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Výroční zpráva byla zpracována podle §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 7 ods.1 a odst. 2 vyhlášky 
MŠMT 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 
hodnocení školy. 
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1. Základní údaje o škole 
Název:     Základní škola Choltice, okres Pardubice 
Sídlo:    Lipoltická 245, 533 61 Choltice 
IČO:    60157046 
Statutární zástupce:  Mgr. Iva Sedláčková 
Telefon:    466 972 176 
e-mail, web:   zs.choltice@volny.cz, www.zscholtice.cz 
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 30.9.2017:  274 žáků  
Počet tříd:   13 
Školská rada k 1.9.2017:  Ing. Ilona Fialová - předsedkyně 
    Mgr. Iva Benešová 
    Mgr. Olga Havlíková 
    Eva Kolářová 
    Mgr. Eva Nevečeřalová 
    Jiří Zelenka 
Školská rada k 1.1.2018: 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 byly žákům nabídnuty volitelné předměty: 
 
AjgH  Anglická gramatika hrou 
Zdr  Zdravověda 
LDv  Literárně dramatická výchova 
Sph  Sportovní hry 
CvHp  Cvičení z hlavních předmětů 

PkD  Právo pro každý den 
ZRaI  Základy robotiky a informatiky 
HiS  Historický seminář 
LjS  Literární a jazykový seminář

 
3. Personální zabezpečení školy 
Ředitelka školy:   Mgr. Iva Sedláčková 
Zástupkyně ředitelky:   Mgr. Vlasta Jozífová 
Hospodářka:   p. Jindřiška Frýdová 
Výchovná poradkyně:   Mgr. Alena Machová (1. stupeň) 

Mgr. Božena Špilínková (2. stupeň) 
Asistentky pedagoga:   Regina Bornová, Bc. Martina Sládková, Markéta Zářecká,  

Bc. Petra Těšitelová 
Školní asistent:   Klára Chudomelová 
Třídní učitelé:     
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I.A  Mgr. Vítězslava Stodolová 
I.B  Mgr. Lenka Nešetřilová 
II.A  Mgr. Ivana Benešová 
II.B  Mgr. Zuzana Bílková          
III.A  Mgr. Marie Brožová 
III.B   Mgr. Tereza Štědroňová 
IV.A          Mgr. Dagmar Zálabská 
IV.B           Mgr. Daniela Čepčářová 
V.A          Mgr. Ivana Koubková 
VI.A        Mgr. Soňa Blažková 
VII.A        Mgr. Alena Machová 
VIII.A        Mgr. Eva Nevečeřalová 
IX.A       Mgr. Hana Ošlejšková 
Učitelé bez třídnictví:   Ing. Jan Brožek, Mgr. Božena Špilínková, Mgr. Johana Sara Tichá, 

Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS. 
Školní družina:    Markéta Zářecká (vedoucí vychovatelka)   

Regina Bornová, Mgr. Daniela Čepčářová, Mgr. Ivana Koubková, Bc. 
Martina Sládková 

Školní jídelna:     Jana Augustinová (vedoucí školní jídelny) 
Josef Raba, Lenka Škoudlínová, Miluše Jirásková 

Školník:   Tomáš Vyhnálek 
Úklid:                    Olga Fofoňková, Barbora Kolářová, Hana Kuchaříková, Ivana Zelená 
 
Změny v personálním obsazení školy ve školním roce 2017/2018: 

- Mgr. Koubková Ivana, učitelka 2. st., 01.08.17 – 31.07.18 
- Ing. Brožek Jan, učitel 2. st., 22.08.17  - dosud 
- Raba Josef, kuchař, 28.08.17 – dosud 
- Chudomelová Klára, školní asistent (hrazeno z EU), 01.09.17 – dosud 
- Mgr. Čermáková  Jaroslava, pedagogická intervence, 11.09.17 – 30.06.17 
- Bc. Těšitelová Petra, asistentka pedagoga, 06.10.17 – dosud 
- Fofoňková Olga, úklid, po třiceti letech ukončení PP k 31.10.17 
- Kratochvíl Josef, školník – zástup za nemoc, 25.01.18 – 23.03.18 
- Mgr. Tichá Johana Sara, učitelka 1. st., od 7/18 mateřská dovolená 

 
4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 

Dne 6.4.2017 proběhl zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019. Děti byly v doprovodu rodičů 
uvítány u vchodu pohádkovými postavami, které je potom provázely po škole. Záměrem bylo, aby se 
děti seznámily se školou a zároveň splnily drobné sportovní, poznávací i seznamovací úkoly. Měly 
možnost podívat se do tělocvičny, učebny přírodopisu, počítačové učebny i kmenových tříd. Po této 
procházce absolvovali budoucí prvňáčci vlastní zápis. Za své výkony byli odměněni drobnými dárky.  

K zápisu přišlo 49 žáků, z toho 30 chlapců a 19 dívek. Z toho po odkladu 7 žáků. Do první třídy 

bylo přijato celkem 37 žáků, z toho 22 chlapců a 15 dívek. Odklad byl povolen 12 žákům, 8 chlapcům 

a 4 dívkám. Vzhledem k počtu žáků budou ve školním roce otevřeny dvě první třídy. 

  
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 2017/2018: 

Mgr. Zuzana Bílková – metodik prevence 

Mgr. Božena Špilínková – výchovný poradce pro 2. stupeň, metodik prevence 
Mgr. Alena Machová – výchovný poradce pro 1. stupeň 

 

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)  
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 zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, 
rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.  

 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. 



 Výroční zpráva Základní školy Choltice, okres Pardubice za školní rok 2017/2018  

20 
 

Nabídka různých preventivních programů ze strany pedopsychologických poraden, 
občanských sdružení apod. je sice rozsáhlá, ale měla by sloužit pouze v počátcích realizace 
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. 

 

Přednášky a besedy: 

 Besedy s Městskou policií Přelouč – 1. - 9. tř. - proběhly dle rozpisu 

 Společnost Procter – Gamble poskytla balíčky pro dívky 7. ročníku – projekt „Čas proměn“ 

 Žáci 9. ročníku absolvovali besedu v protidrogovém centru DROPIN v Praze 

 Pro žáky 2. stupně byl určen protidrogový pořad „Memento“ 

 Se žáky 8. ročníku besedovala na téma nebezpečí drog paní učitelka Koubková 

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

Mgr. Božena Špilínková  výchovná poradkyně pro 2. stupeň 
Mgr. Alena Machová  výchovná poradkyně pro 1. stupeň 
Regina Bornová   asistentka pedagoga u žáka 7.A třídy                           
Markéta Zářecká  asistentka pedagoga u žáka 5.A třídy 
Martina Sládková  asistentka pedagoga u žáka 2.B třídy 
Petra Těšitelová  asistentka pedagoga u žákyně 1.B třídy 
Mgr. Daniela Čepčářová pedagogická intervence žáků 1. stupně 
Mgr. Eva Nevečeřalová  pedagogická intervence u žáků 1. i 2. stupně 
Mgr. Marie Brožová  předmět speciálně-pedagogické péče  
Mgr. Božena Špilínková  předmět speciálně-pedagogické péče  

 
Do školy dojížděla jedenkrát za měsíc Mgr. Ivana Němcová, zastávala funkci školního psychologa, je 
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pracovnicí PPP v Pardubicích. 
 
Hodnocení práce dyslektických asistentek a integrovaní žáci 

Ve školním roce 2017 - 2018 bylo zařazeno do integrace 23 žáků 1. stupně a 23 žáků 
2. stupně, celkem 46 žáků. Žáci pracovali s dyslektickými asistentkami v rámci hodin: Předmět 
speciálně-pedagogické péče a Pedagogická intervence.   

Žáci 1.B, 2.B, 5.A. a 7.A. třídy pracovali s pomocí asistentek pedagoga. Integrace žáka 1.B a 
2.B je zajištěna PPP Pardubice, integrace žáka 5.A třídy je zajištěna s SPC Svítání (Mgr. Jirásková) a 
integrace žáka 7.A třídy je zajištěna SPC Moravská Třebová (Mgr. Kostka).  

Patnáct žáků se vzdělávalo dle individuálního vzdělávacího plánu.  
Všem integrovaným žákům byla věnována individuální péče ve všech vyučovacích hodinách. 

V průběhu roku se počet integrovaných žáků měnil. Do PPP v Pardubicích bylo zasláno 22 žádostí o 
vyšetření. 
 
Spolupráce s PPP 

Po celý školní rok probíhala spolupráce s PPP v Pardubicích a střediskem v Přelouči. Rodiče 
s žáky měli možnost jedenkrát měsíčně navštívit a konzultovat své problémy se školní psycholožkou 
Mgr. Ivanou Němcovou (zaměstnanec pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích).  
 
Spolupráce s odborem sociálně právní ochrany dětí 

Ve školním roce jsme požádali o spolupráci sociální kurátorku z OSPOD Přelouč,  ohledně 
chování a rodinného prostředí dvou žáků (z 1.A, 4.A ). Tři žáci navštěvovali ambulantně SVP Pyramida 
v Pardubicích (1.A, 4.A,7.A). 
 
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, 
max. počet přihlášek letos byl 2.  

V listopadu 2017 navštívili žáci 8. a 9. tříd burzu Schola Bohemia v Pardubicích. Zde žáci získali 
podrobné informace z oblasti středního školství. 

Dne 23.11.2017 se zúčastnili  2 žáci soutěže zručnosti a dovednosti ve SOU technickém 
v Přelouči. 

V lednu mohli žáci navštívit Dny otevřených dveří určitých škol, které je zajímaly.    
Žáci 8. a 9. třídy navštívili Úřad práce v Přelouči ohledně volby povolání – následný vhodný 

výběr střední školy.  
Zúčastnili jsme se akce Zdravohrátky na SŠ zdravotnické v Pardubicích – žákyně 9. třídy (velmi 

kladně hodnoceno). A 8. třída se zúčastnila akce Technohrátky na SŠ potravinářské v Pardubicích.  
 

Letos bylo možné podat na SŠ 2 přihlášky. Ty byly vyplněny na PC v programu Bakalář, rodiče 
potvrdili podpisem  a sami si zajistili doručení na příslušné SŠ do 1.3.2018. Rodičům žáků byly vydány 
zápisové lístky. Žáci se zúčastnili přijímacích zkoušek na SŠ 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. 
Přihlášky na SŠ a SOU  si podávalo  21 žáků, 4 žáci na víceleté gymnázium. Školu opouští  

k 30. 6. 2018 - 25 žáků, z toho 1 žák z 8. třídy a 4 žáci z 5. třídy. 
V rámci volby povolání proběhly exkurze: 

Pro 8. třídu - návštěva výrobního družstva Cyklos Choltice  
Pro 9. třídu – návštěva ČNB v Praze – 8. 3. 2018     
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
Další vzdělávání pracovníků školy se řídí plánem, který je součástí celoročního plánu činnosti 

školy. Ten vymezuje podmínky, za kterých je vzdělávání zajišťováno. Důraz je kladen na rovnou 
příležitost a zákaz diskriminace, potřeby školy s ohledem na finanční možnosti, získávání kvalifikace 
potřebné pro výkon povolání nebo pracovního zařazení (vedoucí pracovníci, výchovný poradce, 
koordinátor ICT, preventista atd.). 

Průběžně probíhalo vzdělávání k prohloubení odborné kvalifikace se zaměřením na nové 
poznatky z oblasti obecné pedagogiky, školní psychologie, teorie výchovy, didaktiky, jazykové výuky, 
výuky přírodovědných oborů, BOZP, PO, práce s ICT a další školení vyplývající z pracovně právních 
vztahů.  
 
Přehled vzdělávacích aktivit jednotlivých pracovníků školy a vzdělávací instituce zajišťující akci: 
V tomto školním roce proběhlo několik školení pro pracovníky školy přímo v budově školy: 

 Právo na dětství - setkání OSPOD a škol, Pavla Vitáčková, ZŠ Choltice, 29.1.2018 

 První pomoc standart, ZŠ Choltice, ČČK, 7.3.2018 

 Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka s SVP pro pedagogy, Mgr. Petr Došek, ZŠ Choltice, 
30.8.2018 

 Metodický seminář e-Twinning pro začátečníky, Pavla Šabatková, ZŠ Choltice, 5.12.2017 – pro 
jazykáře 

 
Iva Sedláčková (ředitelka školy) 

 Oxford Professional Development , OUP,  Hradec Králové, 12.10.2017 

 Smart point Krouna 2017, Mgr. Josef Kyncl, Krouna, 7.11.2017 

 Problematika GDPR v oblasti školství, Petra Nováková, Pardubice, 20.11.2017 

 Mentoring, PhDr. Libor Kyncl, Pardubice, 29.11.-23.1.2018 

 Porada ředitelů základních a mateřských škol,  Jezerka, 28.-29.11.2017 

 Zákoník práce ve školské praxi, PhDr. et Mgr. Jiří Valenta, Pardubice, 27.11.2017 

 Metodický seminář e-Twinning pro začátečníky, Pavla Šabatková, Choltice, 5.12.2017 

 GDPR srozumitelně a prakticky, p. Štoček,Pardubice,8.3.2018 

 Dilemata komunikace "inkluzivní" školy s rodiči a dilemata komunikace rodiče s "inkluzivní" 
školou, PaeDr.  Zdenka Šándorová Ph.D., Mgr. Iva Bandžuchová, Pardubice, 7.3.2018 

 Teaching English: Upper Primary, Františka Lutterová, Hradec Králové, 23.4.2018 

 Poruchy chování u dětí - jak se "opravují"?, Mgr. Petr Dřínovský, Mgr. Daniel Janata, Pardubice, 
11.5.2018 

 Příprava občanů k obraně státu pro učitele, Ing. Vojtěch Chaura, Přelouč, 4.4.2018 

 Změna financování regionálního školství, Pardubice, 11.6.2018 
 
Mgr. Vlasta Jozífová (zástupkyně ředitelky školy)  

 Otázky a odpovědi při rozhodování ředitele školy ve správním řízení, Ing. RNDr. Eva Urbanová, 
CCV Pardubice, 6.10.2017 

 Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy, Mgr. Tomáš Zatloukal, Hradec 
Králové, 9.10.2017 

 Ochrana osobních údajů a GDPR, JUDr. Jiří ŽŮREK, Hradec Králové,27.11.2017 

 Metodický seminář eTwinning pro začátečníky, Pavla Šabatková, Pardubice, 5.12.2017 

 Podporujeme nadané děti pro budoucnost, T. Blumenstein, M. Sedláček, Pardubice, 14.5.2018 

 Změna financování regionálního školství, Pardubice, 11.6.2018 

 Didaktika matematiky, Pardubice, 13.6.2018, 20.6.2018 
 
Ing. Jan Brožek 

 Zaškolen a přezkoušen kvalifikací ve zvláštních případech § 11 vyhl. 50/ 78  Sb., Služba škole 
Pardubice, Pardubice, 4.10.2017 
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 Příprava občanů k obraně státu pro učitele základních škol, prap. Bc. Helena Řebíčková, 
Pardubice, 18.10.2017 

 
Mgr. Ivana Benešová (učitelka) 

 Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem, CCV, Pardubice, Pardubice, 2.2.2018 

 Metodický seminář e-Twinning pro začátečníky, Pavla Šabatková, Choltice, 5.12.2017 

Mgr. Zuzana Bílková (učitelka, metodik prevence) 

 Seminář pro školní metodiky prevence, PaedDr. Bc Jiří Knoll, Pardubice, 6.4.2018 

 Jednání s agresorem ve školním prostředí, Mgr. Jitka Vítková, Pardubice, 22.5.2018 
 
Mgr. Soňa Blažková (učitelka) 

 Metodický seminář e-Twinning pro začátečníky, Pavla Šabatková, Choltice, 5.12.2017 
 
Mgr. Daniela Čepčářová (učitelka) 

 Kurz reedukace SPU, CCV Pardubice, 6.11., 21.11., 4.12., 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 26.3. 

 Metodický seminář e-Twinning pro začátečníky, Pavla Šabatková, Choltice, 5.12.2017 
 
Mgr. Ivana Koubková 

 Metodický seminář e-Twinning pro začátečníky, Pavla Šabatková, Choltice, 5.12.2017 
 
Mgr. Alena Machová (učitelka, VP) 

 Cyklus seminářů pro třídní učitele ,,Dobrý třídní dobrá třída.", Mgr. Pavel Vácha, Ústí nad Orlicí, 
9.10.2017 

 Metodický seminář e-Twinning pro začátečníky, Pavla Šabatková, Choltice, 5.12.3017 

 Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole, Mgr. Lenka Ondráčková, Běleč nad Orlicí, 
26.4.2018 

 semináře VP 
 
Mgr. Nevečeřalová Eva (učitelka) 

 Cyklus seminářů pro učitele "Dobrá třídní, dobrý učitel, Mgr. Pavel Vácha, Ústí nad Orlicí, 
17.7.2017 

 Mentoring, PhDr. Libor Kyncl, Pardubice, 29.11.-23.1.2018 
 
Mgr. Hana Ošlejšková (učitelka) 

 Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje, Mgr. 
Miroslav Míkovec, Pardubice, 17.10.2017 

 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, NIDV, Pardubice, 9.11.2017 

 Metodický seminář eTwinning pro začátečníky,Pavla Šabatková, 5.12.2017 
 
Mgr. Vítězslava Stodolová (učitelka)  

 Mentoring, PhDr. Libor Kyncl, Pardubice, 29.11.-23.1.2018 

 Příprava občanů k obraně státu pro učitele, Ing. Vojtěch Chaura, Přelouč, 4.4.2018 
 
Mgr. Božena Špilínková (učitelka, VP) 

 Rozumíme penězům jednodenní seminář, Martin Ježek, 8.11.2017 

 Didaktika matematiky, Pardubice, 13.6.2018, 20.6.2018 

 semináře VP 
 
Mgr. Johana Sara Tichá (učitelka)  

 Metodický seminář eTwinning pro začátečníky,Pavla Šabatková, 5.12.2017 
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Mgr. Zuzana Vyhnálková (učitelka) 

 Dálkový průzkum Země - rozvoj nadání skrze mezioborová témata v přírodních vědách a vědách o 
Zemi, Mgr. Petr Petrás, Ph.D., Pardubice, 10.10.2017 

 Road show pro školy - Microsoft Inovative Educator Expres, Jan Demartini, Pardubice, 12.10.2017 

 Metodický seminář e-Twinning pro začátečníky, Pavla Šabatková, Choltice, 5.12.2017 

 Robotika jako nástroj pro rozvoj klíčových kompetencí, Mgr. Hana Hyksová, Pardubice, 5.4.2018 
 
Markéta Zářecká (vedoucí vychovatelka, asistentka pedagoga) 

 Smaltované vánoční hodiny, CCV Pardubice, Pardubice 

 Projekty v keramické dílně, Pardubice, 23.2.2018 

 Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka se SVP pro pedagogy, Choltice, 30.8.2018 
 
Jindřiška Frýdová (účetní, mzdová účetní, personalistka) 

 Školení Vema, Pardubice,  

 Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018, NIDV, 28.11.2017, Pardubice 

 Zaměstnanecké benefity 2018, jejich optimální nastavení a posouzení nejen pro dańové účely, 
časté chyby při ročním zúčtování, upozornění na novinky v oblasti daní z příjmů FO, ANAG 
Olomouc, 27.2.2018 

  První pomoc standart, Choltice, ČČK, 8.3.2018 
 

 
Jana Augustinová (vedoucí školní jídelny) 

 První pomoc standart, Choltice, ČČK, 8.3.2018 

 Aktuální informace pro činnost školních jídelen, legislativa školního stravování pro vedoucí školní 
jídelny a kuchařky, Hygienické minimum, Kadlecová, Pardubice, 13.3.2018 

 
Miluše Jirásková, Josef Raba, Lenka Škoudlínová (kuchyň) 

 Aktuální informace pro činnost školních jídelen, legislativa školního stravování pro vedoucí školní 
jídelny a kuchařky, Hygienické minimum, Kadlecová, Pardubice, 13.3.2018 

 
Tomáš Vyhnálek (školník) 

 Road show pro školy - Microsoft Inovative Educator Expres, Jana Demartini, Pardubice, 
12.10.2017 

 
Semináře, školení (placené) –  školní rok 2017/2018 

Provozní: 

- mzdové, účetní                                      4 961,-- 

- Bakalář – žákovská evidence              1 950,-- 

- školní jídelna                                           1 350,-- 

- vyhláška „50“                                       545,-- 

- školské zákony, legislativa                     4 430,-- 

- GDPR      3 619,- 

- školení první pomoci    4 000,-- 

Pedagogické: 

-  specif. poruchy učení                          4 400,-- 

- výchovné poradenství    2 100,-- 

- metodik prevence     1 500,-- 

- matematika     1 200,-- 
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EU – „Šablony“: 

specifika učení    10 300,-- 

mentoring    24 000,-- 

čtenářská gramotnost     2 313,-- 

didaktika matematiky     5 800,-- 

CELKEM                                                     72 468,-- Kč 

 
8. Kontrolní činnost ve školním roce 2017/2018 

Celkem bylo provedeno 33 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. 
 
