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1. Základní údaje o škole
Název:
Základní škola Choltice, okres Pardubice
Sídlo:
Lipoltická 245, 533 61 Choltice
IČO:
60157046
Statutární zástupce:
Mgr. Iva Sedláčková
Telefon:
466 972 176
e-mail, web:
zs.choltice@volny.cz, www.zscholtice.cz
ID datové schránky:
9fzpdyy
Zřizovatel:
Městys Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice
Právní forma:
Příspěvková organizace
Stupeň organizace:
Úplná základní škola
Datum zařazení do sítě škol a školských zařízení: 26. 3. 1996
Právní subjekt:
od 1. 7. 1994
Součásti právního subjektu:
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna
Počet žáků k 22. 9. 2016:
257 žáků
Počet tříd:
13
Školská rada:
Ing. Ilona Fialová - předsedkyně
Mgr. Iva Benešová
Mgr. Olga Havlíková
Eva Kolářová
Mgr. Eva Nevečeřalová
Jiří Zelenka
Školská rada je zřízena dle § 167 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

2. Vzdělávací program
Vzdělávání žáků ve všech ročnících probíhalo podle školního vzdělávacího programu
„Učíme se pro život 4“, školní družina pracuje podle programu „Sport, hry, tvořivost, dětem
pro radost III“. K doplnění hlavního učebního plánu byly žákům nabídnuty volitelné
předměty:
Cvičení z vlastivědy
Domácnost-vaření
Příroda a já
Sportovní hry
Seminář a praktika z fyziky
Informatika
Zdravověda
Cvičení z hlavních předmětů
Historický seminář
Právo na každý den
Literárně dramatická výchova
Základy robotiky a informatika
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3. Personální zabezpečení školy
Jméno pracovníka Zařazení

11.04.62

Dosažený titul a
kvalifikace
Mgr., Jihočeská
univerzita ČB
Mgr.,VŠ-PF HK

uč.

07.11.60

Mgr.,VŠ-PF HK

Blažková Soňa

uč.

15.01.65

Bornová Regína

AP, vych.

06.07.65

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

Brožek Jan

uč

12.07.87

Ing., VŠE, Praha

06

Brožová Marie

uč.

09.03.80

07
08
09

Čepčářová Daniela
Čermák Jan
Hanák Zdeněk

uč.
Uč.
uč.

10.03.92
02.12.90
13.10.56

Mgr.,VŠ-OU
Ostrava
Mgr.,VŠ-PF HK
Mgr.,VŠ-PF HK
Ing.,VŠ-ČVUT
Pha

10

Jozífová Vlasta

z.ř.š.

17.02.59

11

Koubková Ivana

uč.

11.02.66

12

Machová Alena

uč., VP

23.08.83

13
14

Nešetřilová Lenka
Nevečeřalová Eva

uč.
uč.

05.11.82
17.07.77

Mgr.,VŠ-PF
HK,DVPP
VŠ-UK Pha
Jazyk.škola HK
Mgr.,VŠ-PF, HK
CV UJEP, HK
Mgr.,VŠ–PF,ČB
UK Praha
Mgr.,VŠ- PF Brno
Mgr.,VŠ-PF HK

15

Ošlejšková Hana

uč.

14.12.65

Mgr.,VŠ-PF HK

16

Sládková Martina

AP, vych.

22.05.81

17

uč.

16.12.73

18

Stodolová
Vítězslava
Špilínková Božena

uč., VP

22.04.58

19
20

Štědroňová Tereza
Tichá Johana Sara

uč.
uč.

19.09.89
15.07.90

Bc,VŠ
ekonom.Pha,
JABOK Pha
Bc.,VŠ-UK Pha,
VŠ-PF HK
Mgr.,VŠ-PF UK
Pha
Mgr.,VŠ-PF HK
Mgr., VŠ-PF HK

01

Sedláčková Iva

02

Benešová Ivana

ředitelka
zš
uč.

03

Bílková Zuzana

04
05

Datum
narození
20.05.76

3

Aprobace
ČJ-Franc.,
AJ úroveň B2
1.st.
AJ 3 semestry
1.st.
ekonom.školství
D-Pg
AJ
rekvalif.
asist.pedag.
Hosp. dějiny+roz. o
u
čitelství
1.st.
AJ úroveň A2
1.st.
ČJ-Obč.nauka
uč.SŠ pedag.vědy
ing.-ekonomika a
říz.stojír.výroby
D-Pg,ZŘŠ
Výchovný poradce
NJ
RJ-D-RV,
spec.pg.
Čj-OV,
VP
1.st.
Přírodopis-OV
Rozšiř.o ČJ, DYS
Biologie-Pg
RVP,ŠVP,
zdravotník, AJ
pedag.volného času
spec.zdrav.postiž.
1.st.
M-Ch
výchovný poradce
1.st.
1.st.,maturita
AJ,NJ
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21

Vyhnálková
Zuzana

uč.,vych.

06.05.75

Mgr.,VŠ-PF Ún/L
VOŠ Litomyšl

22
23

Zálabská Dagmar
Zářecká Markéta

16.11.56
01.05.72

Mgr.,VŠ-PF HK
SEŠ Pce, PF Pha

24

Augustinová Jana

28.11.66

SPŠ potr.

25
26
27
28
29
30
31

Fofoňková Olga
Frýdová Jindřiška
Husáková Marie
Jirásková Miluše
Kuchaříková Hana
Raba Josef
Svobodová
Václava
Šedivá Dana
Škoudlínová Lenka
Vyhnálek Tomáš
Zelená Ivana

uč.
hl. vych.
ŠD, AP
vedoucí
šk. jídelny
ukliz.
hospodář.
ukliz.
pom. kuch
ukliz.
hl. kuchař
ved. kuch.

10.05.64
24.03.73
09.12.55
08.07.59
09.07.76
19.03.81
02.09.61

SOU
SEŠ
SOU
ZŠ
SOU
SOU obchodní
OU

pom. kuch
kuchařka
školník
uklíz.

07.12.82
23.01.83
31.08.74
09.05.77

SOU
SOU
SOU
SPŠ potr.

32
33
34
35

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

Změny v personálním obsazení školy
1) Pedagogičtí pracovníci
29.8.2016 nově nastoupila Mgr. Daniela Čepčářová (třídní učitelka budoucí III.A),
jako asistentka pedagoga do I.A a vychovatelka školní družiny byla přijata Bc. Martina
Sládková. K 30.6.2017 ukončil pracovní poměr Mgr. Jan Čermák (stěhování do Prahy). Dále
během prázdnin (6.8.2017) nečekaně zesnul Ing. Zdeněk Hanák. V srpnu 2017 nastoupila
Mgr. Ivana Koubková (třídní učitelka budoucí V.A), Ing. Jan Brožek (bez třídnictví) a z
mateřské dovolené se vrátila Mgr. Lenka Nešetřilová, která bude mít v následujícím školním
roce I.B.
2) Provozní pracovníci
18.1.2017 nastoupila jako zástup za nemoc p. Barbora Kolářová na pozici uklízečky,
28.3.2017 byla přijata jako pomocná kuchařka p. Miluše Jirásková, nejdříve jako zástup za
nemoc, poté místo p. Dany Šedivé, které skončila pracovní smlouva. V srpnu 2017 nastoupil
nový hlavní kuchař p. Josef Raba místo p. Venduly Svobodové, která ukončila pracovní
poměr k 30.6.2017. 1.6.2017 nastoupila na pozici uklízečky p. Ivana Zelená místo p. Marie
Husákové, která odešla 30.6.2017 do důchodu. P. Olga Fofoňková je dlouhodobě nemocná,
zatím není zřejmé, kdy nastoupí zpět do zaměstnání.
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4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy
Dne 7.4.2017 proběhl zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018. Děti byly v doprovodu
rodičů uvítány u vchodu pohádkovými postavami, které je potom provázely po škole.
Záměrem bylo, aby se děti seznámily se školou a zároveň splnily drobné sportovní, poznávací
i seznamovací úkoly. Měly možnost podívat se do tělocvičny, učebny přírodopisu, hudební
výchovy, družiny, počítačové učebny i kmenových tříd. Po této procházce absolvovali
budoucí prvňáčci vlastní zápis. Za své výkony byli odměněni drobnými dárky. Bylo zapsáno
46 dětí, z toho 7 dětí po odkladu. Děti poté dostaly 6 odkladů povinné školní docházky,
celkem tedy nastoupí 40 žáků (z toho 19 dívek) a jeden žák, který opakoval první ročník.
Vzhledem k počtu přijatých dětí jsou otevřeny ve školním roce 2017/2018 dvě první třídy
(1.A - 19 a 1.B - 22 žáků).

5. Výsledky vzdělávání žáků
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6. Prevence sociálně patologických
výchovného poradenství

