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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 č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
  
1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, 

údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 
 
Název:    Základní škola Choltice, okres Pardubice 
Sídlo:    Lipoltická 245, 533 61 Choltice 
IČO:    60157046 
Statutární zástupce:  Mgr. Iva Sedláčková 
Telefon:    466 972 175, 734579103 
e-mail, web:   skola@zscholtice.cz, zs.choltice@volny.cz, www.zscholtice.cz 
ID datové schránky:  9fzpdyy 
Zřizovatel:   Městys Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice 
Právní forma:    Příspěvková organizace 
Stupeň organizace:  Úplná základní škola 
Datum zařazení do sítě škol a školských zařízení:  26. 3. 1996 
Právní subjekt:   od 1. 7. 1994 
Součásti právního subjektu:   Základní škola 
     Školní družina 
     Školní jídelna 
Počet žáků k 30.9.2020:  316 žáků  
Počet tříd:   17 
Školská rada:   Mgr. Olga Havlíková – předsedkyně 

Barbora Augustinová 
Mgr. Ivana Benešová 
Mgr. Eva Nevečeřalová 
Lukáš Rychtecký 

    Ing. Jana Zárubová 
  
2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 
 
Základní vzdělávání žáků ve všech ročnících probíhalo podle školního vzdělávacího programu 
Učíme se pro život, školní družina pracuje podle programu Sport, hry, tvořivost, dětem pro 
radost. K doplnění hlavního učebního plánu jsou žákům nabízeny i volitelné předměty. 
 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Vedení školy   

Mgr. Iva Sedláčková                ředitelka školy 
             Mgr. Vlasta Jozífová                zástupkyně ředitelky školy 
           Mgr. Blanka Váňová  zástupkyně ředitelky školy 

p. Markéta Zářecká  vedoucí školní družiny 
             p. Jana Augustinová           vedoucí školní kuchyně 
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Pedagogičtí pracovníci školy 
 
Třídní učitelé:     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učitelé bez třídnictví:    Mgr. Naděžda Baťková 

Mgr. Martina Hanušová  
Mgr. art. Irena Holomková 
Mgr. Jan Knap 
Mgr. Jiří Nedbal  
Mgr. Eva Nevečeřalová 

 
Asistentky pedagoga:    Regina Bornová 

Lenka Jiřišťová 
   Renata Koubová 

Ilona Kubová 
Ivana Licková 
Iva Ugrinová 
Markéta Zářecká  

 
Školní družina:    Markéta Zářecká 

Regina Bornová 
Renata Horáková  
Lenka Jiřišťová 
Iva Ugrinová 

 
Pověření pracovníci: 
Výchovná poradkyně    Mgr. Zuzana Vyhnálková, Mgr. Vlasta Jozífová 

 TU Třída 

1.A Mgr. Vítězslava Stodolová + AP 109 

1.B Mgr. Radmila Falgenhauerová 105 

2.A Mgr. Ivana Benešová 103 

2.B Mgr. Tereza Kopová 132 

3.A Mgr. Jaroslava Štoková 110 

3.B Mgr. Zuzana Bílková + AP 104 

4.A Mgr. Renáta Šťastná 107 

4.B Mgr. Marie Brožová + AP 102 

5.A Mgr. Soňa Blažková + AP 203 

5.B Mgr. Marta Holická 108 

6.A Mgr. Dana Tučková 209 

6.B Mgr. Božena Špilínková + AP 202 

7.A Mgr. Marcela Švábová 207 

7.B Bc. Lucie Horsinková 
Mgr. Martina Hanušová od 21.2.2022 

204 

8.A Mgr. Hana Ošlejšková 208 

8.B Mgr. Zuzana Vyhnálková 210 

9.A Ing. Jan Brožek + AP fyzika 
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Metodik prevence    Mgr. Zuzana Bílková 
Kariérní poradce    Mgr. Božena Špilínková 
Koordinátor ŠVP    Mgr. Hana Ošlejšková   
Zdravotník školy                                          Mgr. Hana Ošlejšková 
Školní kronika                                          Mgr. Eva Nevečeřalová 
Archiv                                                       Mgr. Vlasta Jozífová, Barbora Augustinová 
Koordinátor EVVO                         Mgr. Hana Ošlejšková 
Školní knihovna, propagace školy               Mgr. Eva Nevečeřalová 
Koordinátor ICT, tiskárny, int. tabule      Mgr. Vlasta Jozífová 
Koordinátor ICT, počítačová gramotnost Mgr. Dana Tučková 
Technické zabezpečení PC, WEB stránky    p. Tomáš Vyhnálek  
Projekt“ Ovoce do škol“                              Mgr. Marie Brožová 
Koordinátor pro přihlašování do soutěží PK Mgr. Dana Tučková 
Lyžařský kurz     Ing. Jan Brožek 
Sportovní soutěže    Ing. Jan Brožek 
 
Předmětové komise: 

PK, MS vedoucí PK 

1. stupeň Mgr. Vítězslava Stodolová 

český jazyk, dějepis, OV, VKZ Mgr. Eva Nevečeřalová 

matematika, fyzika, chemie, PČ Mgr. Jan Brožek 

cizí jazyky Mgr. Soňa Blažková 

přírodopis, zeměpis, TV Mgr. Marcela Švábová 

ICT, HV, VV, volitelné předměty Mgr. Dana Tučková 

 
Provozní zaměstnanci 
 
Účetní, hospodářka školy: Ing. Jana Bartáková 
    Barbora Augustinová 
 
Školní asistent:   Klára Chudomelová 
  Iva Ugrinová 
 
Školní jídelna:   Jana Augustinová (vedoucí školní jídelny) 

Josef Horák 
Marie Husáková 
Petra Kočová 
Jindřiška Marková 
Lenka Škoudlínová 

 
Školník:   Tomáš Vyhnálek 
 
Úklid:            Barbora Kolářová,  

Hana Kuchaříková,  
Ivana Zelená  
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Změny v personálním obsazení školy ve školním roce 2021/2022 
Nově nastoupily na plný úvazek dvě nové učitelky Mgr. Radmila Falgenhauerová (1. 

stupeň) a Mgr. Marta Holická (M-OV). Místo asistentky pedagoga u žáka 1. ročníku jsme 
pokryli zaměstnankyněmi, které v loňském roce působily jako školní asistentky (ukončení 
šablony školního asistenta z projektu Šablon II. k 30.7.2021). Na mateřskou dovolenou v únoru 
odešla Bc. Lucie Horsinková. Místo ní nastoupily paní Karolína Říhová (1. stupeň) a Bc. Barbora 
Nermuťová (ČJ, HV). Během prázdnin nás pak posílily na plný úvazek Mgr. Blanka Váňová (jako 
zástupkyně ředitelky školy – projekty a výuka ČJ, AJ, španělštiny, mediální výchovy) a na 
částečný úvazek Ing. Lenka Otáhalová (F, Ch). Z rodičovské dovolené se vrátila na částečný 
úvazek Mgr. Alena Štainerová. Pracovní poměr ukončila paní Renáta Šťastná dohodou na 
vlastní žádost. Do důchodu neodešel žádný pracovník. 

V tomto školním roce ve školní družině působila jako vedoucí Markéta Zářecká a dále 
jako vychovatelky: Regina Bornová, Renata Horáková, Lenka Jiřišťová a Iva Ugrinová.  

Ke změnám došlo i na provozním úseku. Na pozici školního asistenta, která je hrazena 
z fondů Evropské unie (Šablony III.), nastoupila paní Klára Kadavá Chudomelová na částečný 
úvazek a paní Iva Ugrinová (také částečný úvazek).  

Ve školní kuchyni ukončil pracovní poměr k 30.6.2021 pan Josef Raba. Na jeho místo 
nastoupil pan Josef Horák. Pracovní poměr skončil paní Marii Husákové a Jindřišce Markové, 
nově nastoupila od 1.8.2022 paní Marie Skřeková. Další změny ve školní jídelně neplánujeme. 

 
4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 

Dne 8.4.2022 proběhl zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023. 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 47 žáků, z toho 25 chlapců a 22 dívek. Z toho po odkladu 11 žáků. Odklad byl 
povolen 8 žákům, 4 chlapcům a 4 dívkám. Zapsáno bylo 38 žáků, jeden byl převeden na jinou 
školu. Vzhledem k počtu žáků byly v následujícím školním roce otevřeny dvě první třídy.  

Při zápisu pro žáky z Ukrajiny byla zapsána ještě jedna dívka a dodatečně v srpnu ještě 
jeden chlapec. Později byl ještě jeden žák převeden na jinou školu. Ve školním roce 2022/2023 
tedy nastoupilo 39 žáků (z toho 20 chlapců) do 1.A a 1.B. 

 
5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 

Cíle našeho školního vzdělávacího programu promítáme do celého procesu vzdělávání. 
Využíváme je ve výuce, výchově i v běžných situacích. Zařazujeme pravidelně aktualizovanou 
nabídku volitelných předmětů. Z dalších cizích jazyků jsme zařadili němčinu a ruštinu, nově 
plánujeme i španělštinu, popř. francouzštinu. Vzhledem ke změně rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání, tj. zavedení nové informatiky, jsme přepracovali školní 
program a zařadili tato nová témata do našeho školního vzdělávacích programu. Upravili jsme 
hodinové dotace jednotlivých předmětů a revidovali existující kapitoly. Tato nová verze je 
účinná od 1.9.2022. 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a 
s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 
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 2021/2022: 
Mgr. Zuzana Bílková – metodik prevence 
Mgr. Vlasta Jozífová – výchovný poradce 
Mgr. Zuzana Vyhnálková – výchovný poradce 

 
Prevence sociálně patologických jevů se v tomto školním roce zaměřila především na 

aktivity v oblastech prevence: 

• 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, 
spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a náboženských hnutí, 
sebepoškozování 

• rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, 

• sexuální rizikové chování, 

• syndrom týraného dítěte – CAN, 

• vandalismus, krádeže, 

• domácí násilí, 

• hazardní hraní 

• problémy spojené se situací kolem nemoci Covid-19 – pravidla bezpečného chování 
na internetu, hygienické návyky, vyrovnání se s danou situací, zaměření se na 
komunikaci s žáky, rodiči i mezi učiteli, rozebírání dané situace a pomoc při vyrovnávání 
se s ní, řešení stresových situací, duševní hygiena aj. 

• zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. 

• aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti. 
 
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, OSPOD nebo školní psycholožka. 
 Velmi efektivní pro komunikaci s žáky je povídací kruh. Tento 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. 

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 
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týkající se soužití v konkrétním společenství žáků, pedagogů, ostatních zaměstnanců školy a o 
pravidla provozu a chodu školy. 
 
Naše škola: 

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

• je ve spojení s pedagogickou poradnou v Pardubicích, Chrudimi i Lanškrouně, SVP 
Pyramida, SPC Svítání, SPC Hradec Králové 

• snaží se o svou propagaci v místě školy 

• podává aktualizované informace na internetových stránkách školy a na nástěnce v 
Bakalářích 

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

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

• podporuje účast žáků při prezentaci školy 

• snaží se aplikovat formy zdravého životního stylu 

• snaží se zabránit projevům šikany, kyberšikany 
 
Přednášky, besedy a ostatní akce: 

a) Besedy s Městskou policií Přelouč – 1. - 6. tř. - probíhaly dle rozpisu. Uskutečnily se 
besedy na téma:  

Dopravní výchova 
               Mezilidské vztahy a šikana  
                     Internetová komunikace 
                     Integrovaný záchranný systém 
     Právo a morálka 

b) V květnu se žáci 4. ročníků zúčastnily výuky na dopravním hřišti v Přelouči. 
c) Ostatní naplánované besedy v 7. – 9. ročníku se kvůli koronavirové karanténě nekonaly. 
d) PALETA Oucmanice – listopad 2021 
e) Žáci 3. tříd se zúčastnili třídenního pobytu v Oucmanicích s programem „Zapomenutá 

zima“. 
f) „Vzpoura úrazům“ - akce VZP u nás proběhla již podruhé, a to v lednu – březnu 2022 

postupně pro všechny žáky školy. Vozíčkáři a jinak postižení seznamovali děti se svým 
postižením, jak k jejich úrazům došlo a jak se s postižením žije. 

g) Bezpečný pes – březen 2022 
            Program pro žáky 1. stupně o výcviku psa + ukázky. 

h) Prezentace pro žáky na téma „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ – duben 2022, 
program pro žáky 8. – 9. ročníku. 

i) Divadlo Pardubice – květen 2022, Pohádka – 1. třídy 
j) Den Země a Trilobit – květen 2022. Místní zájmová organizace Trilobit připravila pro 

všechny žáky školy naučný program, který probíhal v choltické oboře. 
k) Jednodenní a dvoudenní třídní výlety – květen–červen 2022 
l) Školy v přírodě 1.A, 4. A–červen 2022 

 
Výchovné poradenství 

V tomto školním roce spolupracovaly v oblasti výchovného poradenství na naší škole: 
Mgr. Vlasta Jozífová – výchovná poradkyně  
Mgr. Zuzana Vyhnálková – výchovná poradkyně  
Mgr. Božena Špilínková – kariérní poradkyně 
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Asistentky pedagoga 
Lenka Jiřišťová 
Renata Koubová 
Ilona Kubová  
Ivana Licková 
Iva Ugrinová 
Markéta Zářecká 
 
Předmět speciálně pedagogické péče, Pedagogická intervence 
Mgr. Zuzana Bílková – pedagogická intervence 
Mgr. Marie Brožová – předmět speciálně pedagogické péče 
Mgr. Eva Nevečeřalová – předmět speciálně pedagogické péče 
Mgr. et Bc. Renáta Šťastná – předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence 
Mgr. Božena Špilínková – předmět speciálně pedagogické péče  
 
Hodnocení práce dyslektických asistentek a integrovaní žáci  

Ve školním roce 2021/2022 bylo zařazeno do integrace 33 žáků 1. stupně a 36 žáků 2. 
stupně, celkem tedy 69 žáků. Žáci pracovali s dyslektickými asistentkami v rámci Předmětu 
speciálně-pedagogické péče a Pedagogické intervence.  

Žáci 1.A, 3.B, 4.B, 5.B, 9.A. třídy pracovali s pomocí asistentek pedagoga. Integrace žáka 
4.A, 4.B a 5.A je zajištěna PPP Pardubice, integrace žáka 3.B a 9.A třídy je zajištěna s SPC Svítání 
(Mgr. Jirásková). Dle individuálního vzdělávacího plánu se vzdělávalo 12 žáků. Všem 
integrovaným žákům byla věnována individuální péče ve všech vyučovacích hodinách. V 
průběhu roku se počet integrovaných žáků měnil.  

Ve spolupráci s MŠ Choltice ve škole působila i logopedka. 
 

Spolupráce s PPP, SPC, SVP 
Po celý školní rok probíhala spolupráce s PPP v Chrudimi, v Pardubicích, SVP Pyramida 

i SPC Pardubice a Hradec Králové. Do PPP v Pardubicích bylo zasláno 38 žádostí o vyšetření 
(nové a následné). 
 
Volba povolání 

V průběhu školního roku byli žáci 9. ročníku seznamováni s možnostmi výběru 
budoucího povolání prostřednictvím propagačních materiálů, internetových odkazů, 
nástěnky, přeposílání nabídek středních škol emailem. Všichni vycházející žáci obdrželi Atlas s 
přehledem škol a učilišť Pardubického kraje.  