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 
Mgr. Eva Nevečeřalová  vedoucí PK Český jazyk 
Markéta Zářecká  vedoucí vychovatelka školní družiny 
 
Další kontroly: 

Dne 5.2. a 9.4.2017 proběhla Prověrka BOZP, prevence rizik a  kontroly PO, p. Milan 
Plecháček.  
Kontrolní zjištění: bylo kontrolováno 15 oblastí, 
Zjištěné závady: osvětlení v některých učebnách neodpovídá požadavkům vyhl. č. 410/2005 Sb., chybí 
samostatné osvětlení tabulí – postupně vyměňováno dle finančních možností školy. 
Doporučení:  

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

 před začátkem školního roku zkontrolovat vybavení lékárniček, provést doplnění a likvidaci 
prošlého vybavení – bylo provedeno. 
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Na zadání zřizovatele proběhla finanční kontrola/audit hospodaření s veřejnými prostředky 
za rok 2017. 
Kontrolní zjištění:  bez závad 

Průběžně jsou podle celoročního plánu prováděny provozní revize (elektro, plyn, spotřebiče 
aj.). 
 Dne 7.6.2018 proběhla kontrolo KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích v prostorách 
školní jídelny (kontrolující Helena Křížová). Byla provedena kontrola odstranění závad z minulé 
kontroly – vše odstraněno. Při této kontrole byly zjištěny tyto závady: 
1. Dřevěné parapety u oken ve špatném stavu – během letních prázdnin byly vyměněny za nové, 

plné, udělané na míru 
2. Krytý zásobník na jednorázové prostředky na osušení rukou – byly objednány nové a 

přimontovány během letních prázdnin 
3. V prostoru určeném na hrubou přípravu zeleniny stojí velký kvalitní nerezový stůl, u škrabky 

brambor není v současné době potřeba – hrubá příprava zeleniny zde neprobíhá (brambory jsou 
odváženy na hrubou přípravu do prostoru k tomu určenému). 

4. Podlahová krytina v bramborárně bude nahrazenou novou, stejně tak keramické lišty u podlah – 
toto bude provedeno do konce února 2019 ve spolupráci se zřizovatelem 

5. Povrchy otopného tělesa – byly nově natřeny během letních prázdnin. 
Uvedené závady jsou odstraňovány v nejbližším možném termínu v závislosti na finančních a 

organizačních možnostech naší školy a zřizovatele.  

Dne 7.8.2018 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky 

vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
 
a) Hodnocení environmentální výchovy 
Základní dokumenty, z nichž vycházíme při realizaci environmentální výchovy, jsou:  

 Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělání,  

 výchově a osvětě ve školách a školských zařízení čj. 16745/2008F22.  

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

 Od školního roku 2007/08 F průřezové téma Environmentální výchova je povinnou součástí ŠVP. 

(Zákon 261/2004 Sb. školský zákon)  

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

znění pozdějších předpisů (školský zákon), za obecné cíle vzdělávání považuje mj. získání a 

uplatňování znalostí o životním prostřední a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného 

rozvoje.  

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

provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného 

rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a 

k úctě k životu ve všech jeho formách.  

 

Cíle EVVO  

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

následků a projevů jejich poškozování.  

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

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

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

 Uvědomit si postavení člověka ve společnosti – uznávání a dodržování vyšších hodnot, důraz na 

nekonzumní a duchovní stránky života.  

 Směřovat ke zdravému životnímu stylu a získat správné stravovací návyky směrem ke zdravé 

výživě.  

 Seznámit se s globálními ekologickými problémy a chápání souvislostí.  

 Rozvoj a využití komunikačních dovedností při řešení environmentálních problémů.  

 Naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje, uplatňovat úspory zdrojů energie a surovin v 

praxi.  

 Zajistit dostupnost aktuálních a objektivních informací o životním prostředí a jeho ochraně pro 

žáky, učitele, rodiče i širší veřejnost.  

 

Metody a formy práce EVVO 

 Projektové vyučování – zařazování projektů s tématikou ekologie  

 a životního prostředí do výuky.  

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

 zapojení do celostátních aktivit – M.R.K.E.V.  

 Exkurze a vycházky do přírody a okolí školy.  

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

 Simulační hry.  

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

 Získávání a využití poznatků z programů DVPP zařízení pro další  

 vzdělávání pedagogických pracovníků, metodických materiálů, atd. 

 Návštěva výstav. 

 

V průběhu školního roku jsme plnili následující kompetence:  

 kompetenci k učení (osvojování terminologie, poukazování na propojenost jednotlivých 

biologických oborů mezi sebou, na mezioborové vztahy, objevování a poznávání druhů rostlin a 

živočichů a z toho plynoucí pocit sebeuspokojení)  

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

v literatuře a na internetu – např. seminární práce „Fylogenetický vývoj člověka“, „Savci světa“, 

příprava prezentací na téma: „První pomoc“, hry přírodovědným i zdravotnickým obsahem) 

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

okolí školy, při péči o rostliny v budově školy, diskuse o problematice životního prostředí, 

argumentace) 

 kompetenci sociální a personální (vyvozování závěrů laboratorních prací, rozdělování práce ve 

skupině, organizování činnosti skupiny, diskuse o problematice životního prostředí, přiměřená 

argumentace, hledání různých možností řešení problémů, jejich kritické posuzování) 

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

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

zajišťování materiálu pro laboratorní práci a odpovědnost za to, že pokud nebudou mít studijní 

materiál, nemohou kvalitně pracovat. Učili jsme se poskytnout první pomoc, přemýšleli jsme o 

možnostech, jak předcházet úrazům ve škole, v domácnosti i při pobytu venku, diskutovali jsme 

o pravidlech zdravého životního stylu – o životosprávě, správném rozložení aktivit během dne, o 
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zvládání stresu a o následcích nedodržování zdravého životního stylu. Vždy jsme se snažili na 

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

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

 kompetenci pracovní (práce s mikroskopem a mikroskopickými pomůckami, ovládání programů 

na PC, práce s internetem, přesazování květin, úprava živých plotů před školou, dodržování 

hygieny a bezpečnosti práce, sebehodnocení žáků, osvojování praktických dovedností pro 

chování a pobyt v přírodě, poznávání rostlin léčivých, jedlých a jedovatých a to domácích i 

zahraničních).  

 

Průběžné aktivity v průběhu letošního školního roku: 

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

 Sběr pomerančové a citrónové kůry, víček od PET lahví. 

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

 Sběr baterií a elektrospotřebičů. 

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

stylu (přednáška). 

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

sdělovacích prostředků apod. 

 Využívali jsme odborné pracovny (přírodopis, fyzika, dílna, jazykové učebny, zeměpis, výtvarná 

výchova). 

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

v přírodě). 

 Pečovali jsme o okolí školy.  

 Využívali jsme možnosti pobytu v přírodě v rámci volitelných předmětů, tělesné výchovy, 

praktických činností, výtvarné výchovy. 

 Sbírali jsme kaštany na přikrmování lesní zvěře. 

 Kopírovali jsme oboustranně, a tak šetřili papír. 

 Šetřili jsme energií (pravidelné zhasínání, používání šetrnějších zářivek, správné větrání, využívání 

energeticky úsporných elektrospotřebičů, …). 

 Šetřili jsme vodou.  

 Účastí na seminářích jsme zvyšovali kvalifikaci pedagogů. 

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

Epocha aj.). 

 Vedli jsme žáky k dodržování pitného režimu.  

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

oblasti environmentální výchovy a trvale udržitelného rozvoje. 

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

den vody, Den Země). 

 Spolupracovali jsme s místními organizacemi (Myslivecké sdružení, úřad městyse Choltice…) a s 

regionálními organizacemi (Český červený kříž, VČM…). Návštěva výstavy Hry a klamy. 

 Spolupracovali jsme s organizacemi se zaměřením na ekologické vzdělávání (Ekocentrum Paleta). 

Zúčastnili jsme se Krajské konference EVVO. 

 Využívali jsme aktuální informace k významným dnům pro životní prostředí. 

 Témata ekologické výchovy jsme zahrnuli i do dalších předmětů.  

 V červnu proběhla akce „Tonda Obal na cestách“ (žáci 1. až 9. třídy). 
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 Zapojili jsme se do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. 

 V únoru proběhla akce „Zdravá výživa“ (žáci 1. až 9. třídy). 

 3. 10. proběhla akce Vitamínový den, určená pro žáky prvního stupně ZŠ. 

 Do školy byly zasílány informace ze Středisek ekologické výchovy Chaloupky a Ekocentrum Paleta 

a časopis Bedrník. 

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

 Navštívili jsme Chovatelskou a pěstitelskou výstavu ve Svinčanech. 

 Uskutečnil se výlet na Velkou a Malou Ameriku (9. třída). 

 5.A navštívila Planetárium Hradec Králové. 

 Žáci deváté třídy se podíleli na organizaci charitativních akcí „Bílá pastelka“ a „Den proti 

rakovině“. Při Bílé pastelce byla vybrána dosud nejvyšší částka. Při prodeji kytiček nebyly prodány 

pouze 3 kusy (z důvodu poškození). 

 Proběhl ozdravný pobyt žáků 1. až 4. třídy. 

 Přikrmovali jsme ptáky v krmítkách. 

 Žáci poznávali přírodu v zimě, poznávali stopy ve sněhu. 

 V průběhu roku žáci absolvovali přírodovědné vycházky – poznávání rostlin a živočichů 

v přirozených podmínkách. 

 Zapojili jsme se do soutěží (Přírodovědný klokan, Přírodovědná poznávací soutěž, Soutěž Hlídek 

mladých zdravotníků). 

 Uskutečněné akce: 

Bezobratlí živočichové a hmyz – přednáška s ukázkou zástupců 

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

„projekt Brazílie“ 

Zdravé děti – zdravá výživa. 

 Zapojili jsme se do akce „Ukliďme Česko“. 

 Děvčata z osmé a deváté třídy se zúčastnila akce Zdravohrátky, která byla primárně určena pro 

volbu povolání, ale dívky si vyzkoušely základy první pomoci a současně pravidla hygieny. 

 Žáci od šesté do deváté třídy navštěvovali volitelný předmět Zdravověda. 

     Zúčastnili jsme se přírodovědné poznávací soutěže. Nejprve proběhlo školní kolo v učebně 

přírodopisu. Zde měli zájemci možnost vyzkoušet si své znalosti na obrázcích, vycpaninách a na živých 

přírodninách. Celkem se zúčastnilo 32 aktérů. V okresním kole dosáhli nejlepších výsledků Eva 

Nevečeřalová (6.-7. místo) a Filip Petr (9.-11. místo). 

     V rámci předmětu Zdravověda jsme se učili rozpoznat nejběžnější zranění a úrazy, zajistit jejich 

včasné a kvalitní ošetření a také eventuální transport raněného na vhodné stanoviště a jeho předání 

do péče odborníků. Získané vědomosti a dovednosti jsme si ověřili na soutěži, ve které jsme 

se umístili na 3. a 4. místě. Letos poprvé jsme sestavili 2 týmy (mladší tvořili šesťáci a sedmáci, starší 

osmáci a deváťáci). 

 
b) Hodnocení činnosti školní knihovny 

V průběhu školního roku 2017/2018 byla rozšířena nabídka naší knihovny  

o několik nových titulů, především pro žáky 1. stupně.  

Na naší škole funguje také oddělení učitelské knihovny. V ní nalezneme nejrůznější 

encyklopedie a odborné publikace, které učitelé využívají při výuce.  

Školní knihovnu pravidelně navštěvoval dostatečný počet čtenářů, především z prvního 

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

a naučné encyklopedie, dívčí romány a dobrodružné příběhy. Mimočítanková četba pro celé třídy. 

Každý, kdo navštívil naši knihovnu, si alespoň jednu vybranou knihu odnesl. V letošním školním roce 

2017/2018 pro malý zájem žádná soutěž v knihovně neprobíhala. 

Věřím, že naši čtenáři nám zůstanou věrni i v příštím školním roce, opět si k nám najdou cestu 

a vyberou si z nabídky knižních titulů. Vzhledem k havárii, která naši školu postihla (vytopena i školní 

knihovna), musely být díky poškození některé knihy vyřazeny, jiné jsme vyřadily kvůli jejich stáří a 

stavu. Pokud to bude možné, pokusíme se některé tituly dokoupit a i nadále rozšiřovat knižní fond. 

      
c)  Hodnocení sportovní činnosti 

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 

(díky daru společnosti Replyn) 6 ks nových odlehčených žíněnek. Vzhledem k častosti používání 

některých pomůcek, by bylo vhodné v obnově pokračovat. Ve špatném stavu jsou podlahy 

v tělocvičnách.  

 

Hodnocení sportovní činnosti a aktivit  

V letošním školním roce jsme omezili účast na akcích pořádaných ASŠK a zaměřili jsme se 

spíše na kvalitní reprezentaci školy v rámci Olympiády AŠSK. Současně jsme rozběhli větší hromadné 

aktivity na naší škole s cílem rozpohybovat co nejvíce žáků. Snažili jsme se více zapojit žáky 9. třídy při 

zajištění organizace akcí. 

Při reprezentace školy v rámci Olympiády AŠSK a přidružených aktivit naše škola zaznamenala 

několik sportovních úspěchů. Největším úspěchem je 2. místo v Pardubickém kraji v rámci 

McDonald‘s Cup, turnaji v malé kopané pro 1. – 3. třídy.  

Oproti loňským rokům se nám povedlo zapojit více děvčata do reprezentace školy, přičemž 

dívky dosahovaly vždy výborných výsledků, např. 6. místo v okresních atletických závodech, 2. místo 

v okresním kole vybíjené nebo 3. místo v okresním kole  malé kopané. 

   

Datum Místo Název akce Účast žáků Pozn. 

18. 9. 2017 Pardubice Nejrychlejší běžec 
Pardubicka 

9 žáků 6. místo  
Lucie Korečková 

11. 10. 2017 Choltice Postřehový závod dvojic 1. až 4. třída   

Listopad - 
únor 

Pardubice Plavání 3. – 4. třída   

28. 11. 2017 Přelouč Okrskové kolo ve 
florbalu 

11. žáků 3. místo 

1. 12. 2017 Řečany nad 
Labem 

Vánoční turnaj ve šplhu 27. žáků   

8. 12. 2017 Pardubice Okresní kolo ve florbalu 
dívek 

9. dívek 2. místo 

20. 12. 2017 Choltice Vánoční turnaj v 
Dodgeballu 

24 žáků  

15. – 20. 1. 
2018 

Horní Albeřice  Lyžařský výcvik 22 žáků  

1. 2. 2018 Choltice Veverčák – soutěž 1. – 5. třída + MŠ 
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obratnosti 

23. 3. 2018 Pardubice Okrskové kolo – malá 
kopaná 

9 žáků 1. místo 

23. 3. 2018 Pardubice Okresní kolo – malá 
kopaná 

9 žáků 3. místo 

12. 4. 2018 Přelouč Okrskové kolo – 
vybíjená (dívky a 
chlapci) 

5. a 6. třída Dívky 2. místo 
Chlapci 3. místo 

25. 4. 2018 Moravany Okresní kolo – vybíjená 
(dívky) 
 

12 dívek 3. místo 

4. 5. 2018 Přelouč McDonald´s Cup – 
okrskové kolo malá 
kopaná 

1. – 5. třída 1. – 3.tř. – 1. místo 
4. – 5. – 2. místo 

17. 5. 2018 Pardubice McDonald´s Cup – 
okresní kolo  

1. – 3. třída 1. místo 
 

21. 5. 2018 Pardubice McDonald´s Cup – 
Krajské finále  

1. – 3. třída 2. místo 
 

1. 6. 2018 Choltice Sportovní dopoledne 

1. stupně 

1. – 4. třída  

21. 6. 2018 Pardubice Okresní kolo malé 
kopané dívek 

8 dívek 3. místo 

26. 6. 2018 Choltice O pohár starosty – školní 
sportovní olympiáda  

5. – 8. třída  

 

Dále probíhaly ozdravné pobyty jednotlivých tříd prvního stupně a lyžařský kurz pro žáky 7. 

ročníku. V letošním roce se poprvé konal zimní ozdravný pobyt na Medvědí boudě pro žáky 3. a 4. 

ročníku. 

 
d) Závěrečné hodnocení komise českého jazyka, dějepisu, občanské výchovy, výchovy ke zdraví 

Český jazyk 

 Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Vybavenost kabinetu Čj je vyhovující. K výuce využíváme veškerou didaktickou techniku. Od 

TAKTIKu máme kompletní řadu mluvnice a literatury pro 2. stupeň, kterou využívá učitel. Přibyla též 

kniha přijímacích testů. 

 Návrhy projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 

Dne 16. října zhlédli žáci 2. stupně představení Výlet VČD v Pardubicích.  