jevů

a

hodnocení

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 2016/2017:
Mgr. Zuzana Bílková – metodik prevence
Mgr. Božena Špilínková – výchovný poradce pro 2. stupeň, metodik prevence
Mgr. Alena Machová – výchovný poradce pro 1. stupeň
Cíle programu
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se v tomto školním roce
zaměřuje především na aktivity v oblastech prevence:
Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje
prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím projevům
v chování žáků:
 agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím
multimédií, netolismus (závislostní chování na tzv. virtuálních drogách), násilí,
vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie,
homofobie,
 záškoláctví,
 závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling,
 rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů,
 spektrum poruch příjmu potravy,
 negativní působení sekt, náboženských hnutí,
 sexuální rizikové chování,
 syndrom týraného dítěte – CAN,
 vandalismus,
 krádeže,
 sebepoškozování,
 příslušnost k subkulturám,
 domácí násilí,
 hazardní hraní.
Další cíle:
 Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů.
 Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.
 Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy.
 Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.
 Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu
 Odstranění nevhodného chování mezi žáky
 Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence.
 Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti.
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Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny
Konkrétní aktivity podporující primární prevenci:
 výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných
postojů a způsobů chování
 akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů
spolupráce s Policií ČR a městskou policií)
 zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu,
vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.
 na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále
zvýšenou pozornost prevenci kouření. I v letošním roce pokračovat v osvětě v rámci
hodin OV, VKZ, třídnických hodinách atd.
 dovednost volby správné životosprávy, poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a
bulimie (blok v rámci hodin VKZ, videoprojekce)
 přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování
vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.)
 akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a
xenofobie
 zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů,
exkurzí, ŠVP, lyžařského výcvikového kurzu atd.
 organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou
zpříjemnění školního prostředí (tematické dny, sportovní akce, projektové dny atd.)
 široká nabídka volnočasových aktivit
 účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích
 ekologická výchova (návštěva spalovny odpadů, výukové programy v rámci
přírodovědné stanice, zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v min.
letech, viz sběr plastových lahví a umělohmotných vršků apod.)
Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost
 nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního
metodika prevence, školního psychologa
 nabídka propagačních materiálů zaměřujících se na rizikové chování
 informování rodičů o MPP
 seznámení rodičů s postupem školy v případě rizikového chování žáků
 na schůzkách hovořit o nebezpečí rizikového chování zejména u starších žáků,
kterým rodiče povolují účast na diskotékách
 informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o programu školy v
oblasti prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu
Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány
dotazníková šetření, práce třídních učitelů, připomínky žáků, schránka důvěry, internetová
stránka důvěry NTB, třídnické hodiny a hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování
je průběžné, v případě potřeby je přizvána pracovnice PPP nebo školní psycholožka.
Program pro osobnostní a sociální rozvoj ve vztahu k prevenci
Program má přinášet strukturované podněty pro potřeby prevence sociálně
patologických jevů. Je optimální připravit celoroční program zaměřený na osobnostní a
sociální rozvoj a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech. Projekt má být určen pro
žáky a pedagogické pracovníky školy. Ve svém důsledku má vést k pozitivní změně klimatu
16
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školy s minimem kázeňských problémů žáků. Je třeba jej realizovat na prvním i druhém
stupni a ve spolupráci se školní družinou.
Programy musí zasahovat výchovnou i naukovou složku vzdělání během celého
školního roku, směřovat k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a
pedagogů a změnám vyučovacích metod.
Příprava jednotlivých programů a jejich realizace by neměla být řešena formou nákupu
služby mimo školu, ale měla by být v kompetenci třídních učitelů. Rozvrh třídy, úvazky
jednotlivých vyučujících, prostředí, ve kterém bude program probíhat a fyzická náročnost
programu určuje charakter a personální zajištění programu. Základním předpokladem
k maximální účinnosti programů je aktivní zapojení všech žáků ve třídě. Rodiče žáků musí
být s celým projektem průběžně seznamováni.
Nabídka různých preventivních programů ze strany pedopsychologických poraden,
občanských sdružení apod. je sice rozsáhlá, ale měla by sloužit pouze v počátcích realizace
preventivních aktivit. Do doby, než budou dostatečně proškoleni a erudováni pedagogové tak,
aby se tyto aktivity zdravého životního stylu a prevence staly přirozenou součástí
vzdělávacího procesu a života školy.
Nezastupitelnou roli v celém programu má kvalitní práce třídního učitele, který v roli
manažera řídí a připravuje spolu s žáky jednotlivé programy. K tomu může napomoci i úprava
rozvrhu tak, aby byl třídní učitel v pravidelném kontaktu se žáky a pomáhal jim společně
s dalšími pedagogy řešit jejich školní i osobní problémy. Pozitivní formování třídního
kolektivu není ani pro zkušeného pedagoga úkol vždy snadný.
Velmi efektivní pro komunikaci s žáky je komunitní kruh. Komunitní kruh je
stěžejní metoda budování bezpečí, důvěry, soudržnosti a osobnostního rozvoje dětí ve třídě.
Komunitní kruh lze využít ve všech vyučovacích předmětech. Atmosféra ve třídě je otevřená,
s prvky důvěry a ochoty si porozumět. Děti se učí pomáhat si, tolerovat se a respektovat se ve
svých názorech a projevech.
Školní pravidla jako nástroj prevence
Společně vytvořená a dodržovaná pravidla ve třídě a ve škole jsou velmi účinnou
prevencí sociálně patologických jevů, zejména nekázně, násilí a šikany. Jedná se o pravidla
týkající se soužití v konkrétním společenství žáků, pedagogů, ostatních zaměstnanců školy a o
pravidla provozu a chodu školy.
Provozní pravidla jsou dána školním a vnitřními řády. Jejich dodržování pojmenovává
přehledné a definovatelné jevy. V těchto pravidlech je zakotveno, jak řešit situace spojené se
sociálně patologickými jevy.
Pravidla soužití bývají většinou „nepsaná“. Jedná se o pravidla vzájemného respektu, úcty,
důvěry, empatie a dalších životních kvalit a dovedností. Z pravidel soužití by měla vycházet
pravidla provozní. Tam, kde chybí přesně formulovaná pravidla soužití, dochází snáz a častěji
k tomu, že se porušují pravidla provozní. Je to dáno tím, že není pochopen smysl a důvody
jednotlivých provozních norem a tyto jsou často brány jako výzvy k jejich porušení.
Přednášky a besedy:
 Besedy s Městskou policií Přelouč – 1. - 9. tř. - proběhly dle rozpisu
 Společnost Procter – Gamble poskytla balíčky pro dívky 7. ročníku – projekt „Čas
proměn“
 Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili soutěže „Právo na každý den“
 Program „Drogy“ pro 2. stupeň – 5. 10. 2016 ABC klub Na Olšinkách, Pardubice
 Žáci 9. ročníku se zúčastnili akce „Liga proti rakovině“ - 10. 5. 2017
 Žáci 4., 6. a 7. ročníku se zúčastnili „Vrstevnického programu“ PPP Ústí nad Orlicí
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Hodnocení výchovného poradenství ve školním roce 2016/2017
V tomto školním roce spolupracovaly v oblasti výchovného poradenství na naší škole:
Výchovná poradkyně pro 2. st.
Mgr. Božena Špilínková
Výchovná poradkyně pro 1. st.
Mgr. Alena Machová
Asistentky SVP
Mgr. Ivana Benešová,
Mgr. Dagmar Zálabská,
Mgr. Alena Machová,
Mgr. Vítězslava Stodolová,
Mgr. Marie Brožová,
Mgr. Božena Špilínková
Asistentka pedagoga (VI.A)
Regina Bornová
Asistentka pedagoga (IV.A)
Markéta Zářecká
Asistentka pedagoga (I.B)
Bc. Martina Sládková
Pedagogická intervence žáků 1. stupně
Mgr. Daniela Čepčářová –
Pedagogická intervence u žáka 2. stupně Mgr. Eva Nevečeřalová –
Do školy dojížděla jedenkrát za měsíc Mgr. Ivana Němcová, zastávala funkci
školního psychologa, je pracovnicí PPP v Pardubicích. Tato činnost byla v květnu ukončena
z rozhodnutí PPP Pardubice.
Mgr. Božena Špilínková zastávala funkci metodika prevence v 1. pololetí. Od
2. pololetí tuto funkci převzala Mgr. Zuzana Bílková.
Hodnocení práce asistentek (SVP) a integrovaní žáci
Ve školním roce 2016/2017 bylo zařazeno do integrace 21 žáků 1. stupně a 15 žáků
2. stupně, celkem 36 žáků. Žáci byli rozděleni do skupin a jedenkrát týdně se scházeli s
asistentkou SVP a pracovali na nápravě specifických poruch učení. Žák 1.B, 4.A. a 6.A. třídy
pracoval s pomocí asistentky pedagoga. Integrace žáka 1.B je zajištěna ve spolupráci s PPP
Pardubice, integrace žáka 4.A třídy je zajištěna s SPC Svítání ( Mgr. Jirásková) a integrace
žáka 6.A třídy je zajištěna SPC Moravská Třebová (Mgr. Kostka). Žák 9.A třídy se vzdělával
dle individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s PPP Pardubice, pobočkou Chrudim.
Všem integrovaným žákům byla věnována individuální péče ve všech vyučovacích hodinách.
V průběhu roku se počet žáků s SVP měnil. Do PPP v Pardubicích bylo zasláno během roku
27 žádostí o vyšetření.
Spolupráce s PPP
Po celý školní rok probíhala spolupráce s PPP v Pardubicích a střediskem v Přelouči.
Rodiče s žáky měli možnost jedenkrát měsíčně navštívit a konzultovat své problémy se školní
psycholožkou Mgr. Ivou Němcovou. Konzultace byly konány v tyto dny : 11.10., 8.11., 6.12.
2016, 10.1., 14.2., 21.3., 25.4. 2017.
V 7.A byl zajištěn a proběhl Vrstevnický program pod vedením pracovnic z PPP Ústí
nad Orlicí. Vrstevnický program byl zahájen také ve třídách 4. A a v 6.A.
Mgr. Machová a Mgr. Nevečeřalová se zúčastnily školení PPP Ústí nad Orlicí v rámci
projektu MŠMT PRCH-KP-0003/2017 Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje. Tato
školení pokračují i ve školním roce 2017/2018.
Spolupráce s odborem sociálně právní ochrany dětí
Ve školním roce jsme požádali o spolupráci sociální kurátorku z OSPOD Přelouč,
ohledně chování a rodinného prostředí žáka ze 4.třídy.
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Volba povolání
Žáci 9. ročníku byli průběžně seznamováni s možnostmi výběru povolání
prostřednictvím propagačních materiálů, internetových stránek a nástěnek. Všem byly
poskytnuty informace v Atlasu s přehledem škol a učilišť. Vycházející žáci byli seznámeni
s průběhem přijímacího řízení.
V listopadu 2016 navštívili žáci 8. a 9. tříd burzu Schola Bohemia v Pardubicích. Zde
žáci získali podrobné informace z oblasti středního školství.
Dne 24.11. se zúčastnili 3 žáci soutěže zručnosti a dovednosti ve SOU technickém
v Přelouči. V lednu mohli žáci navštívit Dny otevřených dveří škol, které je zajímaly.
V tomto školním roce bylo možné podat na SŠ 2 přihlášky. Ty byly vyplněny na
počítači v programu Bakalář, rodiče potvrdili podpisem a sami si zajistili doručení na
příslušné SŠ do 1.3.2017. Rodičům žáků byly vydány zápisové lístky. Žáci se zúčastnili
přijímacích zkoušek na SŠ v rámci ověřování - Cermat. Všichni žáci byli přijati na vybranou
SŠ v 1. kole přijímacího řízení.
V průběhu roku se žáci individuálně domlouvali s výchovnou poradkyní. Otázky
volby povolání byly řazeny do hodin Člověk a ekonomika v 9. ročníku. Předběžně byl
zjišťován zájem žáků 8. tříd o povolání.
Přihlášky na SŠ a SOU si podávalo 22 žáků, 4 žáci na víceleté gymnázium. Školu
opouští k 30.6. 2017 - 26 žáků, z toho 4 žáci z 5. třídy.
V rámci volby povolání proběhly exkurze
Pro 8.třídu - návštěva výrobního družstva Cyklos Choltice, SOU Přelouč,
Pro 9.třídu - návštěva Gymnázia a SOŠ v Přelouči
Pro 9.třídu – Elektrotechnická fakulta Univerzity Pardubice - únor 2017
Žáci 8. a 9. třídy se účastnili projektu Technohrátky na SOU ve Chvaleticích a v SOU
Třemošnice.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pracovníků školy se řídí plánem, který je součástí celoročního plánu
činnosti školy. Ten vymezuje podmínky, za kterých je vzdělávání zajišťováno. Důraz je
kladen na rovnou příležitost a zákaz diskriminace, potřeby školy s ohledem na finanční
možnosti, získávání kvalifikace potřebné pro výkon povolání nebo pracovního zařazení/
vedoucí pracovníci, výchovný poradce, koordinátor ICT, preventista atd./.
Průběžně probíhalo vzdělávání k prohloubení odborné kvalifikace se zaměřením na nové
poznatky z oblasti obecné pedagogiky, školní psychologie, teorie výchovy, didaktiky,
jazykové výuky, výuky přírodovědných oborů, BOZP, PO, práce s ICT a další školení
vyplývající z pracovně právních vztahů.

Přehled vzdělávacích aktivit jednotlivých pracovníků školy a
vzdělávací instituce zajišťující akci:
V tomto školním roce proběhlo několik školení pro pracovníky školy přímo v budově školy:
 Šikana, Mgr. Petr Dřínovský, CCV Pardubice, 24.-25.10.2017 – pro pedagogické
pracovníky
19

Výroční zpráva Základní školy Choltice, okres Pardubice za školní rok 2016/2017




Rozumíme penězům – finanční vzdělávání pro veřejnost, Tomáš Fukátko, AISIS,
14.11.2016 – pro zaměstnance školy i veřejnost
Školení Windows 2010, Office 365, Jakub Šmolík, Microsoft, 4.1.2017 – pro
pedagogické pracovníky
Specifika vzdělávání žáků s mentálním postižením na ZŠ – organizace vyučování,
metody, zásady a formy práce, hodnocení, Mgr. Jana Jedličková, CCV Pardubice,
29.8.2017 – pro pedagogické pracovníky, Výzva č.22 – OP VVV – Šablony pro MŠ a
ZŠ I.

Iva Sedláčková (ředitelka školy)
 Dotace nejen pro obce - Infrastruktura základních škol (výzva IROP), Eurocentrum,
Centrum pro regionální rozvoj ČR, Pardubice, 22.9.2016
 Právní faktory vzdělávání žáků se zdravotním postižením, Bc. Irena Tlapáková, CCV
Pardubice, 10.10.2016
 Školská legislativa a její aplikace do praxe, PaedDr. Milan Štoček, CCV Pardubice,
24.10.2016
 Krajská konference o podpoře interaktivní výuky – Smart Point, ZŠ a MŠ Krouna, AV
Media, Krouna, 3.11.2016
 Porada ředitelů škol Pardubického kraje, odbor školství a kultury KÚ PK, Ústupky,
23.-24.11.2016
 Na co se chci zeptat před ukončením 1. pololetí (Bakaláři), PaedDr. Pavel Pavelka,
webinář, 19.1.2017
 Psychohygiena, MAS ŽR, PaedDr. Bc. Jiří Knoll, Ing. Taťána Holavová, Heřmanův
Městec, 26.1.2016
 Nakopněte svoji školu, Rozvoj gramotností v české škole, Zámecké návrší, NIDV,
Litomyšl, 20.-21.2.2017
 Novely právních předpisů k 1.1.2017, Radka Šlégrová, Pavel Zeman, Pardubice,
13.2.2017
 Rozvoj podnikavosti a iniciativy u žáků, popularizace vědy, MAS ŽR, Choltice,
13.3.2017
 Teaching English: Upper Primary, OUP, Hradec Králové, 22.3.2017
 Zákon o pedagogických pracovnících, Mgr. Martina Marková, ASCSCR, Hardec
Králové, 15.6.2017
Mgr. Vlasta Jozífová (zástupkyně ředitelky školy)
 Aktuální změny právních předpisů ve školství 2015-2016, CCV Pardubice, 8.11.2016
 Digitální technologie ve výuce, NIDV Pardubice, Ústupky, 15.-16.11.2017
 Na co se chci zeptat před ukončením 1. pololetí (Bakaláři), PaedDr. Pavel Pavelka,
webinář, 19.1.2017
 Psychohygiena, MAS ŽR, PaedDr. Bc. Jiří Knoll, Ing. Taťána Holavová, Heřmanův
Městec, 26.1.2016
 Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství, NIDV, Ústupky, 14.3.-15.3.2017
 Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních, MŠMT,
KÚ PK, Pardubice, 29.3.2017
 Matematika pro život II – základní školy, NIDV, Pardubice, 9.5.2017
 Připravuji úvazky na nový školní rok, PaedDr. Pavel Pavelka, Bakaláři, webinář,
17.5.2017
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Rozvrh – PaedDr. Pavel Pavelka, Bakaláři, webinář, 15.6.2017
Zákon o pedagogických pracovnících, Mgr. Martina Marková, ASCSCR, Hardec
Králové, 15.6.2017

Mgr. Božena Špilínková (učitelka, výchovný poradce)
 Seminář ŠMP, CCV Pardubice, 26.9.2016
 Řešení výchovných problémů ve třídě, Mgr. Michaela Veselá, Pardubice, 14.10.2016
 Supervize pro pedagogické pracovníky, NÚV, Pardubice, 22.11.2016
 Psychohygiena, MAS ŽR, PaedDr. Bc. Jiří Knoll, Ing. Taťána Holavová, Heřmanův
Městec, 26.1.2016
 Rozvoj pracovního tempa - ROPRATEM, VP, Pardubice, 17.2.2017
 Rozvoj podnikavosti a iniciativy u žáků, popularizace vědy, MAS ŽR, Choltice,
13.3.2017
 Matematika pro život II – základní školy, NIDV, Pardubice, 9.5.2017
 Dyskalkulie u žáků 2. stupně základní školy, CCV Pardubice, 16.5.2017
Mgr. Alena Machová (učitelka, výchovný poradce)
 Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (v rozsahu 250 hodin), závěrečná
zkouška 14.9.2017, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 Právo pro každý den: Program Street Law, NIDV Pardubice, 9.12.2016
 Dobrý třídní, dobrá třída, PPP Ústí nad Orlicí, Pardubice, 12.4.2017, 14.6.2017,
projekt MŠMT PRCH-KP-0003/2017 Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje
Mgr. Dagmar Zálabská (vedoucí učitelka 1. stupně)
 Kurz vytváření třídních kolektivů, workshop na podporu kreativity žáků, ORP
Pardubice, Pardubice, 9.5. a 16.5.2017
Mgr. Ivana Benešová (učitelka)
 Cesty duše – p. Dvořáček, Brno, 14.-16. 10. 2016, 2.-4. 12. 2016
Mgr. Zuzana Bílková (učitelka, metodik prevence)
 Školní a mimoškolní šikana, KÚ PK, Pardubice, 27.3.2017
 Seminář pro školní metodiky prevence, PPP Pardubice, Běleč nad Orlicí, 20.21.4.2017
Mgr. Soňa Blažková (učitelka)
 Co s rozčilenými rodiči, Pardubice, 2.3.2017
 Prevence stresu a syndromu vyhoření, Pardubice
Mgr. Marie Brožová (učitelka)
 O nerostech, horninách, zkamenělinách a planetě Zemi, NIDV, Hradec Králové,
23.3.2016
 Seminář pro učitele angličtiny, Steve Lever, Infoa, Hradec Králové, 11.4.2017
Mgr. Daniela Čepčářová (učitelka)
 Program Absolute English, Mgr. Jana Čadová, 5.10.2016
 Teaching English: Upper Primary, OUP, Hradec Králové, 22.3.2017
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Kurz vytváření třídních kolektivů, workshop na podporu kreativity žáků, ORP
Pardubice, Pardubice, 9.5. a 16.5.2017