Dne 22.10.2021 jsme navštívili s žáky 9. a 8. tříd Hitparádu škol a zaměstnavatelů v 
Enteria aréně v Pardubicích.  

Dne 5.11. 2021 mohli žáci individuálně navštívit burzu SŠ Schola Bohemia v Ideonu v 
Pardubicích a 3.12.2021 školskou výstavu odborných učilišť a praktických škol na Úřadu práce 
v Pardubicích.  

Také byla možnost se seznámit, a tak napomoci v rozhodování ve Dnech otevřených 
dveří na jednotlivých středních školách.  
Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili několika akcí Technohrátky:  

• 8.9.2021 SPŠ stavební Rybitví  

• 26.10. 2021 SOU zemědělské Chvaletice  
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• 10.11.2021 SPŠ potravinářství a služeb Pardubice  

• 20.4.2022 OU Chroustovice  

• 4.5.2022 SOŠ a SOU Třemošnice  

• 8.6. 2022 Gymnázium a SOŠ technická Přelouč  
 
Vycházející žáci byli seznámeni s průběhem přijímacího řízení. Bylo možno podat 2 

přihlášky, ty byly vyplněny v programu Bakalář, rodiče potvrdili a sami si zajistili doručení do 
příslušné školy do 1.3.2022. Rodičům byly vydány zápisové lístky. Žáci se účastnili přijímacích 
zkoušek na SŠ – Cermat. Z 9. třídy vychází 22 žáků, z 8. třídy 1 žák, z 5.ročníku přechází 5 žáků 
na víceleté gymnázium.  

V průběhu roku se žáci domlouvali individuálně s kariérní poradkyní a otázky volby 
povolání byly řazeny do hodin Člověk a ekonomika. Předběžně byl zjišťován zájem žáků z 8. 
tříd o studium na SŠ a SOU.  

 
8. Údaje o dalším 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. 

Průběžně probíhalo vzdělávání k prohloubení odborné kvalifikace se zaměřením na 
nové poznatky z oblasti obecné pedagogiky, školní psychologie, teorie výchovy, didaktiky, 
jazykové výuky, výuky přírodovědných oborů, BOZP, PO, práce s ICT a další školení vyplývající 
z pracovně právních vztahů. Vzdělávací aktivity ovlivnila situace kolem Covid-19. Většina 
vzdělávacích akcí byla v tomto školním roce vedena online. K tomu měli učitelé k dispozici 
velké množství webinářů zaměřených na různé možnosti online výuky, kterých mohli využít. 
Školení na online výuku probíhalo i z našich vlastních zdrojů formou online přednášky, 
aktivního sdílení nových poznatků, informací i odkazů. Vzhledem ke konfliktu na Ukrajině jsme 
se v druhé polovině školního roku aktivně zapojovali do online setkávání a diskusí na toto 
téma. 
Přehled absolvovaných školení: 
Bakaláři – třídní kniha, tematické plány, Mgr. Vlasta Jozífová, 8.10.2021, ZŠ 
Bakaláři – tisk sestav, Mgr. Vlasta Jozífová, 12.10.2021, ZŠ 
Strategie řízení výuky – 24.11.2021, 2.12.2021, webinář, Mgr. Petra Dočkalová, NPI ČR 
Pardubice 
MS Teams – vytváření schůzek, ukončení opakování schůzek, zrušení schůzek, 7.1.2022, Mgr. 
Tučková 
Informační seminář ke společnému vzdělávání (Jak na vzdělávání dítěte s OMJ ve škole?), 
16.3.2022, NPI ČR, online 
Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování – VPP, 
28.4.2022, Mgr. Martin Kaliba, Ph.D., Projekt APIV B, NPI ČR, online 
Bakaláři (základní obsluha) + překladač/web, pdf, word, mobilní aplikace – Mgr. Dana 
Tučková, 29.8.2022 
Kurz první pomoci Standard, 30.8.2022, Český červený kříž Pardubice, F. Hanák 
 
Pedagogičtí pracovníci:  
Baťková Naděžda 

• Čtenářská gramotnost, 2. stupeň s Jitkou Vyplašilovou,17.2.2022, Taktik, webinář 



Výroční zpráva Základní školy Choltice, okres Pardubice za školní rok 2021/2022 

27 
 

• Informační seminář ke společnému vzdělávání (Jak na vzdělávání dítěte s OMJ ve 
škole?), 16.3.2022, NPI ČR, online 

Benešová Ivana 

• Jak pracovat s nadanými dětmi na 1. stupni, 14.10.2021, webinář, NPI ČR, SYPO  

• Jak pracovat se zlobivým dítětem, 14.2.2022, NPI ČR, webinář 

• Informační seminář ke společnému vzdělávání (Jak na vzdělávání dítěte s OMJ ve 
škole?), 16.3.2022, NPI ČR, online 

• Spoluučící se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky 
s OMJ, 28.3.2022, NPI ČR, webinář 

• Práce s heterogenní třídou, 11.4.2022, NPI ČR, webinář 
Bílková Zuzana   
Blažková Soňa   
Bornová Regina   
Brožek Jan 

• Vyhláška 50, Služba škole, Pardubice, září 2021   
Brožová Marie 

• Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství, 65 hodin, září–říjen 
2021, NPI ČR, Hradec Králové 

• Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ, 19.5.2022, Učitelnice, Mgr. Magdalena 
Málková 

• Sfumato aneb čtení pro všechny děti – základní distanční seminář,27.-29.1.2022, ABC 
Music, Praha, online 

• Canva nejen pro učitele, 12.7.2022, Markéta Paťhová, online 
Falgenhauerová Radmila 

• Práce s očekávanými výstupy, 13.1.2022, Olchavová, webinář 

• Sketchnoting – aneb jak podpořit vizuální paměť, 28.2., 1.3.2022, Olchavová, online 

• Jak pracovat se „zlobivým dítětem“, 9.3.2022, Eduall, online 

• Skupinová intervize CJL, Dílna čtení jako součást běžné výuky, 9.3.2022, NPI Pardubice 

• Efektivní plánování,23.3.2022, Petr Ludwig 

• Jak komunikovat se „zlobivým“ žákem, 23.3.2022, Eduall, online 

• Jak na „zlobivé“ dítě, 20.4.2022, Eduall, online 

• Jak na smysluplné testy s líným učitelem?, 26.4.2022, Olchavová, webinář 
Hanušová Martina 

• Read your way to Xmas, webinář, 2.12.2021, OUP  

• Autentické materiály při výuce cizích jazyků, 7.12.2021, Wocabee, webinář 

• Jak kreativně a hravě na gramatiku, 14.12.2021, Wocabee, webinář 
Holická Marta 

• Programování v jazyku Scratch pro začátečníky, 16 hodin, 6.10.-3.11.2022, TIB, z.s. 

• Oblastní workshop ICT, Virtuální robotika, 9.12.2021, NPI ČR, webinář, projekt SYPO 

• Skupinová intervize ICT – Základy algoritmizace ve Scratchi, 21.2.2022, online 
Holomková Irena 

• Využití nových metod a forem ve výuce hry na akordeon, 15.1.2021NPI Olomouc 
Horáková Renata   
Horsinková Lucie   
Jiřišťová Lenka   
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Jozífová Vlasta 

• Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky, cizince V, 14.říjen 2021, online 

• Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování pro VPP, 
3.11.2021 a 10.11.2021, Mgr. Michal Prokeš, NPI ČR, Eduall 

• Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele, 15.12.2021, webinář 

• Strategie řízení výuky - 24.11.2021, 2.12.2021, webinář, Mgr. Petra Dočkalová, NPI ČR 
Pardubice 

• Funkční analýza chování problémového dítěte, online 

• Podpora autoevaluace základní školy s využitím systému Inspis ŠVP, 25.3.2022, ČSI 

• Programování v jazyku Scratch pro začátečníky, 4.5.-25.5.2022, TIB, z.s., online 
Knap Jan 

• Projekt Elixír do škol, Fotovoltaický článek, 9.9.2021, Chrudim 

• Projekt Elixír do škol, Kyvadlové hodiny, 7.10.2021, Chrudim 

• Projekt Elixír do škol, Fyzika v kriminalistice, 14.10.2021, Hradec Králové 

• Příprava občanů k obraně státu, 13.5.2022, Magistrár města Pardubice, KVV Pardubice 

• Aktivizující výuka fyziky – Příprava a provedení experimentů, Gymnázium Chrudim, 9.9. 
– 12.5.2022, 24 hodin 

Kopová Tereza 

• Komunikace s rodiči na 1. stupni, 1.11.2021, online, Jaroslava Rajnochová, Životní 
vzdělávání 

• Vyjmenovaná slova krok za krokem, 7.12.2021, webinář, PaedDr. Hana 
Mühlhauserová,  

• Jak na program Canva I, 23.1.2022, online, lektor: Lucie Samková, Učíme společně 

• Jak na program Canva I, 10.2.2022, online, lektor: Lucie Samková, Učíme společně 

• Matematika nás baví, 20.4.2022, online, Lektor: Mgr. Vladislava Tichá, Životní 
vzdělávání 

Kubová Ilona   
Licková Ivana   
Nedbal Jiří   
Nevečeřalová Eva 

• Jak pracovat se zlobivým dítětem, 14.2.2022, NPI ČR, webinář 

• Hra, zážitek a tvořivost dělají z učení radost, 10.3.2022, online, Lenka Pobudová, 
Životní vzdělávání 

Ošlejšková Hana 

• Moderní pojetí EVVO Ekoosvěta, 25.11., Pardubice, CIS 

• Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a k podpoře čtenářských dovedností v rámci 
matematiky a přírodovědných předmětů, 3.12.2021, webinář, ČSI 

Sedláčková Iva 

• Novely právních norem a jejich dopad na školní rok 2021/2022, 9.9.2021, CCV 
Pardubice 

• MAS – Seminář pro zástupce škol, neformálního vzdělávání a zřizovatele, Sruby na Seči, 
4.10.2021, MAS, Seč  

• Digitální budoucnost českého vzdělávání, 21.10, NPI ČR, streamovaná debata 

• Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování pro VPP, 
3.11.2021, Mgr. Michal Prokeš, NPI ČR, Eduall 
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• Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele, 29.11.2021, Jana Šindelářová, NPI 
ČR 

• Autentické materiály při výuce cizích jazyků, 7.12.2021, webinář, Wocabee 

• Oblastní workshop ICT, Virtuální robotika, 9.12.2021, NPI ČR, webinář, projekt SYPO 

• Jak kreativně a hravě na gramatiku, 14.12.2021, webinář, Wocabee 

• Practical tips and online tools for modern foreign language teaching, 9.12.2021, 
webinář, Wocabee 

• Read your way to Xmas, webinář, 2.12.2021, OUP 

• Pomoc pro pedagogy pracující s rizikovými žáky na ZŠ, 19.1.2022, NPI ČR, workshop 

• Jak pracovat se zlobivým dítětem, 14.2.2022, NPI ČR, webinář 

• Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele, 21.2.2022, NPI ČR 

• Konverzační hry ve výuce cizích jazyků, 22.2.2022, Wocabee, webinář 

• Kritické myšlení (nejen) na hodinách cizího jazyka, 1.3.2022, Wocabee, webinář 

• Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách, 10.3.2022, NPI Pardubice, 
konference 

• How to teach vocabulary creatively, 15.3.2022, Wocabee, webinář 

• Informační seminář ke společnému vzdělávání (Jak na vzdělávání dítěte s OMJ ve 
škole?), 16.3.2022, NPI ČR, online 

• Aktuální právní problémy ve školství, 16.3.2022, Paris, JUDr. PhDr. Jiří Valenta, 
Pardubice 

• Podpora autoevaluace základní školy s využitím systému Inspis ŠVP, 25.3.2022, ČSI 

• Práva a povinnosti učitele ZŠ z pohledu advokáta, 22.4.2022, NPI Pardubice, Mgr. Pavel 
Vank, SYPO 

• Komunikace školy s rodinou pohledem OSPOD, 31.3.2022, NPI ČR, webinář 

• Skupinová intervize 1. ZS, Práva a povinnosti učitele ZŠ z pohledu advokáta – specifika 
ZŠ a malotřídních škol, 22.4.2022, NPI Pardubice 

• Podpora duševního zdraví žáků i pedagogů, 3.5.2022, NPI ČR, webinář 

• Diskuzní setkáí na podporu pedagogů vzdělávajících děti/žáky – cizince, 4.5.2022, NPI 
ČR, online 

• Jak pomoci žákům z Ukrajiny integrovat se do vyučování, 31.5.2022, Wocabee, webinář 

• Seminář ke spisové službě, Státní okresní Archiv, Pardubice, 10.6.2022 

• Jednání k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic, 16.6.2022, MŠMT, online 

• Porada ŘŠ PK, 21.-22.6.2022, KÚ PK, Seč 

• Revize RVP ZV – DIGI plovárna, Robotika na druhém stupni ZŠ, 27.6.2022, NPI ČR, 
online 

• Integrace ukrajinských dětí, MŠMT, 23.8.2022, online 
Stodolová Vítězslava 

• Jak pracovat se zlobivým dítětem, 14.2.2022, NPI ČR, webinář 

• Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách, 10.-11.3.2022, NPI 
Pardubice, konference 

• Informační seminář ke společnému vzdělávání (Jak na vzdělávání dítěte s OMJ ve 
škole?), 16.3.2022, NPI ČR, online 

• Práce s heterogenní třídou, 11.4.2022, NPI ČR, webinář 

• Revize RVP ZV – Startovací balíček – Informační systémy pro 1. st. ZŠ, 21.4.2022, NPI 
ČR, online 

• Piráti, mimozemšťani a pes. A co informatika?, 11.5.2022Fraus, ZŠ Noe Pardubice 
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• Revize RVP – Startovací balíček – Digitální technologie pro 1. st. ZŠ, 12.5.2022, NPI ČR, 
online 

Špilínková Božena 

• Strach z války, Jak ho snižovat i přijmout a nacházet klid, 10.3.2022, NPI a ČOSIV, Mgr. 
Kristýna Farkašová, webinář 

• „Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů pracujících s žáky s OMJ, 23.3.2022, NPI, 
online 

• Skupinová práce v kariérovém poradenství – webinář, 20.4.2022, CCV Pardubice, 
online 

• Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců), 20.4.2022, NPI ČR, online 
Šťastná Renáta 

• Zdravotník zotavovacích akcí, 24.1.2022-9.2.2022, ČČK Pardubice, 40 hodin 

• Práce s heterogenní třídou, 25.2.2022, NPI Pardubice, webinář 
Štoková Jaroslava 

• Piráti, mimozemšťani a pes. A co informatika?, 11.5.2022Fraus, ZŠ Noe Pardubice 

• Revize RVP – Startovací balíček – Digitální technologie pro 1. st. ZŠ, 12.5.2022, NPI ČR, 
online 

Švábová Marcela   

• Jak pracovat se žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami – ZŠ, část 
I+II, 27.4.2022, 5.5.2022virtuální učebna APIV B, NPI ČR 