Dne 26. února žáci 7.-9. třídy absolvovali besedu se spisovatelkou Martinou Bittnerovou Můj 

život s hazardem. 

Dne 9. března se uskutečnilo představení Divadélka pro školy o Osvobozeném divadle pro 

žáky 7.-9. ročníku. 

Srovnávací testy, externí testy 

 V listopadu proběhlo testování 9. třídy. Výsledky z českého jazyka jsou tristní, hlavním 

důvodem je laxní přístup žáků k výuce i přijímacímu řízení. V rámci hodin mluvnice i LaJ semináře žáci 

9.A pod vedením pedagoga vypracovávali volně dostupné přijímací testy CERMAT. 

Soutěže 

 Školní kolo Olympiády v českém jazyce jsme zadali pouze v 9. třídě, nikoho jsme do okresního 

kola neposílali. Všem třídám byla nabídnuta řada literárních soutěží - Malá Proseč Terézy Novákové, 
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Evropa ve škole, O pardubický pramínek, Pardubické střípky, Sněhurka na ledě atd. Zájem žáků byl 

minimální a vypracované texty neměly dostatečnou úroveň.  

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

Vzhledem k velkému množství akcí je ve spolupráci s místní knihovnou naplánován program 

LISTOVÁNÍ až na 1. pololetí příštího školního roku. 

 

Dějepis 

 Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

  Již třetím rokem používáme nové učebnice vydavatelství Nová Škola a jsou vyhovující. 

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

D6, D7, D8. 

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

V I. pololetí nebyl uskutečněn žádný projekt. V II. pololetí v rámci hodin byly realizovány 

hodinové projekty v D6 – Řecko, Řím, v D7 – husitství, v D8 vynálezy na přelomu století. „Významné 

osmičky našich dějin“ – v rámci hodin dějepisu a ve  volitelném předmětu. HIS již zdobí chodby školy.  

Účast a výsledky v soutěžích 

 Letos jsme se Dějepisné olympiády- okresního kola nezúčastnili. Pouze proběhlo školní kolo, 

kterého se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. tříd. 

 

Občanská výchova 

 Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Vybavenost kabinetu by se určitě dala zlepšit, přesto si myslím, že pro efektivní výuku je 

dostačující. K dispozici máme kromě učebnic 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 jsou opakovaně poučováni o chování mezi sebou, k dospělým doma i na 

veřejnosti.  

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

V prevenci nám jsou velkým přínosem přednášky Městské policie Přelouč, se kterou naše 

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

 "Čas proměn" - dívky 7. ročníku 

 Výstavy: „Burza škol“ – výběr budoucího studia na SŠ, SOŠ, či SOU. 

 Pro žáky 9. třídy byla uspořádána exkurze do ČNB v Praze, pro žáky 8. třídy exkurze do firmy Cyklos 

Choltice. 

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

V příštím roce bychom opět chtěli využívat výukové materiály a exkurze dle aktuální nabídky. 

V rámci volby povolání s žáky 8. a 9. ročníku navštívit zajímavá pracoviště v našem okolí. 

 

Výchova ke zdraví 

 Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

 Žáci 6-7 tř. nemají učebnice, pracujeme s pracovními listy a podklady z různých zdrojů dle 

aktuální potřeby a situace. Výuka ve všech předmětech probíhá podle ŠVP a podle tematických plánů. 
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e) Závěrečné hodnocení předmětová komise matematiky, chemie, fyziky, praktických činností 
 Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

 Zapisujeme omluvenky žáků v hodinách TV do sešitu v kabinetu TV, úrazy evidujeme 

v systému Bakaláři. 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. 

 

Komentář k hodnocení komise: 

Velmi důležité je 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. 

  

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

 Žáci 7. a 8. třídy pomáhali s přípravou akcí organizovaných při Zámku Choltice např. Choltický 

deštník, Strašidelný zámek.  

 Žáci 9. třídy se zúčastnili exkurze v České národní bance v Praze. 

 Žáci 7. třídy v rámci kroužku Logických her připravili Únikovou hru ze třídy (hra, při které žáci musí 

vyřešit soustavu logických úkolů, které je navedou k vyřešení hry). 

 Pro žáky 7. třídy byla připravena dvouhodinovka hry Fyzikální riskuj, při které se formou zábavné 

soutěže zopakovalo učivo 7. třídy.  

 

Žáci o projekty, exkurze a akce rozvíjející vědomosti nad rámec RVP neprojevují zájem a sami se 

v tomto ohledu, s výjimkou Únikové hry 7. třídy, aktivně nezapojují.  

  

 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 procvičování 

logického myšlení mohou žáci navštěvovat školní kroužek Logických her. 

 V listopadu si deváťáci vyzkoušeli SCIO testy a proběhla soutěž v informatice Ibobr. Žáci 9. 

třídy byli zařazeni do výběrového testování matematické gramotnosti – výsledky byly průměrné až 

nižšího průměru. 

 

Komentář k hodnocení komise: 

V rámci hodnocení studijních výsledků bylo znatelné zhoršení žáků 7. a 8. třídy v předmětech 

Matematiky, Fyziky a Chemie v průměru o jeden stupeň. Tyto výsledky pramení z nezájmu žáků o 

matematické disciplíny, zhoršení domácí přípravy a nulová pozornost při hodinách. Ač je látka 

vykládána pomocí interaktivních pomůcek, čtenářské gramotnosti a jiných aktivizačních metod, 

někteří žáci při hodinách projevují minimální znaky soustředěnosti.  

  

Účast a výsledky v soutěžích 

 Žáci se zúčastnili logické olympiády jak školního tak krajského kola. V rámci hodin matematiky 
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byli studenti zapojeni do matematické soutěže Pangea. V chemii proběhlo v 9. třídě školní okresní 

kolo Mladý chemik. Žáci se zúčastnili mezinárodní soutěže Klokan. V rámci Pythagoriády se ZŠ umístila 

na 10. místě v Pardubickém kraji. Byla uspořádána Logická olympiáda, které se zúčastnilo 7 žáků. 

 

Komentář k hodnocení komise: 

Vybraní žáci dosahují lehce nadprůměrných výsledků v mimoškolních soutěžích a 

srovnávacích testech. Možností pro porovnání s ostatními školami je více, ale většina žáků 

neprojevuje zájem o toto měření.   

 

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

              V prvním pololetí si komise dala za cíl: „Větší možnost mezitřídního srovnávání v rámci 

logického myšlení. V hodinách fyziku rozvíjet praktické dovednosti a propojování teoretického výkladu 

s praxí.“ Tento cíl byl splněn díky vytvořené Únikové hře a Logické olympiádě. Bohužel účast ostatních 

žáků na těchto akcích byla velmi podprůměrná.  

V rámci hodin fyziky se bude dbát na větší zapojení žáků přímo ve výkladu pomocí prezentací 

a domácí přípravy pokusů. V rámci kroužku Logických her bude snaha zopakovat úspěšnou Únikovou 

hru. 

 

Absolvovaná školení 

           Didaktika matematiky - 16 vyučovacích hodin – Mgr. Špilínková, Mgr. Jozífová 

  

 Závěr 

 V hodinách je znatelná velká snaha o aktivizaci výuku a zpestření jednotlivých hodin. Žáci 

projevují nezájem a neochotu se podílet na zkvalitnění výuky. Většina žáků bere exaktní disciplíny jako 

nutnost, bez které se mohou v životě obejít. Ač je snaha ukázat každodennost jednotlivých předmětů 

tak ze stran žáků je vidět špatná představivost a značná ignorace k této snaze.      

 

 
f) Závěrečné hodnocení komise cizích jazyků 

Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Anglický jazyk - učebnice 

3. ročník, Happy Street 1 – Oxford, 3. edice, nově zakoupeno 

4. ročník, Happy Street 2 – Oxford, 3. edice, nově zakoupeno 

5. ročník, Project 1 – Oxford, 4. edice, 

6. ročník, Project 2 – Oxford, 4. edice, 

7. ročník, Project 3 – Oxford, 4. edice, nově zakoupeno 

8. ročník, Project 3 – Oxford, 2. edice, 

9. ročník, Project 4 – Oxford, 2. edice, 

Každý školní rok plánujeme zakoupit nové učebnice angličtiny pro jeden ročník. V červnu 

2018 jsme zakoupili nové učebnice pro 8. ročník: Project 4 – Oxford, 4. edice. 

Německý jazyk – učebnice pro 9. ročník - WIR - Klett, 

Ruský jazyk – učebnice pro 8. ročník, DRUZJA 1 - Klett, nově zakoupeno 

Pomůcky do výuky 

 program Terasoft – Angličtina 1, 3, 4 

 DVD Absolute English 
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 interaktivní programy k učebnicím Happy Street 1, 2, Project 1, 2, 3 

 flashcards k Happy Street 1 

 nástěnné mapy, plakáty 

 vlastnoručně vyrobené pomůcky 

 

Realizované projekty, programy, zájezdy, exkurze, akce apod. 

 Anglický jazyk – 3. ročník: Make a pizza (projekt) Mgr. Tichá 

 Anglický jazyk – 4. ročník: Londýn (projekt) Mgr. Čepčářová 

 Cílem a očekávanými výstupy projektu bylo seznámení žáků s prostředím, památkami a zvyklostmi 

v Londýně. S touto tématikou se také pojilo rozšíření slovní zásoby o nová anglická slovíčka. 

V projektu žáci pokračovali i v hodinách výtvarné výchovy a hudební výchovy, uplatňovaly se zde 

tedy mezipředmětové vztahy. 

 Anglický jazyk – 5. ročník: My life, My family, My school, My hobby, My town (projekty) Mgr. 

Tichá, projekt My friend se nestihl zrealizovat 

 Anglický jazyk – 6. ročník: Řadové číslovky (projekt) Mgr. Blažková 

 Ruský jazyk – 8. ročník: Rodina (projekt) Mgr. Koubková 

 Italský den – místo plánovaného Ruského dne proběhl pod vedením Mgr. Tiché 11. 6. 2018 Italský 

den. Byl věnovaný italskému jazyku a Itálii - její kultuře a různým zajímavostem. 

 Zájezd do Anglie pro 7. – 9. ročníky proběhl 20. – 25. 5. 2018 pod vedením Mgr. Sedláčkové a 

Mgr. Vyhnálkové. 

Ostatní 

Letos jsme měli na 2. stupni nově tento volitelný předmět: Anglická gramatika hrou pro 6. a 

7. ročník (Mgr. Blažková), Italština pro dospělé – zájmový kroužek pro mírně pokročilé (Mgr. Tichá), 

Angličtina pro malé žáky – kroužek pro 1. – 2. ročník (Mgr. Benešová) - náplň: jednoduché hry, 

konverzace, zpěv, žádné psaní. Na Den matek si žáci připravili příspěvek: píseň Red and yellow. 

  

Soutěže 

Vybraní žáci se zúčastnili okresního kola soutěže s názvem Agyslingua, které se konalo 6. 2. 

2018 na Anglickém gymnáziu v Pardubicích. V kategorii A2 soutěžil Jan Brož z 8.A a umístil se na 7. - 

8. místě s celkovým počtem 59 bodů (vítězný soutěžící získal 64,5 bodů). V kategorii B1 soutěžil 

Tomáš Dvořák z 9.A a s celkovým počtem 98 bodů se umístil na 21. místě (vítězný soutěžící získal 121 

bodů). 

 

g) Závěrečné hodnocení předmětové komise 1. stupně 
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Vybavenost učebnicemi je uspokojivá. Jsou objednány 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 objednány 

nové žíněnky, které budou vyměněny za neuspokojivé kusy. Ve druhém pololetí doobjednáváme 

učebnice do ročníků, které jsou početnější, než předchozí třídy. Máme požadavek na několik obrazů 

k výuce českého jazyka. Byly zakoupeny nové pingpongové míčky, píšťalky. Pro nové prvňáčky slouží 

učebna bývalé hudební výchovy. Po přestěhování skladu 1. stupně se uvolnila nová místnost pro 

potřeby kabinetu dalších vyučujících. Podmínky k výuce lze stále hodnotit jako dobré. V další učebně 

byla instalována interaktivní tabule. Na konci školního roku se přestěhovala třída budoucí 2.B do 

učebny po bývalé 4.B 
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Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 

Září 

 Focení na tablo – 1. třídy 

 Chovatelská a pěstitelská výstava ve Svinčanech – exkurze – 1. až 5. třídy 

 Postřehový závod dvojic – 1. až 4. třída 

 Výlet třídy 1.A a 1.B – Vodní dům a Včelí svět v obci Hulice 

Listopad 

 Motani – cestopisný pořad v Heřmanově Městci – 2. až 5. třídy 

 Prezentace firmy Bovys (Ovoce do škol) – 1.- 5. třídy 

 Čtyřdenní relaxační pobyt žáků 2.A a 2.B v Oucmanicích – Zapomenutá zima – zařízení Ekopalety 

Pardubice 

Prosinec 

 Vánoční focení – 1. – 5. třídy 

 Šplh – Řečany 1. až 5. ročník 

 Vánoční jarmark ve spolupráci se SRPŠ 

 Výroba zvykoslovných vánočních předmětů na výstavu do zámku v Cholticích. 

 Vánoční koncert ZUŠ – 1. – 4. třídy 

 Návštěva zábavního centra TONGO Hradec Králové 1. až 5. ročník 

 Vánoční besídky 1. – 5. třídy 

Leden 

 Vyhodnocení Lovců perel – spolupráce s knihovnicí p. Radkou Zelenkovou 

 Morionský trh 

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

Únor 

 Zakončení plaveckého výcviku 3.a4.tříd 

 Přednáška o zdravé výživě 

Březen 

 Zimní ozdravný pobyt 3. a 4. tříd na Medvědí boudě v Krkonoších 

 Přednáška Velikonoce v Evropě – Eurocentrum Pardubice 

 Výlet 5. třídy do Planetária v HK 

 Čtení tatínků – akce choltické knihovny  

Duben 

 Setkání se spisovatelkou – Ivona Březinová 

 Zápis budoucích prvňáčků 

 Vyhodnocení soutěže choltické knihovny – Lovci perel 

 Výlet 5. třídy – Peklo Čertovina 

 Výstava 100 let trampingu – 5. třída 

 Projektový den – Čarodějný den 

Květen 

 Hudební pořad pana Drahotského 

 McDonald Cup – okrskové kolo v Přelouči 

 Beseda s policií – 1. a 2. třídy 

 Besídka ke Dni matek – 2. třídy 
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 Dopravní hřiště – Přelouč 4. třídy 

 Sběr papíru (SRPŠ) 

 McDonald Cup – okresní kolo 

 Focení tříd 

Červen 

 Sportovní dopoledne 1. stupně – Atletická olympiáda ke Dni dětí 

 školní výlet 4. tříd – IQ Landia Liberec 

 Projektový den – Italský den 

 Spaní ve škole 1. a 2. tříd 

 Beseda – Tonda Obal na cestách 

 Setkání budoucích prvňáčků se svými učitelkami 

 Výlet 2. tříd – Vodní dům a Včelí svět 

 Pasování na čtenáře 

 Ozdravný pobyt 1. tříd 

 Návštěva filmového představení v Heřmanově Městci 

 Choltické muzicírování – koncert žáků ZUŠ 

           

Průběžně proběhlo: 

 Plavecká výuka 3. a 4. Třídy (listopad-prosinec-leden-únor) 

 Besedy s Městskou policií Přelouč (p. Slavík) – 1.- 5. třídy 

 Návštěvy okolních MŠ – p. ředitelka Mgr. Sedláčková a Mgr. Stodolová 

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

   prvního stupně 

 Výtvarná soutěž Paleta Slunce – Hmyzí svět, První republika 

 Sběr pomerančové a citronové kůry – probíhá ve spolupráci se SRPŠ 

 Sběr kaštanů a žaludů - probíhá ve spolupráci se SRPŠ 

 Sběr víček - probíhá ve spolupráci se SRPŠ 

 Sběr elektrobaterií - probíhá ve spolupráci se SRPŠ 

 Sběr použitých olejů - probíhá ve spolupráci se SRPŠ 

 Výzdoba tříd a chodeb školy 

 Sběr starého papíru pro SRPŠ 

 Stroj na jedničky - online soutěž (ČJ, M, Aj) 

  

Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy 

Před pololetním a závěrečným 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. 

 

Účast a výsledky v soutěžích      

 V okresním kole Přírodovědné poznávací soutěže naši školu reprezentovali tito žáci: Veronika 

Jelínková 4.B (47.), Veronika Mňuková 3.B (44.), Barbora Nešetřilová 4.A (31.), Natálie Pevná 4.A (37.), 

Aneta Zárubová 3.B (29.), Kateřina Zelená 3.A (34.) 
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Žáci a žákyně 1. stupně se také účastní s velmi pěknými výsledky soutěží ZUŠ v oboru hry na 

hudební nástroje, v atletických kláních a v kroužcích aerobiku, které provozují ve svém volném čase. 

Ve fotbalovém turnaji McDonald Cup naši školu reprezentovali tito žáci: Eduard Loužil 1.A, 

Prokop Horák 2.B, Adam Nešetřil 2.B, Martin Chudomský 2.A, Ladislav Hromádka 2.A, Václav Horák 

3.A, Tomáš Kočí 3.A, Janek Pecka 3.A, Aleš Sukdolák 3.A, Jan Šulaj 3.B - v okrskovém kole v Přelouči 

získali zlato a postoupili. V dalším kole získali bronzovou medaili. 

 

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. 

  

Návrhy na akce  

 Dílny 

 Vánoční jarmark 

Besídka žáků 1. stupně ke Dni matek - jaro 

 Recitační soutěž Choltická básnička 

 Projekt Den řemesel pro příští školní rok 

 Divadelní představení v Městském divadle Pardubice – dle nabídky pro příští školní rok 

 Matematické soutěže PANGEA 

 spaní ve škole 

 Cestujeme po světě - projekt 

 Dostali jsme doporučení na vystoupení Diva délka Kůzle 

 relaxační a ozdravné pobyty 

 

Ostatní 

Kroužek „Všeználci“ – Mgr. M. Brožová – zapojen do soutěže Pohár vědy POLARIS 2018. 

 

h) Hodnocení Komise Z, HV, VkZ , TV, ICT, Př 
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

 

Přírodopis 

V letošním školním roce byly používány učebnice přírodopisu nakladatelství SPN ve všech 

ročnících druhého stupně. Učebnice plně vyhovují současným požadavkům výuky. Nejstarší jsou 

v oběhu 4 roky. Učivo je doplňováno pokusy a laboratorními pracemi. 

Tělesná výchova 

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 častosti používání 

některých pomůcek, by bylo vhodné v obnově pokračovat. Ve špatném stavu jsou podlahy 

v tělocvičnách. 

