnou polytechnickou laboratoř, se kterou přijeli 
lektoři přímo k nám na dvůr. V dalším školním roce počítáme s pokračováním tohoto projektu. Díky 
grantu je tento projekt pro nás zdarma. 

 
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 probíhala na standartní úrovni, ale odborová organizace ve škole 
na konci roku 2019 ukončila činnost. Organizace byla průběžně informována o personálních změnách, 
finančním hospodaření školy, byl s ní projednáván rozpočet FKSP. Na činnost organizace bylo 
přispíváno z rozpočtu školy 1000 Kč ročně.  

Dále máme navázanou spolupráci s  mateřskými školkami v Cholticích, Turkovicích, Veselí a 
Valech u Přelouče. Předškoláčci si jezdí prohlédnout školu, pořádáme povídání s maminkami o vstupu 
dětí do školy, o zápisu. Každý rok je pro budoucí prvňáčky připravováno i adaptační odpoledne a 
schůzka s rodiči. Bohužel v loňském roce došlo k zavření škol zrovna v týdnu, kdy měli předškoláčci 
přijet. Doufáme, že v dalším roce už k nám budou moci dorazit. 

Při hledání nových zaměstnanců se obracíme i na Úřad práce Přelouč, Pardubice, ale i 
Univerzitu Hradec Králové, využíváme portálu Pardubického kraje Klíč ke vzdělání. Dále 
spolupracujeme s firmami v okolí – jezdíme do podniků na exkurze zaměřené na volbu budoucího 
zaměstnání (Cyklos, Kiekert) – především s žáky 8. a 9. tříd. Dále využíváme i akci Technohrátky 
Pardubického kraje, při které mají žáci 8. a 9. ročníků možnost navštívit střední školy i učiliště v našem 
kraji. 

Snažíme se ve spolupráci se SRPŠ zapojovat do různých charitativních akcí, akcí zaměřených 
na EVVO, neziskových projektů, sběrů aj.: 

 Tříkrálová sbírka, Charita Česká republika,  

 Fond Sidus, veřejná sbírka 

 Ukliďme Česko 

 Projekt NNTB – Nenech to být, neziskový projekt zaměřený proti šikaně, podporován Linkou 
bezpečí, PPP, MŠMT 
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V Cholticích 29.9.2020                                         Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy 
 
 
Školská rada: 
 
 
Zastupitelstvo městyse Choltice:   
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Příloha  výroční zprávy: Fotky tříd a dění ve škole ve školním roce  2019/2020 
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Pár informací z dění ve škole v roce 2019/2020 
Bubnování v kruhu  
Nevšední hudební zážitek jsme zprostředkovali žákům naší školy 3. a 4. března 2020. Bubeník Etienne 
van Sas s programem BUBNOVÁNÍ V KRUHU zapojil všechny přítomné do společné hry. Každý v sobě 
mohl najít rytmus, sladit ho s rytmem celé skupiny a prožít tak energii a sílu afrického bubnu. 
Bubnování je příjemná cesta k uvolnění, rozvíjí kreativitu a fantazii. 

    

 
Výstava betlémů v Heřmanově Městci  

 
V pátek 13. 12. se žáci 1. B vypravili na cestu autobusem do Heřmanova Městce, aby  tam navštívili 
výstavu betlémů a výstavu "Modrobílé Vánoce". 
Počasí bylo příznivé, takže když si děti prohlédly všechny zajímavé betlémy (největší zájem byl 
o mechanický) a modrobílé ozdoby, vyrobené dětmi z mateřských i základních škol, ale i staršími lidmi 
z Domu důchodců, strávily zbytek času do příjezdu autobusu v zámeckém parku. Betlémy i ozdoby 
byly moc pěkné a my máme zase inspiraci do příštího roku! 
  
Duhová pohádka  
Ve středu 4. prosince se v naší škole konalo divadelní představení pro žáky 1. – 3. tříd Duhová 
pohádka. 
Tuto činoherní pohádku podle literární předlohy spisovatelky Daniely Fischerové dětem zahráli se 
svými loutkami Kamil Koula a jeho kolegyně z Divadla KK. Představení bylo provázeno písničkami a 
vyprávělo nejen o tom, Jak sluníčko udělalo barvy, Měsíc si vytrucoval hvězdičky nebo Jak vznikla 
kuřátka. Všechny pohádkové příběhy měly dětem ukázat, jak jsou v životě důležité soucit, ochrana a 
péče nebo snaha udělat svět hezčím. 

    