Tučková Dana 

• Microsoft Roadshow, 1.10.2021, Hradec Králové 

• Jak (si) šetřit čas, 22.11.2021, webinář, Učitelnice 
Jak na komunikaci (nejen) s rodiči, 2.12.2021, webinář, Učitelnice 

• Revize RVP ZV – Práce s daty, základy informatiky, 5.1.2022, webinář 

• Revize RVP – Startovací balíček – Základy algoritmizace a programování 1. stupeň, 
9.2.2022, NPI ČR, online 

• Konference digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách, 10-11.3.2022, 
NPI ČR, online 

• Revize RVP ZV – Startovací balíček – Vzdělávání koordinátorů změny, 4.-11.4.2022, NPI 
ČR, online webinář 

• Revize RVP ZV – Startovací balíček – Digitální technologie pro 1. stupeň ZŠ, 27.4.2022, 
NPI ČR, online 

• Revize RVP – Startovací balíček – Vzdělávání koordinátorů změny, 11.5.2022, NPI ČR, 
online 

• Revize RVP – Startovací balíček – Informační systémy pro 2.st. ZŠ, 7.6.2022, NPI ČR, 
online 

• Revize RVP – Startovací balíček – Informační systémy pro 1.st. ZŠ, 6.6.2022, 8.6.2022, 
NPI ČR, online 

• Kybernetická bezpečnost a prevence, 13.6.2022, NPI ČR, online 
Ugrinová Iva 
Váňová Blanka 

• Tvorba pojmových map, 23.-.24.8.2022, Střední škola mediální grafiky a tisku, RNDr. 
Jozef Dudáš, CSc., online 

• Čtenářská gramotnost v souvislostech pro učitele 2. stupně základní školy, 29.8.2022, 
Magistrát města Pardubic, MAP 
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Vyhnálková Zuzana 

• Prevence výchovných obtíží a vzniku sociálně patologických jevů u dětí, regionální 
konference pro PK, 25.11.2021 online, MMR ČR 

• V. ročník odborné konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, 
3.11.2021, Pardubice, PK, PPP ÚO,  

• Oblastní workshop ICT, Virtuální robotika, 9.12.2021, NPI ČR, webinář, projekt SYPO 

• Jak na nový RVP ZV ve škole, 9.12.2021, NPI ČR, webinář 

• Zařazení témat PVO z potravin a potravinová bezpečnost do výuky ZŠ a SŠ, 14.2.2022, 
webinář, projekt EKOUČITEL, Recyklohraní, o.p.s. 

• Najděte klíč ke svému potenciálu, PPP Pardubice, Ing. Marek Pavlík, Ph.D., 7.4.2022 

• Kompostování ve výuce na ZŠ a SŠ, 20.4.2022, Recyklohraní, online 

• Kurz CŽV č. 650126 Studium pro výchovné poradce, závěrečná zkouška a obhajoba 
práce 15.6.2022, FF UK 

Zářecká Markéta   
   
Provozní pracovníci   
Barbora Augustinová 

• Cestovní náhrady v roce 2021, 15.10.2021, Novatis, Pardubice 

• OIP – novela zákoníku práce, 18.10.2021, Novatis Pardubice 

• PhMaxy a finanční výkaznictví ve školách, 16.2.2022, Seminaria, webinář 

• Mzdová účtárna – aktuální stav 2022, 25.4.2022, Novatis, Pardubice 

• Seminář ke spisové službě, Státní okresní Archiv, Pardubice, 10.6.2022 
Jana Augustinová   

• Webinář pro vedoucí školních jídelen, 28.2.2022, Dagmar Kadlecová 
Jana Bartáková 

• Příprava roční účetní uzávěrky 2021, inventarizace, aktuality v oblasti účetnictví a daní 
příspěvkových organizací, 1.12.2021, webinář, Salvea Pardubice 

• Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, 
opravy a nakládání s ním, 18.2.2022, online, Paris 

• Sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 příspěvkových 
organizací, 25.2.2022, Mgr. Marie Zdražilová, Salvea Pardubice 

• Účetnictví školských příspěvkových organizací – transfery, příspěvky, dary, 11.5.2022, 
Paris (Karviná), Pardubice 

Josef Horák   
Marie Husáková   
Petra Kočová   
Lenka Škoudlínová   
Tomáš Vyhnálek 

• Vyhláška 50, Služba škole, Pardubice, září 2021 

• Microsoft Roadshow, 30.9.2021, Pardubice 
Barbora Kolářová,    
Hana Kuchaříková,    
Ivana Zelená   
Klára Kadavá Chudomelová 
 
 



Výroční zpráva Základní školy Choltice, okres Pardubice za školní rok 2021/2022 

32 
 

Semináře, školení (placené) – školní rok 2021/2022  
Provozní 

- mzdové    14.052,90  
- účetní    7.080,00  
- školní jídelna   700,00  
- školské zákony, legislativa  5.515,00  

Pedagogické  
- výuka    20.793,00  
 

CELKEM     48.140,90 Kč 
 
9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

9.1 Hodnocení environmentální výchovy 
 

V průběhu letošního roku jsme průběžně plnili všechny klíčové kompetence podle 
plánu daného rámcovým vzdělávacím plánem a potažmo školním vzdělávacím plánem.  
Z plánovaných akcí a záměrů jsme uskutečnili: 

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

• instalace nástěnek zaměřených na EVVO 

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

• průběžné úpravy a úklid okolí školy 

• péče o zeleň v okolí školy i v budově školy 

• začleňování vhodných témat EVVO do výuky ve všech vyučovacích předmětech 

• sběr baterií (průběžně) a papíru (spolupráce se SRPŠ) 

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

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

• průběžně jsme podporovali přátelskou atmosféru ve škole, v poklidném duchu 
proběhlo začleňování spolužáků z Ukrajiny do tříd 

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

• žáci měli zajištěn pitný režim – prodejna v přízemí budovy 

• v podzimním a jarním období jsme absolvovali vycházky a cvičební hodiny v přírodě 

• podporovali jsme poznávání přírody a vztahy k životnímu prostředí (vycházky, školní 
pobyty v Ekocentru Paleta v Oucmanicích – 3. třídy, v Pasíčkách – 4.A, nebo jen pobyty 
v přírodě v rámci výletu – např. 1.A) 

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

• při výuce jsme využívali (výukové programy – Ekocentrum Paleta Pardubice – 3. třídy, 
Oucmanice, Pasíčka, DVD a filmy s ekologickou a přírodovědnou tematikou, pracovní 
listy, hry) 

• v září jsme navštívili zemědělskou a chovatelskou výstavu ve Svinčanech 

• zajišťujeme částečné třídění odpadů (plasty, papír, elektroodpad) – na chodbách i v 
učebnách 
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• proběhl sběr kaštanů pro Myslivecké sdružení Choltice 

• ve školní družině probíhala průběžně ekologická výchova  

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

• podněcovali jsme žáky k šetření energií a vodou 

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

• i letos jsme byli zapojení do projektu „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“  

• podporovali jsme charitativní akce zaměřené na lidi s handicapem (Bílá pastelka, Den 
proti rakovině) 

• v září všichni žáci navštívili vystoupení sokolníků – Seiferos – na školním dvoře 

• žáci 9. třídy se s p. uč. Brožkem účastnili úklidu v zámecké oboře 

• žáci se mohli seznámit s přírodními podmínkami a životem v Keni 

• žáci 3.,5. a 6. tříd navštívili planetárium v Hradci Králové, aby lépe poznali postavení 
Země ve vesmíru 

• ve spolupráci s Trilobitem jsme oslavili Den Země (trošku s předstihem již 13. května) 

• připravili jsme školní kolo přírodovědné poznávací soutěže, které se zúčastnilo 29 žáků 
ze 3., 5., 6. a 8. třídy. Nejlepší 3 z každé kategorie postoupili do okresního kola do 
Pardubic. Tam jsme se umístili ve středních částech výsledkových listin 

• na škole proběhlo školní kolo Přírodovědného klokana pro žáky 8. a 9. třídy 

• účastnili jsme se konference zaměřené na ekologickou výchovu a kurzu čtenářské 
gramotnosti v přírodopisu. 
 

9.2 Hodnocení činnosti školní knihovny 
 

V letošním školním roce došlo k nárůstu čtenářů především z řad žáků 1. stupně, pouze 
hrstka žáků z 2. stupně si půjčila především povinnou četbu zadanou vyučujícím. Během roku 
jsme rozšířili knižní fond o více než 250 knih (zejména 10 titulů po 25 kusech pro 
mimočítankovou četbu na 1. stupni). Čtenáře ztrácíme často kvůli tomu, že nejsme 
z finančních důvodů schopni během roku doplňovat fond o nově vydané tituly, které jsou pro 
děti atraktivní. Proto raději chodí do obecní knihovny, s níž úzce spolupracujeme. 
 
9.3 Hodnocení sportovní činnosti 
 

Hodnocení činnosti a vybavenosti v rámci předmětu tělesné výchovy 
Hodiny TV a SpH probíhaly ve velké a malé tělocvičně, na hřišti Slavoje Choltice, v oboře 

a na školním dvoře (doskočiště). V podzimním období se žáci a žákyně 3. a 4. ročníků zúčastnili 
plaveckého výcviku. V období od 13. do 18. března proběhl pro lyžařský výcvik pro 7. a 8. 
ročník. Ve spolupráci s obcí byla zhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci obou 
tělocvičen a zažádáno o dotaci u MŠMT. Vybavení pomůcek tělesné výchovy bylo postupně 
doplňováno. Vzhledem k častosti používání některých pomůcek, by bylo vhodné v obnově 
pokračovat. Na škole probíhaly v jednotlivých hodinách tělesné výchovy atletické disciplíny, 
šplh na tyči, výběhy do obory aj.  
 
Hodnocení sportovní činnosti a aktivit  

Žáci po loňské korona krizi mohli v letošním roce opět reprezentovat školu v rámci 
olympiády AŠSK a jiných sportovních soutěžích. Největším úspěchem je 4. místo v Pardubickém 
kraji v rámci McDonald´s Cup, turnaji v malé kopané pro žáky 1. – 3. třídy.  
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Studenti školu dále reprezentovali ve fotbale a vybíjené chlapců a dívek. Větší akcí, kterou 
pořádala škola byla sportovní olympiáda „O pohár starosty městyse“ zvlášť pro I. a II. stupeň.  
 

 
 

 
9.4 Závěrečné hodnocení komise českého jazyka, dějepisu, OV, výchovy ke zdraví 
 
Český jazyk 
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Kabinet byl opět rozšířen o řadu titulů od TAKTIKu (zdarma díky výstavce) a soubor 
cvičných testových úloh k přípravě na přijímací zkoušky. 
Návrhy projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 

Od října postupně všechny ročníky (5.-9.) navštívily místní knihovnu, kde pro ně byl 
připraven program v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti. V 6. třídách se uskutečnil literárně-
slohový projekt Bible. Ve všech ročnících proběhl projekt Týden s Amosem u příležitosti výročí 
J. A. Komenského. V květnu žáci 8. a 9. tříd zhlédli představení Divadélka pro školy – Legenda 
V+W. 
Srovnávací testy, externí testy 

V rámci volitelného předmětu Cvičení z českého jazyka žáci vypracovávají testy CERMAT 
a také proběhlo testování 9. třídy (ČŠI).  
Soutěže 
 Zapojili jsme se do literární soutěže Pardubické střípky (bez umístění), o ostatní 
nabízené soutěže žáci neprojevili zájem. 
Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP – Učíme se pro život 5 

Skluz v učivu způsobený loňskou distanční výukou je dosud patrný, řada pravopisných 
jevů není dostatečně osvojena. V 6. B jsme nestihli probrat učivo o souvětí, bude přesunuto na 
začátek 7. ročníku. V 7. ročníku se nestihlo procvičit učivo o souvětí a interpunkci, v literatuře 
bude třeba dokončit období baroka a osobnost J.A. Komenského.  
Návrhy na další akce, zařazení nových volitelných předmětů, projektů, organizačních 
opatření aj. 
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Na září příštího školního roku plánujeme LISTOVÁNÍ, v průběhu roku chceme se žáky 5. 
až 9. tříd opět navštívit divadelní představení ve VČD Pardubice. 
Školení 

Skupinová intervize Z receptáře češtinářských nápadů – Nevečeřalová, Baťková. 
 
Dějepis 
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 
 Při výuce používáme učebnice, atlas a sešit na zápisy. V hodinách využíváme: 

• interaktivní tabuli – prezentace, zápis 

• Teams – zápis, příprava na testy 

• Didakta – program na PC – prohlubování znalostí 

• Umíme to – každý žák pracuje svým tempem 

• každý žák si připravuje křížovky, referáty do výuky 
 Letos byl uskutečněn projekt " Novodobé vynálezy" v rámci vyučování a 
prostřednictvím prezentací a referátů žáků. Dílčí projekt v hodinách "Co mě zajímá z historie" 
byl realizován v průběhu celého školního roku a žáky prezentován formou referátu. Žáci 
ukrajinské národnosti byli zapojováni do hodin s předložením českého zápisu a pozorného 
poslechu. Nebo byli vyučováni mimo hodin D s paní asistentkou. 
Návrhy projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 
 V příštím školním roce opět pozveme program historické skupiny Pernštejni. 
Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP – Učíme se pro život 
 Učivo probráno dle plánu ve všech ročnících.  
 
Občanská výchova, člověk a ekonomika  

 Všechny třídy absolvovaly program Keňa – osobnostní a sociální výchova. Žáci 8. – 9. 
tříd se zúčastnili TECHNOHRÁTEK (SOŠ a SOU Třemošnice, Odborné učiliště Chroustovice, 
Gymnázium a Střední odborná školy Přelouč, Střední průmyslová škola potravinářství a služeb 
Pardubice, SPŠ stavební Pardubice) a navštívili tradiční Burzu škol. V rámci přípravy na povolání 
se vybraní žáci také zapojili do projektu Grafika – téma tisk a lept na Gymnáziu a Střední 
odborné škole v Přelouči. V 6.A žáci pracovali na projektu Významné osobnosti. V 7. ročníku 
proběhl projekt Lidská práva a Ochrana životního prostředí. 
 
Výchova ke zdraví  

Proběhla akce Vzpoura úrazům – besedy s hendikepovanými. Učivo bylo probráno dle 
plánu. 
 
9.5 Závěrečné hodnocení 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 
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Kladné hodnocení je k zapojení výukového programu Umime.to, který pomohl k 
lepšímu procvičování učiva. Komise považuje za velmi důležité obnovu 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.  

V letošním roce neproběhly žádné edukativní zájezdy ani programy v rámci této 
komise.  
Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy  

Žáci jsou hodnoceni podle školního řádu a pravidel uvedených v ŠVP. Žákům stále více 
chybí analytické myšlení, což se projevuje v hodinách matematiky a fyziky. U hodin pracovních 
činností chybí také představivost, jak má výsledný produkt vypadat.  
Účast a výsledky v soutěžích  

Žáci se nezúčastnili žádných soutěží. Pouze proběhlo testování  
Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP  

Tematické plány a ŠVP byly průběžně plněny do zahájení karantény. Výuka probíhala 
online metodou přes MS Teams. Výuka probíhala podle ŠVP „Učíme se pro život“. Nadále se 
snažíme o plnění všech kompetencí tak, aby žák na konci 9. ročníku dosáhl všech kompetencí 
podle svých možností.  
Závěr  

Učitelé mají velkou snahu o zlepšení interaktivity v hodinách. Žáci projevují čím dál tím 
větší nezájem a neochotu se podílet na zkvalitnění výuky a chybí z jejich strany větší ochota se 
zapojit do diskuzí během 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.  
 
