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Výroční zpráva ZŠ Choltice za školní rok 2010 - 2011  
 
Základní škola Choltice, Lipoltická 245           533 61  
 
 
 
- zřizovatel:                                   městys Choltice 
- tel: 466 972 176,   e-mail : zs.choltice @ volny.cz   
- stupeň organizace:                      úplná základní škola   
- právní subjekt:                            od 1.7. 1994  
- zařazení do sítě škol :                 26.3. 1996  
- počet tříd:                                   10   
- počet žáků ke dni 30.9. 2010 :   225   
- součásti školy:                           školní družina 
                                                     školní jídelna 
- ředitel školy:                              Mgr. Aleš Kalina 
 
 
 
 
 
Školská rada:  
 
Zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb./ školský zákon/  
Složení: za zřizovatele                             - Mgr. Jan Pavlík / předseda/  
                                                                    Mgr. Zuzana Dušková 
              za  pedagogické pracovníky    -   Mgr. Soňa Blažková / místopředseda/ 
                                                                   Mgr. Jitka Danihelková 
             za zákonné zástupce žáků         -   p. Alena Doležalová  
                                                                   p. Pavel Mňuk    
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2/   Vzdělávací program     
                
 
Základní škola  č.j. 16847/ 96-2 
Školní vzdělávací program ZŠ  Choltice „ Učíme se pro život „ v 1.,2.,3., 4.  
                                                                                                         6.,7.,8., 9 třídě. 
 
 
 
 Volitelné předměty nabízené žákům k doplnění učebního plánu. 
 
 
Cvičení z českého jazyka 
Cvičení z matematiky 
Finanční matematika 
Seminář a praktika z fyziky 
Technické činnosti 
Základy řemesel 
Zdravověda 
Historický seminář 
Užité výtvarné činnosti 
Dramatická výchova 
Konverzace v angličtině 
Technická praktika  
Technické kreslení 
Sportovní hry 
Praktika ze zeměpisu 
Informatika  
Pohybová výchova 
  
                



Výroční zpráva ZŠ Choltice za školní rok 2010 -2011 
 

 

4 
 
 

3/ Údaje o pracovnících školy  
 
   
 
 

jméno 
pracovníka 

praxe 
(let) 

zařaze
ní 

dat.nar. dosaž. 
 kvalifikace 

aprobace 

01 Kalina  
Aleš 

nad 32 ředitel 
zš 

 VŠ-PF HK Z-TV 

02 Benešová Ivana do 27 uč.  VŠ-PF HK 1.st. 
03 Blažková Soňa do  23 uč.  VŠ-PF HK D-Pg 
04 
 

Bukáčková 
Monika 

do 15 uč.  VŠ-PF Pha 1.st. 

05 
 

Danihelková 
Jitka 

nad 32 uč.  VŠ-PF HK 1.st. 
 

06 
 

Dvořák 
Vladimír 

do 23 uč.  VŠ Košice,PF 
H.K. 

Z, Pg. 

07 Jozífová Šárka do 1 vych.  SOŠ veter.H.K.  
08 
 

Jozífová Vlasta do 32 z.ř.š.  VŠ-PF HK D-Pg 

09 
 

Lacko 
 Richard 

do 6 uč.  VŠ-PF HK F-ZTsD 

10 Lichnovská 
Vlad. 

do 19 ved.vyc
h. 

 VŠZ Brno ing,Pg 

11 MachováAle do 2 uč.  VŠ – PF ČB Čj-OV 
12 
 

Nevečeřalová  
Eva 

do 12 uč. 
/MD/ 

 VŠ-PF HK ČJ-OV 

13 
 

Ošlejšková 
Hana 

do 23 uč.  VŠ-PF HK Př-Pg 

14 Podvolecká 
Petra 

do 19 uč.  VŠ-PF Brno ČJ-VV 

15 
 

Pražáková 
Romana 

do 2 uč./MD
/ 

 Univ.Pce, 
(PF Brno) 

human.,Pg 

16 
 

Soldánová 
Pavlína 

do 6 uč./MD
/ 

 VŠ-PF Brno 1.st. 

17 Špilínková 
Božena 

do 32 uč.,VP  VŠ-PF HK M-Ch 

18 Vejběrová 
Vlasta 

do 32 uč.  VŠ-PF HK 1.st. 