 
Indický den  
Poslední listopadový pátek jsme  se ve 4.A  v rámci projektu Cesta kolem světa  věnovali tématu, jak 
se tráví vánoční svátky a některé festivaly v krajině nám tak vzdálené jako je Indie. 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/390-bubnovani-v-kruhu-2020
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/381-vystava-betlemu-v-hermanove-mestci
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/378-duhova-pohadka
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/377-indicky-den
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/bubnovani_v_kruhu/bubnovani_v_kruhu_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/bubnovani_v_kruhu/bubnovani_v_kruhu_14.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/bubnovani_v_kruhu/bubnovani_v_kruhu_20.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/bubnovani_v_kruhu/bubnovani_v_kruhu_24.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/vystava_betlemu.png
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/divadlo_duhova_pohadka/divadlo_duhova_pohadka_03.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/divadlo_duhova_pohadka/divadlo_duhova_pohadka_05.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/divadlo_duhova_pohadka/divadlo_duhova_pohadka_12.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/divadlo_duhova_pohadka/divadlo_duhova_pohadka_19.jpg
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Řada dětí se oblékla do napodobenin tradičního sárí, někteří chlapci zvolili volnější oděv, vyzdobili 
jsme se červenou tečkou nad očima a užívali si den po indicku. Přečetli jsme indickou pohádku, 
vyslechli a hlavně vyzkoušeli indické rytmy, ochutnali jemné čočkové kari, sušenky s kardamonem, 
Masala čaj s kořením, granátové jablko a výborné indické placky upečené dvěma maminkami. 
Vyzkoušeli jsme napsat i pár znaků z tajemného sanskrtu, v tomto písmu zkusili napsat slovo Vánoce, 
nechyběly ani mandaly, darovaná vánoční hvězda na stole i skládané vánoční hvězdy z papíru. Zhlédli 
jsme i krátký film o této zemi. 
Dobře nasyceni příběhy, jídlem i tancem jsme tento čas ukončily jednou starou moudrostí o zasetí 
myšlenek, činů, vlastností a jejich vlivu na náš osud. 

    

 
Den Slabikáře  
V pondělí 18. 11. 2019 předala žákům 1. A a 1. B paní ředitelka I. Sedláčková slavnostně první velkou 
učebnici – Slabikář! V pátek předchozího týdne prvňáčci prokázali, že už znají všechna písmenka Živé 
abecedy, že je umí spojovat do slabik a do slov, takže mohou pokračovat v poznávání dalších 
písmenek abecedy ve Slabikáři. 

    

 
Projekt: Záložka do knihy spojuje školy  
V letošním školním roce se naše škola opět rozhodla zapojit do projektu: Záložka do knihy spojuje 
školy. Cílem projektu je propojit české a slovenské školy, respektive jejich žáky, na základě tvorby 
záložek a možná navázat i další spolupráci a nová přátelství. Byla nám přidělena Základní škola 
Jánošovka, Čierny Balog, která se nachází na středním Slovensku v Bansko-bystrickém kraji. 
Do tvorby záložek se zapojili žáci z prvního i druhého stupně v rámci výtvarné výchovy nebo 
pracovních činností. Vyrobené záložky jsme poté zabalili a poslali s drobnými dárečky a pozdravy 
kamarádům na Slovensko, na oplátku jsme zase my obdrželi krásné záložky a pozdravy ze Slovenska. 
Tvorba žáky bavila, vytvořili spoustu krásných a nápaditých záložek a podle zpráv víme, že se líbili i 
v místě doručení. Ráda bych poděkovala všem pedagogům, pod jejichž dohledem záložky vznikaly, ale 
především žákům, kteří je tvořili. Těšíme se na další spolupráci. 

    

 
 
 
 
 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/373-den-slabikare
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/368-projekt-zalozka-do-knihy-spojuje-skoly
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/cesta_kolem_sveta_indie/cesta_kolem_sveta_indie_08.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/cesta_kolem_sveta_indie/cesta_kolem_sveta_indie_16.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/cesta_kolem_sveta_indie/cesta_kolem_sveta_indie_20.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/cesta_kolem_sveta_indie/cesta_kolem_sveta_indie_23.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/den_slabikare/den_slabikare_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/den_slabikare/den_slabikare_24.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/den_slabikare/den_slabikare_27.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/den_slabikare/den_slabikare_29.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/zalozky/zalozky_201909.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/zalozky/zalozky_201910.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/zalozky/zalozky_201911.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/zalozky/zalozky_201912.jpg
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Abeceda peněz  
Druháci se 12. listopadu zapojili do projektu České spořitelny  ABECEDA PENĚZ. 
Žáci si zahráli na dospěláky. Museli se dostat do práce, nakoupit, zaplatit výdaje spojené s bydlení i 
nečekané výdaje (pokažené auto). Za svou "práci" dostali výplatu. V bance si ji vyměnili za opravdové 
peníze. Každý dostal 10 Kč, ty si podle svého uvážení ušetřili nebo si za ně nakoupili drobnosti.  
Na děti ještě čekají úkoly v pracovním sešitku - ty ale budou po prožitém dni dospěláka snadné. :-)  

    

 
VZPoura úrazům  
Již ve školním roce 2015/2016 přišla VZP s originálním projektem VZPoura úrazům, zaměřeným 
na prevenci dětských úrazů a nehod. Tato netradiční forma edukace má velmi pozitivní ohlas, a tak 
projekt pokračuje. 
Projekt je založen na edukačních setkáních žáků základních a středních škol s hendikepovanými 
pracovníky VZP. Tito lidé jsou sami po úrazu upoutáni na invalidní vozík nebo se s následky úrazu 
celoživotně potýkají. Z vlastní zkušenosti tak dobře vědí, jaké je to žít s trvalými následky po vážném 
zranění, a dokážou svou zkušenost předat dětem. 
Také naši školu navštívili v týdnu od 18. 11. do 21. 11. čtyři zástupci tohoto týmu. V tomto termínu se 
na besedách s nimi vystřídali žáci celé školy a vyslechli si jejich životní příběhy. Doufejme, že si jejich 
zkušenost vezmou k srdci a budou se v silničním provozu i jinde chovat bezpečně. 