Ing. Zdeněk Hanák (učitel)
 Kvalifikace ve zvláštních případech § 11 vyhl. 50/78 Sb., Služba škole, Pardubice,
10.10.2016
 Papírová fyzika a matematika, CCV Pardubice, 14.3.2017
 Příprava občanů k obraně státu pro učitele základních škol, prap. Bc. Helena
Řebíčková, KVV Pardubice, 29.3.2017
Mgr. Nevečeřalová Eva (učitelka)
 Dobrý třídní, dobrá třída, PPP Ústí nad Orlicí, Pardubice, 12.4.2017, 14.6.2017,
projekt MŠMT PRCH-KP-0003/2017 Bezpečné klima ve školách Pardubického kraj
Mgr. Hana Ošlejšková (učitelka)
 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – výuka ve školách, NIDV
Pardubice, 13.10.2016
 Odpady a obaly, EKO-KOM, Pardubice, 29.11.2016
 Klady a rizika požívání exotického ovoce a mimoevropských léčivých rostlin, CCV
Pardubice, 3.4.2017
Mgr. Vítězslava Stodolová (učitelka)
 Kurz vytváření třídních kolektivů, workshop na podporu kreativity žáků, ORP
Pardubice, Pardubice, 9.5. a 16.5.2017
Mgr. Tereza Štědroňová (učitelka)
 Geometrie činnostně v 1.-3. ročníků, Tvořivá škola, Hradec Králové, 16.11.2016
 Tvorba pracovních listů s využitím digitálních technologií, NIDV Pardubice,
28.11.2016
Mgr. Johana Sara Tichá (učitelka)
 Inspirace do hodin VV, Moudrý osel, Hradec Králové, 21.3.2017
 Seminář pro učitele AJ – The Power of Play, Hradec Králové, 11.4.2017
Mgr. Zuzana Vyhnálková (učitelka)
 Roadshow pro školy, Microsoft, Pardubice, 5.10.2016
 Odpady a obaly, EKO-KOM, Pardubice, 29.11.2016
 Akademie programování – hourofcode, metodika a tutoriály pro Code.org, Microsoft,
Czechitas, Pardubice, 5.12.2016
 Metodika TouchDevelop, Microsoft,Czechitas, Pardubice, 5.12.2016
 Školení v metodice KODU, Microsoft, Czechitas, Pardubice, 5.12.2016
 ICT ve školství – odborná konference, Praha, 21.3.2017
 Školní a mimoškolní šikana, KÚ PK, Pardubice, 27.3.2017
 Robotika na ZŠ, 28.4.2017
Markéta Zářecká (vedoucí vychovatelka, asistentka pedagoga)
 Právní vědomí vychovatele ŠD, CCV, Pardubice, 21.2.2017
 Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD, CCV Pardubice, 5.4.2017
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Regina Bornová (asistentka pedagoga, vychovatelka)
 Základy vývojové psychologie se zaměřením na sociální služby, CZP PK, Pardubice,
15.10. a 22.10. 2016
 Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb, CZP PK,
Pardubice, 26.11.2016
 Výtvarná dílna – Hrátky s papírem, CCV Pardubice, 23.3.2017
Bc. Martina Sládková (asistentka pedagoga, vychovatelka)
 Výtvarná dílna – Hrátky s papírem, CCV Pardubice, 23.3.2017
Jindřiška Frýdová (účetní, mzdová účetní, personalistka)
 Datové schránky v praxi škol, CCV Pardubice, 29.11.2016
 Účetní uzávěrka, Pardubice, 7.12.2016
 Školení Vema, Pardubice, 19.12.2016
 Daň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2017, Salvea, Pardubice, 13.1.2017
 Účetní a daňové aktuality pro příspěvkové organizace v roce 2017, Salvea, Pardubice,
22.2.2017
 Kurz účetnictví příspěvkových organizací, 30 hodin, Salvea, Pardubice, 27.4.30.5.2017
Jana Augustinová (vedoucí školní jídelny)
Václava Svobodová, Dana Šedivá, Lenka Škoudlínová (kuchařky)
 Ověření znalostí k ochraně veřejného zdraví, Systém HACCP – změny a doplňky,
vnitřní audit, Hygienické minimum všech pracovníků, Mgr. Dagmar Kadlecová,
Chrudim, 6.3.2017
Tomáš Vyhnálek (školník)
 ICT ve školství – odborná konference, Praha, 21.3.2016
 Roadshow pro školy, Microsoft, Pardubice, 5.10.2017

Finanční náklady na semináře a školení ve školním roce 2016/2017
Provozní:
 mzdové, účetní
 účetnictví PO – kurz
 Bakalář – žákovská evidence
 ŠJ
 vyhláška 50
 školské zákony, legislativa
 ŠD legislativa
 datové schránky
 ICT
Pedagogické:
 specif. poruchy učení, integrace
 metodik prevence
 výtvarná vých., keramika, ŠD
 šikana

5 873,-7 500,-3 529,-1 300,-545,-8 675,-1 000,-1 000,-606,-6 500,-1 300,-4 350,-10 100,-23
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 člověk a mimořádné události
 1.st.
 2.st. -AJ
 ICT
CELKEM

150,-3 020,-200,-1 300,-56 948,-- Kč

8. Kontrolní činnost ve školním roce 2016/2017
Celkem bylo provedeno 30 hospitací ve vyučovacích hodinách, s jednotlivými
hospitovanými učiteli byl proveden rozbor hodiny, popř. následná hospitace.
Hlavní sledované oblasti:
- plnění školního vzdělávacího programu
- formy a metody práce učitele
- klima třídy
- podklady pro klasifikaci
- zapojení žáků do výuky, motivace
- práce s integrovanými žáky
- využívání didaktické techniky, inovativní přístupy
- osobnost učitele
- projekty
Zvláštní pozornost byla věnována prvním třídám:
- adaptace na školní prostředí
- zvládání učiva
- kázeň
- spolupráce s rodiči
- slabší žáci, příčiny neúspěchů
- předpokládané vývojové poruchy učení
Průběžně byla prováděna kontrola povinné dokumentace tříd a školní družiny.
Hospitační protokoly s rozbory a hodnocením jsou uloženy u ředitelky školy.
Hospitace a kontroly prováděli:
Mgr. Iva Sedláčková
ředitelka školy
Mgr. Vlasta Jozífová
zástupkyně ředitele školy
Mgr. Dagmar Zálabská
vedoucí učitelka 1. stupně
Markéta Zářecká
vedoucí vychovatelka školní družiny
Další kontroly:
Dne 6.2. a 3.4.2017 proběhla Prověrka BOZP, prevence rizik a kontroly PO, p.
Milan Plecháček.
Kontrolní zjištění: bylo kontrolováno 15 oblastí,
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Zjištěné závady: osvětlení v některých učebnách neodpovídá požadavkům vyhl. č. 410/2005
Sb., chybí samostatné osvětlení tabulí – postupně vyměňování dle finančních možností.
Doporučení: provést kontrolu školního nábytku ve vztahu k výšce žáků – prováděno průběžně
před začátkem školního roku zkontrolovat vybavení lékárniček, provést doplnění a likvidaci
prošlého vybavení – bylo provedeno.
Na zadání zřizovatele proběhla finanční kontrola / audit hospodaření s veřejnými
prostředky za rok 2016.
Kontrolní zjištění:
bez závad
Průběžně jsou podle celoročního plánu prováděny provozní revize (elektro, plyn,
spotřebiče atd.).

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
a) Hodnocení environmentální výchovy
Klíčové kompetence
Při realizaci environmentální výchovy chceme u žáků podpořit rozvoj a prohlubování
následujících kompetencí:
a) kompetence k učení
 propojovat učivo s reálným životem
 podněcovat vlastní tvořivost dětí v oblasti trvale udržitelného rozvoje
 vést k sebekontrole a zařazovat hodnocení pomocí zpětné vazby
 učit žáky kritickému přístupu k výsledkům vlastní práce
b) kompetence k řešení problémů
 zapojovat žáky do aktivit, které vedou k řešení environmentálních problémů
 povzbuzovat žáky ke kladení kritických otázek a zvažování odlišných stanovisek
k probírané látce a daným ekologickým problémům
 předkládat žákům problémy spojené s každodenním životem týkající se
environmentální problematiky
 umožnit žákům používat odbornou literaturu a vyhledávat informace pomocí
moderních informačních technologií
c) kompetence komunikativní
 podporovat argumentaci a vhodnou obhajobu vlastního názoru
 předkládat žákům takové typy textů a záznamů, které vedou k přemýšlení, tvořivosti a
porozumění
d) kompetence sociální a personální
 zařazovat formy a metody práce, které vedou ke spolupráci: práce ve dvojicích,
týmová práce a kooperativní učení
 podpořit důvěru žáků v sebe sama poskytnutím prostoru pro prezentaci
 vytvářet prostředí, které povzbuzuje respekt a toleranci k stanoviskům a názorům
ostatních
e) kompetence občanské
 pořádat odborné besedy a exkurze s environmentální tématikou
f) kompetence pracovní
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vést žáky k důslednému dodržování pravidel bezpečnosti a ochraně zdraví
vyžadovat zodpovědný přístup k plnění povinností a termínu dokončení práce

Přehled akcí a činností plánovaných na podporu EVVO:
 zapojení do sítě ekologicky zaměřených škol M.R.K.E.V.
 sběr papíru ve spolupráci se SRPŠ
 nástěnky k EVVO
 Příroda a já, Zdravověda – volitelné předměty pro 6. - 9. tř.
 úpravy a úklid okolí školy
 péče o zeleň v okolí školy i v budově školy
 začleňování vhodných témat EVVO do výuky
 obohacování knihovny o ekologickou literaturu a metodické materiály k ekologické
výchově (např. časopis Bedrník)
 návštěva čističky odpadních vod v Cholticích
 zapojení do soutěží (např. Přírodovědný klokan, přírodovědná poznávací soutěž,
soutěž Hlídek mladých zdravotníků)
 Den Země - úklid okolí školy a v oboře, případně přírodovědné soutěže a aktivity
 výchova k zdravému životnímu stylu – pobyt na vzduchu, zdravá výživa, hygiena,
přátelská atmosféra ve škole
 zajištění pitného režimu – prodejna v přízemí budovy
 stravování v souladu se zásadami zdravé výživy
 výlety tříd
 ozdravný pobyt pro třídy na 1. stupni
 vycházky, cvičební hodiny v přírodě
 poznávání přírody a vztahy k životnímu prostředí (vycházky, exkurze)
 vnímání přírody jako celku
 práce s informacemi (tisk, média, časopisy, literatura, Internet)
 práce s didaktickými pomůckami (výukové programy, DVD s ekologickou a
přírodovědnou tematikou, pracovní listy, pracovní sešity, hry)
 besedy, odborné přednášky pro žáky (dle aktuální nabídky – např. téma „Houby“
 výstavky – vlastní i návštěva výstav v okolí (např. zemědělská a chovatelská výstava
ve Svinčanech, výstavy v choltickém zámku)
 vánoční a velikonoční dílna, významné křesťanské svátky a jejich zvyky
 částečné třídění odpadů (plasty, papír, elektroodpad)
 spolupráce s ekocentry (např. Paleta)
 spolupráce ZŠ s rodinou, obcí a dalšími subjekty (např. myslivecké sdružení, rybářský
svaz)
 ekologická výchova ve školní družině
 ekologické výrobky (výroba v rámci volitelných předmětů a výtvarné výchovy)
 využití přírodních materiálů při hodinách Vv, Pč, ve volitelných předmětech
 DVPP v oblasti environmentální výchovy a osvěty
 šetření energií a vodou
 udržování čistoty a úhlednosti školního prostředí
 dokrmování ptactva
 zapojení do projektu „Ovoce do škol“ a „Recyklohraní“
 připomínání si dnů významných pro životní prostředí, tvorba plakátů a výstavek
s danou tematikou
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Akce školní družiny:
 Povídání o přírodě
 Pozorování ptáků na krmítku
 Povídání o jaderné energii
 Okénko do zimní přírody
 Zvířata v zimě
 Znečištění životního prostředí
 Třídění odpadu
 Pozorování přírody – ozdravný pobyt, rybníky v oboře

b) Hodnocení činnosti školní knihovny
V průběhu školního roku 2016/2017 byla rozšířena nabídka naší knihovny
o zcela nové tituly. Několik titulů jsme měli možnost zakoupit pro žáky 1. stupně. Navíc se
náš fond rozrostl o knížky, které nám byly darované ze soukromých domácích knihoven. Na
naší škole funguje také oddělení učitelské knihovny. V ní nalezneme nejrůznější encyklopedie
a odborné publikace, které učitelé využívají při výuce.
Školní knihovnu pravidelně navštěvoval dostatečný počet čtenářů, především
z prvního stupně. Mezi nejčastěji půjčované knihy patřily: pohádky, vyprávění o zvířátkách,
obrázkové a naučné encyklopedie, dívčí romány a dobrodružné příběhy. Každý, kdo navštívil
naši knihovnu, si alespoň jednu vybranou knihu odnesl. Soutěž školní knihovny v letošním
školním roce pro malý zájem neprobíhala.

c) Hodnocení sportovní činnosti
V letošním školním roce jsme zvolili model podobný, jako v roce předcházejícím, tj.
omezili účast na akcích pořádaných ASŠK. Z nabídky akcí pořádaných AŠSK jsme vybrali
pouze ty, které jsou pro nás dostupné a naši žáci je hrají. Současně jsme rozběhli větší aktivity
na naší škole, takže jsme v objemu akcí zůstali na předešlých letech.
Přehled akcí:
Září 2016
pořadatel
škola
Alfa
škola
AŠSK
škola

místo
Choltice
Pardubice
Choltice
Pardubice
Choltice

název akce
Přehazovaná smíšených družstev
Turnaj v minikopané
Postřehový závod dvojic – 1. stupeň
Nejrychlejší pardubák
Choltická lávka

účast žáků
32
10
45
26
25

Říjen 2016
pořadatel
AŠSK
škola
škola

místo
Choltice
Choltice
Choltice

název akce
Minikopaná
Běh Oborou
Vybíjená II.stupeň

účast žáků
12
28
38

Listopad 2016
pořadatel
škola

místo
Choltice

název akce
Stolní tenis

účast žáků
14
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AŠSK

Přelouč
Choltice

Florbal
Veverčák

11
84

Prosinec 2016
pořadatel
škola
AŠSK
AŠSK
AŠSK
ZŠ Řečany

místo
Choltice
Ohrazenice
Přelouč
Dukla
Řečany

název akce
závody ve šplhu
florbal
florbal
florbal
závody ve šplhu

účast žáků
celý II. stupeň
12
13
12
23

Leden 2017
pořadatel
škola
AŠSK
škola
škola

místo
Choltice
Přelouč
Horní Albeřice
Choltice

Únor 2017
pořadatel
škola
škola

místo
Choltice
Choltice

Březen 2017
pořadatel
škola
AŠSK

místo
Choltice
Přelouč

Duben 2017
pořadatel
škola
Mc Donald cup
AŠSK
AŠSK

místo
Choltice
Pelouč
Přelouč
Moravany

název akce
Basket - smíšené
minifotbal
vybíjená dívky
vybíjená dívky

účast žáků
24
11
10
10

Květen 2017
pořadatel
škola
AŠSK

místo
Choltice
Dukla

název akce
Vybíjená smíšená
softball

účast žáků
26
10

Červen 2017
pořadatel
škola
škola

místo
Choltice
Choltice

název akce
olympiáda
olympiáda

účast žáků
I. stupeň
II. stupeň

název akce
florbal II.stupeň
basketbal
Kurz lyžování
Bruslení + sáňkování
název akce
Vybíjená smíšená
florbal
název akce
Stolní tenis
Basket - dívky