19 Vyhnálková 
Zuzana 

do 15 uč.  VŠ-PF Ún/L 1.st. 

20 
 

Zálabská 
Dagmar 
 

do 32 uč.  VŠ-PF HK 1.st. 

21 Zářecká 
Markéta 

do 15 vychov.  SEŠ Pce, PF 
Pha 

Pg 
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4/   Údaje o přijímacím řízení    
 
Do první třídy nastoupilo:     19 žáků 
Odklad školní docházky:         5 žáků   
 

 
 
5/   Výsledky vzdělávání žáků    
      

- příloha 
 

 
 

      

22 Augustinová 
Jana 

do 19 vedoucí 
šk.jídel
ny 

 SPŠ potr.  

23 Fofoňková 
Olga 

nad 32 ukliz.  SOU  

24 
 
 

Frýdová 
Jindřiška 

do 15 ekonom
. 

 SEŠ  

25 
 

Husáková 
Marie 

nad 32 ukliz.  SOU  

26 Kuchaříková 
Hana 

do 19 pom.ku
ch. 

 SOU oděv.Pce  

27 
 

Mikulášiková 
Zdeňka 

nad 32 ukliz.  SOU  

28 
 

Říha Pavel 
 

nad 32 školník  SOU  

29 
 

Svobodová 
Václava 

do 32 ved.kuc
h. 

 OU  

30 
 

Škoudlínová 
Lenka 

do 9 kuchařk
a 

 SOU  
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6/   Prevence sociálně –patologických jevů 
 
Realizace Minimálního preventivního programu ve šk.roce 2010-2011 
 
 Preventivní práce na naší škole  se odvíjí od Metodického pokynu MŠMT 
k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí,žáků a studentů ve 
školách a školských zařízení.....ze dne 16. října 2007. 
 Preventivní práce zabývající se protidrogovou činností na naší škole se 
zaměřuje na rodiče a rodinu, poukazuje na kladné a pozitivní vzory, odmítá 
násilí mezi žáky a podporuje zdravý životní styl. 
 Naše škola: 
− informuje rodiče o svých záměrech a výsledcích (třídní schůzky) 
− je ve spojení s pedagogickou poradnou v Pardubicích 
− snaží se o svou propagaci v místě (vývěska u úřadu městyse) 
− informace na internetových stránkách školy 
− snaží se vytvářet podmínky pro zájmovou činnost (zájmové kroužky) 
− vytváří podmínky k aktivitám žákům(soutěže, výzdoba školních prostor) 
− podporuje účast žáků při reprezentaci školy 
− snaží se aplikovat formy zdravého životního stylu. 
 
Přednášky a besedy: 
 
1. Návštěva DROP-IN centra v Praze – prosinec 2010 - 9. tř. 
 
2. Přednáška Láska ano,děti ještě ne-sex.výchova - 14.12. 2010 - 8.a 9. třídy 
           MUDr.Kovář-CAT Ostrava,uskutečněno v KD Hronovická-Pce 
 
3. Besedy s Městskou policií  Přelouč - 1.- 9.tř.- proběhly dle rozpisu  
 
4. Beseda s lektorkou společnosti Procter-Gamble - Čas proměn -sex.vých.-          
pro žákyně  6. tříd y – 27.5.2011   

                                                                                                     
5. Žáci  9. třídy se zúčastnili soutěže“ Právo na každý den.“Okrskové kolo v 
Přelouči vyhráli , postoupili do krajského kola v Hlinsku kde skončili 6. 

 
6. Naše škola byla zaregistrována do projektu „Drogy trochu jinak“ – 
interaktivní výukový program (Česká asociace školních metodiků prevence, 
registrační kod do projektu je : prev11ence). 
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7/  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 Další vzdělávání pracovníků školy vychází z celoročního plánu, je důležitou 
složkou při  zkvalitňování výchovně vzdělávací práce  školy. 
Průběžně bylo využíváno nabídek vzdělávacích institucí NIDV, CCV Jezerka, 
CCV Pardubického kraje, nakladatelství FRAUS, společnosti Microsoft atd. 
 