9.6 Závěrečné hodnocení komise cizích jazyků 
 

 Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 
 Anglický jazyk 

Ročník Učebnice 

3. Happy Street 1 – Oxford, 3. 
edice 

4. Happy Street 2 – Oxford, 3. 
edice 

5. Project 1 – Oxford, 4. edice 

6. Project 2 – Oxford, 4. edice 

7. Project 3 – Oxford, 4. edice 

8. Project 3 – Oxford, 4. edice 

9. Project 4 – Oxford, 4. edice 

Jednotná sada učebnic – Happy Street a Project z nakladatelství Oxford University 
Press je pořízena pro 3.-9. ročník. Každý rok pouze doplňujeme pracovní sešity pro jednotlivé 
ročníky a učebnice dle počtu žáků v ročníku.  
Německý jazyk 

Ročník Učebnice 

8.,9. WIR - Klett 
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Ruský jazyk 

Ročník Učebnice 

8.,9. DRUZJA 1 - Klett 

 
Na příští školní rok 2022-23 jsou zakoupeny pracovní sešity na RJ.  
 
Pomůcky do výuky: 

• program Terasoft – Angličtina 1, 3, 4 

• DVD Absolute English 

• interaktivní programy k učebnicím Happy Street 1, 2, Project 1, 2, 3,4 

• flashcards k Happy Street 1,2 

• nástěnné mapy, plakáty 

• vlastnoručně vyrobené pomůcky 

• aplikace Umime.to 
 
Volitelné předměty z AJ  

• Cv AJ – pro 6-9 třídu – 15 žáků 

• Konverzace z AJ pro 6-7 třídu - 15 žáků 

• Konverzace z AJ pro 8-9 třídu – 22 žáků 
 

Projektový den: Keňa byl realizován v 5. třídách, účastnily se přednášky účast na 
přednášce a následně využily znalosti nad zhotoveným PL v angličtině.  

Letos nebyl z důvodu Covidu zájezd do Anglie realizován. 
Byla uskutečněna prodejní a soutěžní výstavka anglických knížek nakladatelství 

Usborne paní Tomanovou dne 13.6.2022. 
Žáci jsou v průběhu školního roku písemně zkoušeni vždy po probrané lekci. Žáci 

dostávají minimálně jednu známku za pololetí z ústního zkoušení. Jsou hodnoceni pravidelně 
v pololetních písemných pracích. 

 
9.7 Závěrečné hodnocení předmětové komise 1. stupně 

  
 Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Vybavenost učebnicemi je po dokoupení potřebných uč. uspokojivá.   
Osm tříd 1. stupně je vybaveno interaktivní tabulí (vč. 5. třídy – nově v 5.B). Třída 2.B 

pracuje s interaktivní obrazovkou. Třída 1.B byla vybavena novým kobercem. Třída 5.A má 
kmenovou třídu ve II. patře, 5.B zůstala v původní učebně na 1. patře. Průběžně byly zakoupeny 
pomůcky k jednotlivým předmětům, jsou objednány PS a učebnice pro učitele ke zpestření 
výuky. 
 

 Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí 
  
 Září 
 Zahájení školního roku proběhlo v jednotlivých třídách, přivítání prvňáčků přihlíželi rodiče ve 

třídě za daných hygienických opatření; 1.A a 1.B 1. den 2 hodiny, 2. den 3 vyučovací hodiny – 
třídnické práce 

• Dravci – beseda se sokolníky, ukázka práce sokolníků – školní dvůr 
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• Pěší Výlet do Svinčan – zahrádkářská a chovatelská výstava 

• Český den proti rakovině – dobrovolné příspěvky 

• Třídní schůzky 1.tříd 
  
 Říjen: 

• Bílá pastelka – dobrovolné – akce na podporu nevidomých a slabozrakých. 

• Abeceda peněz – 2.B, 4.B. 

• Vánoční focení pro 1.stupeň. 

• Beseda s policií – dopravní výchova, mezilidské vztahy a šikana, internetová 
komunikace. 

  
 Listopad: 

• Beseda s policií – Integrovaný záchranný systém. 

• Paleta Oucmanice – třídenní pobyt 3.A, 3.B. 

• Plavecký výcvik 3. a 4. ročníků. 
  
 Prosinec:  

• Výstava betlémů – výlet 3.B do Heřman. Městce. 

• Plavecký výcvik 3. a 4. ročníků. 
  
 Leden: 

• Plavecký výcvik 3. a 4. ročníků. 

• Vzpoura proti úrazům – beseda s lidmi po úrazech s trvalými následky. 

• Keňa – přednáška o životě místních dětí (5.A, 5.B). 
 

Únor: 

• Plavecký výcvik 3. a 4. Ročníků 

• Knihovna městyse – 2.A, 2.B téma Zdraví, 5.B – čtenářská gramotnost 

• VZPoura úrazům – beseda s lidmi po úrazech s trvalými následky 
 
Březen: 

• Muzeum Chrudim 4.A 

• Motani – cestovatelská přednáška 

• Planetárium HK – 3.A, 3.B 

• Návštěva knihovny – 4.A (téma Karel IV. 

• Bezpečný pes 1., 2., 3. Ročníky 

• Zámek Kačina – výlet 2.A., 2.B 
 
Duben: 

• McDonald Cup – turnaj v malé kopané (1.-5.třídy) 

• Návštěva knihovny – 4.A 

• Spaní ve škole – 4.A 

• Otakárek – interaktivní autobus (1. tř. a 4.B) 
 
Květen: 

• Návštěva knihovny v Cholticích 1.A, 1.B 
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• Divadelní představení ve VČD Pardubice – Princezna ze mlýna 1.A, 1.B 

• McDonald Cup – turnaj v malé kopané – krajské finále (1., 2., 3.třídy) 

• Přírodovědná poznávací soutěž – školní kolo 

• Den Země a Trilobit 

• Návštěva knihovny 3.A, 3.B 

• Beseda s policií – dopravní hřiště v Přelouči 

• Bleší trh 

• Dětský den + akce Obec roku 

• Školní výlet – Mirákulum 5.tř. 
 
Červen: 

• O staré bambitce – vystoupení dramatického kroužku na zámku 

• Země Keltů – školní výlet 2.A, 2.B 

• Okresní kolo přírodovědné soutěže 

• Odpoledne s budoucími prvňáčky 

• Škola v přírodě – Pasíčka (4.A) 

• Školní výlet – zámek Slatiňany 3.A, 3.B 

• Pasování na čtenáře – akce 1.A, 1.B 

• Škola v přírodě 1.A – Horní Bradlo 

• Sportovní olympiáda 1. a 2. Stupně 

• Promítání v kině v Heřmanově Městci 
 

   Průběžně proběhlo: 

• Dárečky předškolákům do okolních MŠ – p. ředitelka Mgr. Sedláčková a Markéta 
Zářecká. 

• Pokračuje spolupráce s knihovnicí p. Zelenkovou. 

• Sběr pomerančové a citronové kůry – ukončeno v květnu. 

• Sběr kaštanů a žaludů – ukončeno v listopadu. 

• Výzdoba tříd a chodeb školy. 

• Sběr starého papíru. 

• Ovoce do škol; Mléko do škol 
  

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

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

 
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. 
Z důvodu povinných karantén se některé třídy učily on-line. 

 
 



Výroční zpráva Základní školy Choltice, okres Pardubice za školní rok 2021/2022 

40 
 

9.8 Závěrečné hodnocení komise zeměpisu, HV, TV, ICT, přírodopisu  
  
 Projekty, programy, zájezdy, exkurze, akce  

        V druhém pololetí školního roku 2021/2022 se uskutečnily některé akce a exkurze.  
Přednáška Borneo z cyklu Kouzelná planeta, pokračovaly přednášky Vzpoura úrazům – beseda 
s lidmi po úrazech s trvalými následky. Proběhl projekt Den choltické obory, projekt ke Dni 
Země byl spojen se soutěží Obec roku, kde se školou spolupracovala i organizace Trilobit. Škola 
se zapojila do Českého dne proti rakovině – žáci a učitelé si mohli zakoupit kytičky a přispět 
tak do veřejné sbírky Ligy proti rakovině. 

Žáci 7. a 8. ročníku absolvovali lyžařský kurz v Jizerských horách – areál Severák. 
 Žáci 5. a 6. ročníku se zúčastnili exkurze do Planetária v Hradci Králové.  
 
Soutěže 

   Proběhly některé sportovní soutěže Okresní olympiády – zúčastnili jsme se vybíjené, 
malé kopané a kopané McDonald’s Cupu.  

  

Vybíjená – chlapci 7. místo v okresním kole 

Vybíjená – dívky 7. místo v okresním kole 

Malá kopaná 4. místo v krajském kole 

Kopaná – McDonald ‘s Cup 4. místo v krajském kole 

   
Proběhla i Přírodovědná poznávací soutěž – školní kolo uspořádala paní učitelka H. 

Ošlejšková a vybraní žáci se zúčastnili okresního kola v Pardubicích.   
 

Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP  
Výuka probíhala podle ŠVP „Učíme se pro život“. Nadále se snažíme o plnění všech 

kompetencí tak, aby žák na konci 9. ročníku dosáhl všech kompetencí podle svých možností. 
Žákům bylo nabídnuto doučování, na které MŠMT vyhradilo finanční prostředky, aby se 
vyrovnal deficit učiva, který vznikl při online výuce. I v tomto pololetí vznikl skluz ve výuce 
vzhledem k tematickému plánu vlivem střídání prezenční a distanční výuky (viz. pravidla 
pandemie).  Ve výuce jsme dávali větší prostor opakování a upevnění učiva. Věnujeme 
pozornost integrovaným žákům a žákům s SPU zadáváním přiměřených úkolů. Nadále 
vycházíme z doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Používáme sjednocená měřítka 
klasifikace, která vychází z klasifikačního řádu.          

       Ve výuce tělesné výchovy zohledňujeme limity vypracované pro jednotlivé věkové 
skupiny a současně přihlížíme k individuálnímu posunu ve výkonech žáků. 

    Žáci získají v přírodopisu, zeměpisu a tělesné výchově 4 známky za pololetí. Ty vycházejí 
z hodnocení prověrek, ústního zkoušení, laboratorních prací, referátů, projektů, event. z 
domácích přípravy.  
  Důsledně dbáme na sebehodnocení žáků, a to alespoň 1krát za měsíc. Při hodnocení 
ústního zkoušení je žák veden k sebehodnocení ještě před uzavřením známky.  

     Vedeme žáky k dodržování pravidel fair-play a k vzájemně ohleduplnému chování.  
             Byli zařazeny nové volitelné předměty – atletika, říše zvířat. 

Při výuce přírodopisu a volitelného předmětu zdravověda je využívána učebna 
přírodopisu, pro výuku tělesné výchovy využíváme obě tělocvičny, hřiště i zámeckou oboru. 
Do výuky zařazujeme prvky environmentální výchovy (mezilidské vztahy, vztah k přírodě 
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apod.). Žáky vedeme k šetření vodou, energiemi, potravinami. Ve spolupráci se SRPŠ probíhá 
sběr starého papíru a kaštanů. Snažíme se prohlubovat zájem o ochranu přírody.  

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

V současné době škola disponuje 60 PC a 37 NB. Většina PC je vybavena operačním 
systémem Windows 10. Žáci mají 26 PC umístěnými v učebně PC a dalšími 5 PC v klubovně a 
družině. Ostatní PC jsou určeny pro práci učitelů a ostatních zaměstnanců školy. Většina 
učitelských kateder disponuje vlastním stolním počítačem.  

Všichni učitelé využívají služební notebook. Škola má také k dispozici 10 ks 
multimediálních tabletů s windows 10 (2v1) a 38 ks tabletů se systémem Android, určených 
pro výuku žáků z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony II.  
 
Interaktivní řešení  

Ve škola je 13 učeben vybavených interaktivní tabulí a dalších 7 učeben vybavených 
dataprojektorem a jedním mobilním interaktivním dotykovým UHD.  
 
Softwarové vybavení  

Softwarové vybavení je postupně doplňováno a aktualizováno. Při výuce se využívají 
didaktické programy dle volby učitele, škola je jimi dobře vybavena. Také jsou využívány DUMy 
z programu EU – peníze do škol. Bylo by vhodné aktualizovat a doplnit balíčky softwarů, které 
se v současné době nejvíce používají ve výuce (Terasoft, Fraus, Didakta) dle požadavků učitelů 
(např. Zeměpis pro II.st. a Vlastivěda a Přírodověda pro 4 a 5 tř.).  
 
Školní síť a serverové služby  

Ve škole je vybudována strukturovaná kabelová síť a všechny třídy a kabinety jsou 
připojeny 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. Server je na hranici životnosti a v blízké době 
bude nutná jeho výměna.  

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 minulých letech byly doplněny další aktivní prvky, takže máme k dispozici jednotný 
systém, který nám umožňuje rozdělit síť na síť žákovskou a síť určenou pro zaměstnance školy.  

V loňském roce byla kompletně modernizovaná Wifi síť, většina školy je pokryta Wifi 
signálem. Přístup k Wifi je v současné době povolen všem zaměstnancům školy pomocí 
uživatelských účtů, dále jednou Wifi sítí pro žákovské tablety a jednou volnou Wifi sítí pro žáky 
školy. Škola je připojena k internetu prostřednictvím vysokorychlostního bezdrátového 
připojení od společnosti BECO LINK.  

Webové stránky jsou umístěny ne externím hostingu, což umožňuje využití redakčního 
systému pro moderní a bezpečnou správu webových stránek. Databáze bakalářů byla 
přesunuta na cloudové uložiště firmy Bakaláři, což umožní efektivnější zálohování dat a správu 
webového rozhraní bakalářů.  
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Ostatní ICT vybavení  
Ve škole je využíváno 10 tiskáren a kopírovacích zařízení z toho 3 síťové. Škola 

disponuje 1 digitální videokamerou a 3 fotoaparáty, 1 tabletem a jedním zařízením 2V1 (Tablet 
PC). V minulých letech byly vyměněny některé starší PC a NB. Současný stav výpočetní techniky 
je vyhovující. V minulém roce škola zakoupila licence Microsoft Office 365 apps, která zajistí 
aktuální verzi kancelářského balíku se softwarem Microsoft 365 pro žáky i zaměstnance školy. 
Přesto by byla vhodná postupná modernizace počítačového vybavení, abychom udrželi 
výkonnostní standard a celkovou funkčnost pracovních stanic. Proto bude nutná jejich 
postupná výměna za nová zařízení.  

Postupně je nutné počítat s modernizací i dalších ICT zařízení jako tiskárny, projektory, 
interaktivní tabule a další.  
 
9.10 Závěrečná zpráva o činnosti školní jídelny 

 
Ve školním roce 2021/2022 jsme měli přes 400 strávníků. Z toho 306 žáků, 44 

zaměstnanců, 5 důchodců školy a 55 cizích strávníků. Uvařili jsme 58 948 obědů, z toho pro 
žáky 45 640 obědů. 