účast žáků
24
10
22
celá škola
účast žáků
35
I. stupeň
účast žáků
16
10

Dále na škole probíhaly v jednotlivých hodinách tělesné výchovy atletické disciplíny,
např. šplh na tyči a výběhy do Obory. Současně žáci v jednotlivých hodinách tělocviku hráli
miniturnaje v basketu, florbalu, futsalu a při pěkném počasí jsme nezapomněli na softball.
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Tento model se nám osvědčil, bylo by dobré zapojit více děvčata, nejenom do smíšené
vybíjené, ale i třeba do stolního tenisu a basketu. Jsme rádi, že děvčata začala hrát softball…

d) Závěrečné hodnocení komise českého jazyka
Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod.
V 5. ročníku jsme pokračovali v realizaci čtenářských dílen. V 5. a 7. ročníku
proběhly Miniprojekty Báje a Láska (mezipředmětový vztah ČJ-VV). Uskutečnilo se
představení „Divadelní učebnice“ v podání Divadélka pro školy z Hradce Králové. Ve
2. pololetí absolvovaly všechny ročníky lekci čtenářské gramotnosti v místní knihovně. V 5.A
proběhl Maraton čtení tatínků. S 5.B jsme se zapojili do akce Čtení pomáhá. Žákům byl
nabídnut zájezd na muzikál Romeo a Julie (zájem 1 žák).
Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy
V 5. třídách jsme zadali srovnávací test - pololetní práci. Proběhlo celostátní testování.
V 5.A probíhala příprava na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Zaznamenali jsme
velké zhoršení ve znalostech a práci v 7. třídě.
Účast a výsledky v soutěžích
Celoroční soutěž Poznej autora se setkala s minimálním zájmem žáků, ale soutěž
s jazykovými šiframi byla úspěšnější. Zúčastnili jsme se soutěže Pardubické střípky, ve které
žákyně 5. třídy Nora Horáková získala čestné uznání, a soutěže Evropa ve škole, kde se
Ladislav Spálenský z 8.A umístil na 3. místě v krajském kole. Zaslali jsme literární příspěvky
i do soutěže „O pardubický pramínek“, ale neumístili jsme se. Olympiáda z českého jazyka
proběhla pouze ve škole, do krajského kola jsme nikoho nevyslali. O recitační soutěž žáci
neměli zájem.
Návrhy na další akce, zařazení nových volitelných předmětů, projektů, organizačních
opatření aj.
Pokud dojde k dohodě s organizátory, plánujeme účast na literárně-dramatickém
programu LISTOVÁNÍ. Vzhledem k zájmu žáků 7. a 8. ročníku chceme zařadit povinně
volitelný předmět Cvičení z čj.

e) Závěrečné hodnocení předmětová komise matematiky, chemie
Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod.
Žáci 9. třídy navštívili Elektrotechnickou fakultu Univerzity Pardubice (posílení motivace
k dalšímu studiu a volbě povolání).
Projektový den – 8. a 9. třída – Nákup mimo kamenné obchody, Odpovědnost za vady,
reklamace ( 19.10.2016 ), AISIS, o.s. Kladno
Workshop rádce spotřebitele pro pedagogické pracovníky ( 7.11.2016 ), AISIS, o.s. Kladno
Seminář FG pro rodiče – Zodpovědné zadlužování (14.11.2016 ), AISIS, o.s. Kladno
Soutěže
 Logická olympiáda – účast 5 žáků, 2 postoupili do krajského semifinále (zúčastnila
se jedna žákyně).
 Mladý chemik
školní kolo – 9.třída
okresní kolo – 3 žáci
 Pangea – 5.A, 5.B, 6.A – 1 žákyně postoupila do celostátního kola
 Klokan – 2. – 9. třída
Návrhy na další akce, zařazení nových volitelných předmětů, projektů, organizačních
opatření aj.
Bylo by vhodné pro budoucí 9. třídu zařadit do výuky předmět Příprava na přijímací zkoušky
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nebo Cvičení z matematiky. Doporučeny konzultace žákům se slabým prospěchem. V 7. třídě
zahájeno pravidelné doučování, o které měli zájem pouze 3 žáci. Příprava i zájem o výuku
v této třídě velice poklesly. Pomoc žákům při přípravě na přijímací zkoušky dle
individuálního zájmu.

f) Závěrečné hodnocení komise cizích jazyků
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce
Pro výuku se používalo Hello, kids, dále New English for You (4. a 7. ročník) a
učebnice Projekt 3 a 4 (8. - 9.). Pro 5.a 6. ročník byla pořízena nová řada učebnic Project 1,2čtvrtá edice. Na konci roku byly dále pořízeny učebnice pro 3.a 4. ročník Happy Street a nová
řada Project(4th edition) pro 7. Ročník. Počítá se s výměnou řady učebnic i pro 8. a 9. ročník.
Dále je využívám program Terasoft – Angličtina 1,3,4 a DVD Absolute English, 111 Testů
AJ5, DUMy a různé internetové stránky. Pro němčinu využíváme učebnice WIR (nakl. Klett)
a jejich multimediální podporu učebnice. Příští školní rok budeme na naší škole učit i ruský
jazyk.
Návrhy projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod.
V rámci výuky byly do hodin zařazovány různé projekty na daná konverzační či
gramatická témata a byla prezentována na chodbách školy - abeceda, můj rozvrh apod.
Proběhly tyto akce:
 angličtina s Nielem – 30. březena 2017
 projektové práce žáků v rámci výuky – prezentace – chodba školy
 zájezd do Anglie – díky malé účasti nebyl uskutečněn
Srovnávací testy, externí testy
Žáci byli v průběhu školního roku písemně zkoušeni vždy po probrané lekci. Byli
hodnoceni pravidelně v pololetních písemných pracích. Žáci 5. tříd letos absolvovali
srovnávací testy ČSI.
Soutěže
Na naší škole bylo uspořádáno školní kolo Soutěže v AJ pro 8.-9. ročník, v okresním
kole nás reprezentovala Michaela Hušková – žákyně 9. ročníku.

g) Závěrečné hodnocení předmětové komise dějepisu
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce
V letošním školním roce byly používány učebnice dějepisu Nová škola ve všech
třídách druhého stupně. Učebnice plně vyhovují současným požadavkům výuky. Obsahují
odborné texty i řadu dalších aktivit (tvořivé úkoly, doplňující a shrnující texty u kapitol).
Každá učebnice obsahuje i mapovou přílohu. Pracovní sešity jsou součástí každého ročníku,
jsou však pořízeny pouze pro potřebu učitele. Obsahují řadu doplňujících informací,
opakujících aktivit pro žáky, shrnující testové úkoly. Jako přílohy jsou zařazeny slepé mapy
s úkoly, časová přímka a přehled dějin
Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod.
Exkurze se konala na konci ledna, kdy žáci 5.-9. ročníku navštívili výstavu Kopie
Českých královských korunovačních klenotů ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy
Při hodnocení žáků byla použita pravidelná písemná hodnocení, každý žák byl
zkoušen ústně za pololetí. Testy mají různou formu, odpovědi na otázky, testové úlohy
formou ABC, odpovědi Ano x Ne, časově vymezené testy v prezentacích apod.
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Účast a výsledky v soutěžích
Dějepisné olympiády se zúčastnily žáci 8. a 9. ročníku. Tomáš Dvořák (8.ročník) se
v okresním kole umístil na pěkném 16. místě ze 40 soutěžících.
Návrhy na další akce, zařazení nových volitelných předmětů, projektů, organizačních
opatření aj.
Jako příklady možných projektů v budoucnosti se nabízí témata Odkaz do
budoucnosti, Vývoj písma, Památky východních Čech, Cestou mořeplavců, Co v hodinách
dějepisu nebylo apod. Mohou být realizovány jako projektový den nebo náplní volitelného
předmětu Historický seminář. Nabízí se i varianta ve spojení předmětů dějepis a výtvarná
výchova či pracovní činnosti.

h) Závěrečné hodnocení komise fyziky
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce
Ve výuce bylo využíváno pomůcek, které jsou inventářem kabinetu fyziky.
V uplynulém období bylo možno některé pomůcky doplnit a rozšířit jejich použití. Většina
školních pomůcek je plně využitelná pro výuku. Celkově lze konstatovat, že pro demonstrační
a frontální fyzikální pokusy je škola vybavena dobře. Z didaktické techniky byl nejvíce
využíván dataprojektor, který je součástí fyzikální učebny. Ve všech ročnících byla používána
sada učebnic z nakladatelství Prométheus (autoři Kolářová, Bohuněk). Učebna fyziky je na
velmi dobré úrovni a je dostatečně vybavena pro výuku.
Organizace a hodnocení výuky
Výsledky žáků 6. třídy lze hodnotit jako průměrné. Výsledky žáků 7. třídy jako
podprůměrné, u žáků 8. třídy jako průměrné a i jako průměrné jsou hodnoceny výsledky žáků
9. třídy.

ch) Závěrečné hodnocení komise praktických činností
V 5., 6., 7. a 8. ročníku bylo zařazeno téma z ručního obrábění a práce se dřevem.
Výběr žákovských výrobků byl volen s ohledem na zručnost žáků a jejich schopnosti a
současně s ohledem na materiálně-technické možnosti školních dílen. V 8. ročníku bylo
přihlédnuto k vyšší zručnosti žáků, takže i výrobky byly náročnější.
Učební pomůcky, materiální vybavení, organizace výuky.
Materiálově je školní dílna vybavena dobře, a to zejména dřevem a hutním
materiálem. Výuka byla organizována ve školní dílně, učebně fyziky a v okolí školy. Dále
byli prováděny činnosti na zvelebování areálu školy.

i) Závěrečné hodnocení předmětové komise 1. stupně
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce
V závěru 1. pololetí byla učebna 3. B vybavena další interaktivní tabulí. Podařilo se také
vyměnit poškozenou kopírku v kabinetě 1. stupně za fungující, repasovanou (Mgr. J. S.
Tichá). Vybavenost učebnicemi je v současné době uspokojivá, ale pro příští rok bude
zapotřebí některé učebnice vyměnit nebo obnovit (př. Čítanka a Vlastivěda pro 4. ročník, dle
možností učebnice HV, atd.). Čekáme také na letošní novou nabídku stavebnic. Doufáme
v další školení činnostního učení, kde bychom rády zakoupily další materiály pro všechny
ročníky 1. stupně. Bude také třeba doplnit obrazový materiál pro výuku českého jazyka (3. a
4. ročník) a dokoupit ještě jednu sadu DIDA - čtení. Velmi dobře nám slouží nové pomůcky
na HV a soubor Pavučinka pro děti s vývojovými poruchami učení. Ve druhém pololetí
doobjednáváme učebnice do ročníků, které jsou početnější, než předchozí. Je nutná výměna
vlastivěd pro 4. ročník a učebnic angličtiny pro 3. a 4. třídy. Máme požadavek na několik
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obrazů k výuce českého jazyka. Pro nové prvňáčky bude nutné upravit učebnu současné
hudební výchovy. Po úplném přestěhování skladu 1. stupně se uvolní nová místnost pro
potřeby kabinetu dalších vyučujících. Podmínky k výuce lze stále hodnotit jako dobré.
Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod.
Září
 Focení na tablo – 1. třídy
 Chovatelská a pěstitelská výstava ve Svinčanech – exkurze – 1. až 5. třídy
 Postřehový závod dvojic – 1. až 5. třída
Říjen
 Ekopaleta Chrudim – Podzim – 1.A a 1.B
 Beseda s myslivcem panem Kubelkou – 1.- 5. třídy
 Praktická ukázka nového sportovního náčiní KIN BALL – 1.- 5. třídy
 Beseda ,,Houby“ – 1. – 5. třídy
 Podzimní výstavka U krokodýla
 Projekt: Vesmír – Planetárium Hradec Králové 5.třídy
Listopad
 Tradice Evropy – taneční a pěvecké soubory – 1. až 5. třídy
 Motani – cestopisný pořad v Heřmanově Městci – 2. až 5. třídy
 Veverčák – soutěž obratnosti – 1. až 5. ročník + MŠ
 Šplh – Řečany 1. až 5. ročník
 Prezentace firmy Bovys ( Ovoce do škol) – 1.- 5. třídy
 Třídění odpadů – program s aktivní účastí žáků – 1. – 5. třídy
 Vánoční focení – 2. – 5. třídy
 4denní relaxační pobyt žáků 3.A a 3.B v Oucmanicích – Zapomenutá zima – zařízení
Ekopalety Pardubice
Prosinec
 Vánoční dílna
 Výroba zvykoslovných vánočních předmětů na výstavu do zámku v Cholticích.
 Vánoční výstavka U krokodýla
 Vánoční koncert ZUŠ – 1. – 4. třídy
 Návštěva zábavního centra TONGO Hradec Králové 1. až 4. ročník
 Vánoční besídky 1. – 5. třídy
 Vánoce na zámku v Nechanicích 5.třídy
Leden
 Florbalový turnaj – 1. – 5. třídy
 Vyhodnocení Lovců perel – spolupráce s knihovnicí p. Radkou Zelenkovou
Morionský trh
Únor
 Výchovný koncert pana učitele Drahotského
 Beseda s ukázkou zubní prevence – vedl budoucí stomatolog Jan Kadlec s partnerkou
 Návštěva nejlepších čtenářů v Krajské knihovně v Pardubicích s doprovodem
knihovnice p. Radky Zelenkové a p. Mgr. Evy Nevečeřalové.
 Veselé zoubky – akce pro 1. třídy.
Březen
 Návštěvy předškoláků z MŠ Turkovice, MŠ Veselí a MŠ Valy u našich prvňáčků.
 Třída 4.A navštívila park IQ Landia v Liberci.
 Matematická soutěž Klokan.
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 Velikonoční dílna.
 Účast dětí 1. stupně na akci knihovny v Cholticích Noc s Andersenem
Duben
 Zápis do budoucích 1. tříd.
 Barevný den v rámci velikonočního týdne.
 Choltické muzicírování – zpěv a hra na nejrůznější hudební nástroje
 Čtení tatínků ve spolupráci s choltickou knihovnou
 Velký karneval s Honzou Krejčíkem
Květen
 Besídka 1. stupně ke Dni matek měla velký úspěch
 4. třída navštívila dopravní hřiště v Přelouči a plnila průkaz cyklisty
 Ukázka dravců.
 3. třídy absolvovaly výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem
 třídy navštívily knihovnu v Cholticích a seznámily se s jejím provozem
 Focení tříd i jednotlivců
 Výlet třídy 1.B na zámek Potštejn
Červen
 Dětský den 1. stupně
 Bubnujeme s bubeníky
 Pasování žáků 1.A a 1.B na čtenáře
 Návštěva Jarmarku řemesel na nádvoří zámku v Cholticích
 Olympiáda městyse Choltice
 Branný den
 Adaptační odpoledne pro budoucí prvňáčky
 Projekt 1. stupně Cestou pohádkových hrdinů
 Škola v přírodě 3.A, 3.B a 4.A v Bartošovicích
 Výlet do Svojšic tříd 1.A a 1.B
 Náborový koncert ZUŠ Přelouč
 Morionský trh čtenářů ve spolupráci s choltickou knihovnou
 Návštěva filmového představení Špunti na vodě v Heřmanově Městci
Průběžně proběhlo:
 Plavecká výuka 3. a 4. třídy
 Besedy s Městskou policií Přelouč (p. Slavík) – 1.- 5. třídy
 Návštěvy okolních MŠ – p. ředitelka Mgr. Sedláčková a Mgr. Zálabská
 Pokračuje spolupráce s knihovnicí p. Zelenkovou – nabídka a výměna knih ve třídách
prvního stupně
 Výtvarná soutěž Paleta Slunce
 Výzdoba tříd a chodeb školy
 Dopravní kurz 4. třídy
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. Také ve druhém pololetí
pokračovalo zadávání testů v paralelních třídách a výsledky byly vždy porovnány. Při
hodnocení se snažíme vycházet z dostatečného počtu známek, o kterých rodiče pravidelně
informujeme.
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Účast a výsledky v soutěžích
Soutěž ve šplhu – Řečany nad Labem – 2. místa obsadili: Martina Mrkvičková a
Adam Nešetřil /1. třídy/,Zuzana Joštová a Aleš Sukdolák /2.třídy/, 1. místa: Elen Dvořáková a
Milan Keller /5.třídy/. Elen Dvořáková byla vyhlášena nejrychlejší účastnicí celého klání. ZŠ
Choltice celkově obsadila 2. místo.
Nora Horáková 5.A – se dostala do okresního kola Logické olympiády.
Ve školním kole Přírodovědné poznávací soutěže se umístili na 1. místě ve své kategorii:
Tereza Němcová /3.A/, Tereza Šturmová /4.A/ a Vanesa Valkóva /5.A/, na druhých místech
skončili tito žáci: Martin Hamerník a Barbora Nešetřilová /3.A/ a Andrea Piskačová /5.A/,
třetí místo získala Michaela Petrásková /5.A/. V okresním kole této soutěže se Barbora
Nešetřilová umístila na 14. místě a Andrea Piskačová obsadila 20. příčku.
Kroužek „Všeználci“ – Mgr. M. Brožová – zapojen do soutěže Pohár vědy POLARIS
2017. V závěrečném hodnocení se v rámci České republiky umístil tento kroužek na 24.
místě.
Žáci a žákyně 1. stupně se také účastní s velmi pěknými výsledky soutěží ZUŠ v oboru
hry na hudební nástroje, v atletických kláních a v kroužcích aerobiku, které provozují ve svém
volném čase.
Návrhy na další akce, zařazení nových volitelných předmětů, projektů, organizačních
opatření aj.
 Dílny v AJ
 Vánoční jarmark
 Besídka žáků 1. stupně ke Dni matek - jaro
 Recitační soutěž Choltická básnička
 Projekt Den řemesel pro příští školní rok
 Divadelní představení v Městském divadle Pardubice – dle nabídky pro příští školní
rok
 Matematická soutěž PANGEA
 Návštěva parku IQLANDIA Liberec – 4. třída
 Návštěva ZOO Dvůr Králové s výukovým programem – 3. třídy
 Relaxační pobyt tříd 2.A, 2.B a 4.A – červen v Bartošovicích
 Relaxační pobyt 1.B – květen - Horní Bradlo
 Uvažujeme o projektech na příští rok – např. Den řemesel, spaní ve škole, cestujeme
po světě atd.
 Dostali jsme doporučení na vystoupení Divadélka Kůzle