Individuální p řehled: 
 
Mgr. Špilínková: 
21.9.2010    Krajská konference prevence rizikového chování      CCV Pce. kr.   
7.12.2010    Prevence HIV/AIDS                                        Kalokagathie Praha   
10.1.2011    Finanční gramotnost v kostce                                      NIDV  
22.2.2011    Rozumíme penězům / finanční gramotnost/        AISIS Kladno  
24.3.2011    Finance a já   /finanční gramotnost /                            NIDV   
23.3.2011    školení v programu Bakalář                                    p. Geřábek     
24.a26.5.2011  PC- práce s fotografií 
 
Mgr. Jozífová  : 
Březen-duben 2011     - prezentace 

-zpracování foto 
- Excel                                                    Microsoft  

24.a 26.5.2011               PC – práce s fotografií    
 
Mgr. Kalina                 
Říjen –duben 2011 -  personalistika / projekt EU /                        NIDV   
 
Mgr. Blažková 
3.- 4.11. 2010        -podpora výuky cizího jazyka na ZŠ-/ angličtina/  IDZ Brno  
24.11.2010            - FRAUS- práce s interaktivní tabulí    
2.12. 2010             - testování anglického jazyka-projekt pardubického kraje  
Březen 2011          - PC- prezentace                                              Microsoft   
23.3.2011               školení v programu Bakalář  
17.5.a 7.6.2011      Story teling – práce s textem v angličtině      
24.a 26.5.2011       PC- práce s foto   
 
 
Mgr. Vejběrová 
24.a 26.5.                PC – práce s fotografií  
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Ing. Lichnovská      
19.10. 2010          Korálky pro radost – školení pro práci v ŠD              NIDV  
19.-20.11.2010    Celostátní konference vychovatelek ŠD              H. Králové    
22.11.2010           Respektovat a být respektován                                     NIDV   
 
M. Zářecká          
Říjen –listopad  2010   kurz keramiky   3x                             CCV Pce kraje   
10.12. 2010                  Smaltování , kurz keramiky                                    „ 
Březen 2011                Technika RAKŮ  - keramika                                 „ 
Duben 2011                 Smaltování, kurz keramiky                                   „   
13.4.  2011                   Asistent pedagoga- rozhovor s rodiči postiženého dítěte  
Květen 2011                 PC- kurz práce s fotografií    
 
Mgr. Machová            
 2.12.2010                 FRAUS – práce s interaktivní učebnicí 
24.a 26.5.                  PC- práce s fotografií 
Květen                      Dokončení studia PF České Budějovice státní zkouškou,  
                                  získání titulu Mgr.  
 
Mgr. Bukáčková       
Listopad 2010           Práce s interaktivní tabulí v 1.třídě                   H. Králové 
23.března 2011         Dramatická výchova                                           NIDV    
Květen 2011             PC- práce s fotografií 
 
 
Ing. Dvořák 
29.9.2010    osvědčení k výuce CLIL metodou na 2.stupni ZŠ 
 
 
Mgr. Podvolecká 
2.12.2010                  FRAUS   -    práce s interaktivní učebnicí     
Duben 2011              FRAUS   -    E-learning   - práce s interaktivní tabulí  
18.5. 2011                 Ekoatelier  
24.a 26.5.2011           PC – práce s interaktivní tabulí    
 
 
J.Augustinová   
8.3.2011                školení pro vedoucí školních jídelen 
23.3. 2011             školení obsluhy konvektomatu /p. Škoudlínová, Svobodová/  
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 Finanční výdaje na semináře a školení  . 
 
THP: 
- mzdové předpisy,platy                        1.000,--  
- šk.jídelny                                                 400,-- 
- Bakalář /šk.matrika/                           1.600,-- 
 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
-  finanční gramotnost                              960,--    
- pro ŠD                                                   3.900,-- 
- výtvarná výchova                                 1.800,--    
- keramika                                               4.400,-- 
- AJ                                                           3.750,- 
- dramat.výchova                                       510,-- 
 
 
CELKEM                                              18.320,-- Kč 
 
 
 
8/  Kontrolní činnost  
   
22. a 26.11.2010     Okresní správa sociálního zabezpečení 
                                Závěr kontroly: nebylo uloženo žádné nápravné opatření  
 
8.12. 2010              Proběhla kontrola hospodaření školy s prostředky  
                               poskytovanými zřizovatelem, kontrolu provedla finanční  
                               komise městyse Choltice. 
                               Závěry: drobné nedostatky –vyplnění cestovního dokladu 
                                                                            