Po celý rok vařil nový kuchař pan Josef Horák. V kuchyni kromě paní Škoudlínové a 
Kočové pracovala paní Husáková a na mytí táců na jídelnu jsme přijmuli paní Markovou. Tyto 
dvě pomocné síly skončily pracovní poměr k 30.6.2022. 

V kuchyni se během školního roku obnovilo kuchyňské vybavení (ruční mixer, digitální 
váha, vály, vařečky a naběračky). Hlavním velkým přírůstkem je pro nás druhá multifunkční 
pánev zakoupená v srpnu 2022. 

Došlo k navýšení ceny obědů z důvodu zdražení potravin. Naši žáci zatím budou platit 
25,-/27,-/29,- Kč dle kategorie a věku. Zaměstnanci platí 39,- Kč (27,- + 12,- z FKSP), cizí 
strávníci 80,- Kč. Ceny se budou bohužel vyvíjet podle cen potravin a energií. 

 
9.11 Závěrečná zpráva údržba a rekonstrukce 
       

Ve školním roce 2011/2022 se ve škole pokračovalo v již dříve započatých 
rekonstrukcích a prováděla se běžná údržba a opravy.  
 
Stavebně technické práce  

V minulém školním roce došlo k výměně osvětlení na toaletách. Během prázdnin 2022 
byla provedena kompletní rekonstrukce toalet v levé části druhého nadzemního podlaží. Byla 
vyměněna podlahová krytina v učebně 107, kabinetu TV a v šatně uklízeček. Tyto prostory byly 
i vymalovány. Dále byly vymalovány sprchy a šatny u TV. Opraven byl sklad školní jídelny. Je 
plánovaná kompletní rekonstrukce tělocvičen.  
 
Údržba zeleně  

Do údržby zeleně spadá převážně pravidelné sekání travnatých ploch okolo školy, 
stříhání keřů a podzimní úklid listí. Byla prováděna potřebná zimní údržba a úklid sněhu. Do 
práce na údržbě zeleně se aktivně zapojovali i žáci 5-9 třídy v rámci praktických činností.  
Výhledově by se mělo pokračovat v rekonstrukci osvětlení, především ve školní družině. 
Společně s tím by mělo dojít i k vymalování dotčených prostor.  

Dále by měla pokračovat rekonstrukce toalet. V některých třídách by bylo vhodné 
vyměnit dosluhující linolea a nábytek. Připravuje se vybudování nových parkovacích ploch v 
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okolí školy a s tím souvisící úprava plochy před školou. V budoucnu by mělo dojít i k výměně 
oplocení směrem do obory a s tím souvisí i prořezání dřevin na hranici pozemků školy a 
obnovení hracích prvků na školní zahradě. Vhodné by bylo zrekonstruovat místo pro ukládání 
kompostu, včetně vhodné drenáže a zpevnění plochy. Za pomoci žáků pokračujeme ve 
zvelebování okolí školy 
 
9.12 Kroužky (v rámci doplňkové činnosti) 
 
Kroužky 

• Keramika: 25 dětí 

• Pohybové hry: 18 dětí 

• Dramatický kroužek: 7 dětí 

• Florbal 2.-5. třída: 21 dětí 

• Florbal 6.-9. třída: 19 dětí 

• Baltík základy programování: 3 děti 

• Radioamatérský koužek: 5 dětí 
 

Dále jsme pro děti otevřeli Badatelský kroužek a Logické hry – tyto dva kroužky byly 
pro děti zdarma, byly hrazeny z projektu Šablony III. V rámci šablon a projektu MŠMT bylo 
nabízeno Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem (také zdarma). 

  
9.13 Činnost školní družiny  
 

V tomto školním roce navštěvovalo ranní družinu 46 dětí. Čtyři oddělení odpolední 
družiny navštěvovalo 115 dětí (1. oddělení – 30 dětí, 2. oddělení - 30 dětí, 3. oddělení – 25 
dětí, 4. oddělení - 30 dětí).   

Školní družina od listopadu 2021 využívá elektronický způsob vyzvedávání dětí. 
Moderní elektronický systém přináší příjemnější, rychlejší a bezpečnější vyzvedávání dětí ze 
školní družiny. Systém je jednoduchý a je založený na identifikačních čipech, které vlastní 
osoby oprávněné dítě vyzvedávat ze školy. Vše probíhá bezkontaktně. 

Pobyt dětí ve školní družině byl naplněn odpočinkem, relaxací, ale i hrou, vzděláváním 
zábavnou formou, výtvarným tvořením, a hlavně sportováním na školním hřišti. Děti trávily 
nejvíce času na školním dvoře, kde hrály hlavně fotbal, florbal, míčové hry, zkoušely hod na 
koš, stavěly stavby z písku, přeskakovaly lano, cvičily na hrazdě, zkoušely chůzi na chůdách. 
Pokud to čas a počasí dovolily, chodili jsme na vycházky do obory. Průběžně doplňujeme 
sportovní vybavení pro pobyt na školním hřišti a pískovištích, potřeby pro tvoření a výtvarné 
činnosti v jednotlivých odděleních, hry a knížky. Po celý školní rok děti v družině tvořily stavby 
z Chevy, Sevy, Lega a z dřevěných stavebnic. Hrály stolní hry, řešily rébusy, hádanky a kvízy.  

Činnost školní družiny byla rozmanitá. Dětem jsme se snažili připravit podmínky 
vhodné pro relaxaci a vyžití v různých oblastech zájmů. Po celý rok děti naslouchaly společné 
četbě z knížek.  Společně jsme zdobili chodbu u družin. Podíleli jsme se na akcích pořádaných 
městysem Choltice, Knihovnou městyse Choltice a LLM – kmen Trilobit: - Noc s Andersenem, 
Ukliďme Česko, Drakiáda. 

V rámci školní družiny děti navštěvují kroužky a výuku ZUŠ Přelouč. 
Opět probíhaly praxe budoucích vychovatelek a asistentek pedagoga. 
Hlavním cílem zůstává obnova vybavení školního hřiště herními a workoutovými prvky, 

zároveň vybudování zázemí pro vychovatelky. 
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Přehled vybraných činností: 

• Výstava staveb z Lega 

• Výstava staveb ze Sevy 

• Malování na velký formát papíru na tabuli 

• Malování omalovánek a antistresových omalovánek 

• Pohybové hry na školním dvoře po celý rok 

• Výzdoba školy a chodby u družin na dané téma 

• Vánoční tvoření – dárečky, přáníčka 

• Krmení a poznávání ptáčků – plnění krmítek v okolí školy 

• Velikonoční tvoření 

• Dárečky maminkám k svátku 

• Výlet do dýňového ráje – Statek Pipkových 

• Žonglérská dílna 17.1.2022 – Motýlí cirkus – program s prvky cirkusové pedagogiky 
(žonglování). 

• Návštěva Knihovny městyse Choltice – Povídání o vodě 

• Den Země – úklid školního dvora, udržování květinových záhonů na školním dvoře a 
před školou              

• Poznáváme Českou republiku – společná činnost družin po celý rok – doplňování slepé 
mapy – pohoří, nížiny, řeky, města, zajímavá místa, tipy na výlety 

• Společné čtení v družinách. Každé oddělení čte knihu podle svého výběru. 

• Spolupráce na projektech 1. stupně – projekty, pobyty v přírodě 
Tento školní rok umožnil dětem aktivní a zábavný pobyt v naší družině.  
 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí 
 
V listopadu 2021 jsme se zúčastnili inspekčního elektronického zjišťování na téma 

Pohybové dovednosti a aktivity žáků formou dotazníkového šetření pro vedení školy a učitele 
tělesné výchovy. 

V lednu 2022 bylo provedeno elektronické zjišťování zaměřené na oblast kyberšikany 
a podpory nadaných a talentovaných mimořádně nadaných žáků. V tomto šetření odpovídaly 
výchovná poradkyně a metodička prevence. 

V květnu byli žáci 9. ročníků testováni ohledně jejich matematických a češtinářských 
znalostí a dovedností.  

Vzhledem k ozbrojenému konfliktu na Ukrajině a příchodu ukrajinských žáků do školy 
bylo 23.5.2022 v naší škole provedeno šetření na toto téma. Tato inspekční činnost probíhala 
po celé republice a byla z ní publikována celková zpráva ČSI. 
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11. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Finanční prostředky ze státního rozpočtu (v Kč) – r. 2021 
 
Příjmy – dotace SR – MŠMT       28 163 531,00 
1.   Platy, odvody, … (NIV celkem)      28 163 531,00 
      z toho – Národní plán podpory návratu do školy (doučování)  46.768,00 
 
Příjmy – dotace SR – MŠMT –ESF       592.578,30 
2.   Zvýšení kvality výuky (EU) II.      519.282,76 
3.   Zvýšení kvality výuky (EU) III.      73.295,54 
 
Výdaje c e l k e m        28.756.109,30 
1.   Platy         20 105 362,00   
1.   OON         83 768,00 
1.   Odvody, FKSP        7 210 226,00 
1.   Učebnice, pomůcky, DDHM      324.994,92 
1.   Licence         72.503,00 
1.   Školení, cestovné, OOPP        38.360,30  
1.   Zák. poj., DNP        262.502,78 
1.   Podpora plavání        65.814,00 
2.   Zvýšení kvality výuky (EU) II.      519.282,76 
3.   Zvýšení kvality výuky (EU) III.      73.295,54 

 
Finanční prostředky zřizovatel, ostatní (v tis. Kč) – r. 2021 
 
Příjmy c e l k e m        4.111. 
Dotace provozní         2.791. 
      z toho transferový podíl (nepeněžní operace)    166. 
Ostatní výnosy (úroky, poškozený majetek, dary)     0. 
Čipy k prodeji         42. 
HČ ŠJ, ŠD         998. 
Čerpání fondů         280. 
 
Výdaje c e l k e m        3.945. 
Materiál ZŠ, ŠD, ŠJ        1.135. 
Čipy k prodeji         42. 
DDHM (nákup majetku)       50.  
Energie, voda         751. 
Opravy          541. 
Režie (telef., cestovné, pošt., internet, plavání, služby…)   616.  
Školení, ost.soc.N        48. 
Ostatní náklady z činnosti, pojistné      40. 
DPP, mzdy ŠJ         113. 
Odpisy          609.  
 
Výsledek hospodaření HČ (nepeněžní operace)    166. Kč  
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Doplňková činnost (v tis. Kč) r. 2021 

Kroužky:  Pronájem:   ŠJ (obědy): 
Příjem   48   91.    367. 
Výdaje 
Materiál   6.   0    178. 
Mzdy, odvody  14.   38.    108. 
Režie, E, služby…  27.   30.    68.  
Celkem  1.   23.    13. 
Výsledek hospodaření DČ   + 37 tis. Kč   
 
Vybrané výdaje r. 2021 /v tis. Kč/: 

- MATERIÁL    1.810.,00 
- Papírenské zboží   60. 
- Kancelářský papír   24. 
- Čistící a úklidové prostředky  93. 
- OOPP     3. 
- BP testy, respirátory   200. 
- Materiál ŠD    23. 
- Předplatné    9. 
- Učební pomůcky   93 
- Učebnice    136. 
- Tablety pro žáky    45. 
- MAJETEK DDHM   230. 
- PC do tříd    61. 
- Řídící jednotka k wifi   110. 
- OPRAVY A ÚDRŽBA   541. 
- Instalatérské, topenářské práce 45. 
- Oprava toalet – stavební práce 70. 
- Oprava a nátěr střechy   117. 
- Výměna podlahové krytiny  69. 
- Malířské práce    29. 
- Elektroinstalace, výměna zářivek 151. 
- SLUŽBY     825. 
- Telefony    54. 
- Internet    28. 
- Kopírovací stroj   90. 
- Pojištění    40. 
- Revize     100. 
- IT služby, licence   255. 
- VEMA, Solitea    45. 
- Bakaláři software   29. 
- Vertix     36. 
- Správa webu, sítě   51. 
- Eset     34. 
- Gordic     40. 
- Vzdělávání    42. 
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12. Údaje o projektech, akcích a spolupráci s místními organizacemi 
 
V tomto školním roce jsme byli zapojeni do Výzvy Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – šablony II. pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 
3 OP projektem Zvýšení kvality výuky na ZŠ Choltice (registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013046). Čerpáme zde prostředky na školního asistenta 
(personální podpora), badatelský klub a klub zábavné logiky a deskových her (zdarma pro 
žáky), doučování žáků (zdarma pro žáky), dále projektový den ve škole, v družině i mimo 
družinu. Využili jsme i šablonu ICT ve vzdělávání, kde jsme zakoupili 20 tabletů, které 
používáme při výuce (využili jsme je i při online výuce jak pro učitele, tak pro naše žáky). 
Šablony II. jsme si vzhledem k situaci, kdy nebylo možno některé činnosti vykonávat, nechali 
prodloužit až do 31.1.2022.  

Od 1.8.2021 jsme se zapojili i Šablon III.  - název projektu Zvýšení kvality výuky na ZŠ 
Choltice III, registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019668. Tato 
žádost nám byla schválena a poskytnuta dotace ve výši 673 252Kč. Z tohoto projektu jsme 
v červenci 2021 začali čerpat peníze na školního asistenta. Po ukončení Šablon II. V lednu 2022 
jsme začali čerpat čerpat finance na doučování, klub logických her, badatelský klub a 
projektový den (projektový autobus). Ukončení Šablon III. má být v červnu 2023. 

Dále jsme pokračovali ve spolupráci s NPI ČR v projektu Podpora společného 
vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015, doba 
realizace 1.4.2017-31.3.2022) hrazeného Evropským sociálním fondem v rámci dotačního 
titulu OP VVV. Podporu z tohoto projektu jsme vyčerpali na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti inkluze i osobního rozvoje (školení pro učitele i management, mentoring, 
koučink) a expertní služby (školní psycholožka). Tento projekt byl realizován prostřednictvím 
NPI ČR Pardubice. Byl ukončen na konci školního roku. 

Na podporu finanční gramotnosti jsme se zapojili do projektu Abeceda peněz, který 
organizuje Česká spořitelna. Vzhledem k situaci žáci absolvovali zajímavé programy přímo ve 
škole. 

Naše škola také se zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP 

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

rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Získáváme z něj 

školení pro pedagogy, pravidelné informace z regionu a setkávání škol v rámci regionu aj. 

 I nadále jsme zapojeni do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol. I v tomto školním 
roce měli žáci základních škol nárok na ovoce, zeleninu a neochucené mléko a mléčné 
výrobky zcela zdarma. Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem 
zemědělství. Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení 
spotřeby ovoce a zeleniny. Bohužel ve školním roce 2022/2023 již bude omezeno množství 
produktů i cílová skupina (pouze 1. stupeň). 
 Naši pedagogové využili i možnosti zapojení do projektu SYPO, který organizuje NPI ČR. 
Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Učitelé využívali široké 
nabídky webinářů zdarma a zapojili se do tvorby krajských metodických kabinetů. V tomto 
školním roce bylo nabízeno velké množství odborných předmětových seminářů i semináře 
zaměřené na začleňování žáků s OMJ (především na žáky z Ukrajiny) 

Naše škola se také zapojila do implementace Krajského akčního plánu Pardubického 
kraje II. ve spolupráci – Podpora polytechnického vzdělávání ve spolupráci s Gymnáziem a 
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Střední odbornou školou Přelouč. Budeme tak moci nabízet v příštím školním roce kroužky a 
exkurze zaměřené na polytechnickou pro naše žáky zdarma. Projekt má trvat do 30.11.2023. 
Absolvovali jsme projektový den na této škole pro žáky 8.-9. tříd a žáci využili i mimoškolních 
aktivit. 