Hudební výchova 

Žáci 1.-4. tř. se učí podle učebnic nakladatelství Nová škola a využívají pracovní sešity z téhož 

zdroje k procvičování učiva. Žáci 5.-9. tříd se učí podle učebnic nakladatelství SPN a využívají notové 

sešity a pracovní sešity z různých zdrojů k procvičování učiva. K poslechu využíváme různá CD (příloha 

k učebnicím), internet, desky i kazety – dle potřeby. Pro aktivní hru na nástroje používáme sadu 

Orfových nástrojů (kufr) a jiné další. V hodinách hrajeme také na klavíry a kytaru. Vybavení je potřeba 
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neustále doplňovat a obnovovat – hlavně orf. nástroje. Průběžně byla zdokonalována výpočetní 

technika v učebně HV. Pro výuku využíváme také interaktivní tabuli SMART. Vzhledem k přesunu 

učebny do druhého patra a využívání učebny pro další předměty, není možno využít při HV druhého 

stupně hru na klavír. Je potřeba zvážit, zda klavír pořídit. 

ICT 

Předmět ICT je vyučován v odborné učebně. Je důležité neustále připomínat pořádek v této 

třídě a zapisování použití PC do notýsků. Průběžně byla zdokonalována výpočetní technika v učebně 

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

(H). Je potřeba vyřešit výměnu židlí, stávající jsou nevhodně řešeny pro žáky 2. st.  

Zeměpis 

V 6.-9. třídách se žáci učí podle učebnic nakladatelství Nová škola a využívají k procvičování 

pracovní listy a sešity z různých zdrojů. Práce s mapou i atlasy je zahrnuta do průběžně probírané 

látky. Je potřeba obnovit školní atlasy pro práci žáků – 20 ks stejných. Výuka zeměpisu probíhala 

v odborné učebně.  

Výchova ke zdraví 

Žáci 6-7 tř. nemají učebnice, pracujeme s pracovními listy a podklady z různých zdrojů dle 

aktuální potřeby a situace. 

 

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

V září žáci 6. – 9. třídy navštívili zemědělskou výstavu ve Svinčanech. V listopadu se zúčastnili 

přednášky na téma „Brazílie“ (Motani). V prosinci se dívky z 8. a 9. třídy zúčastnily akce Zdravohrátky, 

která byla pořádána Pardubickým krajem a Nemocnicí Pardubice. Děvčata si zopakovala a procvičila 

učivo přírodopisu 8. ročníku. Akce byla pořádána v rámci volby povolání. V lednu žáci absolvovali 

přednášku „Bezobratlí živočichové a hmyz“. Přednáška se žákům líbila. V červnu proběhla akce „Tonda 

Obal na cestách“.  

Žáci v listopadu shlédli vystoupení programu Kulturní tradice Evropy.  

  

Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy 

Při hodnocení žáků byly využívány pravidelné písemné prověrky, každý žák byl zkoušen 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. Žáci procházejí programem Akademie 

programování: Hodina kodu, zúčastnili se Bobříka Informatiky. 

 

Školení, kurzy atd. 

V listopadu se Mgr. Vyhnálková účastnila školení učitelů Z a ICT Dálkový průzkum Země. 

V dubnu proběhlo školení ICT - roboti a zapojili jsme se do projektu Maják. Učitelé absolvovali školení 

první pomoci. Mgr. Hana Ošlejšková se zúčastnila Krajské konference  EVVO.  

 

Účast a výsledky v soutěžích 

Dne 2. května proběhlo školní kolo Přírodovědné poznávací soutěže, na níž navázalo  6. 

června okresní kolo v Pardubicích. Školního kola se zúčastnilo 32 žáků a žákyň od 3. do 9. třídy. 

Nezúčastnily se pouze 5. a 8. třída.  

 

 



 Výroční zpráva Základní školy Choltice, okres Pardubice za školní rok 2017/2018  

40 
 

VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA PŘÍRODOVĚDNÉ POZNÁVACÍ SOUTĚŽE 

3. třída: soutěžilo 60 žáků 

29. místo: Aneta Zárubová 

34. místo: Kateřina Zelená 

44. místo: Veronika Mňuková 

 

4. třída: soutěžilo 71 žáků 

31. místo: Barbora Nešetřilová 

37. místo: Natálie Pevná 

47. místo: Veronika Jelínková 

 

6. třída: soutěžilo 58 žáků 

20. místo: Andrea Piskačová 

40. místo: David Zelený 

42. místo: Michaela Kvochová 

 

7. třída: soutěžilo 56 žáků 

6. – 7. místo: Eva Nevečeřalová 

39. místo: Andrea Bajtlerová 

 

9. třída: soutěžilo 34 žáků 

9. – 11. místo: Filip Petr 

Dne 10. května jsme se zúčastnili soutěže „Hlídek mladých zdravotníků“ v Pardubicích, kde 

jsme obsadili 3. a 4. místo. Letos poprvé jsme mohli vzít na soutěž 2 družstva. První tvořili žáci šesté a 

sedmé třídy a druhé žáci osmé a deváté třídy. 

Dne 26. června proběhla pravidelná sportovní akce sponzorovaná městysem Choltice. 

Soutěžilo se v tradičních atletických disciplínách, netradiční byly slalom, hod do obručí a kop na 

bránu. 

  

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 zařazení volitelného předmětu Příroda a já. 

Podporujeme zvyšování tělesné zdatnosti v rámci předmětu Sportovní hry pro chlapce i dívky. 

 
ch) Hodnocení předmětové komise VV 

 Žáci 2. stupně se zúčastnili každoroční soutěže PALETA SLUNCE a dosáhli pěkných úspěchů. 

V průběhu školního roku se žáci 2. stupně podíleli na výzdobě prostor školy. Chodby školy zdobily 

práce na téma ročních svátků a období. Nechyběly témata spojená s Čj, D, OV, F apod.  

Žákyně 8. ročníku se zapojily do soutěže „Srdce s láskou darované“ tvorbou přáníček pro 

novorozenecké oddělení pardubické nemocnice. 

Žáci 7. ročníku se zúčastnili soutěže, kterou pořádalo Muzeem Chrudim na téma „Vodní 

svět“. Další 3 výtvarné práce byly zaslány do soutěže „Svět v pohybu“, pořádané Střední školou 

vizuální tvorby v Hradci Králové. 
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i) Závěrečná hodnotící zpráva vybavenosti výpočetní technikou a programy ve škole 

Vybavenost PC 

V současné době škola disponuje 55 PC a 18 NB. Většina PC je vybavena operačním 

systémem Windows 10. Bylo zakoupeno 10 repasovaných počítačů, které by měly nahradit některá 

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

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

vyučujících disponuje služebním notebookem. V rámci finančních podmínek bude postupně 

doplňován počet notebooků, aby jimi disponovali všichni učitelé, včetně výměny pěti starších 

notebooků (Dell Vostro5). 

 

Interaktivní řešení  

V letošním školním roce jsme vybavili školu dalšími dvěma interaktivními tabulemi, částečně 

financovanými z peněžních darů. Škola tak disponuje 10 učebnami vybavených interaktivní tabulí a 

dalšími 7 učebnami vybavenými dataprojektorem.  

V rámci možnosti čerpání financí z grantových programů budou doplňována interaktivní 

řešení do dalších tříd dosud nevybavených a to jak na prvním tak na druhém stupni. 

 

Softwarové vybavení 

Softwarové vybavení je postupně doplňováno a aktualizováno. Při výuce se využívají 

didaktické programy dle volby učitele, škola je jimi dobře vybavena. Také jsou využívány DUMy z 

programu EU – peníze do škol. Bylo by vhodné doplnit balíčky softwarů, které se v současné době 

používají ve výuce (Terasoft, Fraus, Didakta) a dokoupit soubor interaktivních učebnic „Nová škola“ 

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

 

Školní síť a serverové služby 

Ve škole je vybudována strukturovaná kabelová síť a všechny třídy a kabinety disponují 

přípojnými místy k internetu a vnitřní síti s privátními a sdílenými disky pro učitele i žáky. Pedagogičtí 

pracovníci i žáci mají zřízené účty provozované na vlastní doméně. 

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 server v přízemí 

školy v prostorách prodeje stravenek. V uplynulém školním roce byly doplněny další aktivní prvky, 

takže disponujeme jednotným systémem, který nám umožňuje rozdělit síť na síť žákovskou a síť 

určenou pro zaměstnance školy.  

Od firmy VERTIX jsme získali 10 ks Wifi AP, které firma nainstalovala po budově školy tak, že 

je většina školy pokryta Wifi signálem.  Přístup k Wifi je v současné době povolen všem 

zaměstnancům školy pomocí uživatelských účtů. 

Škola je připojena k internetu prostřednictvím vysokorychlostního bezdrátového připojení od 

společnosti BECO LINK.   

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

a jejich modernizaci. Stejně tak databáze Bakalářů byla přesunuta na cloudové uložiště firmy Bakaláři, 

což umožní efektivnější zálohování dat a správu webového rozhraní Bakalářů. 

Ostatní ICT vybavení 

Ve škole je využíváno 10 tiskáren a kopírovacích zařízení z toho 3 síťové.  Během tohoto 

školního roku byla pořízena 1 nová síťová tiskárna, která je umístěna v prostorách u kanceláří školy. 
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Další nová tiskárna byla pořízena do kuchyně. Všechny ostatní tiskárny jsou na hranici své životnosti a 

je potřeba počítat s jejich postupnou výměnou. Škola disponuje 1 digitální videokamerou a 3 

fotoaparáty.  

Do budoucna je potřeba vyměnit zastaralé NB a dovybavit jimi školu tak, aby notebookem 

disponovali všichni učitelé. Postupně je nutné vyměnit nebo modernizovat zastaralé počítačové 

vybavení, které již přestává stačit současným požadavkům na počítačové vybavení. 

 

j) Zpráva o činnosti školní jídelny 

Ve školním roce 2017/2018  se u nás ve školní jídelně stravovalo celkem 342 strávníku z toho 

260 žáků. Uvařili jsme 41 tis. obědů pro žáky a 10 tis. pro zaměstnance a cizí strávníky.  

V kuchyni se vybudovala klimatizace cca za 1 600 000,- Kč z rozpočtu Městyse. Vyměnily se 

parapety v kuchyni, koupili jsme nové nerezové regály a nádobí. Probíhaly opravy spojené s 

opotřebováním budovy (výměna dveří, nová dlažba atd.). 

Každý rok škola pořádá různé akce zaměřené na okolní státy EU, v tento den vaříme dle zadání 

např. německý den, francouzský den. Snažíme se vybrat jídlo z mezinárodní kuchyně. 

 

k) Závěrečná zpráva údržba a rekonstrukce 

     Ve školním roce 2017/2018 se ve škole pokračovalo v již dříve započatých rekonstrukcích a 

prováděla se běžná údržba a opravy. 

 

Stavebně technické práce 

Během prázdnin 2017 provedl zřizovatel rekonstrukci klimatizace ve školní kuchyni. S tím 

souvisela i výměna osvětlení a rekonstrukce elektrických a plynových rozvodů. Drobné stavební práce 

včetně vymalování kuchyně. 

Byla provedena oprava oplechování na střeše budovy a výměna a doplnění větracích 

komínků. 

Na začátek prázdnin bývá tradičně naplánováno malování některých školních prostor. V plánu 

bylo vymalování učebny zeměpisu a drobné malířské opravy v některých třídách. Během prázdnin 

došlo k přesunutí čtvrtého oddělení družiny do 1. patra k ostatním oddělením. 

Také proběhla oprava odpadů ve školní klubovně a s tím související výměna stropních desek a 

osvětlení, dále výměna nefunkčních regulačních ventilů radiátorů ve třídách a výměna toaletní mísy 

na družinovém WC. 

 

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.  

 
l) Kroužky (v rámci doplňkové činnosti) 

V letošním školním roce se ve svém volném čase zapojilo celkem 192 žáků do činnosti 15ti 

kroužků. 

Kroužek pro žáky: 

Florbal I. 

Florbal II. 

Florbal III. 

Florbal IV. 

Badminton 
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Sportovní hry 

Všeználci 

Keramika I. 

Keramika II. 

Keramika III. 

Kytara 

Myslivecký 

Angličtina 

Logické hry /dotace/ 

Nebojím se matematiky /dotace/ 

 

Kroužek, kurz pro veřejnost 

Italština 

Pedig 

Cvičení pro ženy 

 

Vyúčtování činnosti je součástí celkové zprávy o hospodaření školy. 

 

l) Činnost školní družiny 

Školní družinu v tomto roce navštěvovalo v ranní družině 60 dětí a v odpolední družině 100 

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 15 dětí (3. třída). 

Činnost školní družiny během roku byla rozmanitá. Dětem jsme se snažili připravit podmínky 

vhodné pro relaxaci a vyžití se v různých oblastech zájmů. Po celý rok děti naslouchaly četbě z knížek.  

Společně jsme zdobili chodbu u družin. Podíleli jsme se na akcích pořádaných Městysem Choltice a 

knihovnou městyse (Advent na zámku v Cholticích, Noc s Andersenem, Ukliďme Česko). 

Ve všech odděleních děti tvořily stavby z Chevy, Sevy, Lega a z dřevěných stavebnic. Hrály 

stolní hry, řešily rébusy, hádanky a kvízy. Snažili jsme se, aby všechny děti trávily alespoň polovinu 

času sportováním na školním dvoře – florbal, fotbal, střelba na koš, houpačky, stavby na pískovišti, 

podbíhání a přeskakování lana, cvičení na hrazdách atd. V průběhu roku jsme pořizovali do družin 

výtvarné potřeby, hry, knížky a sportovní pomůcky na školní dvůr. 

V 1. oddělení v průběhu roku probíhala praxe studentek středních pedagogických škol. 

Přehled vybraných činností: 

 Hraní stolního fotbalu 

 Výstava staveb ze Sevy 

 Malování velkoformátových omalovánek 

 Malování mandal a antistresových omalovánek 

 Pohybové hry na školním dvoře po celý rok 

 Výzdoba chodby u družin na dané téma 

 Svítící dýně 

 Adventní tvoření – zvykoslovné předměty 

 Vánoční tvoření – dárečky, přáníčka 

 Krmení ptáčků – plnění krmítek v okolí školy 

 Velikonoční tvoření 

 Dárečky maminkám k svátku 

 Výlet – Statek Pipkových, Nová Ves u Leštiny – dýně 

 Výlet – Skanzen v Přerově nad Labem 

 Jízda zručnosti 

 Půjčování knih do školní družiny z knihovny 

 Den Země – úklid školního dvora 

Tento školní rok umožnil dětem aktivní pobyt v naší družině.  
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Ve školním roce 2017/2018 byla naše škola opět zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo 

provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníků, u nás se zaměřením na čtenářskou 
gramotnost. Testování proběhlo v termínu 13.-24.11.2017. Účast školy byla povinná a zjišťování 
výsledků bylo realizováno v režimu inspekční činnosti.  

V březnu 2018 jsme se zúčastnili inspekčního elektronického zjišťování (INEZ), které se týkalo 
forem a podpory mediální výchovy v základních a středních školách. Zjišťování zahrnovalo dotazníky 
pro ředitele i pro učitele. Cílem bylo získat konkrétní informace o formách a míře podpory mediální 
výchovy, materiálních, organizačních a personálních podmínkách její realizace. Informace získané 
elektronicky 

Ve dnech 17. a 18.4.2018 proběhla ve škole další inspekční činnost ČSI. Předmětem kontrolní 
činnosti bylo hodnocení a kontrola podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků druhého stupně 
základní školy podle příslušných školních vzdělávacích programů zaměřené na téma čtenářské 
gramotnosti. Součástí inspekční činnosti byly hospitace inspektorů ve vybraných vyučovacích 
hodinách a také rozhovory s jednotlivými vyučujícími. Výsledky inspekční činnosti byly zapracovány 
do souborného výsledku za celou republiku. 

Dále škola využila možnosti reportů ČSI na téma Materiální a prostorové podmínky školy (tyto 
podmínky umožňují naplňování cílů výuky dle ŠVP), Kriteriální hodnocení školy (většinou očekávaná 
úroveň), Porušení předpisů (bez záznamu). 

 
11. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017 
 
Finanční prostředky ze státního rozpočtu (v Kč) – r. 2017    

 

Příjmy  c e l k e m                             13 259 822,61 

- Platy, odvody, ONIV        12 733 722  

- Zvýšení platů              360 738                               

- Zvýšení kvality výuky           153 462,61 

- Podpora plavání             11 900 

 

Výdaje  c e l k e m                             13 259 822,61 

- platy                                          9 131 609  

- odvody, FKSP                           3 267 834 

- učebnice, pomůcky, DHM                172 516 

- školení, cestovné,  ochr. p.                 49 482 

- zák. poj., plavání, DNP                       112 281 

- zvýšení platů                      265 249 

- odvody, FKSP zvýšení p.                       95 489                                                                                       

- Zvýšení kv – mat., služby            54 070           

- Zvýšení kv – semináře           34 300  

- Zvýšení kv - školní asistent, mzdy      65 092,61  

- plavání – dotace           11 900   

     

Finanční prostředky zřizovatel, ostatní  (v tis.Kč) – r. 2017 

 

Příjmy  c e l k e m                                                3 073. 

1.   Dotace provozní                                             1 896. 
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2.   Ost. výnosy (úroky, poškoz. majetek, dary)    26. 

3.   HČ ŠJ, ŠD                                                          1 079. 

4.   čerpání  fondů      72. 

 

Výdaje  c e l k e m                                                3 073.                                          

Materiál ZŠ, ŠD, ŠJ                                                1 182. 

DDHM    (nákup majetku)                                         94.            

Energie, voda                                                            765. 

Opravy                                                                        147. 

Režie (telef., cest., pošt., plavání, služby…)         611.  

Školení, ost. soc. N                   35. 

Pojistné       35.      

DPP, mzdy ŠJ +odv., asistent pedag. (do 06/16)    96. 

Odpisy                                                                          108.  

 

Výsledek hospodaření HČ                                            0,00 Kč   

 

Doplňková činnost (v tis. Kč) r. 2017 

                                Kroužky                      Pronájem                       ŠJ (obědy) 

Příjem                           130.                                144.                                 268. 

Výdaje                                                     

Materiál                         11.                                     4.                                 142.                            

Mzdy, odvody               80.                                 103.                                   95.                          

Režie                               35.                                   36.                                   30.                                 

/energie, služby…/ 

Celkem                           +4.                                   +1.                                   +1 

 

Výsledek hospodaření DČ                       + 6 tis. Kč   

 

Vybrané výdaje r. 2017 /v tis. Kč/: 

nové PC stoly    10. 

PC, monitory   57. 

právní ochrana D.A.S.  25. 

Opravy a renovace v TV  15. 

stavební opravy   20. 

výměna zářivek   73. 

malířské práce   27. 

dveře a vybavení do ŠJ  30. 

koberce do tříd   10. 

nový SW – pokladna  14. 

vybavení ŠD   15. 

 

12.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 Zapojení do Projektu Kraje pro bezpečný internet - žáci se seznamovali s bezpečnou prací na 

internetu a zkoušeli znalostní kvízy. 
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 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). 
  