                                                                           - konkretizovat doklad vstupného 
                                                                           - konkretizovat výdajový doklad  
 
5.4. 2011              KHS Pardubice provedla kontrolu ve školní jídelně. 
                             Závěry:  bez závad   
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Hospitační činnost:  
 
 Bylo provedeno 12 hospitací. 
Hospitace prováděli dle celoročního plánu ředitel školy Mgr. Kalina a 
zástupkyně ředitele školy Mgr. Jozífová 

1. stupeň  byl hospitován vedoucí učitelkou Mgr Vejběrovou.  
Naplánovaný počet hospitací nebyl dodržen, ve škole probíhaly celý školní rok 
stavební práce a organizace vyučování byla značně narušována. 
Každá provedená hospitace byla s vyučujícím osobně  projednána, protokoly 
byly uloženy u ředitele školy. 
 
Poznatky z hospitací: 
 
1. stupeň: - hospitované hodiny hodnoceny kladně,byly střídány formy práce, 

žáci aktivní, chtěli odpovídat i za cenu omylu, do výuky postupně 
zapojována práce s interaktivní tabulí, byla věnována pozornost slabším 
žákům, jejich výsledky byly hospitující učitelkou konzultovány. 

 
2. stupeň: - s přibývající věkem aktivita žáků při vyučování klesá, u některých             

až po demonstraci odporu, doporučeno větší zapojení těchto žáků do výuky 
návodnými otázkami, speciálními úkoly, větší motivací.  
Klasifikaci žáků je třeba zdůvodňovat. Pro objektivní klasifikaci je třeba mít 
dostatek podkladů. 
Ve třídě je třeba pracovat se všemi žáky, nikoliv pouze s lepšími, kde je 
práce snazší. 
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9/  Údaje o hospodaření školy 
 
 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu (v tis. Kč) – r. 2010 
 
 
Příjmy  c e l k e m                         8.897. 
       
1.   Dotace platy, odvody,ONIV   8.744. 
1) Dotace účelová-platy                  123. 
2) Dotace účelová – 1.tř.                   15. 
3) Dotace účelová-komp.pom.         15. 
                                                         
 
Výdaje  c e l k e m                        8.897. 
 
platy                                               6.426.  
odvody                                           2.291.  
učebnice,pomůcky                             43. 
školení,cestovné                                 26. 
zák.poj.,plavání, DNP                        81. 
1.tř.                                                     15. 
kompenz.pomůcka                             15.  
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Finanční prostředky zřizovatel,ostatní  (v tis.Kč) – r. 2010 
 

 
Příjmy  c e l k e m                                                2.951. 
 
1.   Dotace    provozní                                            2.130. 
2.   Ost.výnosy (úroky,poškoz.majetek,dary)             71. 
4.   HČ ŠJ, ŠD                                                           750. 
 
                                                                                            
 
Výdaje  c e l k e m                                                2.948.                                          
                                                    10 
 
 
Materiál ZŠ,ŠD,ŠJ                                                 1.307. 
Energie,voda                                                          1.247. 
Opravy                                                                        58. 
Režie ( telef.,cest.,pošt,.popl.,….)                            287. 
DPP                                                                              4. 
Odpisy                                                                        45.  
 
 
Výsledek hospodaření     HČ                         +3.tis.Kč 
======================================== 
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Doplňková činnost r. 2010 
 
 
Kroužky:                                              Pronájem:                                ŠJ 
(obědy): 
 
Příjem                    116.                               100.                                         116. 
Výdaje                                                   
Materiál                      8.                                 -                                               50.                           
Mzdy,odvody           63.                                 63.                                            38.                         
Režie                        32.                                 47.                                            28.   .                              
/energie,služby…/ 
 
Celkem                   +13                                -10                                             0 
 
 
Výsledek hospodaření DČ                         +3 tis. Kč   
====================================== 
 
 
 
Významnější výdaje r. 2010, např.: 

oprava sporáku                          10 tis. 
schůdky na úklid                         5 tis. 
kopírka  /2.stup./                       23 tis.  
kopírka /ŠD/                           12 tis. 
oprava WC                               13 tis. 
chladnička,vysavače, 

     sušič rukou                          20 tis.  
houpačka,lavička ŠD               20 tis. 
žákovské lavice a židle         115 tis. 
sestavy PC                               85 tis. 
čist.prostředky                         45.tis. 