Pro prvňáčky jsme využili akci Krajského úřadu Bezpečně do školy, žáci obdrželi reflexní 
batoh a materiály podporující bezpečnost. 
 Mgr. Jan Brožek přihlásil školu do soutěže České asociace discgolfu a vyhráli jsme 
discgolfovou sadu. 

Krásným projektem byla Vánoční výměna dekorací. Naše výrobky se rozletěly po celé 
Evropě, a naopak náš vánoční stromeček rozveselily ozdoby z Francie, Rakouska, Bulharska, 
Německa, Řecka, Itálie, Polska, Portugalska, Rumunska, Španělska i Anglie. 

Tradičně se prvňáčci krásně usmívali s projektem Veselé zoubky. Zaměřeným na 
prevenci zubního kazu a správnou péči o chrup. 

V květnu Mgr. Eva Nevečeřalová ve spolupráci se Spolkem při ZŠ Choltice uskutečnila již 
4. Bleší trh. Výtěžek této akce byl použit jako finanční pomoc v neurorehabilitační léčbě Kubíka 
Němce. 

Naše škola se aktivně podílí na akcích městyse Choltice, SDH Choltice, Slavoje Choltice 
a jiných místních organizací.  

V současné době na škole není odborová organizace, jelikož na konci roku 2019 
ukončila svou činnost.  

Dále máme navázanou spolupráci s mateřskými školkami v Cholticích, Turkovicích, 
Veselí a Valech u Přelouče. Předškoláčci si jezdí prohlédnout školu, pořádáme povídání 
s maminkami o vstupu dětí do školy, o zápisu. Každý rok je pro budoucí prvňáčky připravováno 
i adaptační odpoledne a schůzka s rodiči. Bohužel v loňském roce jsme vzhledem 
k epidemiologické situaci nerealizovali návštěvy školek u nás. 

Při hledání nových zaměstnanců se obracíme i na Úřad práce Přelouč, Pardubice, ale i 
Univerzitu Hradec Králové, využíváme portálu Pardubického kraje Klíč ke vzdělání.  

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

• sbírka Bílá pastelka, Tyflocentrum Pardubice,  

• Český den boje proti rakovině (žluté kytičky), 

• Zahrádkářská a chovatelská výstava ve Svinčanech, 

• Fond Sidus, Život dětem – veřejná sbírka, 

• Internet s rozumem – přednášky pro žáky, rodiče i pedagogy, 

• Ukliďme Česko, 

• Ukliďme svět, 

• Projekt NNTB – Nenech to být, neziskový projekt zaměřený proti šikaně, podporován 
Linkou bezpečí, PPP, MŠMT. 

Podporujeme možnost praxe studentů středních i vysokých škol na naší škole 
(Pedagogická fakulta UHK, Střední pedagogická škola Bohemia Chrudim, Střední škola 
informatiky a cestovního ruchu Humpolec, VOŠ a SPgŠ Litomyšl). Využili jsme i nabídku 
Univerzity Pardubice na doučování našich žáků během uzavření škol. 

Ve škole má své odloučené pracoviště i ZUŠ Přelouč. Tradičně se zde žáci učí hrát na 
klavír a klávesy, na dechové nástroje, zpívat. V loňském roce byl u nás nově otevřen výtvarný a 
taneční obor. 

Na další školní rok plánujeme zapojení do projektů Den pro školu, Pěšky do školy aj. 
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13. Závěr 
 
Na závěr bych ráda vyjádřila velké poděkování zřizovateli, rodičům, příznivcům naší 

školy, žákům i všem svým kolegům za práci i podporu ve složitém školním roce 2021/2022. 
 
 
V Cholticích 29.9.2022                                 
 
 
Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy 
 
 
 
Školská rada: 
 
 
 
Zastupitelstvo městyse Choltice:   
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14. Příloha výroční zprávy – fotografie a akce ze školního roku 2021/2022 
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Příloha výroční zprávy: Fotky tříd a dění ve škole ve školním roce 2021/2022
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Školní rok jsme zahájili tradičně slavnostním přivítáním našich nových žáčků deváťáky. Poté 
následovaly různé akce, výlety, projekty a zážitky. 
Hned na začátku září proběhlo fotografování prvňáčků: 

Projekty: 
V tomto školním roce jsme opět zapojeni do tzv. Šablon II.  a III. Čerpáme zde prostředky na školního 
asistenta, badatelský klub a doučování žáků (zdarma pro žáky), dále ne projektový den ve škole, 
v družině i mimo družinu. Pokračujeme ve spolupráci s NPI ČR v projektu Podpora společného 
vzdělávání v pedagogické praxi. Podporu z tohoto projektu čerpáme na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků a expertní služby (školní psycholožka). I nadále jsme zapojeni do projektů 
Ovoce do škol, Mléko do škol. I v tomto školním roce mají žáci základních škol nárok na ovoce, zeleninu 
a neochucené mléko a mléčné výrobky zdarma. Naše škola se také zapojila do projektu ve spolupráci 
s Gymnáziem a Střední odbornou školou Přelouč. Žáci 7.B si vyzkoušeli na gymnáziu úpravu fotografií 
v programu Adobe photoshop v rámci bezplatného kroužku. Pro naše čtyři sedmáky to byla velmi 
zajímavá zkušenost s atraktivními výsledky.  

 
Dne 11.11.2021 se 15 žáků z 9.A, 8.A a 8.B zúčastnilo projektového dne I KAP II Grafika téma lept. 
Krásné prostředí chemické laboratoře Gymnázia a Střední odborné školy v Přelouči spolu s odborným 
výkladem profesorů žáky zaujalo a jejich prvotiny byly velmi vydařené. 
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Den Evropských jazyků – letos se zapojila i naše škola a žáci 7., 8. a 9. tříd si vyzkoušeli rozpoznávat 
různé Evropské jazyky, obohatili si slovní zásobu o slova „děkuji“ v několika jazycích a hledali rozdíly 
mezi Slovenským a Českým jazykem. 
Abeceda peněz – dne 13. října k nám do školy do 2.A a 4.B zavítala paní Andrea z České spořitelny. 
Tato společnost se snaží podporovat finanční gramotnost dětí. Někteří žáci byli velice překvapeni, když 
zjistili, že se peníze netisknou v bankomatu. Naučila nás pojmy, jako jsou příjmy a výdaje. Také jsme se 
dozvěděli, že staré rčení „bez práce, nejsou koláče“ je opravdu pravdivé.  

 
Na výlet jela i družina: 

Letošní začátek školního roku jsme si zpříjemnili výletem do Dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny na 
statku Pipkových.  Jejich dýně jsme si opět po dvou letech nemohli nechat ujít. Domů jsme si všichni 
vezli dýně na jídlo i pro okrasu a trochu slámy.  

 
Deváťáci se rozhodují, kam dál: 
Dne 8.9.2021 jsme se s našimi žáky z 8.-9. ročníku podívali na obnovený projekt Pardubického kraje 
nazvaný Technohrátky. Vyjeli jsme do Rybitví na Střední průmyslovou školu stavební Pardubice. Měli 
jsme možnost prohlédnout si školu a vyzkoušet si různé stavební obory: navrhování stavby, 
projektování domu na počítači, zdění komínu, tesařství, truhlářství i uměleckou kovařinu. Návštěva 
nám přinesla spoustu zajímavých informací a námět na přemýšlení o budoucím povolání.   

 
V pátek 22. října se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků akce „Přehlídka středních škol Pardubického kraje“ 
v Enteria aréně. Přehlídka byla velmi zajímavá, žáci potkali mimo jiné bývalé spolužáky ze základní 
školy, vyzkoušeli si praktické činnosti a mohli ochutnat různé dobroty či jiná občerstvení. 
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Ve středu 10.11.2021 se 11 žáků deváté třídy vypravilo na akci k volbě povolání Technohrátky, která 
se konala na Střední průmyslové škole potravinářství a služeb v Pardubicích. Žáci navštívili pekařskou 
dílnu, biologickou laboratoř, cukrářskou dílnu, sledovali dárkové vázání zboží, prostírání stolu, 
senzorické hodnocení pečiva,….Na závěr se zúčastnili zábavné hry. Snad se našim deváťákům bude lépe 
rozhodovat o budoucím studiu a následném povolání. 

 

Na výlety se vydává i 1. stupeň: 
Ve středu 20.10. se 2.A a 2.B vydala na průzkum stavby rybníka Podrybníčky. Seznámili jsme se s 
pojmem hráz a proč je zpevněna, prohlédli jsme si stavidlo a objevili, kudy při vypouštění odtéká voda 
a kam. Hledali jsme, jak se voda do rybníka dostane. 

 
V pátek 22. 10. 2021 se vypravila část 3. B do Východočeského muzea v Pardubicích. Zavítali jsme do 
tajuplného podzemního světa jeskyní. Zjistili jsme, jak se tomuto zdánlivě nehostinnému prostředí 
přizpůsobila zvířata, která v něm žijí.  

 
Ve středu 12.11. se děti vypravily na cestu za zážitky do EKO centra v Oucmanicích. Byl to náš první 
pobyt, takže zážitků bylo požehnaně. Děti se naučily péct vánočku, a to tak dobře, že byla skoro jako 
kupovaná. Poznávaly bylinky a jejich pozitivní účinky, dokázaly si samy namíchat bylinkový čaj podle 
chuti a zjistily, že jablíčko se nemusí jen jíst, ale dají se z něj udělat křížaly, kompot i čaj. Nezapomněli 
jsme ani na nějaký dárek domů, takže jsme si metodou drátkování vyrobili krásný korálkový stromeček, 
který se povedl opravdu všem, a nakonec jsme ve skupinkách vyrobili ptačí budky. Ty jsme umístily  v 
Cholticích a okolních vesnicích. A dokonce už umíme rozpoznat zvířecí stopy. Pobyt se nám opravdu 
líbil, mnoho nového jsme se naučili, zalumpačili jsme si na pokojích a s úsměvem na rtech jsme se vrátili 
do rodičovské náruče. 
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Žáci a žákyně třetích a čtvrtých ročníků naší školy se dočkali plavání. V loňském školním roce se 
nekonalo, doufáme, že letošní rok se zadaří a využijeme všech deset lekcí a budeme mít samé plavce a 
plavkyně.  

 
A co děláme ve škole? 
Geometrie i grafy můžou bavit, když jste dobrá parta a učíte se zážitkem.  

 
I Keltové se chtěli líbit. Pomohli jsme jim vyrobit šperky a zapsat jejich písmem poselstvo.  

            
Popis pracovního postupu nemusí být nudný. Propočítáme, sepíšeme, naplánujeme, nakoupíme, 
odměříme, upečeme a zbaštíme.  

 
Budoucí herečky a herci zkouší pravidelně v dramatickém kroužku. Dále letos máme sportovní hry, 
florbal, badatelský kroužek, logické hry, Baltíka, elektrotechnický kroužek a keramiku. Pro umělce 
působí na škole ZUŠ Přelouč. 
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Před Vánoci jsme se zapojili do Evropské výměny vánočních dekorací. Naše andílky jsme poslali do 
30 zemí a za to nám přišly ozdoby na stromeček z celé Evropy. Vyměňujeme si ale i nazpívané koledy, 
informace o školách a o slavení Vánoc v různých zemích. 

Leden jsme začali druhým projektovým dnem na v rámci projektu I KAP II a vydali jsme se opět do 
Přelouče. Tentokrát projektový den probíhal v prostorách určených pro praxe studentů Gymnázia a 
Střední odborné školy v Přelouči. Téma tisk na textil oslovilo 14 žáků z 8. - 9. tříd. Jejich práce na 
návrhu potisku byla korunována velmi zdařilými kreacemi na látkových taškách, které si žáci odnesli 
na památku domů. Děkujeme za krásný projekt.  

Dne 26.1.2022 proběhl ve škole projektový den zaměřený na život dětí v Africe, konkrétně v oblasti 
Unga v západní Keni. Velmi poutavou přednáškou s osobními příběhy a fotografiemi včetně několika 
videí nám oba lektoři přiblížili běžný život afrických dětí téměř na dosah. Žáci kladli spoustu 
konkrétních otázek. Bylo znát, že je daná problematika velmi zaujala. Čas nám rychle ubíhal i při 
navazujících činnostech - angličtině a pracovním vyučování. Náramky ve stylu afrického umění se 
všem velmi vydařily. Děkujeme za krásný projekt a těšíme se na příští. 
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Olympijský sportovní duch hýbal celým světem a zahýbal i se žáky 4.A a 4.B., Věnovali se projektu 
Olympijské hry v Pekingu 2022. Zabývali se historií her, významem olympijských kruhů, olympijskými 
disciplínami, účastnickými Zeměmi. V rámci českého jazyka doplňovali do textu "íčka", řadili Země 
podle abecedy, vyhledávali podstatná jména, přiřazovali k nim známé vzory... V rámci matematiky 
zjišťovali, která Země to měla do Pekingu nejdál, propočítávali, kolik stojí dresy, dráhy letu.... Ve 
výtvarné výchově vytvářeli olympijské kruhy a piktogramy jednotlivých disciplín dle zadání. 

 
Týden s Janem Amosem Komenským 

Dne 28. března jsme si připomněli výročí 430 let od narození J. A. Komenského. Kdo by čekal, že 
myšlenky a poselství někoho ze 17. století budou ještě dnes tolik aktuální? O díle myslitele, pedagoga, 
spisovatele, biskupa a hluboce lidského člověka lze s jistotou říct, že je nesmrtelné. Žáci se dozvěděli 
celou řadu informací o jeho životě, rodině a samozřejmě díle. Pracovali s jeho citáty a ukázkami z knih, 
diskutovali nad jeho morálními zásadami, tvořivou formou zpracovali téma labyrintu a cizojazyčného 
slovníku, vymýšleli akrostich, na starých mapách putovali po stopách Jana Amose. Ve výtvarné 
výchově došlo i na psaní husím brkem, pohled na svět skrz růžové brýle, podobizny Učitele národů. 
V knihovně absolvovala 4.B tematicky zaměřený program, u jídelny mohl kdokoli napsat přání 
Komenskému k narozeninám, po celé škole jsou ke zhlédnutí jeho osudy zpracované formou komiksu. 
Snad se nám podařilo povýšit v očích žáků tohoto někdy nedoceňovaného velikána světového 
významu. 

