
Základní školu Choltice, okres Pardubice navštěvuje v letošním školním roce 290 žáků 
(ve 14 třídách). Jsme příspěvková organizace zřizovaná Městysem Choltice, ale chodí 
k nám i žáci z širokého okolí. Náš školní vzdělávací program nese název Učíme se pro život 
a toto heslo se prolíná celou naší činností.

Do výuky zapojujeme sport (soutěže, kroužky), exkurze (přírodovědné, historické, vědec-
ké, herní), projektové dny (jazykové, pohádkové, prvorepublikové), ale i ozdravné, poznávací 
a sportovní pobyty (včetně každoročního lyžařského výcviku 7. ročníku a zájezdů do ciziny). 
V posledních letech se zapojujeme do různých projektů – spolupráce s Gymnáziem a SOŠ Pře-
louč (návštěva školy, projektová dopoledne), Ovoce a mléko do škol (pro žáky zdarma), Šablony 
I (výjezd žáků a učitelů na vzdělávací kurz do ciziny), Maják (ve škole vzniklo Centrum kolegiální 
podpory a získali jsme Lego roboty, fyzikální stavebnice a měřící soupravy, 3D tiskárnu, multi-
mediální vybavení), MAP (exkurze pro žáky zdarma, beseda o jídle), Technohrátky (Pardubický 
kraj pomáhá žáků základních škol s volbou povolání) a projekt NIDV zaměřený na inkluzi.

Toto vše může probíhat jen díky zaujetí a práci všech zaměstnanců školy. A tak bych jim 
všem velmi ráda poděkovala za neustálou inspiraci, dobrou náladu, znalosti, dovednosti 
a ochotu stále přinášet něco nového. A stejně tak děkuji našim žákům a jejich rodičům, 
kteří pomáhají utvářet naši školu.                                                                                     Mgr. Iva Sedláčková

Naše choltická škola je školou základní. Je na prvním stupni vzdělávacího systému a je 
třeba si uvědomit, že na stupni nejdůležitějším. Budoucí zaměstnanci i manažeři zde zaha-
jují svoje vzdělávání a získávání dovedností, na které pak budou navazovat na středních 
a vysokých školách. 

Je nejvyšším zájmem obce, aby tyto první krůčky na dlouhé cestě za vzděláním byly co nej-
kvalitnější, bezproblémové a úspěšné. Vzdělanost a výkonnost dnešních žáků, našich budou-
cích občanů, ovlivní život a rozvoj naší obce i obcí sousedních.

Dnešním úkolem obce, jako zřizovatele školy, je vytvářet dobré podmínky k tomu, aby se 
žáci a učitelé mohli plně věnovat vzdělávání a výchově a nemuseli řešit takové problémy, jako 
tomu bylo v 60. a 70. letech minulého století, kdy se v Cholticích učilo v několika budovách 
i na směny z důvodu nedostatku učebních prostor. Proto naši občané a vedení obce vyvinuli 
v polovině 80. let nezměrnou vůli a úsilí a postavili svépomocí novou moderní budovu školy. 
Povinností nás, jejich následovníků, je o ni řádně pečovat, neustále ji modernizovat a přizpůso-
bovat dnešním trendům.  

A protože sám člověk je jediný, kdo se svým osudem může pohnout, záleží na každém žá-
kovi, jak přistoupí ke svému vzdělávání. Jak využije nabízených podmínek k získání základních 
znalostí, ale i pracovních návyků a třeba i osobní disciplíny. 

Záleží také na vedení školy a učitelích, aby nedopustili snižování kvality vyučování, záleží 
na rodičích, aby vedli své děti k poctivosti, pracovitosti a disciplíně potřebné pro učení i práci. 

Záleží na vedení obce, jak cítí potřeby své školy a je ochotno je naplňovat.
Naše děti musíme učit umět se přizpůsobovat stále se měnícímu světu, umět se postarat 

o sebe, o své rodiny, ale i o další, kteří budou potřebovat pomoc. 
A také, až přijde čas, umět se postarat o naši obec.
Je jedině správné, když obec a škola mluví stejnou řečí. Jedině s podporou obce a vedení 

školy mohou učitelé každý den svádět boj za udržení vysoké kvality a prestiže Základní školy 
Choltice. Nechť se tento cíl daří naplňovat.