13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Byl nabídnut kurz anglického i německého jazyka pro dospělé, ale pro malý zájem nebyl 
otevřen. Proběhl kurz práce s pedigem a byl otevřen kurz italštiny pro začátečníky a mírně pokročilé. 
Dále probíhalo Cvičení pro ženy. 
 
14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

V tomto školním roce jsme byli i nadále zapojeni do Výzvy 02_16_022 Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 
3 OP projektem Zvýšení kvality výuky na ZŠ Choltice. Čerpali jsme finanční prostředky na školního 
asistenta (personální podpora), vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 16 hodin 
(čtenářská a matematická gramotnost), Mentoring (32 hodin), vzdělávání pedagogického sboru 
zaměřené na inkluzi (8 hodin), klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (zdarma pro žáky) a 
doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (zdarma pro žáky). Po ukončení tohoto projektu 
plánujeme zapojení do Šablon II. 

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 2017 i 2018).  

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. Tento projekt nám umožnil 
čerpat peníze na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze i osobního rozvoje, ve 
spolupráci s NIDV. 

V červnu 2018 jsme se zapojili do Projektu „Maják – síť kolegiální podpory“ s registračním 
číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517, v rámci kterého nám bude zapůjčeno vybavení nutné 
pro realizaci projektu (sada Pasco, notebooky, projektor, Lego roboti aj.). Projekt samotný bude na 
naší škole realizován od 1.1.2019. 

I nadále jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, Mléko do škol. 
Letošní školní rok jsme také podali přihlášku do projektu Hodina pohybu navíc, který bude 

realizován příští školní rok. 
 

15. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 
plnění úkolů ve vzdělávání 

Podílíme se na akcích městyse Choltice, SDH Choltice, Slavoje Choltice a jiných místních 
organizací.  

Spolupráce s odbory probíhá na standartní úrovni. Odborová organizace ve škole má 15 členů, 
z toho 10 důchodců. V letošním roce došlo ke změně na postu předsedkyně organizace. Mgr. Dagmar 
Zálabská odešla do důchodu, na její místo nastoupila p. Hana Kuchaříková. Organizace je průběžně 
informována o personálních změnách, finančním hospodaření školy, je projednáván rozpočet FKSP. 
Pro zaměstnance školy a další zájemce byl zorganizován v květnu poznávací zájezd na jižní Moravu 
(volná místa byla nabídnuta i veřejnosti). Na činnost organizace přispíváme 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. 

Při hledání nových zaměstnanců se obracíme i na Úřad práce Přelouč, Pardubice, ale i 
Univerzitu Hradec Králové, využíváme portálu Klíč ke vzdělání. Dále spolupracujeme s firmami v okolí 
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– 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 zapojovat ve spolupráci se SRPŠdo různých charitativních akcí, akcí zaměřených na 
EVVO, neziskových projektů aj.: 

 Bílá pastelka, TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 

 Tříkrálová sbírka, Charita Česká republika,  

 Fond Sidus, veřejná sbírka 

 Ukliďme Česko 

 Český den proti rakovině ve spolupráci s p. Pavlou Kernovou 

 sbíráme víčka pro Eriku 

 Tonda Obal – program o recyklaci a třídění odpadu 

 Projekt NNTB – Nenech to být, neziskový projekt zaměřený proti šikaně, podporován Linkou 
bezpečí, PPP, MŠMT 
 
 
 
V Cholticích 1.10.2018                                  
 

 
Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy 

 
 
Školská rada: 
 
 
Zastupitelstvo městyse Choltice:   
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Příloha č. 1 - Fotografie 2017-2018
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Příloha č. 2 – Co se u nás dělo ve školním roce 2017/2018 

 

Druháci – nocležníci  

Tak jako prvňáci, i druháci si vyzkoušeli, jaké je to ve škole večer a v noci. Sešli jsme se ve čtvrtek 21. 

června v 18 hodin. Přestože našemu pobytu ve škole předcházela průtrž mračen, vydařilo se nám 

opékání buřtíků a následně i večerní hra v prostorách školy. Pak už jsme si ustlali ve třídách, nechyběl 

ani Večerníček a hajdy na kutě! Ráno společná snídaně v jídelně i s dobrotami od maminek. Akce se 

vydařila a všichni se těšíme na další. 

    

Za 2. A a 2. B Mgr. Z. Bílková 

4. B na dopravním hřišti v Přelouči  

Dne 20.6.2018 vyrazila 4. B se svojí paní učitelkou na dopravní hřiště v Přelouči, kde si všichni žáci 

mohli v praxi vyzkoušet poznatky z dopravní výchovy. 

Děti zde byly zkoušeny příslušníkem městské policie z dopravních značek a pravidel silničního 

provozu. 

Na dopravním hřišti naši „jezdci“ absolvovali tři stanoviště: 

1. Jízda překážkovou dráhou – měřeno na čas 

2. Jízda po dopravním hřišti 

3. Teoretický test – na základě úspěšného splnění testu děti dostaly řidičský průkaz na kolo 

    

Všichni jsme si na kolách užili spoustu legrace. Jelikož jsme však na hřišti, především na překážkové 

dráze, vydali mnoho energie, těšili jsme se zpět do školy na vydatný oběd. 

Mgr. Daniela Čepčářová 

Mirakulum – Výlet třídy 6.A  

S blížícím se koncem školního roku vyráží žáci na slíbené výlety, na které se celý rok těší a jsou 

odměnou za jejich celoroční práci. Cílem žáků 6. třídy se v úterý 13. 6. 2018 stal park Mirakulum v 

Milovicích. 

Po všech krásných horkých slunečných dnech se na nás ráno obloha trochu mračila, a tak jsme celou 

cestu doufali, že počasí nám bude přece jen přát, abychom si výlet náležitě užili. Měli jsme štěstí, 

cestou nám pomračená obloha nevadila a zanedlouho na nás vykouklo sluníčko, které jen dotvořilo 

příjemnou atmosféru celého dne. 

Park Mirakulum je plný originální zábavy a volnočasových aktivit. Našim prvním cílem se stal hrad s 

prolézačkami a podzemními chodbami a poté následovaly další atrakce: lesní hřiště, obří trampolíny, 

houpačky, lanová centra, apod. Chvilku jsme si tak mohli připadat jako šplhající opičky, chvilku jako 

horníci v podzemí. Vyzkoušeli jsme, co se dalo a bylo to moc prima. 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/263-druhaci-nocleznici
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/260-4-b-na-dopravnim-hristi-v-prelouci
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/257-mirakulum-vylet-tridy-6-a
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/spani_2trid/spani_2trid_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/spani_2trid/spani_2trid_07.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/spani_2trid/spani_2trid_30.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/spani_2trid/spani_2trid_36.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/dopravni_hriste_4b/dopravni_hriste_4b_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/dopravni_hriste_4b/dopravni_hriste_4b_12.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/dopravni_hriste_4b/dopravni_hriste_4b_21.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/dopravni_hriste_4b/dopravni_hriste_4b_30.jpg
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 Mgr. Soňa Blažková 

Výlet 2.A a 2.B  

V pátek 15. 6. jsme se vydali na výlet do Hulic, kde jsme nejprve navštívili Včelí dům. Děti si vyslechly 

mnoho zajímavostí ze života včel, mohly si vyzkoušet několik zábavných aktivit zaměřených na 

zručnost, rozeznávání pachu, dělbu práce v úlu, složily si úl a proskleným prostorem mohly pozorovat 

dění v reálném úlu. Po nákupu "medových výrobků" jsme vyrazili do Vodního světa, vzdáleného jen 1 

km. Nadšení patřilo nejprve vnitřním objevným aktivitám na život v sladké vodě, ochutnávce vody od 

pramene, výrobě mraků, seznámení s obyvateli nádrží a rybníků apod. Protože nám počasí přálo, 

mohli jsme si dopřát i venkovní hrátky s vodními mlýnky, pumpami, vodopádem apod. Na hrázi nás 

překvapil více než 5tikilový kapr. Řádně osvěženi i správně unaveni jsme spokojeně dorazili zpět. 

    

Mgr. Ivana Benešová 

Spaní prvňáčků ve škole  

Dětský den oslavily děti z 1.A a 1.B spaním ve škole. Proběhly hry na školním dvorku a opékání vuřtů. 

Po setmění na děti čekala stezka odvahy po školní chodbě, kterou, i přes počáteční strach některých, 

všichni zvládli 😊 Myslím, že můžu mluvit za všechny zúčastněné, že jsme si to bezva užili a rádi to 

zase zopakujeme. Fotky mluví za vše 😊 

    

Mgr Lenka Nešetřilová 

IQ Landia aneb školní výlet čtvrtých ročníků  

V úterý, 5. 6. 2018, vyjeli žáci 4. A a 4. B na školní výlet do IQ Landie, zábavného science centra, které 

je rozděleno do deseti expozic se čtyřmi stovkami interaktivních exponátů. 

Hned po našem příjezdu jsme šli na zábavnou fyzikálně-chemickou show, která byla na téma „Voda 

kolem nás“. Dozvěděli jsme se zde plno zajímavostí, vyzkoušeli si sami několik experimentů a na 

závěr jsme viděli explozi dusíku a horké vody. 

Po této show jsme postupně procházeli každé patro, kde jsme měli dost času na to, abychom si 

vyzkoušeli jednotlivé atrakce a interaktivní stanoviště. Patra byla rozdělena dle témat, například: 

vodní svět, vesmír a kosmonautika, živly, svět nápadů, podzemí, člověk, věda v domě, zvuk nebo 

české vynálezy. Jedním z největších zážitků pro nás však byl robot, kterého jsme si sami mohli 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/254-vylet-2-a-a-2-b
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/250-spani-prvnacku-ve-skole
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/249-iq-landia-aneb-skolni-vylet-ctvrtych-rocniku
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_mirakulum/mirakulum_04.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_mirakulum/mirakulum_21.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_mirakulum/mirakulum_32.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_mirakulum/mirakulum_35.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_2trid_hulice/vylet_2trid_hulice_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_2trid_hulice/vylet_2trid_hulice_22.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_2trid_hulice/vylet_2trid_hulice_32.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_2trid_hulice/vylet_2trid_hulice_52.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/spani_prvnacku/spani_prvnacku_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/spani_prvnacku/spani_prvnacku_06.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/spani_prvnacku/spani_prvnacku_17.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/spani_prvnacku/spani_prvnacku_32.jpg
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naprogramovat (zvolit barvu očí, pohyby včetně tance, jazykolamy, písničky atd.). Robot s námi poté 

dokonce začal komunikovat, mohli jsme se ho ptát na jakékoliv otázky a on nám pohotově odpovídal. 

    

Po několikahodinové prohlídce každého patra nám vyhládlo, a tak jsme se těšili na oběd, po kterém 

jsme měli také čas na nákup suvenýrů nebo hraní na venkovním hřišti. 

Čas utíkal velmi rychle, nastal tedy čas odjezdu. Již v autobuse jsme zhodnotili, jak jsme si všichni 

výlet moc užili a především, kolik jsme získali příjemných zážitků, na které jen tak nezapomeneme. 

Mgr. Daniela Čepčářová 

Poznávací zájezd: LONDÝN, OXFORD, WARNER BROS, WINDSOR, 20.5.-25.5.2018  

1. den 20.5. 

Z Choltic jsme odjeli ve 14:45 směr Německo, Francie do Velké Británie. Nastupovali jsme jako 

poslední, v autobuse už seděli dvě základní školy (Chuchelná a Karviná). 

2. den 21.5. 

V ranních hodinách jsme přijeli do francouzského přístavu Calais a odtud trajektem do Doveru. V cca 

9,00 místního času (tedy o hodinu méně než u nás) jsme přijeli do Londýna – lanovkou Fly Emirates 

jsme překonali Temži a vláčkem dojeli až k Toweru. Následovala prohlídka Tower Bridge s 

proskleným chodníčkem, poté procházka k Monumentu, Milennium Bridge, St. Paul´s Cathedral, 

Trafalgar Square, odkud jsme dojeli metrem zpět ke Greenwichi. Odtud následoval (s malou 

zastávkou) přejezd na setkání s rodinami. 

    

3. den 22.5. 

Dnešní den ráno byl odjezd do filmových ateliérů Warner Bros. – velká procházka dekoracemi, 

kostýmy a triky z Harryho Pottera. Po prohlídce jsme přejeli do Oxfordu, což je univerzitní město, kde 

jsme navštívili Christchurch College (s jídelnou z filmů o Harry Potterovi) a centrum města. 

4. den 23.5. 

Ráno odjezd do Windsoru, zde jsme si prohlídli hrad, který je oficiální rezidencí britské monarchie a 

zároveň je také druhý největší obývaný hrad na světě a také nejdéle soustavně obývaný hrad již od 

dob Viléma I. Dobyvatele. Poté následoval odjezd do Londýna, prohlídka Oxford Street a samozřejmě 

nákupy. 
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 5. den 24.5. 

Ráno sraz na určeném místě už i s kufry. Čekala nás celodenní návštěva Londýna: Prohlídka Royal 

Observatory (Nultý poledník), lodičkou k London Eye a jeho návštěva (včetně několik D kina), poté 

přejezd metrem k muzeu Sherlocka Holmese a procházka po Queen Mary´s Rose Garden. Odtud zpět 

na North Greenwich, kde na nás čekal jiný (opět) anglický autobus. Poté přejezd do přístavu Dover, 

celní kontrola a přejezd trajektem do Calais, noční průjezd Evropou. 

6. den 25.5. 

Cesta zpět domů s výměnou autobusu v Praze, dojezd do Choltic v odpoledních hodinách. 

Během zájezdu jsme si vyzkoušeli komunikaci v angličtině v každodenních situacích, vystřídali pět 

autobusů, seznámili se s novými lidmi a získali spoustu nezapomenutelných zážitků. 

Mgr. Iva Sedláčková 

Výtvarná soutěž Paleta Slunce 2018  

Opět se můžeme těšit na krásné nápady na chodbách naší školy k výtvarné soutěži Paleta Slunce, 

kterou tradičně ukončujeme na jaře vyhlášením výsledků a rozdáváním odměn všem zúčastněným. 

Děkujeme především za finanční podporu SRPŠ, která nám umožňuje udělat dětem tuto pastelkovou 

radost již po mnoho let. Naším letošním tématem byla Obdivuhodná říše hmyzu. Děkuji všem 

učitelům výtvarné výchovy, kteří si našli čas se tématu věnovat. 

    

    

Mgr. Ivana Benešová 

Den Evropy v naší škole  

Eurocentrum Pardubice nabídlo naší škole uskutečnit projektový den Den Evropy. Dne 10.5.2018 žáci 

5.-9. tříd vytvořili 10 týmů. Pro jednotlivé týmy byly připraveny výtvarné a vzdělávací aktivity o 

Evropské unii. Týmy prošly těmito stanovišti a plnily zadané úkoly: 

1. Poznej Euro 

2. Poznávací značky 

3. Památky 

4. Vlajky zemí EU 

5. Evropské jazyky 

6. Evropská kuchyně 

7. Evropské pohádky 

8. Křížovka 

9. Pohádkový kvíz 

10. Pexeso 
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Aktivity byly pestré, zajímavé a občas i náročné. Tým s nejvyšším počtem bodů byl odměněn 

drobnými dárky. Všichni jsme si zajímavou formou rozšířili poznatky o Evropě. 

Mgr. Božena Špilínková 

Čarodějná škola  

V pondělí 30. dubna se naše škola proměnila ve školu čarodějnic a čarodějů. Žáci 1.-4. tříd plnili celé 

dopoledne čarodějné úkoly: např. poznávaly čarodějné rostliny a živočichy, psali brkem, poznávali 

čarodějnice a házeli je i do pece v perníkové chaloupce, stavěli hranice či hráli košťatovo- 

bramborový florbal. Dopoledne jsme zakončili tancem při koncertu hudební skupiny BUĎ FIT ze ZUŠ v 

Přelouči a obědem pod širou oblohou. Nácvik na večerní pálení čarodějnic nikdo nepodcenil 😊 

Děkujeme za příspěvek sdružení rodičů a za jablka SADŮM SVINČANY, p. Nevolovi. 

    

 Mgr. Marie Brožová 

Dnes jím jako Ind  

Po úspěchu loňského zapojení žáků naší školy do projektu Dnes jím jako... (Mexičan) jsme se rozhodli 

pokračovat a i letos zpestřit výuku v 5-9 tř. Téma Indie, dobrovolnictví, přiblížení obyčejného života v 

dané oblasti bylo pro nás velmi zajímavé a inspirativní. Ochutnávka indického jídla byla pro žáky 

velmi atraktivní, moc všem chutnalo. Těšíme se na příští ročník a jsme zvědavi, jaká část světa to 

bude.  

    

Mgr. Zuzana Vyhnálková 

Divadélko pro školy  

V pátek 9. 3. 2018 měli žáci 7. – 9. třídy možnost shlédnout divadelní představení s názvem Legenda 

V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla. 

Jednalo se o soubor ukázek nejslavnějších divadelních her autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Ve 

více než šedesáti minutách herci přiblížili žákům nejzásadnější okamžiky života i kariéry těchto mistrů 

českého humoru. Odborný výklad doplňovaly chronologicky řazené úryvky dialogů a písní, 

dokumentující rozsah a význam tvorby Osvobozeného divadla a jeho vliv na vývoj českého divadla 20. 

století.  

Strhující výkony obou herců, osobitý humor, nadšení a poutavý obsah ukázek žáky naprosto vtáhly do 

děje, vtipné skeče vyvolávaly salvy smíchu, děti se skvěle bavily a spolu s nimi i jejich učitelé. Opět 

jsme zhlédli naprosto úžasné představení, při kterém si žáci příjemnou formou zopakovali učivo a 

pocítili nesmírnou sílu živého představení, energii obou herců a získali tak cenný vztah k divadlu, 

které pro děti často bývá nezáživné a nudné. To v žádném případě nelze říci o hereckém výkonu a 

režii celého představení Divadélka pro školy z Hradce Králové. Velice děkujeme a těšíme se opět na 

další spolupráci. 
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Mgr. Alena Machová 

Devátá třída v Praze  

Dne 8.3. 2018 žáci 9. třídy navštívili protidrogové centrum Dropin v Praze. Toto středisko se zabývá 

prevencí a léčbou drogových závislostí. Pracovníci tohoto centra seznámili žáky s pracovní náplní 

tohoto zařízení a především žáky upozornili na negativní zdravotní a sociální dopady závislostí při 

užívání drog. 

Po absolvování besedy jsme se prošli starou Prahou a zpříjemnili si tento den v hlavním městě. 