    

 
RideWheel zpátky do školy  
To je biková  adrenalinová  moderovaná show, které jsme se zúčastnili v pátek 15. 11. Do školy k nám 
přijeli dva sympatičtí mladíci a ve velké tělocvičně s dětmi probrali zásady bezpečného chování 
v silničním provozu, správné vybavení jízdního kola, správné oblečení, ale i dopravní značky a 
dopravní předpisy. Kromě toho jsme byli svědky úžasných výkonů na cyklotrialových kolech a 
na jednokolce.  

    

 
Podzim v prvních třídách  
Nastalý podzim si prvňáci připomínají v hodinách výtvarné výchovy (barvy), pracovních činností 
(obrázky z listů) i prvouky (zavařili jsme podzim). Po podzimních prázdninách ve čtvrtek 31. 10. za 
námi přijela pracovnice Ekocentra PALETA z Chrudimi a pracovala s dětmi v programu na téma 
„Podzim“. Děti si tak společně zopakovaly, co se děje v přírodě, ochutnaly „Babiččin čaj“, nalepily si 
barevné lístky na paletky a upekly brambory v popelu. 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/367-abeceda-penez-2
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/365-vzpoura-urazum
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/364-ridewheel-zpatky-do-skoly
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/362-podzim-v-prvnich-tridach
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/2_abeceda_penez/2_abeceda_penez_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/2_abeceda_penez/2_abeceda_penez_04.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/2_abeceda_penez/2_abeceda_penez_05.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/2_abeceda_penez/2_abeceda_penez_06.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/vzpoura_urazum/vzpoura_urazum_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/vzpoura_urazum/vzpoura_urazum_04.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/vzpoura_urazum/vzpoura_urazum_11.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/vzpoura_urazum/vzpoura_urazum_14.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/ride_wheel/ride_wheel_07.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/ride_wheel/ride_wheel_10.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/ride_wheel/ride_wheel_22.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/ride_wheel/ride_wheel_34.jpg
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Beseda s nevidomým lektorem  
V úterý 1. října se žáci čtvrtých ročníků setkali s nevidomým lektorem 
a tyflografem panem Lukášem Tremlem. Setkání zprostředkovala 
paní Radka Zelenková.  
Hned první pokyn pana lektora, že zrušíme pro tentokrát pravidlo 
o hlášení se o slovo rukou, přijali žáci s nadšením. Strávili jsme dvě 
smysluplné hodiny živým rozhovorem na téma, jak můžeme prospět 
nevidomému nebo slabozrakému člověku při přecházení vozovky a 
přitom ho příliš naší pomocí nevyděsit. Dověděli jsme se, jak se 
rozlišují základní zrakové vady a dokonce jsme si pomocí speciálních 
brýlí mohli vyzkoušet, jak takový člověk vnímá svět. Zkoušeli jsme 
psát poslepu do speciální tabulky, hmatem hledali slepecký text, 
seznámili se s technickým zázrakem "mluvící krabičkou". Víme, jak 
poslepu zalít horkou vodou čaj i kolik audio knih si můžeme "přečíst" 
sluchem. Možná by nám jeden život sotva stačil. Nezbývá než si přát, 

aby se každý, kdo to potřebuje, dokázal se svým postižením takto vyrovnat. 
 
Abeceda peněz  
Naše třída 4.B se zapojila do projektu Abeceda peněz. Jde o program České spořitelny na podporu 
finanční gramotnosti dětí. 
Žáci v programu vymyslí svůj vlastní podnikatelský plán a ten následně zrealizují. Podnikatelským 
plánem může být cokoliv, co dětem představivost dovolí - pečení perníčků, koláčů, pletení náramků, 
vytváření drobných dárků. Je třeba rozpoznat tu správnou příležitost a uskutečnit ji. Třída od České 
spořitelny obdrží počáteční kapitál 3000Kč, který po uskutečnění jarmarku musí vrátit. Na jarmarku, 
který se uskuteční pro naši třídu 9.12. odpoledne v ČS Přelouč, budou žáci výrobky prodávat. Výdělek 
z akce může třída využít dle libosti: na zaplacení společného výletu, darovat na dobročinné účely, atd. 
Naše třída 4.B dne 24.9. 2019 navštívila pobočku ČS v Přelouči. Seznámili jsme se s prostředím banky, 
počítali jsme peníze, vybírali peníze kartou z bankomatu a dověděli jsme se mnoho zajímavého 
z oblasti finanční gramotnosti. 

    

Nyní nás čeká hodně práce při tvorbě výrobků. Děkujeme předem rodičům, kteří nám budou 
nápomocni a poskytnou nám podporu při vymýšlení nápadů i praktickou pomoc. 
 

Sport 
Vánoční turnaj v dodgeballu  
Dne 16. 12. proběhl v malé tělocvičně druhý ročník vánočního turnaje v dodgeballu smíšených 
družstev (dodgeball = americká vybíjená). Turnaj byl určen pro žáky druhého stupně a zúčastnily se 
ho 4 smíšené týmy. Vítězem se stal tým chlapců 7.A, s hráčkou z 9.A. Druhé místo obsadilo smíšené 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/354-beseda-s-nevidomym-lektorem
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/350-abeceda-penez
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/sport/382-vanocni-turnaj-v-dodgeballu
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/podzim_ekocentrum_paleta/podzim_03.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/podzim_ekocentrum_paleta/podzim_10.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/podzim_ekocentrum_paleta/podzim_ekocentrum_paleta_08.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/podzim_ekocentrum_paleta/podzim_ekocentrum_paleta_25.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/4B_abeceda_penez/abeceda_penez_007.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/4B_abeceda_penez/abeceda_penez_009.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/4B_abeceda_penez/abeceda_penez_014.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/4B_abeceda_penez/abeceda_penez_020.jpg
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družstvo 8. tříd. Třetí místo získal tým z 9. třídy. Statečně bojovaly i dívky ze 7. třídy doplněné 
o jednoho spolužáka. 
Turnaj probíhal na opravdu vysoké úrovni, děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit na příště. 
 