                                                                                                                                       Mgr. Tomáš Bolek, starosta
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Historie školy
První zmínka o škole v Cholticích je 

z roku 1574. Zřejmě šlo o školu pro šlech-

tické děti přímo na zámku. Roku 1776 byla 

v budově zámku zřízena tzv. normální 

škola. V roce 1790 hrabě Thun zakoupil 

pro školu dům, pozdější faru, ve kterém 

se vyučovalo až do roku 1880.  Vzhledem 

k prodloužení školní docházky a zvyšu-

jícímu se počtu žáků byl roku 1878 po-

ložen základní kámen pro stavbu nové 

školní budovy, ve které je dnes umístěn 

úřad městyse. 
Nedostatek tříd a stále se zvyšující 

množství žáků si vyžádaly stavbu další 
budovy na školním dvoře. Učilo se zde od 
roku 1934 a dnes v objektu najdeme pen-
sion pro seniory. V letech 1963–1964 ji na-
vštěvovalo dokonce 361 žáků, kteří se učili 
ve 13 třídách. Vyučování probíhalo částeč-
ně na směny a na několika místech (zámek, 
hostinec, obecní domy). Opět se uvažovalo 
o výstavbě nové školy, realizace se však ne-
ustále odkládala. Až po řadě stížností ně-
kterých společenských organizací a tlaku 
občanů na konci 70. let bylo rozhodnuto, 
že bude v Cholticích postavena nová škola, 
ale svépomocí občanů v „akci Z“. Slavnost-
ní otevření nové školy proběhlo 2. 9. 1985. 
Začalo se zde učit 2. září 1985. Ještě celý 
následující rok probíhalo dokončení traktu 
jídelny, takže celá stavba byla dokončena 
v roce 1986. V roce 1996 byla do budovy 
umístěna i mateřská škola. Ve školním roce 

2010/2011 za plného provozu proběhla vý-
měna oken a zateplení celé budovy spoje-
né s novou fasádou. 

Nyní má základní škola k dispozici 
kromě kmenových učeben 2 tělocvičny, 
klubovnu, školní dílnu, učebnu fyziky, pří-
rodopisu, výtvarné výchovy, počítačovou 
učebnu, jazykovou učebnu, knihovnu a 4 od-
dělení družiny. Většina učeben je vybavena 
dataprojektory nebo interaktivními tabule-
mi, všechny učebny jsou propojeny počíta-
čovou sítí.

1. stupeň
Vzhledem k vyššímu počtu dětí za-

pisujících se do naší školy otevíráme 

v posledních letech dva paralelní roč-

níky. Učebny prvních až čtvrtých roční-

ků se nachází v prvním patře budovy. 

Učebny pátých ročníků jsou umístěné ve 

druhém patře. V jednotlivých třídách vy-

učujeme 17 až 25 žáků. Většina učeben 

je vybavena počítačem a interaktivní ta-

bulí. Vzhledem k probíhající inkluzi po-

máhají v několika třídách pedagogické 

asistentky. 

K vyučování využíváme vzdělávací 
program Učíme se pro život. Velký důraz 
klademe na čtenářskou gramotnost, poro-
zumění čtenému textu, používání mateř-
ského jazyka mluvenou i psanou formou. 
Spolupracujeme s místní knihovnicí, která 
každoročně připravuje pro žáky čtenářské 
programy. S povinnou výukou anglické-
ho jazyka začínáme až ve třetím ročníku.  
Nemalý důraz klademe i na fi nanční a ma-
tematickou gramotnost, žáci se účastní 
různých matematických soutěží. Při výuce 
dopravní výchovy spolupracujeme s Policií 
ČR a Městskou policií Přelouč. 

Jako pedagogičtí pracovníci se dále 
vzděláváme na různých seminářích a kur-
zech. Do výuky zařazujeme nové metody, 
poznatky, využíváme řadu pomůcek pod-



zech. Do výuky zařazujeme nové metody, 
poznatky, využíváme řadu pomůcek pod-
porujících činnostní učení ve všech předmě-
tech, abychom respektovali poznání pro-
střednictvím všech smyslů (matematická 
a jazyková domina, lota, sluchové kostky, 
Orff ovy rytmické nástroje, DiPo, pomůc-
ky vytvořené našimi učitelkami 1. stupně 
apod.

Na naší škole využíváme projektové vy-
učování. Již proběhly projektové dny Ře-
meslo má zlaté dno, Vznik ostrova a života, 
Anglický/Německý/Italský/Francouzský 
den, Živly v nás i okolo nás, Bramborový 
projekt, Cestou pohádkových hrdinů, Škola 
základ života, První republika. Každoroč-
ně probíhá výtvarná soutěž Paleta Slunce, 
chystáme projekt Cesta kolem světa. 

Výuka cizích jazyků
Výuka cizích jazyků na naší škole za-

číná u žáků 3. ročníků. Anglický jazyk 

je však nabízen i žákům 1. a 2. ročníku 

formou jazykového kroužku, kde se žáci 

hravou formou seznamují s jazykem 

a jeho zákonitostmi.