Stalo se již tradicí, že žáci 9. třídy navštíví expozici "Lidé a peníze", kterou pořádá Česká národní 

banka v Praze. Již u vchodu byli žáci podrobeni kontrole. Všechny kovové věci musely být uloženy v 

batozích. Paní průvodkyně zavedla žáky do posluchárny, kde zhlédli filmy o vývoji ekonomické 

situace, ale také o vývoji měny v naší republice. Dále byli zavedeni do trezoru, kde mohli vidět historii 

peněz, padělky různých stupňů kvality, upozornění na ochranné prvky na bankovkách nebo si mohli 

obtěžkat zlatou cihličku. Po ukončení prohlídky žáci absolvovali malý kvíz, ve kterém mohli získat za 

správné odpovědi balíček rozdrcených peněz. 

Obě akce jsme velice kladně zhodnotili a vrátili jsme se spokojeni a zase obohaceni o nové poznatky a 

zážitky. 

Mgr. Božena Špilínková, Mgr. Hana Ošlejšková 

Zima na Zrcadle  

Je 2. března a do české kotliny, tedy i k nám do Choltic, konečně dorazila zima. Letos byla sice skoupá 

na sníh, ale alespoň zařídila, že zamrzly rybníky. Na jeden z nich, rybník Zrcadlo u choltického zámku, 

se vypravily děti z 2. A a 2. B, aby vyzkoušely své bruslařské, hokejové a klouzačkové dovednosti. Jak 

jsme se na Zrcadle vydováděli, můžete posoudit z fotografií. 

    

 Mgr. Zuzana Bílková 

Zimní ozdravný pobyt 3. a 4. ročníků  

26.2.2018 - 2.3.2018 proběhl zimní ozdravný pobyt 3. a 4. ročníků na Medvědí boudě ve Špindlerově 

Mlýně. Pár zpráv přímo z pobytu: 

Většina dětí přišla po svých až na chatu, program přizpůsobujeme teplotám - dnes asi hodinu na 

kopci :-), večer dětem chutnala večeře (bramborová kaše+ sekaná)- chodily si přidávat :-. 
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Máme se hezky, lyžujeme a bobujeme, slunce svítí, teploty jsou mrazivé a tak nejsme venku dlouho, 
ale všichni se tváří spokojeně a radostně. 

   

   

 Olympijské hry jsou v plném proudu. Na chatě je teplo a útulně a hladem netrpíme :- . Zdravíme z 

hor 😊. 

   

 

Beseda Můj život s hazardem  

Autorka knihy Můj život s gamblerem, spisovatelka Martina Bittnerová, se v rámci besedy na Malém 

zámku podělila s žáky 7. - 9. třídy o zkušenosti a prožitky, které jí přineslo soužití s hazardním hráčem. 

Otevřená knižní zpověď vznikla poté, co její dlouholetý partner dobrovolně ukončil svůj život. 

Spisovatelka nám osvětlila, kdo se nejčastěji stává hazardním hráčem, co je to "craving" (bažení po 

hře), jaké jsou možnosti a úskalí léčby. Všechny přítomné zasáhlo její hluboce osobní vyprávění a 

donutilo nás opravdu se zamyslet. Gambling totiž většina společnosti nevnímá jako druh drogové 

závislosti. 

Za uspořádání této akce děkujeme knihovnici Radce Zelenkové a Městysi Choltice. 
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Mgr. Eva Nevečeřalová 

Máme rádi zimu!  

Sněhová nadílka se nám poštěstila zatím jen dvakrát, ale 1.B si ji dokázala skvěle užít :-)  

Pár fotek je toho důkazem. 

    

 Mgr. Lenka Nešetřilová 

Pololetní vysvědčení 1.B  

31.1.dostávali prvňáčci své první vysvědčení. Protože se jim všem v prvním pololetí náramně dařilo, 

oslavili jsme tento velký den karnevalem. Děti si to užívaly plnými doušky. Hráli jsme hry, pouštěli 

písničky na přání, na které se děti pořádně vyřádily. Díky rodičům jsme měli krásné pohoštění. Za to 

jim mockrát děkuji. 

 

   

 

 

 

 

 

Třídní učitelka Lenka Nešetřilová 

Živá knihovna  

V pátek 26.1.2018 se u nás ve škole objevilo 7 živých knih – nositelů příběhů a 

zážitků, mladých lidí z různých koutů světa (ze Španělska, Dominikánské 

republiky, Brazílie, Mexika, Belgie, USA, Chile). Žáci z nejstarších ročníků měli 

možnost se „začíst“ do různých životopisů, vyzkoušet svoje jazykové schopnosti 

a dovednosti, zatančit si a především dovědět se o tom, jak se žije jinde a jaké je 

to pro cizince žít v Čechách a učit se český jazyk. Obrovský dík patří všem, kteří 
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pomohli tuto akci zorganizovat – všem tlumočníkům, organizátorům, organizaci AFS a hlavně lidem, 

kteří nelitovali volného času a „četli si“ s námi. 

   

Mgr. Iva Sedláčková 

Tongo (1. – 5. třída)  

Předposlední školní den v tomto kalendářním roce jsme se jeli „vyblbnout“ do Tonga v Hradci 

Králové. Děti Tongo milují. V hale na ploše 2 900 m² se nachází spousta atrakcí, které nabízejí 

nezapomenutelné zážitky. Jsou tam trampolíny, nafukovací ryba, která zavírá tlamu, hrad, skákací 

hrad, sopka s klouzačkou, motokáry nebo hřiště pro míčové hry. Pro návštěvníky je k dispozici také 

bufet s občerstvením a stolečky, kde si děti mohou odpočinout. Výlet se vydařil, nikomu se nic 

nestalo, tak už nezbývá nic jiného, než se těšit na vánoční svátky. 

    

Mgr. Johana Sara Tichá 

Vánoční jarmark  

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 proběhl na naší škole Vánoční jarmark, který uspořádali žáci a učitelé z 1. - 4. 

tříd. Jarmark zaštiťoval Spolek rodičů při ZŠ Choltice. Děti se na něj moc těšily. Takřka celý podzim 

vyráběly různé vánoční předměty jako věnce, přáníčka, svícny, přívěsky nebo ozdoby na stromeček. 

Byly zvědavé, zda se jejich výrobky budou návštěvníkům jarmarku líbit a zda prodají vše, co vyrobily. 

Myslím, že jarmark splnil jejich očekávání. Přišlo spoustu rodičů a prarodičů, kteří s nadšením 

obdivovali jejich práci, a každý z nich si domů odnášel nějakou dekoraci. 

    

 Ve stejný den proběhl také Den otevřených dveří ZŠ Choltice. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, předně paním učitelkám za přípravu a vedení a těšíme se, že 

jarmark někdy zopakujeme. 

Mgr. Johana Sara Tichá 
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Zdravohrátky  

13. prosince se děvčata z osmé a deváté třídy zúčastnila akce Zdravohrátky, která se konala na 

Střední zdravotnické škole v Pardubicích. Slavnostní bylo již zahájení, kterého se zúčastnili významní 

zástupci Pardubického kraje a Pardubické nemocnice. 

V průběhu dopoledne si děvčata vyzkoušela, jak se správně čistí zuby, jak poskytnout první pomoc při 

zástavě srdce, jak vypadá svět pro nevidomé a tělesně postižené a jakým způsobem jim lze pomoci. 

Důležitou součástí byl i správný nácvik mytí rukou tak, aby nezůstalo žádné neumyté místo. 

Úspěšnost si mohla ověřit pod UV lampou. Další stanoviště ukázalo potravní pyramidu – jak ji číst a co 

které patro znamená. Dnes trochu ustoupila stranou veřejná povědomost o nebezpečí viru HIV. Na 

jednom ze stanovišť jsme rozebraly tuto problematiku a to z pohledu přenosu nemoci, jejího 

průběhu, zajištění prevence i oznamovací povinnosti k partnerům. Dopoledne ukončila soutěž 

bodovací, kdy byla hodnocena práce děvčat na jednotlivých stanovištích a soutěž v odkrývání 

obrázků. 

Naše děvčata se umístila na krásném 3. místě a odvezla si bonboniéru a několik dalších drobných 

dárků. Akce se nám všem moc líbila a budeme se těšit na další. Tímto bychom chtěly poděkovat všem 

organizátorům za přípravu Zdravohrátek i všem sponzorům. 

    

Mgr. Hana Ošlejšková 

Zapomenutá zima  

Od pondělí 13. 11. do čtvrtka 16. 11. byli žáci 2. A a 2. B v pobytovém zařízení Ekocentra PALETA 

Pardubice v Oucmanicích. Ačkoliv bylo typické podzimní listopadové počasí, zažili jsme úžasný týden, 

plný skvělých zážitků. Z činností, které pro nás byly připraveny, si děti vytvořily složky (deníčky), které 

si pak odvezly jako památku domů. 

    

Složky si děti svázaly do desek z ručního papíru, který si samy vyrobily. Dovnitř pak zařadily pracovní 

listy: stopy zvířat, ptáci, listy ze sto let starého deníku, mandala – svíčka aj. V průběhu pobytu jsme si 

vyzkoušeli zadělat a upéct vánočku, odlévali jsme stopy ze sádry, vypichovali jsme obrázek nebo 

náramek z vlny technikou „filcování“, vyráběli jsme svíčky, řezali a sekali jsme dříví a někteří krmili 

domácí zvířátka (kozy, ovce, morčata a oslíka Amose). Ubytování ani jídelníček neměly chybu a my 

doufáme, že se do Oucmanic ještě někdy podíváme. 
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 Mgr. I. Benešová a Mgr. Z. Bílková, tř. uč. 2. A a 2. B 

Svět zvířat  

Žáci 4.B se již od začátku měsíce listopadu aktivně věnovali vytváření projektu „Svět zvířat“. Každý žák 

nejprve vyhledal, zjistil a zaznamenal informace o zvířeti, které ho nejvíce zajímalo. Poté jsme v 

menších skupinkách vytvářeli další „vizitky“ členů zvířecí říše. Zprvu jsme si museli informace nalézt, 

vybrat z textu ta nejzajímavější a nejdůležitější fakta, která se musela písemně zaznamenat, a 

nakonec nesměl chybět ani nakreslený obrázek daného živočicha. V celkovém přehledu nechybí ani 

zajímavosti ze světa zvířat, které mnohé z nás velmi překvapily a mnohdy i pobavily. Na projektu se 

pracovalo především v rámci hodin přírodovědy a českého jazyka, čímž jsme dokonale vyzdvihli 

mezipředmětové vztahy. Na závěr jsme si samozřejmě všechna zvířata představili a povídali si o nich. 

Výsledkem práce naší třídy je nejen poutavý přehled zvířat, který zdobí chodbu naší školy, ale také 

vzpomínky na radostné a vtipné chvilky, které jsme během našeho projektu společně zažili. 

  

Mgr. Daniela Čepčářová 

Nezkrocená Brazílie  

Z RIA ZA MODRÝM PAPOUŠKEM 

To bylo téma další velmi pestré fotograficko-filmové projekce manželů Motani, kterou zhlédli žáci 2. - 

9. třídy v minulém týdnu. Navštívili jsme nebezpečné Rio de Janeiro, nasáli jsme neopakovatelnou 

atmosféru karnevalu, uchvátila nás divoká příroda s exotickými živočichy, obřími vodopády a 

hlubokými jeskyněmi. Nechyběla samozřejmě soutěž a řada zajímavých suvenýrů. ADEUS BRASIL! 

 

  

Mgr. Eva Nevečeřalová 
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MEMENTO - protidrogový pořad  

Žákům 6.-9. ročníku byl určen pořad MEMENTO, který zhlédli v rámci protidrogové prevence ve 

středu 1.11.2017. Umělecká agentura RAJCHA předvedla dramatizaci románu Radka Johna Memento. 

Neobyčejný příběh obyčejných mladých lidí, jehož cílem nebylo poučovat nebo zastrašovat, ale 

ukázat syrovou realitu drogové závislosti, má být varováním pro všechny, kteří by chtěli s drogami 

experimentovat. 

    

Mgr. Eva Nevečeřalová 

Bleší trh  

Třída 8.A se zapojila do projektu "JSEM LASKAVEC", který si klade za cíl zviditelnit důležitost dobrých 

skutků v současné společnosti. Žáci si mohli vybrat z několika nabídnutých laskavostí, nebo vymyslet 

svou vlastní. Naši osmáci se rozhodli uspořádat bleší trh, který proběhl v pátek 20. října pod záštitou 

Spolku rodičů. Touto cestou chci poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci trhu, přispěli nám 

buď věcmi do prodeje nebo naše snažení přišli podpořit finančně. Konečný výtěžek akce je totiž 

neuvěřitelných 5600Kč. 

    

Principem projektu je, že si děti vyzkouší vykonat nezištný laskavý skutek v rámci Světového dne 

laskavosti, který připadá na 13. listopadu. Právě v tento den za námi přijedou děti a vychovatelé z 

Dětského centra Veská, kterým bude finanční obnos slavnostně předán na Malém zámku. 

Mgr. Eva Nevečeřalová 

Žáci z 1. republiky  

Žáci z 3.A využili blížícího se státního svátku, aby se dozvěděli: jak naše republika vznikla, kdo se na 

tom podílel, jak lidé v této době žili, jak se oblékali... apod. Přinesli si z domova i mnoho zajímavých 

věcí (např. knihy, časopisy, vysvědčení a jiné dokumenty, potřeby z kuchyně, kalamář… Slečny si ušily 

šaty. Všichni vyrobili čelenku do vlasů – kluci prý předají maminkám :-) a zkusili si na vlastní kůži, jak 

funguje pásová výroba a psaní perem a inkoustem z kalamáře. Zatančili si charleston. Informace a 

dojmy přednesli svým kamarádům ze 3.B a 2.B. Na závěr jsme si všichni poslechli záznam proslovu 

TGM k dětem, který měl k 10. výročí vzniku ČSR. Nám už jen zbývá popřát naší republice hodně 

úspěšných let a mnoho charakterních, cílevědomých a odhodlaných lidí, jako byli její zakladatelé a už 

teď se těšíme, jak oslavíme 100. 
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Mgr.: Marie Brožová 

Projekt „Bramborový týden“  

Týden od 16. do 19. října byl pro 2. A a 2. B spjatý s typickou podzimní plodinou – bramborou. 

V pondělí se sešly obě třídy a utvořily 9 čtyřčlenných skupin, které si pojmenovali: Bramboráci, 

Bramborová kaše, Žaludy, Kaštany, Housenky, Brambory, Listy, Ježci a Houby. 

Vzápětí si skupiny poslechly stručné povídání o historii brambor a jejich dalším úkolem bylo v 

časovém limitu napsat alespoň 4 věty o bramborách. 

Během celého týdne se skupiny vždy alespoň na 2 vyučovací hodiny scházely a plnily různé úkoly, při 

kterých si zároveň procvičily všechny vyučovací předměty. Např.: z matematiky slovní úlohy, z ČJ 

abecedu a druhy vět, z prvouky stavbu rostlinného těla. Brambory použily také na výrobu 

bramborových tiskátek nebo z nich vykouzlily různé figurky. Při tělesné výchově soutěžily ve sbírání 

brambor a běžely bramborovou štafetu. Ve čtvrtek z brambor uvařily šišky s mákem, upekly 

bramborové preclíky a tyčinky. Děti si sice přinesly mnohem více bramborových receptů, ale nebylo 

tolik času, abychom je všechny vyzkoušeli, tak jsme si poškádlili chuťové buňky alespoň jejich 

přečtením. 

    

Za splněné úkoly získávaly skupiny jako odměnu papírové brambory, kterými „plnily“ papírové pytle. 

V pátek na konci týdne si spočítaly, kolik brambor mají ve svých pytlích a byly odměněny diplomy. 

Pytle jsme nakonec zavázali a vystavili je před třídami na chodbě. 

Mgr. I. Benešová a Mgr. Z. Bílková, tř, uč. 2. A a 2. B 

Podzimní pracovní činnosti v 2. B  

Léto se přehouplo do podzimu, a tak si chlapci a děvčata z 2. B přinesli v pondělí 9. 10. na pracovní 

činnosti rozličný přírodní materiál, který skýtá podzimní příroda. Utvořili skupinky, nebo někteří 

pracovali samostatně, a protože počasí bylo příznivé, odnesli si donesené přírodniny na školní dvůr. 

Během dvou hodin PČ se snažili z přírodnin ztvárnit „Podzim“. 

Bezpochyby bylo fajn, že pěkné počasí vydrželo a že děti mohly tvořit na čerstvém vzduchu a povedly 

se jim zajímavé výtvory. Jak se jim dařilo, se můžete přesvědčit ve fotogalerii. 

    

Mgr. Zuzana Bílková 
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http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/bramborovy_tyden/bramborovy_tyden_69.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/bramborovy_tyden/bramborovy_tyden_92.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/pracovni_cinnosti_2b/pracovni_cinnosti_2b_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/pracovni_cinnosti_2b/pracovni_cinnosti_2b_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/pracovni_cinnosti_2b/pracovni_cinnosti_2b_03.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/pracovni_cinnosti_2b/pracovni_cinnosti_2b_04.jpg
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Výlet do Hulic  

Dne 25.9. jeli prvňáčci na výlet do Hulic, kde navštívili Vodní dům a Včelí svět. Proč právě Vodní dům 

a Včelí svět? 1.A je třídou včeliček a 1.B rybiček a celé vodní říše :-) 

I přes to, že v den, kdy jsme vodní dům navštívili, nešel proud, prohlídku jsme si moc užili. Vodní dům 

je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Prošli jsme se po hrázi vodní přehrady 

na pitnou vodu Švihov, kam běžně lidé nesmí. Expozice je navržena tak, aby učila prostřednictvím 

neobvyklých zážitků a zajímavých pozorování. 

Prošli jsme vodním mikrosvětem, kde jsme viděli vodní organismy, které nejsou pozorovatelné 

pouhým okem, pohlédli jsme pod vodní hladinu, kde se strop stal hladinou, pozorovali jsme raky, 

ulehli do postýlek ze škeblí a nakoukli do historie v projekčním sále. 

    

 Včelí svět je expozice, která představuje hravým způsobem život včelstva. Prolétli jsme se velkým 

včelím úlem s obřími plástvemi, na dotykových monitorech jsme si prohlédli anatomii včely, zahráli 

jsme si kvíz ze života včel, a další zajímavosti. Nakonec si každý sám vyrobil svíčku z medového plátu. 

Mgr. Lenka Nešetřilová, třídní učitelka 1.B, Mgr. Vítězslava Stodolová, třídní učitelka 1.A 

Fotografování prvňáčků  

Stejně jako každý rok, i v letošním roce proběhlo fotografování prvňáčků... 

  

2. B na dopravním hřišti  

Na začátku školního roku jsou v osnovách prvouky 2. třídy kapitoly o dopravní výchově. Abychom si o 

dopravních značkách a pravidlech silničního provozu jen nepovídali v lavicích ve třídě, vypravili jsme 

se v pondělí do Přelouče na dopravní hřiště. Zamračená obloha nás sice trochu strašila deštěm, ale 

přesto jsme to riskli. Jeli jsme autobusem druhou vyučovací hodinu. Na místě nás čekali dva 

příslušníci městské policie, otevřeli nám klubovnu a přidělili dětem kola. Polovina dětí pak byli 

„řidiči“, polovina chodci a v pravidelných intervalech se střídali. 