j) Hodnocení předmětové komise HV
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce
Žáci 1.-4. ročníku se učí podle učebnic nakladatelství Nová škola a využívají pracovní
sešity z téhož zdroje k procvičování učiva. Žáci 5.-9. ročníku se učí podle učebnic
nakladatelství SPN a využívají notové sešity a pracovní sešity z různých zdrojů
k procvičování učiva. K poslechu využíváme různá CD (příloha k učebnicím), internet, desky
i kazety – dle potřeby. Pro aktivní hru na nástroje používáme sadu Orfových nástrojů (kufr) a
jiné další. V hodinách hrajeme také na klavíry a kytaru. Vybavení je potřeba neustále
doplňovat a obnovovat. Průběžně byla zdokonalována výpočetní technika v učebně HV. Pro
výuku využíváme interaktivní tabuli SMART.
Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod.
Žáci shlédli v listopadu vystoupení programu Kulturní tradice Evropy.
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k) Hodnocení předmětové komise VV
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce
V průběhu roku jsou využívány nabídky výtvarných soutěží od různých organizátorů,
nabídek z letáků, internetu apod. Školní výtvarnou soutěží byla „Paleta slunce“ letos
zaměřená na stromy. Byli jsme přihlášeni do soutěže „Evropa ve škole“, a to v oboru
výtvarném a literárním. Žáci 6. třídy se zúčastnili soutěže Vodníci a hastrmani vyhlášené
Muzeem Chrudim.

l) Závěrečná hodnotící zpráva vybavenosti výpočetní technikou
a programy ve škole
Učebny, kabinety, sborovny
Celkový počet učeben:
20
- z toho ICT učebny
1
- z toho učebny s interaktivním řešením
7
- z toho učebny vybavené dataprojektory
6
Všechny učebny jsou vybavené přípojkou k síti a internetem
Celkový počet kabinetů a sboroven:
18
- z toho vybavené připojením k síti a internetu
18
Celkový počet tříd školní družiny:
4
- z toho vybavené připojením k síti a internetu
4
Celkový počet kanceláří:
5
- z toho vybavené připojením k síti a internetu
5
PC stanice, servery , notebooky
Celkový počet serverů:
Celkový počet PC:
- z toho PC určené pro žáky
- z toho PC určené pro učitele
- z toho PC v kancelářích
Celkový počet notebooků:
- z toho NB určené pro učitele
- z toho NB v kancelářích

1
54
29
21
4
15
11
4

Další vybavení
Tiskárny, kopírky
- z toho síťové tiskárny
Digitální fotoaparát
Digitální kamera
Skener
Softwarové vybavení školy

6
2
3
1
1

Software
Operační systémy:

Popis
Windovs XP
Windows 7 Profesional
Windows 10 Profesional
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Window server 2012
Microsoft Office 2010
LibreOffice
OpenOffice
ESET Endpoint Antivirus
ESET Endpoint Security
ESET File Security
Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla,
Chrome
Zoner Callisto 5, XnView, IrfanView
SMART aplikace
Didakta
Nová škola
Terasosft
Fraus
OXFORD Project
Taktik
Absolute
Vema (ekonomický systém)
Provis (ekonomický systém)
Gordic

Kancelářské aplikace:

Antiviry:
Internetové prohlížeče:
Grafické editory:
Výukové aplikace:

Ostatní software:

Školní síť a serverové služby:
Ve škole je vybudována strukturovaná kabelová síť a všechny třídy a kabinety
disponují přípojnými místy k internetu a vnitřní síti. Škola má k dispozici 1 modernizovaný
server (Windows server 2012). Data jsou zálohována na samostatný NAS server.
Škola je připojena k internetu prostřednictvím vysokorychlostního bezdrátového
připojení od společnosti BECO LINK. Ve škole je provozována školní LAN s privátními a
sdílenými disky pro učitele i žáky. Pedagogičtí pracovníci i žáci mají zřízené účty
provozované na Office 365.
Webová prezentace školy:
Webová prezentace školy je provozována na vlastní doméně a je hostována na
serverech Hosting90.cz. Součástí webové prezentace je i školní informační systém
BAKALÁŘI. Ten je provozován na školním serveru a veškerá data jsou uložena v cloudu
společnosti BAKALÁŘI.
Zhodnocení stavu
Základním kvantitativním ukazatelem charakterizujícím míru přístupnosti ICT pro
žáky je poměr počtu PC (pracovní stanice nebo notebook) na 100 žáků. Srovnávací hladina
vychází z údajů z Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2015/2016. Z
porovnání hodnoty vypočtené pro školu s tímto celostátním průměrem vyplývá, že škola
splňuje republikový standard. Vybavenost tříd interaktivním řešeními je zhruba ze 70%.
Většina počítačů je bohužel na hranici výkonosti a je starší 5 let. V současné době
probíhá výměna starších a méně výkonných počítačů za novější, převážně repasované.
Většina počítačů je provozována na Windows 10 Profesional. Škola přesto stále ještě
využívá na některých starších PC a NB zastaralé operační systémy Windows XP.
V rámci licenční politiky využívá škola několik druhů licencí na softwarové vybavení
Microsoft (OEM, OVS-ES). V minulosti měla škola s Microsoftem podepsanou smlouvu
SELECT, která umožňovala pro školu nakupovat software za nižší ceny.
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Výukové aplikace byly v minulém období modernizovány a jejich množství je pro
školu dostačující – škola převážně využívá školní multilicence.
Školní LAN (servery, síťové prvky a kabeláž) i zabezpečení dat jsou v dobrém stavu a
plně dostačují potřebám školy.
V tomto školním roce byla vybudována v přízemí budovy samostatná zálohovací
stanice využívající NAS server, na který jsou zálohována všechna data ze serveru, čímž jsme
vyřešili případnou ztrátu dat v případě závažnější havárie v serverové skříni.
Připojení k internetu prostřednictvím jedné linky BECOLINK (down: max. 25Mbps
(pro trvalý nepřerušený tok 12Mbps) / up: max. 12Mbps) přestává stačit potřebám školy.

m) Zpráva o činnosti školní jídelny
Ve školním roce 2016/2017 jsme měli celkem 307 strávníků. Z toho 236 žáků, 27
zaměstnanců a 44 cizích strávníků. Uvařili jsme 45 233 obědů, z toho pro žáky 36 026 obědů.
Po celý rok nám vařila paní Václava Svobodová, Lenka Škoudlínová, Dana Šedivá,
kterou v dubnu vystřídala paní Jirásková Miluše. K 30.6. 2017 se s námi rozloučila paní
Václava Svobodová, která podala výpověď z pracovního poměru. Na místo hlavního kuchaře
nastoupil p. Josef Raba.
Školní kuchyň během prázdnin prošla velkou rekonstrukcí. Místo odtahu vzduchu byla
nainstalována vzduchotechnika a nové osvětlení kuchyně.

n) Závěrečná zpráva údržba a rekonstrukce
V současné době je stav budovy celkem uspokojivý. V minulých letech došlo
k zateplení budovy a současně k rekonstrukci vnějšího pláště budovy. Byla zrekonstruována
střešní krytina na obou křídlech budovy. Byl opraven bezbariérový přístup do školní budovy.
Byly zrekonstruovány toalety včetně výměny baterií a splachovacích ventilů. Průběžně
dochází k výměně osvětlení. Podle finančních možností dochází i k výměně a obnově
nábytku, především ve třídách.
Ve školním roce 2016/2017 byla vybudována klubovna ve foyer ve vestibulu budovy.
Během uplynulých prázdnin došlo k výměně klimatizace ve školní kuchyni. Zároveň
došlo k výměně osvětlení kuchyně. Bylo kompletně zrekonstruováno připojení spotřebičů
včetně plynových a elektrických přípojek. Byly vyměněny nevyhovující dveře mezi kuchyní a
školní jídelnou za daleko vhodnější plastové.
Okolí školy včetně školní zahrady je dostatečně upravené.
o) Kroužky
Ve školním roce 2016 / 2017 jsme nabídli celkem 19 kroužků pro žáky a 7 pro
veřejnost. Dle zájmu bylo otevřeno 12 kroužků pro žáky a 2 pro veřejnost. O ostatní činnosti
zájem nebyl, nebo byl velmi malý.
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1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14.

Hanák
florbal
Čepčářová
florbal
Čermák
florbal
Bílková
sport. Hry
Brožová
všeználci
Zářecká
keramika
Tichá
angličtina
Čermák
dramatický
Jelínková
taneční
Vyhnálková
kytara
Jozífová
baltík
Kubelka
myslivecký
Tichá
italština
Kožená cvič. pro ženy dle

13
žáků
29
žáků
17
žáků
18
žáků
19
žáků
39
žáků
15
žáků
9
žáků
13
žáků
11
žáků
7
žáků
11
žáků
4
veřejnost
možností veřejnost

Všeználci se opět zapojili do mezinárodní soutěže Pohár vědy POLARIS 2017. Mají
za sebou 3 kola, kde zkoumali zrcadla, souhvězdí, planety, těžiště, třídění odpadu.... tvořili
vozítka poháněná balonkem, chobotničku přítulničku apod .
Žáci naší choltické školy, členové mysliveckého kroužku, se i letos zúčastnili soutěže
v myslivosti a umístili se na krásných místech. Zásluhou nejmladšího člena soutěže Karolínky
Kubelkové získali krásné 3. místo v mladší kategorii od první do páté třídy. Členové
mysliveckého kroužku soutěžili z vědomostí, kynologie, botaniky, poznávaní zvěře, naučné
stezky kde museli děti poznávat rostliny a byliny a závěrečným vědomostním testem z
historie, zdravovědy, kynologie, popisu zvěře a krmných zařízení.
Opět začal od října kroužek keramiky. Letos je přihlášeno 41 žáků, ti byli rozděleni do
3 skupin. Celý rok tvořili výrobky, které si žáci odnesli domů. Vyráběli i dárečky pro budoucí
prvňáčky, pro učitele ZUŠ Přelouč a na některé akce, které pořádal Městys Choltice.
Nejvíce žáků se zapojilo do sportovních aktivit, zejména je láká florbal.
V oboru technických kroužků pracovali žáci nižších tříd v kroužku Všeználci, od
4. třídy se mohli vzdělávat v základech programování pomocí Baltíka

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí
Ve školním roce 2016/2017 byla naše škola opět zařazena do vzorku škol, ve kterých
bylo provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníků. Testování proběhlo v termínu
18.-26.5.2017. Účast školy byla povinná a zjišťování výsledků bylo realizováno v režimu
inspekční činnosti. Žáci byli testováni v těchto oblastech:
Matematika – průměrná úspěšnost žáků byla 64%, v rámci republiky byla 60%
Anglický jazyk – průměrná úspěšnost 73%, v rámci republiky 79%
Člověk a svět práce – průměrná úspěšnost 76%, v rámci republiky 73%, čímž jsme
spadali do celorepublikového průměru. Příští školní rok budou na naší škole testováni žáci
9. ročníků.
Ve dnech 4. až 6.10. 2016 proběhla Komplexní inspekční činnost. Kontrola byla
zaměřena na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušných
školních vzdělávacích programů, hodnocení jejich naplnění a kontrola vybraných ustanovení
školského zákona. Kontrolovaným obdobím byl školní rok, 2015/2016 a 2016/2017. Při
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hodnocení a kontrole využívali inspektoři mj. dokumentaci školy i školní jídelny. Během
kontroly nebylo zjištěno porušení daných právních předpisů, poze školní jídelna neplnila od
března do června 2016 spotřební koš na 75 % u luštěnin, mléčných výrobků a brambor. Dané
pochybení bylo celý následující školní rok odstraněno a pravidelně kontrolováno.
Dne 15.5.2017 proběhla kontrola ČŠI zaměřená na prošetření stížnosti doručené ČŠI.
Výsledkem kontroly bylo, že škola nepostupovala podle §15 ods. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění
pozdějších předpisů, neboť hodnotila chování žáka klasifikačním stupněm v průběhu 2.
pololetí školního roku 2016/2017, tj. mimo období hodnocení na vysvědčení. Toto pochybení
bylo napraveno, snížená známka z chování byla žákovi udělena na konci klasifikačního
období v souladu s vyhláškou.
Dále se škola na vyžádání ČŠI zúčastnila inspekčního elektronického zjišťování na
téma:
 Participace žáků na fungování základní školy a využívání individuálních výchovných
plánů
 Využívání digitálních technologií při správě školy a při realizaci vzdělávání
 Dílčí aspekty problematiky strategického plánování a řízení ve vzdělávání
 Využívání individuálních výchovných programů na základních školách
Dále škola využila možnosti reportů ČSI na téma Materiální a prostorové podmínky
školy (tyto podmínky umožňují naplňování cílů výuky dle ŠVP), Kriteriální hodnocení školy
(většinou očekávaná úroveň), Porušení předpisů (bez záznamu).

11. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016
Finanční prostředky ze státního rozpočtu (v Kč) – r. 2016
Příjmy c e l k e m
11.611.685
Platy, odvody,ONIV
11.287.000
Zvýšení platů 33052
324.685
Výdaje c e l k e m
platy
odvody, FKSP
kvalita vzdělání 33 052
odvody, FKSP 33 052
učebnice, pomůcky
školení, cestovné, ochr.p.
zák.poj., plavání, DNP

11.611.685
8.122.000
2.877.731
239.620
85.065
157.976
39.627
89.666

Finanční prostředky zřizovatel, ostatní (v tis. Kč) – r. 2016
Příjmy c e l k e m
2.933.
Dotace provozní
1.896.
Ost.výnosy (úroky,poškoz.majetek,dary)
7.
HČ ŠJ, ŠD
991.
Nadace ČEZ
39.
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Výdaje c e l k e m
2.929.
Materiál ZŠ, ŠD, ŠJ
1.129.
DDHM (nákup majetku)
114.
Energie, voda
818.
Opravy
70.
Režie ( telef., cest., pošt., plavání, služby…)
536.
Školení
31.
Pojistné
19.
DPP, mzdy ŠJ +odv., asistent pedag.(do 06/16)
96.
Odpisy
77.
Nadace ČEZ
39.
Výsledek hospodaření HČ
+ 4. tis. Kč
========================================

12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
I tento školní rok pokračoval projekt na základě operačního programu „Vzdělávání
pro konkurenceschopnost“ mezi ZŠ Choltice a Gymnáziem a SOŠ Přelouč, jehož cílem je
podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách.
Zapojení do Projektu Kraje pro bezpečný internet - žáci se seznamovali
s bezpečnou prací na internetu a zkoušeli znalostní kvízy.
V rámci zapojení do projektu Zvyšování výuky cizích jazyků na ZŠ (OP VVV) jsme
obdrželi aktualizovanou verzi interaktivního výukového jazykového CD (vhodné pro všechny
ročníky ZŠ) a absolvovali k němu školení.
Naše škola také se zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území
ORP Přelouč (MAP). Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Byl nabídnut kurz anglického i německého jazyka pro dospělé, ale pro malý zájem
nebyl otevřen. Proběhl seminář finanční gramotnosti pro dospělé (v rámci celoškolního
projektu) a byl otevřen kurz italštiny pro začátečníky. Dále probíhalo Cvičení pro ženy.

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
V tomto školním roce jsme se zapojili do Výzvy 02_16_022 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region
v prioritní ose 3 OP projektem Zvýšení kvality výuky na ZŠ Choltice. Budeme čerpat finanční
prostředky ve výši 764 896 Kč, a to na školního asistenta (personální podpora), vzdělávání
pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 16 hodin (čtenářská a matematická gramotnost),
Mentoring (32 hodin), vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi (8 hodin), klub
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zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a doučování žáků ZŠ ohrožených školním
neúspěchem. Ukončení projektu je 31.7.2019.
Dále jsme se zapojili do dotačního programu Podpora výuky plavání s projektem
Choltické rybičky, který nám příští školní rok umožní hradit náklady na dopravu žáků 3. a 4.
ročníků na plavání (získali jsme dotaci ve výši 11 900,- na rok 2017). O dotaci na rok 2018
budeme moci žádat až v průběhu října - listopadu 2017.

15. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
Podílíme se na akcích městyse Choltice, SDH Choltice, Slavoje Choltice a jiných
místních organizací.
Spolupráce s odbory probíhá na standartní úrovni. Odborová organizace ve škole má
14 členů, z toho 9 důchodců. Organizace je průběžně informována o personálních změnách,
finančním hospodaření školy, je projednáván rozpočet FKSP. Pro zaměstnance školy a další
zájemce jsou organizovány tradiční poznávací zájezdy. Předsedkyní odborové organizace je
Mgr. Dagmar Zálabská. Na činnost organizace přispíváme z rozpočtu školy 1000 Kč ročně.
Ve spolupráci s odbory byl na přelomu září a října 2016 uskutečněn poznávací zájezd do
západních Čech (volná místa byla nabídnuta i veřejnosti).
Dále máme navázanou spolupráci s mateřskými školkami v Cholticích, Lipolticích,
Turkovicích, Veselí a Valy u Přelouče.
Při hledání nových zaměstnanců se obracíme i na Úřad práce Přelouč, Pardubice. Dále
spolupracujeme s firmami v okolí – jezdíme na exkurze do podniků za měřené na volbu
budoucího zaměstnání (Cyklos, Kiekert) – především s žáky 8. a 9. tříd.
Snažíme se zapojovat do různých charitativních akcí, akcí zaměřených na EVVO,
neziskových projektů aj.:
 12.10.2016 Bílá pastelka, TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
 Tříkrálová sbírka, Charita Česká republika,Fond Sidus, veřejná sbírka
 9.4.2017 Ukliďme Česko
 10.5.2017 Český den proti rakovině ve spolupráci s p. Pavlou Kernovou
 Projekt NNTB – Nenech to být, neziskový projekt zaměřený proti šikaně, podporován
Linkou bezpečí, PPP, MŠMT
Dne 14.6. 2017 jsme ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Přelouč,
Pardubice, místními SDH a armádou ČR (43. výsadkový prapor Chrudim) pořádali
projektový Den bezpečnostních a zabezpečovacích složek ČR věnovaný přípravě občanů
k obraně státu, mimořádným událostem, bezpečnosti, zdravotní výchově a různým krizovým
situacím.

V Cholticích 4.10.2017

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Školská rada:
Zastupitelstvo městyse Choltice:
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Příloha

Co se dělo ve škole ve školním roce 2016/2017

ZÁŘÍ
Závod o nejrychlejšího „Pardubáka“ - úterý 20. září, s velkou skupinou žáků jsme obsadili
všechny vyhlášené kategorie jak v kategorii chlapců, tak i dívek. Naše výprava čítala 32
členů, takže jsme obsadili autobus, který nás odvezl na místo činu. Dařilo se se střídavými
úspěchy. V některých kategoriích jsme obsadili i přední příčky výsledkové listiny, všichni
naši závodníci ze sebe vydali to nejlepší. Za vzornou reprezentaci naší školy děkujeme.

Postřehový závod - ve středu 21. 9. 2016 se běžel již potřetí. Tato soutěž je určena pro žáky
1. – 4. ročníku a mohou se ho zúčastnit také rodiče. Na startu se sešlo úžasných 68 dětí a 4
rodiče. Trasa závodu opět vedla oborou, byla vyznačena barevnými fáborky a úkolem
soutěžících dvojic bylo nejen získat dobrý čas, ale také postřehnout co nejvíce obrázků,
rozmístěných po trase. Všichni soutěžící byli hned po závodě odměněni.

Choltická lávka - poslední týden v září jsme neporušili tradici a s žáky 6. a 7. třídy jsme si
zaběhli tradiční „Choltickou lávku“.
Běh oborou – 26. 9. Letos se zúčastnili chlapci ze sedmé a šesté třídy a děvčata ze šestky.
Všem účastníkům děkujeme za parádní výkony a těšíme se na další rok :-)
ŘÍJEN
Soutěž Mladý chemik 2016
V říjnu se žáci 9. třídy zapojili do školního kola soutěže: Mladý chemik. Přejeme hodně štěstí
při reprezentaci školy v krajském kole, které se bude konat na SPŠCH v Pardubicích
v prosinci.
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Logická olympiáda 2016
Letos se soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa ČR, zúčastnilo 7 žáků naší školy.
Dvě žákyně se svými výbornými výsledky postoupily do krajského kola. Děkujeme všem
těmto žákům za odvahu, znalosti a blahopřejeme.
Choltický časostroj 2016 - 7. října se žáci 5. - 9. tříd ještě jednou přenesli do doby Karla IV.
Králi českému a císaři římskému v jedné osobě museli dokázat, že si zaslouží jeho přízeň a
nepatří za trest do klády. Každá třída hájila barvy jednoho šlechtického rodu a musela
prokázat zručnost, dobrou trefu, znalost historie i schopnost spolupracovat. Všichni se dobře
bavili a pro vítěze byla připravena skvostná odměna - volná vstupenka pro celou třídu na hrad
Karlštejn a zmrzlinový pohár pro všechny v zámecké restauraci v Cholticích. Zmrzlinové
poháry získaly i třídy na 2. a 3. místě.Za skvělou hru patří velký dík všem, kteří se podíleli na
její přípravě a realizaci.

Planetárium v Hradci Králové -14. října se třídy 5. A a 5. B vydaly do Hvězdárny a
planetária v Hradci Králové. Program Sluneční soustavou byl atraktivním zpestřením výuky
přírodovědy. Začali jsme v digitálním planetáriu, kde děti díky úžasné projekci pozorovaly
noční i denní oblohu a proletěly se sluneční soustavou. Viděli vznik naší planety a Měsíce,
mezinárodní kosmickou stanici, nahlédli i za hranice naší galaxie. Navštívili také kopuli
s dalekohledem, provedli pokus s Foucaultovým kyvadlem, zvážili se na vesmírné váze a
samozřejmě si nakoupili suvenýry.
Přednáška Houby - čtvrtek 13. října naši školu navštívil Jaroslav Malý, amatérský mykolog
a fotograf, člen České mykologické společnosti, se svou přednáškou o houbách. Ukázky hub
doplňoval nádhernými fotografiemi, poutavým vyprávěním a hlavně praktickými radami.
Upozorňoval nejen na nebezpečí, která s houbami a jejich používáním souvisí, ale mluvil také
o léčivých účincích některých hub.
Ekologický program pro prvňáčky - úterý 18. 10. se obě naše první třídy zúčastnily krásné
podzimní akce, kterou jsme vybrali z nabídky Ekocentra Pardubice. Povídání o podzimu
v kruhu na koberci s tvořením přírodní mandaly bylo završeno ve třídě pitím jablíčkového
čaje s medem a citronem. Pak jsme se přesunuli na dvoreček k ohni, který přes nepřízeň
počasí dokázal založit a udržet pan školník a každý žáček si vhodil do žhavých uhlíků
brambor. Než se brambory upekly, děti vyplnily čas vytvořením barevné palety z podzimních
listů. Pečený brambor s troškou soli chutnal jako za starých časů. Program připravila paní
Markéta Sodomková.
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Projektový den pro žáky 8. a 9. třídy - dne 19. 10. se žáci 8. a 9. třídy účastnili
programu: Rozumíme penězům. Projektový den realizovalo sdružení AISIS. Program byl
zaměřen na zvyšování finanční gramotnosti žáků i pedagogů.
Témata:
 8. třída – Nákup mimo kamenné prodejny – cílem bylo soustředit se na spotřebitelská
práva, dokázat správně využívat právo na odstoupení od smlouvy, apod.
 9. třída – Odpovědnost za vady a reklamace- téma bylo zaměřené na oblast
spotřebitelských práv, po jakou dobu může spotřebitel reklamovat, kdy je reklamace
oprávněná,…
Turnaj v minikopané - pátek 21. 10. 2016 jsme uspořádali turnaj v minikopané chlapců 7. až
9. tříd. Do Choltic přijela tři přeloučská mužstva, která si to s námi rozdala o dvě postupová
místa do okresního finále. Chlapci ze sebe odevzdali vše, ale z postupu se radovala mužstva
ZŠ Masarykova a Gymnázia. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy :-)

Podzimní výstavka - Krásná podzimní výstavka ozdobila chodbu prvního stupně naší školy.
Nejmenší žáci s pomocí rodičů i svých vyučujících projevili nezměrnou nápaditost a zručnost
při vytváření modelů z podzimních přírodnin.

LISTOPAD
Veverčák - 9. 11. jsme na naší škole uspořádali tradiční podzimní pohybovou soutěž pro
všechny děti z 1. stupně. Zúčastnilo se asi 120 dětí od 1. - 5. r. a jedno oddělení místní školky.
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Motani - Taje Thajska – ve čtvrtek 10. 11. a v pátek 11. 11. jsme díky diashow manželů
Motani objevovali Taje Thajska. Dostali jsme se do země, kde jsou běžnou součástí jídelníčku
cvrčci, žáby, potkani a štíři, na Vaše štěstí dohlíží nespočet zlatých sošek Buddhy a sloni
malují krásné obrazy. Navštívili jsme opičí město i "tygří" klášter, tajili jsme dech při polibku
smrti od kobry královské a při svátku světel. Na závěr nechyběla soutěž a jedinečná možnost
prohlédnout si a vzít do ruky notýsek ze sloního trusu, mosaznou obruč žirafích žen nebo
nástroj na řízení slona.