Na druhém stupni vyučujeme dva cizí 
jazyky. Druhý cizí jazyk je nabízen žákům 
8. ročníku v podobě ruského, německého 
či francouzského jazyka.

V rámci výuky jazyků jsou realizovány 
projektové dny, připravované pro I. a II. 
stupeň. Žáci se v nich seznamují s reálie-

mi, tradicemi a zvyklostmi zvolených zemí. 
Proběhl u nás Italský, Německý, Francouz-
ský a Anglický den.

Pravidelně se zúčastňujeme Anglické 
olympiády v rámci okresu Pardubice.  Své 
zástupce škola vysílá i na anglickou soutěž 
Agyslingua na Anglickém gymnáziu v Par-
dubicích.

Pro doplnění a ověření znalostí anglič-
tiny škola využívá nabízená cizojazyčná 
divadelní představení nebo pásma. Anglič-
tina s Nielem rozšiřovala znalosti dětí dva 
roky za sebou. Ve spolupráci s choltickou 
knihovnou a organizací AFS jsme uspořá-
dali setkání s cizinci studujícími v Čechách. 
Žáci si je mohli přečíst jako živé knihy 
a měli možnost vyzkoušet svou schopnost 
komunikace v cizím jazyce.

V souvislosti s výukou cizích jazyků škola 
pořádá zahraniční zájezdy do Anglie nebo 
Francie. Byl také uskutečněn poznávací zá-
jezd do Itálie s výukou italského jazyka. Žáci 
tak mají možnost ověřit si získané znalosti 
v reálném světě.

Pro dospělé nabízíme kurzy němčiny 
a italštiny.
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Sportovní aktivity  
Sportovních akcí se zúčastňujeme 

v rámci olympiád Asociace školních spor-

tovních klubů, která organizuje soutěže 

napříč Pardubickým okresem a krajem. 

Velkých úspěchů dosahuje naše škola ve 

fotbale a fl orbale. 

Největším úspěchem za poslední roky je 
2. místo v celém Pardubickém kraji v rámci 
turnaje McDonald´s Cup, turnaji v malé ko-
pané pro 1.–3. třídy. Ve fl orbalu se naši žáci 
většinou probojují do okresního kola, kde 
mezi větší úspěch patří 2. místo 4 .–5. tříd. 
V rámci soutěží pořádaných mimo AŠSK 
se každoročně účastníme mikulášských 
závodů ve šplhu o tyči pro první stupeň. 
V těchto závodech jsme měli dvě absolutní 
vítězky (vždy cca z 50 děti), a to Elen Dvo-
řákovou (2016) a Terezu Němcovou (2018).

Žáci 7. tříd každoročně absolvují lyžař-
ský výcvik, v posledních letech jezdíme 
do Horních Albeřic. Žáci prvního stupně 
se účastní relaxačně ozdravných pobytů, 
v loňském roce absolvovali i zimní pobyt. 
Nově jsme mezi naše sportovní aktivity 
zařadili šachové turnaje. Sport nás provází 
nejen ve výuce, ale můžeme cvičit i v rámci 
kroužků (sportovní hry, fl orbal, tanec, bad-
minton a samozřejmě šachy). Naše škola 
je zapojena do projektu Sportuj ve škole. 
Díky tomu můžeme některé kroužky nabí-
zet zdarma.

Zájmové kroužky
     Zájmové kroužky navštěvuje ročně 

přibližně 200 žáků. Nabídka zasahuje 

do různých oblastí. Nejvíce navštěvova-

né jsou kroužky sportovní – fl orbal, po-

hybové hry, stolní tenis. Velký zájem je 

o keramický kroužek. Děti si vyrábí 

různé předměty, které si odnáší domů, 

nebo připravují dárky, např. pro mamin-

ky, pro budoucí prvňáčky.

Se zájmem se žáci zapojují do činnosti 
dramatického, matematického, myslivec-
kého, tanečního kroužku, hrají na kytaru, 
navštěvují klub logických her, zpívání, pro 
malé žáky máme angličtinu, pro starší pro-
gramování Baltík. S kroužkem Všeználci se 
členové účastnili soutěže „Pohár vědy Po-
laris“, vyvrcholením celoroční práce dětí 
z mysliveckého kroužku je účast v okres-
ním kole soutěže O zlatou srnčí trofej. Žáci 
z obou kroužků mají pěkná umístění.

V průběhu školního roku pořádáme 
jednorázové akce, soutěže v Piškvorkách, 
Sudoku, Únikovku, sportovní odpoledne, 
soutěž ve zpěvu, zajímavé akce organizuje 
školní družina.

V budově školy se schází také zájemci o 
šachovou hru, máme zde odloučené praco-
viště ZUŠ Přelouč.
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