Na konci pak jezdily jen čtveřice a ostatní sledovali, zda nedělají dopravní přestupky. 

Musím uznat, že jízda dětí na začátku a na konci byla značně rozdílná a u většiny „řidičů“ se změnila k 

lepšímu. 

I počasí nám přálo. Obloha byla sice stále zamračená, ale déšť nás nesmáčel a my jsme se suší, 

natrénovaní a hladoví vrátili rovnou na oběd. 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/186-vylet-do-hulic
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/183-fotografovani-prvnacku
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/179-2-b-na-dopravnim-hristi
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_hulice/vylet_hulice_06.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_hulice/vylet_hulice_16.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_hulice/vylet_hulice_18.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_hulice/vylet_hulice_39.jpg
http://www.zscholtice.cz/dokumenty/2017_2018/1_a.pdf
http://www.zscholtice.cz/dokumenty/2017_2018/1_b.pdf
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 Mgr. Zuzana Bílková 

 

Sport  
O pohár městyse Choltice se svedly tuhé boje!  

V úterý 26. 6. 2018 se zúčastnili žáci 5. – 8. ročníku sportovní olympiády O pohár městyse Choltice, 

který organizovali žáci 9. třídy spolu s učiteli Mgr. Hanou Ošlejškovou a Ing. Janem Brožkem pod 

záštitou starosty městyse Choltice Mgr. Tomáše Bolka. 

Žáci se utkali v 6 bodovacích disciplínách a v jedné doplňkové soutěži. Účastnici byli rozděleni do čtyř 

kategorií 5. + 6. třída dívky a chlapci a 7. + 8. třída dívky a chlapci. Soutěží se zúčastnilo celkem 71 

žáků. Mezi bodovací disciplíny patřila: překážková dráha, běh na 60 metrů, hod daleký, skok z místa, 

vytrvalostní běh oborou a kop na branku. Jako doplňková činnost byl hod frisbee na přesnost. 

    

 

Dívky vybojovaly bronz v malé kopané, aneb nejen chlapci hrají fotbal  

Dne 21. 6. 2018 se zúčastnily naše děvčata fotbalového turnaje v malé kopané na Letním stadiónu v 

Pardubicích. Do turnaje bylo přihlášeno 8 družstev, z toho výběr dívek ze ZŠ Ohrazenice, které vyhráli 

krajskou soutěž ve fotbale. 

Dívky postupně sehrály během turnaje 7 zápasů. 

ZŠ Choltice – ZŠ Benešovo náměstí 0:3  

ZŠ Choltice – ZŠ Ohrazenice mladší 0:0  

ZŠ Choltice – ZŠ Sezemice 2:1  

ZŠ Choltice – ZŠ Polabiny I 2:0  

ZŠ Choltice – ZŠ Přelouč 1:1 – Koláčná  

ZŠ Choltice – ZŠ Ohrazenice starší – 0:8  

ZŠ Choltice – ZŠ Bratranců Veverkových 3:0  

Dívky obsadily celkové 3. místo, kdy bohužel v přímém souboji se ZŠ Přelouč pouze remizovali 1:1, 

přičemž rozhodčí v poslední minutě nepískl evidentní penaltu na naši hráčku, která mohla skórovat. 

Ale i tak se dívky snažily a po krásném boji se mohli radovat ze zisku bronzového poháru. Jelikož náš 

tým tvořily především hráčky 6. a 7. třídy, díky tomu máme do budoucna velký příslib zisku dalších 

cenných kovů. 

Ing. Jan Brožek 

Choltičtí fotbalisté jsou druzí nejlepší na Přeloučsku - i v Pardubickém kraji  

Ve dnech 4. – 21. května proběhl v Pardubickém kraji již 21. ročník turnaje McDonald´s Cup v malé  

http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/divky_fotbal.jpg
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/sport/262-o-pohar-mestyse-se-svedly-tuhe-boje
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/sport/261-divky-vybojovaly-bronz-v-male-kopane-aneb-nejen-chlapci-hraji-fotbal
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/sport/246-cholticti-fotbaliste-jsou-druzi-nejlepsi-na-preloucsku-a-i-v-pardubickem-kraji
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/dopravni_hriste_2B/dopravni_hriste_2B_03.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/dopravni_hriste_2B/dopravni_hriste_2B_09.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/dopravni_hriste_2B/dopravni_hriste_2B_19.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/dopravni_hriste_2B/dopravni_hriste_2B_30.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/sportovni_den/sportovni_den_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/sportovni_den/sportovni_den_06.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/sportovni_den/sportovni_den_19.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/sportovni_den/sportovni_den_25.jpg
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kopané, který je určen pro děti prvního stupně. Naše škola se zúčastnila v obou vypsaných 

kategoriích A i B. 

Kategorie A byla pro děti od 1. – 3. třídy a kategorie B 4. – 5. třída. 

4. května se odehrálo okrskové kole na hřišti v Přelouči. V kategorii A se zúčastnilo 5 škol a hrálo se 

systémem každý s každým. Naši borci postupně porazili všechny soupeře a skupinu suverénně 

vyhráli. 

ZŠ Semín 7:0, ZŠ Zdechovice 9:0, ZŠ Masarykova 4:0, ZŠ Smetanova 4:1 

Kategorie B se hrála ve dvou tříčlenných skupinách s následným play – off. Kluci svoji základní 

skupinu vyhráli po výsledcích ZŠ Smetanova 1:1 a ZŠ Semín 1:0, kdy obě branky střelil Matěj Hošek. 

V semifinále je čekal souboj se ZŠ Masarykova, který skončil remízou 1:1, a následovaly penalty. 

V nich byli všichni naši střelci bezchybní, a když v poslední sérii trefil soupeřův exekutor břevno, 

vypukla na naší straně velká finálová radost. Bohužel ve finále se naši borci střelecky již neprosadili a 

prohráli 2:0 se ZŠ Břehy.  

Kluci v kategorii A postoupili do okresního finále, které se hrálo na Letním stadionu v Pardubicích 

17. května. 

Ačkoliv nám počasí nepřálo, kluci se s vydatným deštěm popasovali znamenitě. V prvním zápase naše 

hvězdy poprvé ztratili body, kdy nedokázali ani střelecky prosadit a pouze remizovali 0:0 se ZŠ Horní 

Jelení. Naštěstí střelecký prach nezvlhl klukům na dlouhou dobu a ve zbylých dvou zápasech rozstříleli 

soupeře ze ZŠ Polabiny III a ZŠ Svítkov shodně 5:1 a 5:1 a suverénně vyhráli skupinu a postoupili do 

krajského finále. 

1. ZŠ Choltice 7 b. (10:3) 2. ZŠ Polabiny III 4 b. (5:6) 3. ZŠ Horní Jelení 2 b. (2:3) 4. ZŠ Svítkov 2b (4:8) 

Krajské finále se odehrálo na ligovém stadionu FK Pardubice 21.5. Choltice jako jediná 

mimoměstská škola v krajském finále ostudu neudělala. Hned v prvním utkání kluci předvedli bojovný 

výkon a po první brance porazili vysoké chlapce z Vysokého Mýta 1:0. Po utkání byla u našich borců 

znát únava z namáhavého zápasu a počasí, kdy sluníčko ubíralo mnoho sil. V druhém zápase proti ZŠ 

Třemošnice kluci dlouho vedli 1:0. Ale posledních 5 minut využili hráči Třemošnice tlak a vyrovnali, 

následně v 90. minutě po přísné penaltě zápas otočili. Kluky tento zápas hodně bolel jak fyzicky, tak i 

psychicky po necitlivém ovlivnění zápasu rozhodčím. Naštěstí naše hvězdy sebrali zbytek sil a do 

posledního zápasu se ZŠ Svitavy vlétli velmi aktivně. Již ve 3. minutě utekl obraně náš hráč a dal 

nejrychlejší branku turnaje. Soupeř už stačil v druhé půli pouze snížit, ale i remíza 1:1 stačila našim 

klukům k uhájení stříbrných medailí. 

Výsledná tabulka krajského finále: 

1. ZŠ Třemošnice (okres Chrudim) 9 bodů 5:2 

2. ZŠ Choltice (okres Pardubice) 4 body 3:3 

3. ZŠ Svitavy (okres Svitavy) 2 body 2:3 

4. ZŠ Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí) 1 bod 2:4 

Školu reprezentovali: Eda Loužil, Luboš Hromádko, Martin Chudomský, Prokop Horák, Adam Nešetřil, 

Honzík Šulaj, Janek Pecka, Aleš Sukdolák, Václav Horák, Tomáš Kočí. 

Klukům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho dalších sportovních úspěchů. 

Ing. Jan Brožek 

 Jaké byly Moravany?  

Prima a naše děvčata také. Ačkoli jsme nakonec ve vybíjené obsadily 4. místo, měly jsme to jen 

o vlásek. V rozhodujících zápasech semifinále jsme prohrály o 1 a pak o 2 body. Základní kolo jsme 

hrály venku za mohutného povzbuzování místních včel. Semifinále jsme absolvovaly v tělocvičně. 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/sport/241-jake-byly-moravany
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Všem děvčatům patří poděkování za perfektní výkony a vzornou reprezentaci školy a Sdružení rodičů 

patří náš dík za to, že nám umožnilo objednat si dopravu. 

    

Hana Ošlejšková 

Turnaj ve vybíjené  

12. dubna to přišlo!!! 

Naše děvčata vyhrála turnaj ve vybíjené. Tým tvořily: Barbora Hrdá a Alžběta Chudomská z 5. třídy a 

ze 6. třídy nás reprezentovaly: Monika Suchochlebová, Elen Dvořáková, Michaela Petrásková, Andrea 

Piskačová, Adriana Hošková, Lenka Bibrová, Natálie Pernerová, Natálie Katrušinová a Lucie 

Korečková. Děvčatům skutečně vřele gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole, které 

proběhne v Moravanech 25. dubna. Ani chlapci nehráli špatně, ale bohužel na první dvě postupová 

místa to nestačilo. I jim děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích. 

    

Mgr. Hana Ošlejšková 

Plavecký výcvik  

V letošním roce žáci 3. a 4. tříd jezdili na plavání v zimě. Náročnější sušení a oblékání ale neubralo 

radost z pohybu ve vodě. Třeťáci se již těší na příští rok, kdy si plavecké lekce zopakují a zlepší se. 

Čtvrťáci po dvou letech plaveckých lekcí končí. 

    

 Mgr. Marie Brožová 

Veverčák (školka – 5. třída)  

Máme tu 31. ledna a děti si domů odnesou výpis z vysvědčení. Než jej ale ukáží doma rodičům, 

přichystali jsme pro ně sportovní akci s názvem Veverčák. Organizaci si vzala na starost p. uč. 

Benešová. Akce byla dobrovolná. Děti soutěžily ve dvojicích v 9 disciplínách – šplh, plazení, slalom 

mezi kloboučky, skok z místa, hod plným míčem, člunkový běh, trojskok, pohyblivý chodník a střílení 

gólů v brankářském „brnění“. Pokud v disciplíně zvítězily, dostaly kartičku s veverkou v barvě 

stanoviště. Komu se podařilo získat všechny barvy, dostane diplom. Pro všechny zúčastněné jsou pak 

připraveny burské oříšky. 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/sport/232-turnaj-ve-vybijene
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/sport/238-plavecky-vycvik
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/sport/215-vevercak-skolka-5-trida
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vybijena_moravany/vybijena_moravany_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vybijena_moravany/vybijena_moravany_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vybijena_moravany/vybijena_moravany_03.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vybijena_moravany/vybijena_moravany_04.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vybijena_prelouc/vybijena_prelouc_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vybijena_prelouc/vybijena_prelouc_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vybijena_prelouc/vybijena_prelouc_03.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vybijena_prelouc/vybijena_prelouc_04.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/plavani/plavani_05.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/plavani/plavani_07.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/plavani/plavani_12.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/plavani/plavani_19.jpg
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Mgr. Johana Sara Tichá 

Soutěž ve šplhu  

V pátek 1. 12. se konala v ZŠ Řečany soutěž ve šplhu. Za naši školu se této akce zúčastnilo 29 dívek a 

chlapců z 1.-5. třídy. Do Řečan přijeli „šplhavci“ ze sedmi základních škol. 

Po slavnostním nástupu začaly děti šplhat postupně od 1. do 5. třídy. Když všichni došplhali, navštívil 

řečanskou tělocvičnu Mikuláš se svým andělsko-čertovským doprovodem a každého účastníka 

závodu odměnil nadílkou. Zatímco porota hodnotila výsledky, místní zápasnický oddíl předvedl 

dětem ukázky své činnosti. 

Ze soutěže jsme přivezli 3 bronzové medaile a jako škola jsme skončili na 4. místě. Všem zúčastněným 

zástupcům naší školy děkujeme a gratulujeme. 

    

Mgr. Zuzana Bílková 

Postřehový závod 2017  

Další ročník postřehového běhu máme za sebou. Letos se závodu zúčastnili všichni žáci na prvním 

stupni a medaile s diplomy byly spravedlivě rozděleny podle ročníků. Děkujeme žákům devátého 

ročníku a pedagogům druhého stupně za pomoc a zajištění hladkého průběhu závodu. Děkujeme i 

SRPŠ za odměny a ceny pro závodníky. 

    

Lucie Korečková - 4. nejrychlejší dívka Pardubicka  

Ačkoliv nám na „Hvězdě“ hvězdy nepřály, přijeli jsme na Městský stadion Na Dukle v Pardubicích s 

nemalými očekáváními. Ačkoliv naše výprava nepatřila k největším, o to byla kvalitnější. 

A svoji kvalitu nejprve ukázaly závodnice z 6. třídy Andrea Piskáčová (čas 9,81), která v nejhorší dráze 

skončila ve svém rozběhu druhá a Lucie Korečková (9,62), která svůj rozběh suverénně vyhrála. Poté 

Lucie doběhla druhá ve svém semifinálovém běhu a rovnou postoupila do finále, kde skončila těsně 

pod stupni vítězů.  

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/sport/207-soutez-ve-splhu-2
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/sport/190-postrehovy-zavod-2017
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/sport/177-lucie-koreckova-4-nejrychlejsi-divka-pardubicka
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vevercak/vevercak_006.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vevercak/vevercak_015.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vevercak/vevercak_055.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vevercak/vevercak_065.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/splh_recany/splh_recany_002.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/splh_recany/splh_recany_008.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/splh_recany/splh_recany_028.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/splh_recany/splh_recany_040.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/postrehovy_zavod/postrehovy_zavod_07.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/postrehovy_zavod/postrehovy_zavod_09.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/postrehovy_zavod/postrehovy_zavod_16.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/postrehovy_zavod/postrehovy_zavod_32.jpg
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Soutěže  
Právo pro každý den  

Každý rok se žáci 8. a 9. ročníku účastní soutěže „Právo pro každý den“. 

V úterý 5. 6. 2018 jsme se rozjeli do Chrudimi, kde se konalo krajské kolo této soutěže. Naši školu 

reprezentovalo družstvo žáků 9. třídy. 

Na soutěž se žáci připravují v rámci výuky a dále díky přednáškám Městské policie z Přelouče, která s 

naší školou spolupracuje, za což patří jejím pracovníkům velký dík. Nejprve museli žáci absolvovat 

školní kolo této soutěže, poté projít přes konkurenci v kole oblastním, které se uskutečnilo 27. 4. 

2018 v Přelouči a nakonec se poprat s vítěznými družstvy z celého Pardubického kraje právě v kole 

krajském. 

Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 23 družstev, 16 družstev ze základních škol a 7 družstev 

gymnázií. Nad jejich výkony dohlížela a poté je i hodnotila odborná porota. 

Ve výsledku se jednotlivá družstva lišila pouze půl bodovými rozdíly. Naši žáci nakonec obsadili krásné 

14. místo. 

Žákům děkujeme za účast a reprezentaci a přejeme jim, aby se jim i nadále dařilo na vybraných SŠ. 

    

 Mgr. Alena Machová 

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků  

Dne 10. května jsme se zúčastnili soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Akce proběhla v Pardubicích 

na koupališti Cihelna. Provázelo nás velmi příjemné počasí a snad i to dopomohlo k tomu, že tým 

starších zdravotníků složený ze žáků osmé a deváté třídy, se umístil na pěkném 3. místě. Letos poprvé 

naši školu reprezentovali i zástupci ze šesté a sedmé třídy. Ti se v soutěži zdravotnické umístili na 4. 

místě, ale přímo excelovali v soutěži pořádané hasiči – tam se umístili na krásném 1. místě. 

Všem gratulujeme a doufáme, že se jim povede alespoň stejně dobře i v následujícím roce. 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/souteze/248-pravo-pro-kazdy-den-2
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/souteze/242-soutez-hlidek-mladych-zdravotniku-2
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/nejrychlejsi_bezec/nejrychlejsi_bezec_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/nejrychlejsi_bezec/nejrychlejsi_bezec_09.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/nejrychlejsi_bezec/nejrychlejsi_bezec_14.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/nejrychlejsi_bezec/nejrychlejsi_bezec_15.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/pravo_chrudim/pravo_chrudim01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/pravo_chrudim/pravo_chrudim02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/pravo_chrudim/pravo_chrudim03.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/pravo_chrudim/pravo_chrudim04.jpg
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Hana Ošlejšková 

Školní kolo přírodovědné poznávací soutěže  

Jaro už je v plném proudu, a proto jsme 2. května uspořádali školní kolo přírodovědné poznávací 

soutěže. Zúčastnilo se ho celkem 32 soutěžících ze třetích, čtvrtých, šesté, sedmé a deváté třídy. Tři 

nejlepší ze třetích tříd, tři nejlepší ze čtvrtých tříd, další 3 nejlepší z 6. třídy a tři nejlepší z kategorie 7.-

9. třída postupují do okresního kola, které se uskuteční v Pardubicích. Všem soutěžícím patří 

poděkování za vzornou přípravu a my jim přejeme, aby jim kladný vztah k přírodě vydržel celý život. A 

zde jsou jména nejúspěšnějších soutěžících: 

3. třída: 

1. místo:  Veronika Mňuková 

2. – 3. místo:  Aneta Zárubová 

2. - 3. místo:  Kateřina Zelená 

4. třída: 

1. místo:  Natálie Pevná 

2. místo:  Barbora Nešetřilová 

3. místo:  Veronika Jelínková 

6. třída: 

1. místo:  Andrea Piskačová 

2. místo:  Michaela Kvochová 

3. místo:  David Zelený 

7. - 9. třída: 

1. místo:  Eva Nevečeřalová 

2. místo:  Filip Petr 

3. místo:  Andrea Bajtlerová 

  

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/souteze/237-skolni-kolo-prirodovedne-poznavaci-souteze
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/soutez_mladych_zdravotniku/soutez_mladych_zdravotniku_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/soutez_mladych_zdravotniku/soutez_mladych_zdravotniku_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/soutez_mladych_zdravotniku/soutez_mladych_zdravotniku_03.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/soutez_mladych_zdravotniku/soutez_mladych_zdravotniku_04.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/soutez_mladych_zdravotniku/soutez_mladych_zdravotniku_05.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/soutez_mladych_zdravotniku/soutez_mladych_zdravotniku_06.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/soutez_mladych_zdravotniku/soutez_mladych_zdravotniku_07.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/soutez_mladych_zdravotniku/soutez_mladych_zdravotniku_08.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/soutez_mladych_zdravotniku/soutez_mladych_zdravotniku_09.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/soutez_mladych_zdravotniku/soutez_mladych_zdravotniku_10.jpg
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 Mgr. Eva Nevečeřalová, Mgr. Hana Ošlejšková 

Matematická soutěž Klokan 2018  

V březnu se uskutečnila mezinárodní matematická soutěž Klokan 2018. V naší škole se této soutěže 

zúčastnily 2. – 9. třídy. Na předních místech se v různých kategoriích umístili tito žáci: 

CVRČEK 1. Alžběta Krejcarová 2.B 

2. Prokop Horák 2.B 

3. Nicol Kožená 3.A 

KLOKÁNEK 1. Adéla Hájková 5.A 

2. Miroslav Lachman 4.A 

3. Martin Lát 5.A 

BENJAMÍN 1. Eva Nevečeřalová 7.A 

2. Aneta Lejhancová 7.A 

3. Tereza Káňová 6.A 

KADET 1. Petr Kroužel 9.A 

2. Ondřej Bibr 9.A 

3. Pavel Jirásek 9.A 

Blahopřejeme všem těmto žákům k pěkným výsledkům. 