 
Exkurze a výlety 

V úterý 1.2.2022 navštívila 2. A v rámci učiva Prvouky knihovnu. Paní knihovnice Radka nám jako vždy 
připravila skvělé zážitky. Téma setkání bylo Zdraví a výživa. Po dotazech, co děti počítají ke zdravému 
životu, jsme to hned začali realizovat. Jako první přišlo  otužování  na čerstvém vzduchu s intenzivním 
pohybem, pohyb pokračoval i vevnitř, neboť úkolem bylo rychle najít skrýš a s radostným prožitkem - 
ó jak to jen paní učitelce připomnělo Rychlonožku v milovaných Rychlých šípech - být objeven. 
Následovala potravinová pyramida  a soutěž  družstev,  kdo uhádne nejrychleji název sportu 
v postupně odkrývaných políčcích. Završení skvělou zdravou chuťovkou snad není ani třeba zmiňovat, 
to by nebyla Radka Radkou.  Krásné zapůjčené knihy do třídy budeme prohlížet ještě dlouho. Moc 
děkujeme a těšíme se příště. 
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Dne 9. března 2022 byla 4.A na školním výletě. Navštívili jsme dvě muzea. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme 
plnili úkoly. Bylo to zajímavé. Už se těším na další výlet. 

 
Žáci 4.B si jeli zopakovat učivo o Keltech do Muzea v Nasavrkách. S paní 
průvodkyní jsme si připomenuli informace, podívali se na archeologické 
nálezy a i vyzkoušeli některá řemesla. Po svačince jsme se vydali na naučnou 
stezku. Počasí nám přálo, sluníčko vykouklo, jen opar nám kazil výhled do 
dálky. To nás trochu zamrzelo po výstupu na rozhlednu Boiku. Omrkli jsme 
i zavřený archeopark a kolem rybníka jsme se vrátili na náměstí k autobusu. 

Cesta ke škole nám rychle utekla, zvláště když si někteří i trochu zdřímli     .   

 
Letošní multimediální diashow manželů Motani měla název Expedice Borneo. 
Ve dnech 17. a 18. března jsme v kině měli možnost obdivovat úchvatný prales plný fantastických květů 
a roztodivných živočichů, ale i pestrou kulturu místních obyvatel. Program nás zavedl mezi bývalé lovce 
lebek, do pulsujícího velkoměsta i mezi mořské piráty. Nejvíce se dětem samozřejmě líbila zvířata, i 
když některá z nich spíš naháněla hrůzu. Pobavili nás mrštní orangutani a nosaté opice kahau, 
obdivovali jsme létající veverky, sloní trpaslíky, ryby lezoucí na suchu, nártouna i jedovatého lori. 
Ovšem pohled na velké šváby, mnohonožky, množství různých hadů a pavouků pro řadu z nás nebyl 
příjemný. Na závěr nechyběla soutěž o ceny a ukázka zajímavých suvenýrů z cest. 
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Ve čtvrtek 17. 3 2022 navštívili žáci 3. A a 3. B hvězdárnu v Hradci Králové. V prvouce jsme se učili o 
Sluneční soustavě, a tak jsme si učivo ve hvězdárně zopakovali. Také nám promítli animovaný film o 
souhvězdích, viděli jsme foucaultovo kyvadlo, hvězdářský dalekohled, model pohybu Země a hlavně 
jsme mohli nakoupit spoustu zajímavých „hvězdářských“ suvenýrů. 

 
Letos se mohlo jet po roční odmlce i na lyže. Letošního lyžařského kurzu se z důvodu loňské karantény 
zúčastnili žáci nejen sedmého, ale i osmého ročníku. Celkem na kurz odjelo padesát žáků a kurz 
probíhal od 13. do 18. března 2022.  Poprvé jsme vyrazili na novou lokaci, a to na chatu Slovanka 
v Jizerských horách. Žáci se učili lyžovat v lyžařském areálu Severák. Kromě na březen dostatečného 
množství sněhu nám letos přálo i sluníčko. Středeční vycházka byla zpestřená o závody na lopatách, 
které si žáci, ale i učitelé nesmírně užili. Chatu Slovanku jsme měli celou pro sebe a nám poskytovala 
nejen oázu odpočinku, ale především úžasné stravovací zázemí, kdy naše bříška byla plná dobrého jídla. 
Všichni žáci se naučili nejen lyžovat, ale i odpočívat o poledním klidu a večer se mezi sebou bavit bez 
chytrého telefonu. Na závěr každého účastníka čekal speciální diplom s jeho specifickou 
charakteristikou a s odměnou. Je pravda, že domů a zpět do školy se nám nikomu moc nechtělo. 

 
V pondělí 28. března 2022 se žáci 1. – 4. ročníku zúčastnili programu „Bezpečný pes“. Do školní 
tělocvičny za námi přijela Katka z Kynologického servisu se skvěle vycvičeným psem. Tento pejsek byl 
zároveň i úžasný mazel. 
Zábavně – naučné setkání se zvířecím kamarádem přineslo všem dětem zajímavý a poučný zážitek. 
Důraz byl kladen na zásady bezpečnosti při kontaktu se psy, ať již vlastními nebo cizími. Žáci se naučili 
znát řeč psího těla a rozpoznat varovné signály. Viděli techniky, které jim pomohou chránit se v případě 
útoku psa. Také se naučili, jak případnému útoku předejít. Pro všechny to byla velmi poučná hodinka. 
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Sopky a jejich aktivita  
V šestých třídách jsme při hodině Zeměpisu probírali sopky a jejich aktivitu. Napadlo nás, že 
bychom si zkusili přiblížit sopečnou explozi pomocí pokusu. Bohužel sníh letos moc nebyl a tudíž 
sopku musel nahradit kbelík a písek. Pokus se nám moc povedl a těšíme se na další praktickou 
hodinu. 

  
Dnes jsme si připomněli výročí narození J. A. Komenského. Třídy pracují s tímto tématem na 
projektech. 4.A se věnovala v minulém týdnu také projektu a dnes jej završila tím, že její žáci vyučovali. 

Tímto vítám ve škole budoucí kolegy      .  

  
Zámek Kačina – Příběh dřeva, výlet 2. A a 2. B  
Od října 2020 je k vidění na zámku Kačina expozice „Příběh dřeva“. 
„Základní myšlenkou expozice je pohled na dřevo z jiných úhlů, tzn., že představí „těla“ stromů, které 
najdeme v zámeckém parku a „těla“ dřevin, ze kterých vznikal zámecký fundus.“ 
(https://www.nzm.cz/muzeum-ceskeho-venkova-zamek-kacina/expozice-a-vystavy/pribeh-dreva) 
V úterý chvilku před osmou hodinou, jsme se vydali vstříc novým zážitkům. Když jsme dorazili ke 
krásnému zámku jménem Kačina, ujala se nás průvodkyně Kamila a její asistent. Rozdělili si nás na dvě 
skupinky a šlo se na věc.  První skupinka si vyzkoušela, jak se může pracovat se dřevem. Druhá se 
mezitím zúčastnila zajímavé expozice.  Poté přišel čas svačiny a skupiny se prohodily. 
Dopoledne velmi rychle uteklo. Všichni jsme si to velmi užili a i něco se přiučili. 

  

Zápis pro prvňáčky 
Dne 8. 4. zavítalo do prostorů naší školy čtyřicet osm malých zájemců o studium v nadcházejícím 
školním roce - 2022/2023. Na své cestě mezi učebnami doprovázely budoucí žáčky pohádkové bytosti, 
které je zavedly do připravených stanovišť, kde si děti mohly zasportovat, předvést své znalosti i 
umělecké dovednosti a vyzkoušet si práci s výpočetními technologiemi či interaktivní tabulí. Některé 
z dětí si díky odkladu na svůj nástup do první třídy ještě počkají, ale většina z nich se v září stane žáky 
naší školy, přičemž jejich řady ještě rozšíří děti, které přišly do Čech kvůli krizi na Ukrajině. Pro ně bude 
zvláštní zápis až v červnu. 
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Malý projekt ke Dni Země 
Dne 21.4.2022 jsme se věnovali dalšímu řemeslu a vyzkoušeli si práci floristy. Žáci 6-8 tříd si sami 
nasbírali materiál a vyrobili krásné jarní vazby. Práce se nám dařila, počasí přálo a pobyt venku byl 
velmi příjemný. Škoda, že trvanlivost výrobků je tak krátká... 

 

 
Technohrátky – Odborné učiliště Chroustovice  
Dne 20.4. jsme se v rámci projektu Technohrátky vydali do Chroustovic. Navštívili jsme s 12ti chlapci z 
8. ročníku Odborné učiliště, které se tam nachází. Krásné prostředí zámku, kde škola sídlí, příjemné 
počasí a spousta aktivit žáky zaujalo. Vyzkoušeli si na šesti stanovištích různá řemesla, která mohou 
zvolit pro další studium a přípravu na budoucí povolání. Na závěr projektového dne soutěžili o zajímavé 
ceny. Děkujeme za krásný den a těšíme se na další. 

  
Přespávání ve škole s kapitánem Nemo  
Večer po škole jsme se sešli před ZŠ, po odložení věcí jsme si hráli na zahradě, opékali buřty a hráli na 
kytaru. Když byla tma hráli jsme noční hru s baterkami a po desáté hodině šli spát. Druhý den jsme měli 
dobrou snídani a pak se normálně učili. Bylo to fajn. 

  
V rámci mezipředmětového projektu Jules Verne (dobrodružství a děti) se 4.A zúčastnila přespávání ve 
škole. Celý večer byl tématicky zaměřený na J. Verna. Povídali jsme si o něm, četli ukázku z knihy Dva 
roky prázdnin, promítali si krátký film K. Zemana (navštívíme 12.5. jeho muzeum v Praze). Duch 
kapitána Nema z Tajuplného ostrova si pro nás připravil stezku odvahy, na jejímž konci odvážlivci 
dostali i nějaký pamlsek. Následující dny jsme v české jazyce, matematice i výtvarné výchově pracovali 
s textem z knihy Dva roky práci, počítali napříč letopočty, napsali kapitánu Nemovi dopis, vypracovali 
mapu k pokladu a ilustrovali příběh kombinovanou technikou. 
Technohrátky SOŠ a SOU Třemošnice  
To jsme si hezky užili den… 4. května jsme se v rámci projektu k volbě povolání zúčastnili Technohrátek 
na SOŠ a SOU Třemošnice. Dopoledne jsme se seznamovali se školou a studijními obory, které nabízí. 
Provázeli nás učitelé i studenti. Měli jsme možnost si vyzkoušet práci s kovem a se dřevem. V průběhu 
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dopoledne jsme získávali body. Pak následovaly soutěže. V první polovině jsme byli na čele, ale pak nás 
zradilo odkrývání obrázků, a nakonec jsme se v této disciplíně umístili na bramborové příčce. Pak byly 
vyhlašovány výsledky dopolední části. Výsledky byly vyhlašovány od posledního místa. S každou další 
příčkou narůstala naše nervozita a napětí. A stále jsme neslyšeli jméno naší školy, stále nic… až 
nakonec. Stali jsme se vítězi. Odvezli jsme si ovocný dort, kytičku z muffinů a poukaz na paintball do 
Břehů. Tímto bychom za vše chtěli poděkovat všem organizátorům. 

 
Mgr. Hana Ošlejšková a 12 osmáků 
Školní výlet 4.A  
12.5.2022 jsme jeli do Prahy. Navštívili jsme Muzeum Karla Zemana. Muzeum bylo moc zajímavé, 
vyzkoušel jsem si různé exponáty a vyrobil si lampičku ze starých filmů. Pak jsme pluli po Vltavě 
parníkem. Užil jsem si na cestě tam i zpět vlak. Už se těším na další výlet. 

     
Dne 12. května jsme zakončili projekt Jules Verne návštěvou Prahy, konkrétně návštěvou Muzea Karla 
Zemana. Celá expozice je pro žáky poutavá svou interaktivitou. Všechny exponáty si mohli nejenom 
osahat, ale i vyzkoušet. Zároveň se dozvěděli, jak se dříve točili dobrodružné filmy, ocitli se v kulisách 
a byli vtáhnuti přímo do filmu. Prohlédli si Prahu, zopakovali si pověsti o sv. Václavu, Bruncvíkovi..., 
podpluli Karlův most na lodi a užili si krásného dne ve svém třídním kolektivu. 
Výlet se vydařil a všichni jsme si ho užili. 
Den Choltické obory  
V pátek 13. 5. Liga lesní moudrosti Trilobit spolu s knihovnou Choltice připravili pro žáky naší školy Den 
Choltické obory. Jednalo se o aktivní dopoledne, kdy žáci rozděleni do skupin chodili po Choltické oboře 
a plnili zadané úkoly. V hledání jim pomáhala speciálně určená aplikace, která jim ukazovala směr a 
zadávala jednotlivé úkoly. Všechny úkoly byly zaměřeny na přírodu a soužití v ní. Dále byl do každé 
skupiny přidělen doprovod z řad žáků 8. a 9. třídy, kteří pomáhali s technickým zabezpečením. Všichni 
zúčastněni si dopoledne užili. Tímto bychom rádi poděkovali manželům Zelenkovým a ostatním členům 
kmene Trilobit za pěkně připravený program a mnoho nových zážitků. 

  
Třeťáci v knihovně  
V úterý 17. 5. navštívily postupně obě třetí třídy choltickou knihovnu. S knihovnicí Radkou bylo předem 
domluveno téma – BAJKY. Děti se nejdříve seznámily s tím, jak se mají v knihovně orientovat, potom 
jim Radka přečetla ukázky různých bajek a nakonec si utvořily skupinky, ve kterých se pokusily některé 
bajky sehrát jako scénku. Do školy jsme se vraceli pobaveni a obohaceni. 
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Návštěva Planetária a hvězdárny v Hradci Králové  
- žáci 6.A, 6.B 
Dne 24.5.2022 jsme navštívili prostory Planetária a hvězdárny v Hradci Králové. Doplnili jsme si znalosti 
o hvězdné obloze, viděli jsme Foucaultovo kyvadlo, hvězdářský dalekohled,.... 
V sále digitálního planetária jsme absolvovali virtuální cestu Sluneční soustavou moderovanou panem 
lektorem. Ten nám zodpověděl i spoustu dotazů.  
Jako odměnu jsme si zakoupili suvenýry z astrologie. Spokojeni a se zajímavými zážitky  jsme se vrátili 
domů.    

  

     
Učíme se spolu  
Dne 25.5.2022 4.A připravila projekt v rámci přírodovědy pro své kamarády z 2.B. Společně zauvažovali, 
jak mohou pomoci přírodě a ochránit životní prostředí. Své nápady pak prezentovali před oběma 
třídami. Prokázali, že jsou zdatnými ochránci přírody. 

  

     
Divadélko pro školy  
Po dlouhé době jsme měli 20. května možnost zhlédnout představení hradeckého Divadélka pro školy. 
Osvědčená herecká dvojice a jejich Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla nezklamaly. 
Učivo z literatury se podařilo 8. a 9. ročníku přiblížit v duchu Komenského zásady „škola hrou“ a podle 
zpětné vazby od žáků byla pro ně tato forma atraktivní a přitažlivá. Díky nápaditému zpracování a 
vtažení do děje se diváci nenudili a ještě si spoustu informací zapamatovali. 
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Bleší trh  
Stává se tradicí, že na jaře pořádáme v naší škole BLEŠÍ TRH. Letos proběhl již počtvrté a opět se nám 
podařilo vybrat rekordní částku – tentokrát přispějeme na transparentní účet nemocného Kubíka 
Němce částkou 9000Kč. Peníze od nás rodina použije na spolufinancování neurorehabilitačního 
lázeňského pobytu. Příběh velkého bojovníka a jeho maminky si můžete přečíst 
na  www.misanemcova.cz. Velký dík patří všem, kdo přispěli penězi, věcmi, pečenými dobrotami nebo 
pomohli při organizaci. Úspěch této akce je důkazem, že lidská sounáležitost a chuť pomáhat ani v této 
složité době nevymizely. 
4.A na dopravním hřišti  
Dne 31.5.2022 třída 4.A vyrazila za dopravními předpisy do Přelouče. Zvládla teorii, jízdu zručnosti, 
jízdu přes překážky a závěrečný křest ohněm na křižovatkách. Všichni získali řidičský průkaz na kolo. 
Před odjezdem si vyzkoušeli, jak vypadá jízda pod vlivem alkoholu díky kouzelným brýlím. Jednohlasně 
zaznělo: "Nikdy!". Děkujeme za příležitost a zkušenost Městské policii Přelouč. 