Mikulášský šplh Řečany nad Labem  
V pátek 6. 12. 2019 proběhl na škole ZŠ Řečany nad Labem již jubilejní dvacátý ročník „ Turnaje 
ve vánočním šplhu“, který je určen pro žáky 1. stupně. Soutěžící od 1. do 5. třídy šplhali na tyči, 
chlapci a dívky v samostatné kategorii. Během dopoledne byl navíc připraven doprovodný program 
pro všechny, kteří čekali, až na ně přijde řada. Naše škola suverénně ovládla kategorii „Chlapci 
1. třída“, ve které žáci z 1.B obsadili první tři místa. 
 
První ročníky opět „v pohybu“  
V pátek, 29. 11. 2019, se žáci 1.A i 1. B zúčastnili ukázkové hodiny vedené profesionálními trenéry 
z projektu“ Škola v pohybu“, který je pod záštitou Fotbalové asociace České republiky. Škola v pohybu 
je projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách. 
Žáci byli rozděleni do dvou skupin a během hodiny se všechny děti „rozpohybovaly“. Během 
ukázkové hodiny si trenéři pro děti připravili několik aktivit s míči, vytyčovacími metami, lanem či 
překážkami v podobě švédských beden. Veškeré činnosti byly zaměřené na všeobecnou pohybovou 
průpravu dětí, kde hlavním záměrem bylo, aby se děti pohybem bavily, což se povedlo na 100 %. 

    

 
Okrskové kolo ve florbalu II. stupeň v Přelouči.  
Ve čtvrtek, 28. 11. 2019, se konalo okrskové kolo florbalu chlapců 8. – 9. tříd. Bohužel naši borci 
neobhájili loňské prvenství a skončili na nepostupovém 4. místě. Náš tým byl sestaven převážně 
z žáků 6.-8. třídy, proto můžeme s napětím očekávat budoucí úspěchy.  
 

Soutěže  
Agyslingua  
Dne 10. prosince 2019 proběhl již 10. ročník soutěže v anglickém jazyce Agyslingua, kterou každý rok 
pořádá Anglické gymnázium v Pardubicích. Letošního jubilejního ročníku se zúčastnili vítězové 
školního kola – Ondřej Kocourek v kategorii A2 a Eva Nevečeřalová v kategorii B1. 
Konkurence byla vskutku veliká, soutěžili žáci z 35 základních škol a víceletých gymnázií pardubického 
kraje. Naši žáci se ani v tomto mumraji neztratili a podali pěkný výkon. Všem zúčastněným tímto patří 
veliké díky. 
Těšíme se na další ročník! 

    

 
Šachový turnaj  
V pondělí 2. 12. 2019 se žáci ZŠ Choltice účastnili Šachové přeboru v Pardubicích na krajském úřadě 
v sále Jana Kašpara. Za první tým hráli žáci: Prokop Horák, Václav Horák, Vanessa Wohlmuthová a 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/sport/376-mikulassky-splh-recany-nad-labem
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/sport/375-prvni-rocniky-opet-v-pohybu
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/sport/374-okrskove-kolo-ve-florbalu-ii-stupen-v-prelouci
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/souteze/380-agyslingua
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/souteze/372-sachovy-turnaj
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/skola_v_pohybu/skola_v_pohybu_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/skola_v_pohybu/skola_v_pohybu_05.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/skola_v_pohybu/skola_v_pohybu_10.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/skola_v_pohybu/skola_v_pohybu_18.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/agyslingua/agyslingua_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/agyslingua/agyslingua_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/agyslingua/agyslingua_03.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/agyslingua/agyslingua_04.jpg
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Martin Chudomský. V druhém týmu byli žáci: Jan Kopřiva, Luboš Hromádka, Tomáš Joska a Eduard 
Loužil. Obě družstva si vedla velmi dobře. Ve velké konkurenci šestnácti družstev skončil první tým 
na krásném pátem místě a druhým tým na místě jedenáctém. 

    

 
Hledáme mladého grafika Pardubického kraje  
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč vyhlásila v říjnu 1. ročník soutěže: Hledáme mladého 
grafika Pardubického kraje. Záštitu nad soutěží převzal Ing. Bohumil Bernášek, člen Rady 
Pardubického kraje zodpovědný za školství. 
Žáci měli za úkol vytvořit výtvarné dílo na téma: „Život v síti“. Byly osloveny všechny školy 
v Pardubickém kraji. Do soutěže se přihlásilo 120 žáků se svými výtvory, nakonec komise hodnotila 
kolem 80 prací. Z naší školy se do soutěže přihlásilo 6 žáků z 8. a 9. třídy. 
12. listopadu 2019 jsme se zúčastnili slavnostního vyhodnocení celé soutěže, které probíhalo 
v tělocvičně Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč za přítomnosti představitelů kraje, města a 
samozřejmě školy. 
Velké gratulace patří: Gizové Simoně z 8.B a Kolářové Elišce z 9.A, které byly oceněny mezi 
20 nejlepšími grafiky Pardubického kraje. Děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho dalších 
úspěchů. 