Finanční vzdělávání pro veřejnost – pondělí 14. 11., bezplatný seminář, který vedl odborník
z banky na téma: Zodpovědné zadlužování aneb jak nebýt otrokem zbrklých rozhodnutí.
Určeno pro rodiče, veřejnost i zaměstnance školy.
Vybíjená smíšených družstev - 16. listopad, turnaj se odehrál ve velké tělocvičně. Zúčastnilo
se ho 38 žáků naší školy a odehráli deset kvalitních zápasů ve vybíjené smíšených družstev.
Diváků bylo také požehnaně.

Relaxační pobyt 3. tříd – Ve dnech 23. - 26. 11 probíhal relaxační pobyt 3. tříd v Ekocentru
PALETA v Oucmanicích.

PROSINEC
Okrskové kolo ve florbale - čtvrtek 1. prosince v Přelouči. Soutěžila mužstva ZŠ Smetanova
Přelouč, ZŠ Choltice, ZŠ Masarykova Přelouč, ZŠ Řečany a Gymnázia Přelouč. Po odehrání
čtyř zápasů jsme obsadili třetí místo a bohužel nepostoupili do okresního finále v Pardubicích.
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Vánoční soutěž ve šplhu Řečany - 2. 12. tři nejlepší „šplhači“ z 1. – 5. třídy odjeli na
Vánoční soutěž ve šplhu do Řečan nad Labem. V kategorii prvních tříd se děvčata i chlapci
umístili na krásném 2. místě, stejně tak i v kategorii druhých tříd. Nejlepších výsledků dosáhli
naši páťáci, kteří vystoupali na nejvyšší stupínek. Z 8 zúčastněných škol právě naše žákyně, je
tou nejrychlejší ze všech. Značky se dotkla v čase 3,78 s. Celkově jsme obsadili 2. místo.
Předvánoční výlet 5. A a 5. B - 6. 12. 2016 se žáci pátých tříd vypravili na předvánoční
výlet do Hrádku u Nechanic. Paní průvodkyně je seznámila s vánočními zvyky a tradicemi.
Vysvětlila původ těchto zvyků a jak si užít v klidu adventní čas a přípravu na radostné a
klidné Vánoce. Potěšili se nádhernou ručně připravenou výzdobou ve všech prostorách
zámku.
Vánoční dílna – 7. 12. 2016, tradiční vánoční tvoření pro všechny.
Turnaj ve florbalu - úterý 13. prosince jsme s florbalovým mužstvem žáků 6. a 7. tříd
zavítali do Pardubic. V krásném turnaji, který se odehrál ve velké tělocvičně ZŠ Ohrazenice,
jsme odehráli 3 utkání. Utkání ve skupině byla pro nás konečnou, dále jsme se nedostali. Po
bojovném výkonu jsme obsadili třetí místo ve skupině B.

Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
Podzim ve školní družině
V Choltické oboře byl letos překrásný barevný podzim. Na vycházkách žáci sbírali listy a
přírodniny. Postupně v družině tvořili podzim našima očima. Na závěr si vyrobili svítící dýně,
které nás každé ráno vítaly ve škole.

Výlet na koníčky - Ve čtvrtek 10. 11. 2016 žáci navštívili Národní hřebčín Kladruby nad
Labem. Paní průvodkyně nám ukázaly jízdárnu, stáje, nádvoří i venkovní výběhy.

Vánoční tvoření ve školní družině
Každý rok si děti před vánočními svátky ve svých družinách tvoří dárky a přání, které si
odnesou domů. Vždy si také zdobí chodbu u družin i jednotlivá oddělení.
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Vánoční kapr brzy odpluje za svým osudem,
na adventním věnci se mihotají světýlka
dávných časů a mráz nás odnáší do
kouzelných časů Vánoc.
Příjemné prožití svátků přeje
Základní škola Choltice,
okres Pardubice

LEDEN
Lyžařský výcvik - V neděli 15. ledna 2017 po obědě naložil autobus naše žáky u školy
a odvezl do Horních Albeřic na lyžařský výcvik.

Královské korunovační klenoty - Před pololetními prázdninami, v posledním lednovém
týdnu se 5. - 9. třída vydala na exkurzi do Pardubického muzea na zámku. Měli jsme
jedinečnou šanci vidět kopie našich královských korunovačních klenotů. Při plnění úkolů z
pracovního listu jsme se dozvěděli řadu zajímavostí o době Karla IV., měli jsme možnost
zhlédnout oblečení tehdejší šlechty, vidět archeologické nálezy mincí z gotického období na
Pardubicku nebo si přečíst zajímavosti ze života Arnošta z Pardubic. Nechyběla ani kopie
dokumentu o založení Karlovy univerzity. Pomocí 7 klíčů – vyřešení 7 úkolů - jsme si
nakonec „odemkli“ komnatu, kde byly vystaveny kopie korunovačních klenotů.

Florbalový turnaj - Během měsíce ledna a února probíhala na naší škole v jednotlivých
třídách prvního stupně (1. – 5. ročníky) florbalová utkání, která byla nedílnou součástí
florbalového turnaje. Žáci si sami vybírali své kapitány, spoluhráče a také svoji herní taktiku.
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V každé třídě bylo také několik fanoušků, kteří vytvářeli tu pravou sportovní atmosféru ve
školní tělocvičně.

Školní turnaj ve florbalu - Ve středu 25. ledna jsme měli v choltické tělocvičně opět
sportovní hody. Hrálo se ve skupinách a dále o umístění. Všichni zúčastnění nejenom hráli,
ale také fandili, čímž vytvořili parádní atmosféru celého turnaje.

ÚNOR
V úterý 7. února jsme se s žáky osmé třídy zúčastnili Technohrátek ve Středním
odborném učilišti v Třemošnici. Byl připraven celodenní program, který nás zavedl do dílen
místního učiliště. Naši žáci si zasoutěžili v praktických i vědomostních dovednostech. Po
dopolední praktické části byla na pořadu vědomostní část, ve které jsme zvítězili a do školy si
přivezli jahodový dort.

Turnaj ve vybíjené - vybíjená je u nás na vrcholu pyramidy, a proto jsme ve středu 15. února
ve velké tělocvičně uspořádali další turnaj. Tentokráte se přihlásilo šest smíšených družstev,
která hrála v sestavě 6+1. Plná tělocvična si užila pěkných a dramatických utkání, ale i gest
fair-play. Turnaj se opět vydařil a již se těšíme na jeho další pokračování.

Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století - Dokázat, aby se dnešním žákům
lačnícím po akci, technice a virtualitě líbilo divadelní představení, není vůbec jednoduché.
Přesto se to opět povedlo, a to vrchovatou měrou, protagonistům Divadélka pro školy z
Hradce Králové. Odlehčenou formou, humorem i vtažením konkrétních žáků do děje udělali
klasiku stravitelnější a zajímavější. Nebavili se jen žáci 7. - 9. třídy, ale i učitelé.
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BŘEZEN
Okrskové finále v basketbalu v Přelouči - 2. 3. jsme vyrazili i s družstvem dívek. Nemáme
na škole jediného aktivního basketbalistu nebo basketbalistku, ovšem chuť do tohoto sportu
nám nechybí.

Soutěž Matematický klokan 2017 - Dne 17. 3. 2017 proběhla na naší škole soutěž
Matematický klokan ve 2. – 9. ročníku.

Školní turnaj ve stolním tenisu – odehrál se ve středu 22. března.

DUBEN
Soutěž hry na keyboard - Považská Bystrica - Žáci ZUŠ Přelouč – Veronika Mňuková,
Ema Ryšavá, Natálie Faltysová a Radim Kostečka se zúčastnili 11. dubna 10. ročníku hry na
keyboard v Považské Bystrici. Na soutěž přijelo třiatřicet základních uměleckých škol z Čech,
Moravy a Slovenska. Žáci po půlroční přípravě zahráli ve velké konkurenci výborně. Porota
ohodnotila naše výkony diplomy za bronzové umístění v jednotlivých kategoriích.
Barevný den - Tak takhle jsme se vybarvili! Na velikonoční Škaredou středu 12. 4. jsme byli
barevní podle tříd a celý den jsme si báječně užili.
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Kam po škole? To byla otázka, na kterou nám mohla odpovědět návštěva Technohrátek v
SOU zemědělském ve Chvaleticích. Konala se ve středu 12. 4. a zúčastnilo se jí 10 škol. V
dopoledním bloku si chlapci z osmé třídy mohli vyzkoušet výrobu hrací kostky, dotvoření
kovové růže, výměnu pneumatiky u osobního automobilu, zapojení prodlužovacího kabelu
vleku, spojování vodovodního potrubí a nakonec jízdu na traktoru. Vyzkoušeli si tedy práci
zámečníka, kováře – klempíře, instalatéra, automechanika a řidiče. Poté následovala
vědomostní soutěž Hej ty, víš to? Celkově jsme se umístili na 5. místě. To, že jsme se
neumístili na předních místech, nás sice mrzelo, ale přijeli jsme si prohlédnout střední školu a
vyzkoušet si řemesla. A to se nám povedlo.

Choltické muzicírování - ve čtvrtek 20. dubna se zúčastnilo 40 žáků 1. stupně a svým
velmi pěkným vystoupením nás potěšilo i 14 předškoláků z MŠ Choltice s paní učitelkou. Na
akci se přišli podívat také někteří rodiče, paní ředitelka, pan učitel ze ZUŠ Přelouč a naše paní
učitelky 1.- 4.třídy.

Maraton čtení tatínků - 21. 4. 2017 se konal již třetí ročník. Znovu jsme se setkali s ochotou
27 tatínků přijít a chvíli číst celé třídě zbrusu nový příběh. Během dvou vyučovacích hodin
se od prvních do pátých tříd nesly knižní příběhy. Přestávku jsme využili k pohoštění,
abychom tatínkům vyjádřili alespoň malé díky za jejich čas. Děkujeme a těšíme se na další
ročník!

Okresní kolo ve vybíjené v Moravanech - Velký úspěch našich děvčat! Ve čtvrtek 21.
dubna hrála okrskové kolo ve vybíjené v Přelouči. Po mnoha letech se nám podařilo
postoupit do okresního kola, které se konalo v Moravanech 25. dubna. Bohužel jsme se
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dostaly do skupiny, jež hrála venku. Počasí nám moc nepřálo – bylo chladno a foukal vítr, ale
i tady se dívky snažily. Umístily se na 7. místě. Poděkování za vzornou reprezentaci naší
školy patří těmto dívkám: z 5. třídy – Elen Dvořákové, Andree Piskačové, Monice
Suchochlebové, z 6. třídy – Tereze Bačkovské, Romaně Halbichové, Lindě Janouškové, Anetě
Lejhancové, Natálii Koláčné, Evě Nevečeřalové, Denise Prokopové, Nikole Zemanové. Rádi
bychom také poděkovali Sdružení rodičů za finanční pomoc.

Mc Donald cup v Přelouči - V úterý 25. dubna jsme se zúčastnili s naším fotbalovým
mužstvem tradičního turnaje v Přelouči. Turnaj byl vypsán pro chlapce ze 4. a 5. tříd.

Karneval s Honzou Krejčíkem – 28. 4. 2017 opět navštívil po roce naši školu a tentokrát
přijel s dvouhodinovým karnevalovým programem. Znovu byl skvělý a 170 dětí MŠ Choltice
i naše prvostupňové děti bavil novými nápady, tancem, zpěvem, soutěžemi a hrami, do
kterých zapojil i paní učitelky. Všechny děti si společnou zábavu báječně užily a masky
nechtěly odložit ani na oběd. Kdo chtěl, mohl se s Honzou Krejčíkem v závěru i vyfotit.

Turnaj smíšených družstev v basketbalu - ve čtvrtek 28. dubna jsme odehráli ve velké
tělocvičně. Na soupisce bylo vidět hlavně naše děvčata, ale kluci se tentokráte zdrželi –
nehráli a o moc přišli. Turnaj byl odehrán v přátelském sportovním duchu a po příjemném
odpoledni se všichni zúčastnění mohli těšit na vyhlášení výsledků.

Spolupráce s knihovnou - Během dubna a května žáci 5. - 9. třídy postupně navštívili místní
knihovnu, kde pro ně knihovnice Radka Zelenková připravila čtenářské lekce. Besedy měly
za úkol motivovat ke čtení krásné literatury, přiblížit dětem zajímavé známé i méně známé
osobnosti, knížky či témata světové i české literatury. Doplňují výuku literární výchovy a
podporují čtenářskou gramotnost.
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Matematická soutěž Pangea - Organizátoři mezinárodní matematické soutěže Pangea si
dávají za úkol propojit a porovnat znalosti žáků a studentů v různých zemích celého světa.
Letos se soutěže zúčastnilo celkem 41 190 žáků, z toho 1 923 z Pardubického kraje. Z naší
školy se do matematického klání zapojili žáci 4., 5. a 6. ročníku. Nejlepšího umístění dosáhla
Aneta Lejhancová z 6. třídy. Postoupila do národního kola, které se bude konat 5. května v
Praze.

KVĚTEN
Přírodovědná poznávací soutěž - 2. května proběhlo školní kolo přírodovědné poznávací
soutěže. Zúčastnilo se 26 žáků od 3. do 9. třídy. 3 nejlepší z každé kategorie postoupili do
okresního kola, které proběhne 7. června v Pardubicích. Přejeme všem mnoho úspěchů do
dalšího kola.
Besídka ke Dni matek Na druhou neděli v květnu připadá svátek Den matek. Letos jsme se
rozhodli, že maminkám k svátku připravíme dárek v podobě besídky. Oslavili jsme maminky
již ve středu 3. 5. od 16.00 hodin. Velká tělocvična naší školy se změnila v divadelní sál a
žáci 1. - 4. třídy se stali herci, herečkami, recitátory, hudebníky, zpěváky, zpěvačkami,
tanečníky a tanečnicemi. Paní učitelky se změnily v pořadatelky a režisérky a pan školník byl
hlavní zvukař a kulisák. Odměnou nám všem byla hojná účast maminek, babiček, tatínků,
sourozenců a ostatních diváků. Věříme, že pomyslná kytička v podobě kulturního vystoupení,
maminky potěšila. Všem patří velký dík za účast a věříme, že se z této akce stane pěkná
tradice.

Z pohádky do pohádky - V úterý 9. května nezasedli žáci 1. B do lavic jako ostatní děti, ale
sešli se v 9 hodin v penzionu U Kozlů v Horním Bradle, kam je přivezli rodiče na relaxační
pobyt.
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Český den proti rakovině 2017 - Velmi si vážíme pomoci při sbírce v boji
proti rakovině, která se konala 10. 5. 2017. S pomocí žáků se podařilo
vybrat celkem 17 092,- za 669 ks prodaných kytiček, což vychází na velmi
pěkný průměr cca 25,50 Kč na kytičku. Velké díky, patří vedení školy za
pomoc při organizaci sbírky, jak už propagací mezi žáky o konání sbírky,
tak uvolnění 7 žáků 9. třídy a 1 žáka 4. třídy k prodeji kvítků v obci a
ve škole.
Ukázka dravců záchranné stanice Seiferos - 11. května ožil náš školní dvůr – zaplnili ho
dravci ze záchranné stanice Seiferos. Mohli jsme spatřit naši nejmenší sovičku (kulíška
nejmenšího), ale také supa. Celkem jsme viděli přes 20 zástupců dravců a sov. Dravci
předvedli různé způsoby lovu.