  

    
Pohádka O staré bambitce v podání dětí z dramatického kroužku ZŠ Choltice byla zahrána na „Malém 
zámku“ v Cholticích 2.6.2022 od 8.30 hod pro děti a od 17.00 hod pro veřejnost.  
Herci byli ve svých rolích přesvědčiví. Zeptala jsem jich i diváků na jejich pocity. (RŠ)  
Diváci:  
2.6.2022 ráno bylo na Zámku divadlo, kde hráli moji kamarádi. Bylo to o staré bambitce a moc se jim 
to povedlo. Divadlo jsem si užil.  
Vojtěch Nešetřil 4.A  
Ve staré bambitce hráli někteří moji spolužáci. Byla to zábava a sranda. Moc se jim to povedlo. 
Odpoledne budou hrát znovu a já se na ně půjdu znovu podívat.  
Petra Křivčíková 4.A  
Herci:  
Hráli jsme pro 3.A, 3.B a 4.A. moc jsme si to užili. Hrát pro publikum jsem si vždycky přál. Dokonce nám 
tleskali a bylo vidět, že se jim to líbilo. Byl jsem nadšen, už se těším na další divadla.   
Marek Karel Dvorský 4.A  
Hrála jsem v pohádce Aničku. Moc jsem si to užila, líbilo se mi, že se smáli a líbilo se jim to. Všichni 
říkali, že se nám to povedlo. Hrát jako herec je těžké, ale dali jsme to.  
Julie Wetzlerová 4. A  

  
Do země Keltů s 2.r.  
Ve čtvrtek za krásného počasí jsme se vypravili do země Keltů v Nasavrkách. Stroj času v podobě 
příběhu z Dějin udatného národa nás tam přenesl už ve třídě a posíleni zpěvem jsme se odebrali do 
autobusu. Cesta netrvala dlouho a v opidu Keltů nás přivítaly dobově oblečené postavy, které nás 
uvedly do doby bez elektronických zázraků. Ve skupinkách se nám věnovaly dvě ženy a učily nás tkát 
na hřebenových stávkách a umění hrnčířskému, muž nás učil držet luk a střílet do slaměného terče. 
Mnoha druhákům se podařilo šípy skvěle nasměrovat. Někdo neváhal ani při boji s plastovými meči a 
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štíty. Kolem nás se pásly kozy, které jsme si mohli pohladit, vyzkoušeli jsme, kolik dětí by se vešlo do 
postele s kožešinami ve srubu. Druidové momentálně nebyli doma, ale to nám nevadilo. Nikdo se totiž 
nezdál být nemocný. Oběd byl skvěle připraven a po zákusku dle vlastního výběru - vyhrál nanuk a 
zmrzlina - jsme v pořádku dorazili domů. Spokojenost, krásné počasí a pohoda nás provázely. 
Děkujeme všem zúčastněným. 

  
Pobyt 4.A Pasíčka  
6.6.2022 
Počasí nám vyšlo, jsme celý den venku. Je tu krásně. Děti mají za sebou exkurzi v záchranné stanici, 
pravěké vykopávky a češtinu s Rhodským kolosem, jehož živý obraz nafotily a já posílám. Všichni jí, až 
se jim dělají boule za ušima. 
7.6.2022 
Dnes s námi počasí laškovalo, ale přemohli jsme ho. Dopoledne jsme vypočítali obvody pyramid, které 
jsme vystavěli hned dvěma způsoby, zabývali jsme se Visutými Semiradinými zahradami. Po banánové 
svačině zvládli opičí dráhu. Seznámili se, i ostatní s obyvateli Pasíček. Přivítali "ztraceného" syna Fandu, 
zapěli si a vyhledali v lese sladký poklad. Všichni jsou spokojeni a plni elánu. 

 
8.6.2022 
Dnes jsme měli krásné počasí. Počasí a podnebí bylo i naším vlastivědným tématem. Po Mauzoleu v 
Halikarnassu, fáborkované a přírodovědném průzkumu   jsme navštívili Pivnickou rokli. Nachodili jsme 
10 km a cca 50 m prolezli v jeskyni. Před večeří všichni vypadali, že usnou. Bavorské vdolečky ale dodaly 
dětem energii, takže se vyřádily ještě na hřišti a při diskotéce. 

  
9.6.2022 
Dnes jsme se dopoledne setkali se samotným Bohem Diem v Olympii, zasportovali jsme si, vzali to 
zkratkou do Efesu za Artemis a rozzářili maják na ostrově Faru. Po obědě jsme se ve svižném pochodu 
přemístil do Toulovcových maštalí, kde na nás čekal sladký poklad. Po večeři byl pexesový turnaj 
a noční stezka odvahy. 
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Technohrátky 8.6.2022  
Technohrátky jsou zavedená dlouholetá akce pro osmáky a deváťáky v rámci volby povolání. Poslední 
nabídka v tomto školním roce byla návštěva Gymnázia a Střední odborné školy v Přelouči. Naše žáky z 
osmých tříd velmi zaujala odborná část a tak se snažili ze všech sil. Jejich úsilí bylo oceněno vítězstvím 
a sladkou odměnou. Za to jim patří velká gratulace! Děkujeme a těšíme se na příští rok a další zajímavé 
Technohrátky. 

  
Výlet 6.A, 6.B a 7.A  
Dne 9.6.2022 jsme si vyjeli odpočinout a ,,vyblbnout se´´ do zábavného parku Mirakulum v Milovicích. 
Děti to tu mají rády – jsou tu trampolíny, sopky s klouzačkou, různé houpačky a prolézačky i bludiště 
v podzemí. Počasí nám k zábavě přálo, žádné zranění se nepřihodilo, občerstvili jsme se v tamním 
bufetu a spokojeni i unaveni se vrátili domů.   

  
Výlet 3. A a 3. B  
V pátek 10. 6. se v podmračeném počasí vypravily třetí třídy na výlet směr Slatiňany. Nejdříve jsme 
absolvovali školní okruh „Jak se žilo na zámku“. Následoval nezbytný nákup rozmanitých 
upomínkových předmětů. Ze zámku jsme zamířili do zámecké zahrady, kde děti ve dvojicích a trojicích 
hledaly úkoly a doplňovaly pracovní list „Pozdravy z cest“. Dalším cílem naší výpravy byl Kočičí hrádek, 
a když ho děti náležitě prozkoumaly, vyrazili jsme k cíli – k rozhledně Báře. U ní v kiosku děti utratily 
zbytek peněz a náležitě občerstvené vyšláply 64 schodů na vrchol, aby se pak rozhlédly po okolí. Počasí 
vydrželo a výlet se vydařil. 

  
Výlet 8.B Laser game v Pardubicích  
Príma tip na výlet a skvělý zážitek přinesli sami žáci. Nápad jít na laser game zněl zajímavě a všichni 
jsme si aktivní výlet užili. Pardubice jsou blízko a někteří žáci již měli zkušenost přímo s tímto herním 
světem. Po vyčerpávajícím výkonu přišla zasloužená odměna v podobě občerstvení v centru města. 
Vzhledem k nadšení žáků jsme si domluvili termín i na příští rok, a to hned koncem září. Už se moc 
těšíme! 
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Výlet 1.B a 4.A  
Dne 15.6.2022 se žáci 1.B a 4. A zúčastnili hned několika akcí v Pardubicích. Navštívili Mazhaus, kde 
shlédli v rámci Zrcadla umění pohádku O potrestané princezně, zúčastnili se bublifukové šou, navštívili 
Zámek, kde si "popovídali" s pyšnými pávy. Po návštěvě hřiště a vydatné svačince se vrhli do 
Naturaparku, kde se čtvrťáci stali archeology a prvňáčci Táhli za jeden provaz. Celý den je doprovázelo 
sluníčko a jasná obloha. 

  
Výstava anglicky psaných knih  
V pondělí 13.6.2022 jsme měli ve škole prodejní výstavu anglicky psaných knih. 
Žáci měli možnost prohlédnout a zakoupit si knihy v anglickém jazyce z 
nakladatelství Usborne, zároveň proběhla soutěž o anglickou encyklopedii. 
Vylosován byl Tomáš Kočí ze 7.A. Gratulujeme! 
Školička ve škole  
Dne 6.6.2022 se naši předškoláčci zúčastnili školičky ve škole. Vyzkoušeli si, jaké 
to vlastně ve škole je. Povídali si, malovali, zpívali a možná se i něco naučili. 

 
Škola v přírodě 1.A  
Od 20. do 24.6. se žáci 1.A zúčastní školy v přírodě v Horním Bradle 
20.6. – ubytovali jsme se v moc pěkně zařízených pokojích. Před obědem nás zastihla bouřka a déšť. 
Odpoledne jsme si prohlédli okolí tábora. 
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21.6. – Po snídani si děti zasoutěžily v poznávání rostlin a živočichů. Odpoledne jsme navštivili místní 
welness – děti  si to tam velmi užily. Před večeří si děvčata malovala trička s Markétou Zářeckou. 
Každou volnou chvilku jsme vyplnili sportovními aktivitami. 

  
    

22.6. – Na dnešní den jsme si naplánovali delší výlet. Vyrazili jsme směrem na Vršov a potom k vysílači 
Krásné, kde jsme si udělali malou přestávku.  V lese nám děti ukázaly své stavitelské dovednosti. Cestou 
se děti ještě stačily vyřádit na místním dětském hříšti v Bradle. Celý okruh měl asi 8 km. Hned po 
návratu z výletu jsme skočili do venkovního bazénu a příjemně se osvěžili.  Večer si s Markétou 
namalovali trička i kluci. 

  
    

23.6. – dnešní den jsme začali postřehovým závodem. Děti běžely okruh lesem a cestou hledaly 12 
obrázkových karet, které si musely zapamatovat a v cíli napsat nebo nakreslit. Před obědem jsme ještě 
skočili do bazénu. Odpoledne bylo pestré – vycházka do okolí, pohádková hra, fotbalový zápas s MŠ 
z Hradce Králové, rozdávání cen a diplomů. Večer ještě proběhlo opékání buřtíků a jakmile byla tma, 
děti se ve dvojicích vydaly na stezku odvahy. V cíli se musely podepsat na listinu. Tím jsme zakončili 
školu v přírodě a všichni se těšíme na tu další.  

  
9. třída na laser game  
Žáci 9. ročníku v rámci školního výletu navštívili nejmodernější laser game arénu v Jaroměři. Každý žák 
si během sedmi her vyzkoušel různé herní módy a užil si mnoho legrace. Hráči byli rozděleni do dvou 
skupin po deseti lidech. Nutno přiznat, že třídní učitel Jan Brožek, a ani asistentka Markéta Zářecká se 
nestali největší lovnou zvěří a dokonce některé hry i vyhráli. Děkujeme Kamče Kolářové za skvělé 
zorganizování výletu, domluvení hry a naplánovaní cesty vlakem. 

https://zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/647-9-trida-na-laser-game
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https://zscholtice.cz/images/phocagallery/2021_2022/Horni_Bradlo_2022/Horni_Bradlo_2022_d1_30.jpg
https://zscholtice.cz/images/phocagallery/2021_2022/Horni_Bradlo_2022/Horni_Bradlo_2022_d1_07.jpg
https://zscholtice.cz/images/phocagallery/2021_2022/Horni_Bradlo_2022/Horni_Bradlo_2022_d2_05.jpg
https://zscholtice.cz/images/phocagallery/2021_2022/Horni_Bradlo_2022/Horni_Bradlo_2022_d2_19.jpg
https://zscholtice.cz/images/phocagallery/2021_2022/Horni_Bradlo_2022/Horni_Bradlo_2022_d2_27.jpg
https://zscholtice.cz/images/phocagallery/2021_2022/Horni_Bradlo_2022/Horni_Bradlo_2022_d2_04.jpg
https://zscholtice.cz/images/phocagallery/2021_2022/Horni_Bradlo_2022/Horni_Bradlo_2022_d3_05.jpg
https://zscholtice.cz/images/phocagallery/2021_2022/Horni_Bradlo_2022/Horni_Bradlo_2022_d3_10.jpg
https://zscholtice.cz/images/phocagallery/2021_2022/Horni_Bradlo_2022/Horni_Bradlo_2022_d3_42.jpg
https://zscholtice.cz/images/phocagallery/2021_2022/Horni_Bradlo_2022/Horni_Bradlo_2022_d3_04.jpg
https://zscholtice.cz/images/phocagallery/2021_2022/Horni_Bradlo_2022/Horni_Bradlo_2022_d4_13.jpg
https://zscholtice.cz/images/phocagallery/2021_2022/Horni_Bradlo_2022/Horni_Bradlo_2022_d4_26.jpg
https://zscholtice.cz/images/phocagallery/2021_2022/Horni_Bradlo_2022/Horni_Bradlo_2022_d4_32.jpg
https://zscholtice.cz/images/phocagallery/2021_2022/Horni_Bradlo_2022/Horni_Bradlo_2022_d4_05.jpg


79 
 

 

Výlet 4. B  
Výlet třídy 4. B se konal 16 a 17.6.2022. Pěšky jsme šli od Žižkova dubu na zříceninu hradu Lichnice, 
Lovětínskou roklí do Třemošnice a podél řeky Doubravy až do Ronova, tedy asi 14 km. Na Lichnici nás 
paní průvodkyně seznámila s historií hradu, vylezli jsme na rozhlednu a uchvátil nás výhled do okolí. V 
Lovětínské rokli jsme hledali tajné zprávy a indicie k pokladu. Všechny skupiny  nakonec musely 
spolupracovat a vyluštit kód zámků. To se povedlo a tak se mohla rozdělit sladká odměna. Bouřku jsme 
přečkali na chatě s hrou Městečko Palermo. Po opékání buřtíků jsme šli do spacáků. Všichni únavou 
usnuli téměř hned a vyspali se do růžova. Ráno nás čekala hra na louce a pak už jen návrat domů.   
Děkujeme paní Radce Zelenkové, že si našla čas a výlet si užila s námi.  

  
Třídní časopis 5.B  

 
Žáci z 5.B pracovali v průběhu května a června o hodinách psaní na třídním časopisu. 
Společně si vymysleli a odhlasovali název, vzhled titulní strany i všechny články. Všichni se zapojili a 
zjistili, že vymyslet a sepsat článek není nic jednoduchého. Celou třídu velmi chválím a děkuji za 
úspěšné dokončení společné práce. 
 
A konec školního roku 2021/2022 … 

https://zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/643-vylet-4-b
https://zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/644-tridni-casopis-5-b
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