    

 
Ležácké veršování  
Již šestý ročník celorepublikové přehlídky mladých recitátorů Ležácké veršování proběhl ve čtvrtek 
7.11. 2019 v památníku pietního území Ležáky. Recitační soutěž se pořádá u příležitosti Dne 
válečných veteránů a má též připomínat tragický osud Lidic a Ležáků. Hlavním cílem je ale setkání 
v přátelské atmosféře, podpora kladného vztahu k literatuře a mateřskému jazyku a inspirace výkony 
ostatních soutěžících i profesionálních herců, kteří každoročně zasednou v porotě. Naše škola letos 
vyslala 4 odvážlivce - Simonu Gizovou, Nelu Kolářovou, Adama Vejnara a Matěje Mládka. Ve velké 
konkurenci obstáli se ctí a Matěj dokonce obdržel zvláštní cenu poroty. Moc gratulujeme a všem 
děkujeme za reprezentaci školy. 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/souteze/369-hledame-mladeho-grafika-pardubickeho-kraje
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/souteze/360-lezacke-versovani
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/sachovy_turnaj/sachovy_turnaj_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/sachovy_turnaj/sachovy_turnaj_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/sachovy_turnaj/sachovy_turnaj_03.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/sachovy_turnaj/sachovy_turnaj_04.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/grafik_vv_soutez/grafik_vv_soutez_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/grafik_vv_soutez/grafik_vv_soutez_12.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/grafik_vv_soutez/grafik_vv_soutez_21.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/grafik_vv_soutez/grafik_vv_soutez_26.jpg
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Škola a veřejnost  
Jarmark 4.B naší školy v ČS v Přelouči  
Dne 9.12. 2019 vyvrcholilo naše tříměsíční úsilí v rámci projektu Abeceda peněz pořádaného ČS. 
Jarmark jsme si náležitě užili a za utržené peníze uskutečníme naše školní výlety. Už se těšíme. 

    

 
Jak jsme žili v Československu  
27.9.2019 v Pardubického deníku se v seriálu Jak jsme žili 
v Československu vyšel článek o historii vzdělávání a 
Základní školy v Cholticích. 
https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/z-historie-
cholticke-skoly-20190929.html 
Jak jsme žili v Československu - ZŠ Choltice (.pdf) 
Jak jsme žili v Československu - ZŠ Choltice II (.pdf) 

http://www.zscholtice.cz/images/z-historie-skoly-v-cholticich.jpg
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skola-a-verejnost/379-jarmark-4-b-nasi-skoly-v-cs-v-prelouci
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skola-a-verejnost/351-jak-jsme-zili-v-ceskoslovensku
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/lezacke_versovani/lezacke_versovani_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/lezacke_versovani/lezacke_versovani_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/lezacke_versovani/lezacke_versovani_03.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/lezacke_versovani/lezacke_versovani_04.jpg
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http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/detsky_jarmark/detsky_jarmark_34.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/detsky_jarmark/detsky_jarmark_37.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/detsky_jarmark/detsky_jarmark_41.jpg
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Fotografování prvňáčků  
Stejně jako každý rok, i v letošním roce proběhlo v září 2019 fotografování prvňáčků do MF Dnes. 

  

 
  

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skola-a-verejnost/356-fotografovani-prvnacku-2019
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/1A.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2019_2020/1B.jpg
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Fotografie našich prvních tříd vyšly i v Pardubickém deníku 16.10.2019 
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Doba koronavirová 
Pokyn ředitelky školy k provozu školy v souvislosti s přítomností žáků ve škole 
 
Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy v souvislosti s přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole 
(od 11.5.2020 do 7.6.2020). 
 
I. Výklad pojmů 
a) opatření MŠMT – dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE 

ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydaný MŠMT  
b) skupinová výuka – výuka od 11. 5. 2020 za přítomnosti žáků ve škole 
c) rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky  
d) prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako 

příloha opatření MŠMT 
e) bezpečná vzdálenost - vzdálenost osob 2m (minimálně 1,5 m) 
 
II. Organizace skupinové výuky 
a) Skupinové výuky se mohou zúčastnit pouze žáci, které zákonní zástupci přihlásili vedení školy 

do 7. 5. 2020. 
b) Podmínkou vstupu do objektu školy a účast na skupinové výuce je předání prohlášení 

o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Bez předání 
tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude žák do objektu školy 
vpuštěn. 

c) Žák pro skupinovou výuku musí být vybaven denně minimálně 2 kusy roušek s 2 ks sáčků 
z neprodyšného materiálu. 

d) Žák může být uvolněn/omluven ze skupinové výuky na základě písemné omluvy zákonného 
zástupce. Uvolnění se vztahuje na celý výukový den. Pozdější příchod na skupinovou výuku nebo 
odchod před ukončením skupinové výuky není možný. 

e) Žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích 
cest), nesmí do školy vstoupit. 

f) Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 
místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité 
vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.  

g) Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka 
nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. 