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků - 11. května jsme se zúčastnili soutěže Hlídek
mladých zdravotníků. Akce proběhla na koupališti Cihelna v Pardubicích. Jejím
organizátorem byl Český červený kříž Pardubice. Jako v předešlém tak i v letošním roce jsme
se umístili na druhém místě. Bodový rozdíl mezi vítězi a naším družstvem nebyl velký.
Mnohem důležitější je, že se podařilo „zachránit“ všechny zraněné a že jsou aktéři připraveni
pomoci lidem v nouzi. Naši školu reprezentovali žáci 8. a 9. třídy: Pavel Jirásek, Tomáš
Nedvěd, Michaela Hušková, Adriana Skálová a Barbora Patočková. Děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.

Výchovný koncert – 17. 5. 2017 pro žáky 2. stupně připravila Komorní filharmonie
Pardubice.
Prvňáčci v knihovně - Na konci školního roku mají prvňáčci před sebou slavnostní
„Pasování na čtenáře“, ještě dříve než k této události dojde, navštívili postupně 1. A i 1. B
místní knihovnu. 1. A ve čtvrtek 18. května a 1. B o týden později, 25. května. Paní
knihovnice Radka Zelenková připravila pro malé čtenáře pěkný program o jaru, četla jim
knížku o špačkovi Kamilovi a vyzkoušela děti, jestli poznají zástupce ptačí říše, které jim
promítala. Na závěr si děti ještě poslechly příběh o záchraně nalezené veverky. Doufáme, že z
našich prvňáčků budou častí návštěvníci choltické knihovny.
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Okresní finále v softballu v Pardubicích - čtvrtek 18. 5. 2017. Po marathónu 10 utkání
jsme obsadili poslední – páté místo. Systém turnaje byl proti minulým letům upraven, takže se
zápasy nedohrávaly a výsledky většinou platily po třetí směně. Naši školu vzorně
reprezentovali tito hráči: Tomáš Bulavčák, Matěj Kubín, Petr Kroužel, Šimon Hrdý, David
Kuchařík, Jakub Homola, Jan Piskač, Filip Šanda a Jan Popovič.

Výlet 3. tříd do ZOO ve Dvoře Králové - V úterý 23. 5. 2017, se vydali výletníci a
výletnice z 3. A a 3. B na cestu do ZOO ve Dvoře Králové.

Právo pro každý den - Stalo se již tradicí, že se naši žáci každoročně
účastní soutěže v oblasti právních vědomostí a nejinak tomu bylo i letos.
Školní kolo této soutěže proběhlo v pondělí 24. 4. 2017 za účasti žáků 8. a 9.
třídy naší školy. Následoval již 13. ročník oblastního kola této soutěže.
Soutěžní klání proběhlo v Občanské záložně v Přelouči 12. 5. 2017 za účasti
7 družstev škol z nejbližšího okolí. Družstvo žáků 9. třídy (složení:
Dvořáková, Kuchařík, Homola, Kavková) se umístilo na krásném, leč
nepopulárním 4. místě. Žáci 8. třídy (složení: Dvořák, Hrdý, Jirásek,
Karabcová) překvapili a patřilo jim místo 1., nejvyšší.

Letošní soutěžní klání vyvrcholilo i tentokrát krajským kolem, které se odehrálo 24. 5. 2017 v
krásných prostorách Městského muzea v Chrudimi. Naši školu reprezentovalo vítězné
družstvo žáků 8. třídy. Ani tentokrát se žáci nenechali zahanbit. Ve velké konkurenci
soutěžních družstev nejen ze základních škol, ale už také z žáků nižšího stupně gymnázií nám
patřila šťastná 7.

Turnaj našich žáků a žákyň ve vybíjené - Ve čtvrtek 25. května jsme uspořádali školní
turnaj ve vybíjené smíšených družstev. Vedlo nás k tomu to, že vybíjená je otevřená pro co
největší počet chlapců a dívek naší školy. Naše kluky a děvčata to prostě baví :-). Dále jsme si
chtěli připomenout atmosféru z minulého turnaje.
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Výlet 1. A na zámek Potštejn - dne 30. 5. 2017

Literární a výtvarná soutěž „Evropa ve škole“ - Přimět dnešní generaci žáků číst poezii je
opravdu oříšek. A což teprve nějakou báseň sami napsat! Ale když se chce, všechno jde.
Důkazem toho je 3. místo v krajském kole literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole,
které obsadil náš žák Ladislav Spálenský z 8. A.
ČERVEN
Bubnování v kruhu - Super, sranda, hustý, síla, nadšení, zážitek, zábava - těmito slovy
hodnotili žáci bubenický program, který proběhl na naší škole ve čtvrtek 1. 6. a v pátek 2. 6.
Děti tak dostaly malý dárek ke Dni dětí a opravdu si ho užily.

Dětský den – čtvrtek 1. 6. 2017 - Krásné počasí, spousta smíchu a radosti. To byl letošní
Dětský den na našem 1. stupni. Nápadité kresby zdobily chodníky před školou a děti si
sdělovaly dojmy z netradičních devíti soutěží, které pro ně byly připraveny na fotbalovém
hřišti. Ve třídách své vyhrané žetony děti vyměnily za barevné hrnečky, míčky a prstové
maňásky. Také paní kuchařky přispěly výborným obědem. Děkujeme také SRPŠ za finanční
podporu celé akce.

6. 6. 2017 – Výlet 5. A a 5. B: zábavní park Bongo, Brno
Pasování na čtenáře - Tradice oslavit umění čtenářských dovedností letos čekala v úterý 6.
června na žáky 1. A a 1. B na Malém zámku. Sešli jsme se v hojném počtu za účastí rodičů i
prarodičů. Byli jsme mile překvapeni malou divadelní scénkou, kterou připravila Radka
Zelenková s dětmi z Trilobitu.
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Školní olympiáda 1. stupeň - Dne 12.6. se všichni žáci 1.- 4. ročníku zúčastnili školní
olympiády. Tato akce se konala pod záštitou Městyse Choltic, velmi tedy děkujeme za
finanční příspěvek, který byl použit na odměny. Žáci za krásného slunečného dne soutěžili v
těchto disciplínách: vytrvalostní běh, běh na 60 m, hod kriketovým míčkem, hod
medicinbalem, skok do dálky, skok z místa. Výsledky se vyhodnocovaly v rámci jednotlivých
tříd a v rozdělení na dívky a chlapce.

Vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 15. 6., přičemž krásné medaile za 1.- 3. místa a
gratulace k umístění dětem rozdával pan starosta Městyse Choltic, Tomáš Bolek. Celkem bylo
rozdáno 72 medailí a 72 diplomů, které udělaly radost našim vítězům. Moc se všichni těšíme
na další školní olympiádu, kde budou děti opět „bojovat“ o místa na stupni vítězů.

13. 6. 2017 – Výlet 6. A: lom Velká Amerika, hrad Karlštejn, Koněpruské jeskyně
Bezpečnostní a zabezpečovací složky ČR, POKOS Ve středu 14. června jsme měli ve
škole hned dvě akce, které ukázaly naši součinnost s bezpečnostními a zabezpečovacími
složkami České republiky. Ráno u nás ve škole hořelo a přijeli hasiči a v součinnosti několika
jednotek požární ochrany byl likvidován požár ve druhém patře školy. Simulace byla i se žáky
a paní učitelkou, které měli hasiči za úkol dostat z dosahu požáru. Plán taktického cvičení
jednotek z okolí Choltic se vydařil a evakuace žáků proběhla v rychlosti a organizovaně. Vše
jsme zdokumentovali.

Druhou akcí, která potom navazovala, byla předváděcí akce vojáků 43. výsadkového praporu
Chrudim. Vojáci vytvořili stanoviště, které si po skupinách žáci prohlíželi a mohli si i osahat
jednotlivé zbraně a výzbroj. Největší úspěch mělo vozidlo Kajman v plné zbroji, které bylo
žáky stále obsypáno. Na závěr nám vojáci předvedli i bojovou ukázku, která se setkala s
velkým ohlasem.
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Projekt: Cestou pohádkových hrdinů - V pátek 16. 6. prošly děti z 1. - 5. ročníku
pohádkovým projektem v tzv. pohádkových dílnách. Třída mohla celkem splnit až 80 úkolů v
tzv. aktivitách na lavicích, body – pecky se sčítaly třídě jako celku.

Ozdravný pobyt 2. A, 2. B, 4. A - V pondělí 19. 6. byl zahájen ozdravný pobyt druhých tříd
a čtvrté třídy v Bartošovicích v Orlických horách.

Kino Heřmanův Městec – 28. 6. – pro žáky 2. stupně, 29. 6. pro žáky 1. stupně.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Děti opět v tomto roce navštěvují 4 oddělení. V každém oddělení mají děti možnost aktivního
odpočinku. Mohou hrát různé stolní hry, postavit si stavby z dřevěných kostek, nebo ze
stavebnic Cheva a Seva. Při výtvarných činnostech malují pastelkami, vodovými a
temperovými barvami. Sportovní vyžití jim umožňuje pobyt na školním dvoře. Chodíme také
na vycházky do obory. V zimě a za špatného počasí navštěvujeme tělocvičnu. V jednotlivých
odděleních tvoříme různé výrobky, přáníčka a dárky.

Družinový výlet – Muzeum lidových staveb v Kouřimi - Ve čtvrtek 13. dubna jsme
nasedli do autobusu, který nás odvezl do Kouřimi. Měli jsme dva cíle. Prvním cílem bylo
projití naučné stezky - Stará Kouřim, naším druhým cílem byl skanzen.
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Školní dvůr - Všem se nám letošní průběh zimy líbil. Tolik sněhu dlouho nebylo a dokonce
jsme si užili i veliké mrazy. Netrpělivě jsme už očekávali nástup jara. Na dvorek jsme koupili
nové hokejky na florbal a fotbalistům nové sítě do branek. Školní dvůr navštěvujeme denně.
Při pěkném počasí se chystáme i na vycházky do choltické obory.

Březen – měsíc knihy ve školní družině - Celý měsíc jsme si povídali o knihách. Každý si
přinesl svoji oblíbenou knihu a všem nám vyprávěl její obsah. Potom podle svojí knihy každý
namaloval obrázek. U krokodýla jsme si nakonec připravili malou výstavku knih a obrázků.
Součástí byla i návštěva knihovny, kde jsme měli domluvený program. Paní knihovnice
Radka nám připravila lekci čtenářské gramotnosti, podle knihy Pavla Brycze –Dětský
zvěřinec. Všichni plnili zadané úkoly s nadšením a velkým zájmem. Na konci nás čekala
sladká odměna. Návštěva se nám moc líbila a určitě se do knihovny vypravíme znovu.

Družinový kalendář - Letošní školní rok tvořila družina společně „Kalendář svýma očima“.
Děti si se svojí vychovatelkou zvolily měsíc v kalendáři. Vše ostatní už záleželo na jejich
fantazii, představivosti a nápadech. Při tvoření mohly použít různé výtvarné techniky,
materiály a pomůcky.

Z ČINNOSTI KROUŽKŮ
Okresní kolo soutěže o ZST - Dne 28. 5. 2017 se členové mysliveckého kroužku zúčastnili
okresní soutěže o ZST. I přesto, že s námi nemohl jet náš kamarád a milovník přírody, který v
loňském roce postoupil na celostátní kolo o ZST, se naši žáci choltické školy umístili na
krásných místech. Zásluhou nejmladšího člena soutěže Karolínky Kubelkové jsme získali
krásné 3. místo v mladší kategorii od první do páté třídy. Členové mysliveckého kroužku
soutěžili z vědomostí, kynologie, botaniky, poznávaní zvěře, naučné stezky kde musely děti
poznávat rostliny a byliny, a projít závěrečným vědomostním testem z historie, zdravovědy,
kynologie, popisu zvěře a krmných zařízení.
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Sportovní hry - Tak jako vloni a předloni, i letos měli žáci 1. – 4. ročníku možnost
navštěvovat kroužek „Sportovní hry“. Letos tuto nabídku využilo v 1. pololetí 17 chlapců a
děvčat a ve 2. pololetí 18. Od října do května jsme pak společně každou středu trávili 1
hodinu většinou v malé tělocvičně. Během roku jsme vystřídali všechny možné pohybové
aktivity: honičky, hru „Na třetího“, hru „Na lišky a zajíce“, hru „Na jelena“, šplhali jsme,
skákali na švédskou bednu nebo na kozu, cvičili jsme na žebřinách i na kruzích, zdolávali
jsme „opičí dráhy“ a pilovali jsme kotouly. K nejoblíbenějším hrám samozřejmě patřil florbal
a vybíjená. S koncem května končí i Sportovní hry a my už se těšíme na prázdninové
sportování v přírodě :-).

Baltík
Baltík je programovací jazyk určený především k výuce programování na základních
a středních školách, tedy hlavně pro děti a mládež. Na rozdíl od jiných programovacích
jazyků se v nástrojích rodiny Baltík neprogramuje pomocí textových příkazů, ale textové
příkazy jsou nahrazeny ikonkami.
Na naší škole jsme se začali s tímto programem seznamovat v tomto školním roce. V
současnosti máme na kroužku 4 žáky. Scházíme se jednou za 14 dní, vždy na dvě hodiny.
Programovat se učíme na různých hrách, např. tvoříme program na hlídání oveček v ohradě,
vysvobození princezny, připravujeme program na sčítání.

Pohár vědy POLARIS 2017 - I letos se Všeználci zapojili do mezinárodní soutěže Pohár
vědy POLARIS 2017. Mají za sebou 3 kola, kde zkoumali zrcadla, souhvězdí, planety, těžiště,
třídění odpadu, tvořili vozítka poháněná balonkem, chobotničku přítulničku apod. Držte nám
pěsti v posledním kole, kde je hlavní téma počasí a pranostiky. Sledujte a zaznamenávejte s
námi předpovědi a skutečné počasí.
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Keramický kroužek 2016-2017 - Opět začal od října kroužek keramiky. Letos se přihlásilo
41dětí. Děti byly rozděleny do 3 skupin. Celý rok tvořily výrobky, které si potom odnesly
domů. Vyrábíme i dárečky pro budoucí prvňáčky, pro učitele ZUŠ Přelouč a na některé akce,
které pořádá Městys Choltice.
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