Mgr. Božena Špilínková 

Soutěž Agyslingua  

Dne 6.2.2018 se naši žáci zúčastnili anglické soutěže Agyslingua na Anglickém gymnáziu v 

Pardubicích. Kategorii A2 reprezentoval Jan Brož, který skončil na výborném 7.-8. místě. V kategorii 

B1 soutěžil Tomáš Dvořák. Umístil se na skvělém 21. místě. Vzhledem k velkému množství 

zúčastněných a velké konkurenci se jedná o velmi pěkná umístění. Gratulujeme a těšíme se opět za 

rok! 

  

Mgr. Iva Sedláčková 

 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/souteze/230-matematicka-soutez-klokan-2018
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/souteze/219-soutez-agyslingua
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/pr_poznavacka/pr_poznavacka_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/pr_poznavacka/pr_poznavacka_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/pr_poznavacka/pr_poznavacka_03.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/pr_poznavacka/pr_poznavacka_04.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/pr_poznavacka/pr_poznavacka_05.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/agyslingua/al_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/agyslingua/al_02.jpg
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Logická olympiáda 2017  

Začátkem října se žáci naší školy zúčastnili soutěže Logická olympiáda 2017, kterou pořádá 

mezinárodní organizace Mensa (sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace). 

V kategorii A (1.stupeň ZŠ) dosáhli výborných výsledků Říhová Denisa 4.A a Kopřiva Jan 3.A 

V kategorii B (2.stupeň ZŠ) se do soutěže zapojilo 5 žáků. 

V kategorii A1 (MŠ a 1.tř. ZŠ) se zapojil Vojta Nevečeřal z 1.B. 

Nejlepších výsledků dosáhla Eva Nevečeřalová 7.A a stala se krajským semifinalistou. Blahopřejeme! 

Výborné výsledky se podařily – Dvořák Tomáš 9.A, Kvochová Michaela 6.A, Hrdý Šimon 9.A a Walter 

David 9.A. 

Všichni se umístili mezi 75 procenty nejlepších řešitelů základního kola. 

Všem žákům blahopřejeme a doufáme, že v příštím školním roce se do této náročné soutěže zapojí 

ještě více našich šikovných žáků. 

Mgr.Božena Špilínková 

Z činnosti školní družiny 

 

 

 

 

 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/souteze/195-logicka-olympiada-2017
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11274-cinnost-druziny-01?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11275-cinnost-druziny-02?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11276-cinnost-druziny-03?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11277-cinnost-druziny-04?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11278-cinnost-druziny-05?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11279-cinnost-druziny-06?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11280-cinnost-druziny-07?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11281-cinnost-druziny-08?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11282-cinnost-druziny-09?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11283-cinnost-druziny-10?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11284-cinnost-druziny-11?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11285-cinnost-druziny-12?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11286-cinnost-druziny-13?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11287-cinnost-druziny-14?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11288-cinnost-druziny-15?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11289-cinnost-druziny-16?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/11451-cinnost-druziny-17?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12532-cinnost-druziny-18?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12533-cinnost-druziny-19?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12534-cinnost-druziny-20?tmpl=component
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Děti opět v tomto roce navštěvují 4 oddělení. V každém oddělení je dětem nabízena výtvarná a 

tvořivá činnost. Při výtvarných činnostech malují pastelkami, vodovými a temperovými barvami. 

Dostatek pohybu mají na školním dvorku. Pokud nám to počasí dovolí, jsme na dvorku každý den. Na 

procházky chodíme také do obory. V zimě a za špatného počasí hrajeme hry v tělocvičně. V 

jednotlivých odděleních vyrábíme různé výrobky, přáníčka a dárky.  

Domácí zvěřinec ve školní družině  

Na konci školního roku nás ve družině navštívil tatínek Karolíny Minaříkové. Všichni jsme stále slyšeli, 

jaká má Kája doma zvířátka, až jsme začali domlouvat návštěvu zvěřince v družině. Tatínek souhlasil a 

my jsme čekali, až se zvířátky dorazí do školy. Přinesl nám ukázat želvu, chameleona, korálovku, 

křečky a s nimi spoustu radosti. Každý si chtěl zvířátka hladit a chovat, až jsme se báli, aby se jim něco 

nepřihodilo. Nakonec jsme viděli krmení chameleona cvrčky. To byl zážitek. Po hodině se návštěva 

blížila ke konci. Už se těšíme na další domácí zvěřince v naší družině. 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/z-cinnosti-druziny/268-domaci-zverinec-ve-skolni-druzine
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12535-cinnost-druziny-21?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12536-cinnost-druziny-22?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12537-cinnost-druziny-23?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12538-cinnost-druziny-24?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12539-cinnost-druziny-25?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12540-cinnost-druziny-26?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12541-cinnost-druziny-27?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12542-cinnost-druziny-28?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12543-cinnost-druziny-29?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12544-cinnost-druziny-30?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12545-cinnost-druziny-31?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12546-cinnost-druziny-32?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12547-cinnost-druziny-33?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12548-cinnost-druziny-34?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12549-cinnost-druziny-35?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12550-cinnost-druziny-36?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12551-cinnost-druziny-37?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12552-cinnost-druziny-38?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12553-cinnost-druziny-39?tmpl=component
http://www.zscholtice.cz/index.php/foto/skolni-rok-2017-2018/343-z-cinnosti-druziny-17-18/detail/12554-cinnost-druziny-40?tmpl=component
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Markéta Zářecká 

Jízda zručnosti ve školní družině  

Školní družina opět po roce uspořádala jízdu zručnosti. Všichni účastníci jízdy si dovezli do školy kolo, 

koloběžku, kolečkové brusle nebo pennyboard. Po obědě jsme rychle postavili trať a mohli jsme začít. 

Účast byla opět velká, počasí přívětivé, i když nás trochu znepokojoval černý mrak na obloze nad 

námi. Všichni jsme se pobavili a každý účastník dostal nakonec sladkou odměnu. Štěstí nám přálo, 

nikdo se nezranil a pršet začalo až po skončení jízdy zručnosti. 

    

Markéta Zářecká 

Výlet ŠD do Skanzenu v Přerově nad Labem  

Školní družina se o velikonočních prázdninách vydala do Skanzenu v Přerově nad Labem. 

Ve skanzenu byla pro návštěvníky pořádána výstava Jaro na vsi. Pro děti byla připravena tvořivá dílna. 

Všichni si ozdobili keramického ptáčka, který krásně zvonil. Poté jsme si prohlédli celý areál skanzenu. 

V současné době je v muzeu celkem 33 objektů, z toho 7 chalup, 7 špýcharů a 2 stodoly. V zařízených 

interiérech a v dlouhodobých i sezónních národopisných výstavách je předváděn život venkovského 

lidu ve středním Polabí od konce 18. do poloviny 20. století. 

Na závěr jsme si nakoupili dárečky v krásném obchůdku hned vedle skanzenu. Výlet se nám vydařil a 

domů jsme odjížděli všichni spokojení. 

    

 Markéta Zářecká 

Praxe ve školní družině  

Praxi zahájila studentka 15. ledna a trvala do 26. ledna 2018. Veronika studuje 4. ročník Střední 

odborné pedagogické školy v Čáslavi. 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/z-cinnosti-druziny/267-jizda-zrucnosti-ve-skolni-druzine
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/z-cinnosti-druziny/231-vylet-sd-do-skanzenu-v-prerove-nad-labem
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/z-cinnosti-druziny/223-praxe-veroniky-krajove-ve-skolni-druzine
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/domaci_zverinec/domaci_zverinec_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/domaci_zverinec/domaci_zverinec_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/domaci_zverinec/domaci_zverinec_03.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/domaci_zverinec/domaci_zverinec_04.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/domaci_zverinec/domaci_zverinec_05.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/domaci_zverinec/domaci_zverinec_06.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/domaci_zverinec/domaci_zverinec_07.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/domaci_zverinec/domaci_zverinec_08.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/jizda_zrucnosti/jizda_zrucnosti_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/jizda_zrucnosti/jizda_zrucnosti_07.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/jizda_zrucnosti/jizda_zrucnosti_09.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/jizda_zrucnosti/jizda_zrucnosti_46.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_sd_prerov_nad_labem/vylet_sd_prerov_nad_labem_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_sd_prerov_nad_labem/vylet_sd_prerov_nad_labem_12.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_sd_prerov_nad_labem/vylet_sd_prerov_nad_labem_17.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vylet_sd_prerov_nad_labem/vylet_sd_prerov_nad_labem_25.jpg
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Praxe probíhala v 1. oddělení školní družiny. Veronika se seznámila s dokumentací a s dětmi. 

Družinové prostředí znala už z loňské praxe. Připravený program vhodně upravovala podle potřeb 

dětí i chodu družiny. Po celou dobu praxe projevovala zájem o děti. Podporovala jejich tvořivost a 

spolupráci. Učila se řešit problémové situace. 

    

    

 Celou praxi studentky hodnotím jako přínosnou. 

Markéta Zářecká 

Adventní tvoření ve školní družině  

Letos se školní družina opět pustila do tvoření na akci Advent na choltickém zámku. Naše výrobky jste 

mohli vidět na zámku v Cholticích 9. prosince. Všechna oddělení připravila krásné výrobky, které se 

vztahovaly k Adventu. Můžete se podívat na průběh našeho tvoření. 

    

 Markéta Zářecká 

Vánoční tvoření a výzdoba školní družiny  

Každý rok je měsíc prosinec celý zasvěcený vánočnímu tvoření. Nejdříve jsme malovali Mikuláše, 

čerta a anděla. Pak už přišla na řadu práce na výzdobě chodby u družin, kterou jste si mohli 

prohlédnout, pokud jste přišli do školy na náš jarmark. Na závěr vánočního tvoření každá družina 

vyrábí dárečky a přáníčka, které si odnesou domů. Každé oddělení pracovalo s velkou chutí a radostí. 

To vše si můžete prohlédnout na našich fotografiích. 

    

 Markéta Zářecká 

Výlet školní družiny – Dýňový svět  

Letošní podzimní prázdniny jsme si naplánovali výlet do Nové Vsi u Leštiny na statek Pipkových. Jejich 

dýně jsme si nemohli nechat ujít. 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/z-cinnosti-druziny/209-adventni-tvoreni-ve-skolni-druzine
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/z-cinnosti-druziny/208-vanocni-tvoreni-a-vyzdoba-skolni-druziny
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/z-cinnosti-druziny/194-vylet-skolni-druziny-dynovy-svet
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/praxe_druzina/praxe_dru%C5%BEina_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/praxe_druzina/praxe_dru%C5%BEina_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/praxe_druzina/praxe_dru%C5%BEina_03.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/praxe_druzina/praxe_dru%C5%BEina_04.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/praxe_druzina/praxe_dru%C5%BEina_05.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/praxe_druzina/praxe_dru%C5%BEina_06.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/praxe_druzina/praxe_dru%C5%BEina_07.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/praxe_druzina/praxe_dru%C5%BEina_08.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/adventni_tvoreni/adventni_tvoreni_05.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/adventni_tvoreni/adventni_tvoreni_20.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/adventni_tvoreni/adventni_tvoreni_22.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/adventni_tvoreni/adventni_tvoreni_24.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vanocni_vyzdoba_druziny/vanocni_vyzdoba_druziny_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vanocni_vyzdoba_druziny/vanocni_vyzdoba_druziny_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vanocni_vyzdoba_druziny/vanocni_vyzdoba_druziny_09.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/vanocni_vyzdoba_druziny/vanocni_vyzdoba_druziny_13.jpg
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Ráno jsme v 8 hodin nasedli do autobusu a vydali jsme se na cestu. Cesta nebyla dlouhá a za necelou 

hodinku jsme už uviděli statek a pár dýni před ním. Po vydatné svačině na nás čekala zahrada plná 

dýní a plno hracích prvků, které jsme museli sami vyzkoušet. Nejvíce se nám líbil „slámobazén“. 

Takové koupání jsme ještě neviděli. Každý si mohl koupit dýni a vyrobit si strašáka. Na statku byla 

také zvířátka – kozy, ovce, prase, telátko a poník. Mohli jsme se také podívat na strašidelnou půdu. 

Někteří z nás ochutnali dýňovou polévku, dýňové hranolky a další dobroty. Domů jsme si všichni vezli 

dýně na jídlo i pro okrasu a hlavně slámu. 

Počasí nám přálo, a tak jsme si výlet náležitě užili. Všichni jsme byli po návratu spokojení a plni 

nových zážitků z „Dýňového světa“. 

    

Markéta Zářecká 

 

Škola a veřejnost  
Český den proti rakovině 2018  

Ráda bych poděkovala všem zúčastněným a hlavně Vám za pomoc a 

spolupráci při veřejné sbírce. 

Velmi si vážím pomoci při sbírce v boji proti rakovině, která se konala 

16.5. 2018. 

S pomocí žáků se podařilo vybrat celkem 18.908,- za 767 ks prodaných 

kytiček, což vychází na velmi pěkný průměr cca 24,65 Kč za kytičku. 

Velké díky, patří vedení školy za pomoc při organizaci sbírky, jak už 

propagací mezi žáky o konání sbírky, tak uvolnění 7 žáků 9. třídy a 1 

žákovi 5. třídy k prodeji kvítků v obci a ve škole. 

 Akce se zúčastnily a můj velký dík patří mému synovi Michalovi Kernovi 

žákovi 5. třídy za pomoc při prodeji kvítků ve škole a dalších veřejných 

místech a těmto žákům 9. třídy: 

Matěj Kubín, Adam Kolář, Justýna Karabcová, Nikola Petříčková, 

Markéta Kosinová, Nikola Nováková, Lukáš Holub 

Všem, kteří se na sbírce podíleli, patří můj velký DÍK! Věřím, že 

minimálně stejný úspěch budeme mít i příští rok.Přeji Vám mnoho zdraví, 

úspěchů a moc Vám děkuji za podporu a pomoc. 

S pozdravem Kernová Pavla 

Poděkování Život dětem  

Krásný den,  

srdečně Vám děkujeme za celou organizaci sbírky ve školním roce 2017/2018. 

V příloze posíláme děkovný certifikát, prosím, předejte naše poděkování 

vašim šikovným dětem, rodičům a všem zaměstnancům, kteří se do sbírky 

zapojili a kteří si poděkování opravdu zaslouží. Jejich pomoc je pro "naše" děti 

nenahraditelná. 

http://www.zscholtice.cz/images/CDPR_2018_plakat_A4_fin.jpg
http://www.zscholtice.cz/dokumenty/2017_2018/dekovny_certifikat_zivot_detem.pdf
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skola-a-verejnost/253-cesky-den-proti-rakovine-2018
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skola-a-verejnost/252-podekovani-zivot-detem
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/dynovy_svet/dynovy_svet_07.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/dynovy_svet/dynovy_svet_13.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/dynovy_svet/dynovy_svet_22.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/dynovy_svet/dynovy_svet_48.jpg
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Byli bychom velmi rádi, kdybyste si s dětmi našli chvíli času a podívali se na některé z našich krátkých 

videí, které najdete na https://www.youtube.com/user/Zivotdetem. 

Ještě jednou Vám moc a moc děkujeme za vaši neocenitelnou pomoc, které si nesmírně vážíme. 

S přáním všeho jen dobrého 

Za Život dětem, o.p.s. 

Zdenka Hollerová 

Naši prvňáci  

Naše škola se zapojila do projektu vydavatelství Vltava Labe Media, ve kterém jsou do ledna 

publikovány v lokálních denících fotografie prvních tříd. Na konci projektu – v lednu před pololetním 

vysvědčením – vyjde příloha Naši prvňáci, kde budou zveřejněny všechny snímky prvňáků z regionu 

pohromadě. 

Fotografie našich prvních tříd vyšly v Pardubickém deníku ve středu 29.11.2017. 

 
Světový den laskavosti  

13. listopadu se po celém světě slaví Světový den laskavosti. Naše 8.A v tento den za asistence paní 

ředitelky předala zástupcům Dětského centra Veská symbolický darovací šek v hodnotě 5600Kč 

(výtěžek uspořádaného blešího trhu) a drobné dárky. Velké poděkování od ředitelky dětského centra 

patří všem, kteří nám na akci přispěli finančně, materiálně nebo pomocí. Vážíme si i podpory pana 

kastelána Rychteckého, který umožnil předání šeku na Malém zámku a zajistil dětem z Veské 

prohlídku místního muzea. 

https://www.youtube.com/user/Zivotdetem
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skola-a-verejnost/205-nasi-prvnaci
http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skola-a-verejnost/201-svetovy-den-laskavosti
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/nasi_prvnaci.jpg
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Mgr. Eva Nevečeřalová 

Bílá pastelka  

Ve středu 11. října se uskutečnila na naší škole již tradiční akce "Bílá pastelka". 

Jedná se o veřejnou sbírku, pořádanou Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS 

ČR), proběhla u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Naši žáci prodali pastelky v hodnotě 5 193,- 

Kč. 

http://www.zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skola-a-verejnost/202-bila-pastelka
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/laskavec/laskavec_01.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/laskavec/laskavec_02.jpg
http://www.zscholtice.cz/images/phocagallery/2017_2018/laskavec/laskavec_03.jpg