 
III.  Pohyb po škole, urční místností WC, prostorů pro přesun 
a) Pro skupinu 9.A  - příprava na přijímací zkoušky je výukovou místností učebna přírodopisu, WC 

určené pro žáky této skupiny A je umístěné u tělocvičen, pro přesun používají žáci levou část 
chodby, pro přezutí své šatny. 

b) Žáci zařazení do této skupiny se shromažďují před školou. Na pokyn pověřeného pedagogického 
zaměstnance se přesunou do šatny v 8:00, hned u vchodu si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává 
pedagogický zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.  

c) Při přesunech skupin žáků, pohybu na chodbách, návštěvě WC či společných prostor je nutné 
minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.  

d) Při přesunech ve společných prostorách školy, návštěvě WC musí žáci i zaměstnanci používat 
roušky. 

e) Dodržování bezpečné vzdálenosti i používání roušky platí i při pohybu ve venkovních prostorech 
školy. 
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IV. Pobyt ve třídě 
a) V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován 

rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové 
práci), musí se roušky nosit i ve třídě. O nošení nebo nenošení roušky rozhoduje pedagogický 
zaměstnanec. 

b) Pokud si žáci roušku odloží, musí ji uložit do čistého sáčku. Při výměně roušek se musí požitá 
rouška uložit do sáčku a tento uzavřít (např. zavázat, uzel apod.) 

c) V průběhu pobytu ve třídě organizuje pedagogický zaměstnanec větrání. Podle venkovních 
podmínek průběžně nebo minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut. 

d) Po každém vzdělávacím bloku, opuštění třídy, před konzumací potravin si žáci umyjí ruce, popř. 
podle pokynů pedagogického zaměstnance i vydezinfikují. 
 

V. Povinnosti žáků 
a) Dodržovat pokyny pedagogických zaměstnanců i ostatních zaměstnanců školy. 
b) Mít k dispozici minimálně 2 ks roušek denně. 
c) Nosit ve vnitřních i venkovních prostorech školy roušku. Výjimku povoluje pedagogický 

zaměstnanec. 
d) Dodržovat bezpečnou vzdálenost od žáků ostatních skupin a dalších osob. 
e) Pohybovat se pouze v prostorech určených pro skupinu, do které je žák zařazen. 
f) Nezdržovat se ve společných prostorách školy a WC po delší dobu. 
g) Žákům je zakázáno: 

 kontaktovat a setkávat se s žáky jiných skupin ve vnitřních i venkovních prostorách školy  

 shromažďovat se před příchodem do školy a při odchodu ze školy před školou 
h) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, 

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, 
resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

 
VI. Povinnosti zákonných zástupců 
a) Přihlásit žáka do výukové skupiny (oznámit vedení školy účast žáka) do 7. 5. 2020 
b) Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. 
c) Informovat neprodleně školu o onemocnění žáka zařazeného do skupinové výuky. 
d) Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 

19 
 

VII. Stravování 
Škola zajišťuje pro žáky školní stravování – vydávání obědů při zajištění zvláště uvedených pravidel – 
nejdříve od 25.5.2020 (dle počtu přihlášených a možnosti zajistit oddělení jednotlivých skupin).  

 
VIII. Povinnosti pedagogických zaměstnanců 
a) Provést poučení žáků skupiny 1. den v 1. hodině skupinové výuky. 
b) Organizovat shromáždění výukové skupiny před školou a kontrolovat plnění povinností žáků 

při shromažďování (dodržování vzdáleností, nošení roušek, shlukování žáků různých skupin. 
Pedagogický zaměstnanec musí být na místě shromáždění 15 minut před začátkem shromáždění. 

c) Organizovat a zajistit bezpečný přesun žáků z místa shromáždění do výukové místnosti. 
d) Zajistit dezinfekci rukou žáků nebo kontrolovat mytí rukou žáky v učebně  podle tohoto pokynu 

(začátek skupinové výuky, po návratu z ostatních prostor areálu školy apod.)  
e) Zajistit větrání výukové místnosti průběžně podle klimatických podmínek, minimálně 1 x za hodinu 

po dobu minimálně 5 minut. 
f) Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, dezinfekce rukou, 

papírových ručníků vynášení košů v průběhu výuky (pobytu výukové skupiny ve výukové 
místnosti) 

g) Dohlížet na dodržování tohoto pokynu žáky. 
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IX. Povinnosti při úklidu 
a) Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení WC - tekuté mýdlo v dávkovači, dezinfekční 

prostředek na ruce v dávkovači, papírové ručníky. 
b) Průběžně vynášet odpadkový koš na WC. 
c) Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou u hlavního vchodu. 
d) Provádět průběžně, nejméně 1x za den (ve dnech výuky) dezinfekci baterií, ovladačů splachování, 

sedátek na WC. 
e) Provádět průběžně, nejméně 1x za den (ve dnech výuky) dezinfekci míst ve společných prostorech 

škol, kterých se dotýkají osoby (kliky, madla apod.) 
f) Provádět 1x za den (ve dnech výuky) dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís a pisoárů na WC. 
g) Provádět nejméně 1x za den (ve dnech výuky) dezinfekci podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, 

klik, umývadel a ostatních ploch ve výukových místnostech. 
h) Vynášet nejméně 1x za den (ve dnech výuky) odpadkový koš z výukových učeben. 
i) Provádět nejméně 1x za den (ve dnech výuky) úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy 

včetně vynášení odpadkových košů. 
j) Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností. 
 
X. Omezení vstupu cizích osob do školy. 
   Vstup mají povolen:  
a) zaměstnanci a žáci školy (splňující podmínky pokynu ředitelky školy k provozu školy ze dne 

4.5.2020  
b) kontrolní orgány 
c) dodavatelé služeb zajišťující provoz školy  
d) zákonní zástupci, po předchozí domluvě s pedagogickým zaměstnancem nebo vedením školy 
 
V Cholticích 4.5.2020      Mgr. Iva Sedláčková 
             ředitelka školy 
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Dodatek č. 1 
Tento dodatek stanovuje provozní podmínky školy v souvislosti s přítomnosti žáků 1. stupně 
ve škole (od 25.5.2020 do 30.6.2020) 
 

1. přihlášení žáci jsou rozděleni do tří skupin (max. 15 žáků na skupinu) 
2. prostory: 

1. skupina = bude ve 3.A 
2. skupina = bude ve 4.B 
3. skupina = bude ve 2.A 

3. rozpis pedagogů: 
1. skupina:        Zuzana Vyhnálková 6:45 – 11:30, Lenka Jiřišťová 7:40 – 13:30 
2. skupina:  Jan Knap 6:45 – 11:30, Martina Sládková 7:40 – 13:30 
3. skupina:  Alice Vanišová 6:45 – 11:30, Regina Bornová 6:45 – 12:30 

Jan Brožek 11:15 – 16:00, Ilona Kubová 12:30 – 16:00 
Přesuny učitelů ani žáků mezi skupinami nejsou možné! 

4. příchod do školy – 1. den před školou bude vybíráno čestné prohlášení (bez tohoto 
čestného prohlášení nelze povolit vstup do školy), učitelé budou před školou od 7:00 (příjezd 
prvních autobusů) a organizovat příchod žáků a rozdělení do skupin, žáci si po vstupu 
vydezinfikují ruce, odejdou do šaten se přezout a poté do třídy. Skupiny neodchází najednou, 
ale až když je volný prostor. Škola začíná od 7:40. 
Srazové místo: 
1. skupina – u betonového pomníku 
2. skupina - lavička před vchodem 
3. skupina – před šatnami prvního stupně 

5. omlouvání – nejlépe ihned na telefon 734579105, popř. na papírku (i jiný odchod než předem 
nahlášený). Pokud žák nebude omluven do 3 dnů, je to důvod pro vyloučení ze skupiny.  

6. hygienické vybavení: na všech umyvadlech jsou tekutá i antibakteriální mýdla a jednorázové 
ubrousky, ve třídách jsou mýdla (+ anti-covid u učitele), bude prováděna průběžná dezinfekce 
prostor, po ukončení výuky celková dezinfekce a uklízení na mokro 

7. pobyt venku – skupiny mají rozpis, kdy budou venku, odpoledne pak budeme využívat co 
nejvíce školní dvůr v závislosti na počasí 
1. skupina – zadní část dvora 
2. skupina – dvůr u školy 
3. skupina – hřiště družiny 

8. žáci musí mít do školy 2 roušky a čistý sáček, o používání roušek ve třídě rozhoduje pedagog, 
mimo třídu ve společných prostorách musí nosit roušku vždy (toalety, chodby apod.), 
nenošení roušky je důvod k vyloučení ze skupiny, žáci dále mohou odložit roušku při jídle a 
pití (dají si ji do sáčku), po obědě si roušku vymění za čistou (popř. dle potřeby) 

9. online výuka bude v rámci možností probíhat i ve škole, k dispozici máme 5 tabletů 
na skupinu, mohou využívat i své mobily (pouze k výuce) – bude možnost připojení na školní 
wifi (dočasná), musí si nosit vlastní sluchátka 

10. žáci mají možnost chodit na obědy, před obědem si žáci musí řádně umýt a vydezinfikovat 
ruce, jídelna je rozdělena na dvě samostatné části, bude vydezinfikována po každé skupině, 
jídlo bude žákům 1. stupně roznášeno: 
1. skupina – 11:00,  
2. skupina – 11:15 
3. skupina – 12:00 
9. ročník – 11:30 

11. každou hodinu se bude alespoň 5 minut intenzivně větrat 
12. žáci budou plnit úkoly zadané jejich vyučujícími, sledovat online výuku, dělat další výukové 

aktivity, pobývat venku aj. 
13. žáci odcházejí v nahlášeném čase  
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14. rodiče nesmí vstupovat do školy 
15. žáci si přinesou: 

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (při prvním příchodu do školy) 

 vlastní pomůcky (penál, pravítko, kružítko, učebnice, sešity apod.), nesmí si 
mezi sebou nic půjčovat,  

 potřeby na plnění zadaných úkolů 

 čisté přezůvky  

 2 čisté roušky a čistý sáček 

 sluchátka k mobilu na online k výuce 
 
V Cholticích 21.5.2020     Mgr. Iva Sedláčková 
             ředitelka školy 
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Dodatek č.2 
Tento dodatek stanovuje provozní podmínky školy v souvislosti s přítomnosti žáků 2. stupně 
ve škole (od 8.6.2020 do 30.6.2020) 
 
Vláda schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých 
stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. V naší škole bude výuka ukončena 
k 26.6.2020 (29.-30.6. je naplánováno ředitelské volno). Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, 
přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda 
této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném 
režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických 
hodin. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz. (viz nařízení MŠMT) 
Vzhledem k nízkému zájmu žáků 2. stupně o přítomnost ve škole, budou přihlášení žáci rozděleni 
do skupin dle ročníků. Do školy přijdou jeden den v týdnu, a to podle následujícího rozpisu, budou 
v učebně přírodopisu: 
 

 
Ročník 

Pondělí 8. třída 

Úterý 7. třida 

Středa 6. třída 

Čtvrtek 
 Pátek 9. ročník 

 
Rozvrh pro daný ročník bude následující (předměty byly vybrány dle zájmu žáků): 
 

 7:50 – 8:35 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:35 – 11:20 11:25 – 12:10 

6. ročník Třídnická Matematika AJ ČJ Fyzika 

7. ročník AJ ČJ F/D  Třídnická Mat 

8. ročník Čj Matematika AJ Třídnická 
 9. ročník Čj Matematika Aj Třídnická 
  

Žák je povinen přinést hned první den podepsané čestné prohlášení a seznámení (viz příloha), bez 
tohoto dokumentu nebude žák vpuštěn do školy.  
 
Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:  

 Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující 
na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) 
a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020 – konzultace bude provádět 
jejich učitel daného předmětu (pokud by měli zájem o konzultace z ostatních předmětů, domluví 
se předem s daným vyučujícím přes Bakaláře) 

 Socializační aktivity 

 Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb 

 Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní 
přítomnosti žáků zůstaly ve škole.  

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. 
stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle 
konkrétních potřeb. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 
min. 1,2-2 metry, tyto rozestupy se dodržují i mimo třídu.  
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 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, 
po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, 
resp. k vyřazení žáka ze skupiny.  

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Zákonný zástupce je povinen omluvit 
nepřítomnost žáka (nejdéle do 3 dnů), a to přes Bakaláře vedení školy, mailem 
skola@zscholtice.cz nebo telefonicky (734579103, 724339112) 

 Další hygienická opatření jsou popsána ve zvláštním pokynu MŠMT a ředitelky školy. 
 
Organizace žáků 2. stupně: 

1. příchod do školy v 7:40 – 7:50 
2. 1. den před školou bude vybíráno čestné prohlášení (bez tohoto čestného prohlášení nelze 

povolit vstup do školy) 
3. žáci si po vstupu vydezinfikují ruce, odejdou do šaten se přezout (přinesou si čisté 

přezůvky!!!) a poté do třídy.  
4. hygienické vybavení: na všech umyvadlech jsou tekutá i antibakteriální mýdla a jednorázové 

ubrousky, ve třídách jsou mýdla (+ anti-covid u učitele), bude prováděna průběžná dezinfekce 
prostor, po ukončení výuky celková dezinfekce a uklízení na mokro 

5. žáci musí mít do školy 2 roušky a čistý sáček, o používání roušek ve třídě rozhoduje pedagog, 
mimo třídu ve společných prostorách musí nosit roušku vždy (toalety, chodby apod.), 
nenošení roušky je důvod k vyloučení ze skupiny, žáci dále mohou odložit roušku při jídle a 
pití (dají si ji do sáčku),  

6. žáci mají možnost chodit v den, kdy jsou ve škole, na obědy, před obědem si žáci musí řádně 
umýt a vydezinfikovat ruce, jídelna je rozdělena na dvě samostatné části, bude 
vydezinfikována po každé skupině, jídlo bude žákům roznášeno, je třeba se předem přihlásit 
přes www.strava.cz 

7. každou hodinu se bude alespoň 5 minut intenzivně větrat 
8. rodiče nesmí vstupovat do školy 
9. žáci si přinesou: 

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (při prvním příchodu do školy) 

 vlastní pomůcky (penál, pravítko, kružítko, učebnice, sešity apod.), nesmí si mezi 
sebou nic půjčovat,  

 učebnice, PS, sešity a vypracované úkoly z daných předmětů, budou mít možnost 
konzultovat látku, které nerozumí apod. 

 čisté přezůvky  

 2 čisté roušky a čistý sáček 
10. žáci odcházejí samostatně domů po ukončení rozvrhu 
 
 

V Cholticích 4.6.2020       Mgr. Iva Sedláčková 
                     ředitelka školy 
  

mailto:skola@zscholtice.cz
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Dodatek č. 3 
Tento dodatek stanovuje provozní podmínky školy v souvislosti s přítomnosti žáků ve škole za 
účelem převzetí vysvědčení (od 22.6.2020 do 30.6.2020) 
Organizace předání vysvědčení:  
Vysvědčení bude žákům předáno 26.6.2020 od 7:40, za hezkého počasí proběhne rozdání vysvědčení 
venku (na dvoře a před školou) ve skupinách podle tříd. Pokud bude pršet, předání proběhne 
v kmenových třídách. Žáci musí přinést podepsané čestné prohlášení (ke stažení je na webových 
stránkách školy, v Bakalářích, k vyzvednutí je i vytištěné v aule školy). Po předání vysvědčení žáky jako 
třídu vyfotíme a budou moci jít domů. Dne 29.-30.6. mají žáci ředitelské volno. 
Od 10:00 pak proběhne slavnostní předání vysvědčení a pamětních listů vycházejícím žákům 
u platanu na zámku (v případě špatného počasí v zámecké kapli). 
 
V Cholticích 22.6.2020 
        Iva Sedláčková 
        ředitelka školy 
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Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, 11.3.2020
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