/od září stavební práce/  
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10/  Rozvojové a mezinárodní programy 
 

Naše základní škola  se zapojila do projektu EU peníze školám. Cílem je 
zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve 
využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon  jsme sestavili 
projektovou žádost.  Dne 4.4. 2011 byla naše projektová žádost rozhodnutím  
MŠMT schválena  a získali jsme dotaci   1 235 192,— Kč. 

Východiskem pro stanovení cílů naší školy bylo vlastní hodnocení školy, SWOT 
analýza a stanovení priorit realizovaných v rámci projektu. Cílem projektu, který 
jsme pro naší školu pojmenovali Učíme se pro život, je zvýšit kvalitu 
základního vzdělávání, a to podpořením těch oblastí a okruhů vzdělávání, kde 
naše škola může vložené finanční prostředky i lidské zdroje maximálně využít. 
Jde zejména o následující aktivity:  

• Podpora jazykového vzdělávání, 
• Podpora výuky dějepisu, 
• Podpora výuky předmětu Výchova ke zdraví, 
• Podpora výuky českého jazyka, 
• Podpora výuky přírodopisu, 
• Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a českého jazyka žáků 1. stupně, 
• Podpora výuky zeměpisu, 
• Podpora výuky finanční matematiky. 

Výše uvedené oblasti budeme podporovat formami inovace výuky. 
Zjednodušeně řečeno se inovacemi rozumí vytvoření sad nových vyučovacích 
materiálů pro dané oblasti s využitím tolik potřebných moderních didaktických 
pomůcek. Ty budou pro realizaci nakoupeny a prakticky využívány ve výuce. 

Do realizace výukové části projektu je v naší škole zapojeno 10 pedagogů, z 
toho 2 pedagogové na I. stupni a 8 pedagogů na II. stupni. Technicko-
administrativní zvládnutí celého projektu mají na starosti 3 zaměstnanci školy. 
Jedná se o Mgr. Vlastu Jozífovou (metodická část), Mgr. Richarda Lacka 
(technická část) a pí. Jindřišku Frýdovou (ekonomicko-hospodářská část). 

Vlastní realizace projektu začne 1.9.2011 
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11/  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního       
       vzdělávání   
 
Pro občany Choltic a okolí pořádala škola kurz práce s pedigem.   
Vedoucí kurzu byly Mgr. Jozífová , zúčastnilo se 7 osob 
P. Zářecká pořádala kurz keramiky, kterého se zúčastnilo 6 osob. 
 
 
12/  Předložené projekty  financované z jiných zdrojů. 
        
        Nebyl předložen 
 
 
13/   Hodnocení výchovného poradenství . 
 
V tomto školním roce spolupracovaly v oblasti vých.poradenství na naší škole: 
Mgr.Božena Špilínková-výchovná poradkyně    
Mgr. Ivana Benešová – dyslektická asistentka na 1. stupni 
Markéta Zářecká - asistent pedagog u žákyně 8. ročníku 
 
Do školy dojížděla jedenkrát za měsíc PhDr.Barešová , zastávala funkci 
školního psychologa , je pracovnicí PPP v Pardubicích.  
Mgr.Božena Špilínková zastávala funkci protidrogového preventisty. 
 
Hodnocení práce dyslektických   asistentek a integrovaní žáci 
 
Ve školním roce 2010-2011  bylo zařazeno do integrace 7 žáků 1. stupně a 9 
žáků 2. stupně, celkem 16 žáků. Jedna žákyně 8. ročníku pracuje s pomocí 
asistenta-pedagoga. Integrace této žákyně je zajištěna s SPC Svítání.  . Dle 
paragrafu 18 byli zařazeni 2 žáci, kteří se vzdělávají dle individuálních 
vzdělávacích plánů, od 2.pol. šk. roku 3 žáci . 
Na 1. stupni probíhala  korekce SPU 1 x  týdně. Dyslektická asistentka měla na 
starost 1, ve 2.pol. 2 žáky . Asistentka používala při nápravě poruch učení 
metody auditivní diferenciace,vizuální diferenciace,sluchové analýzy a 
syntézy,stranové a prostorové diferenciace. Ve škole jsou k dispozici speciální 
texty,čtenářské tabulky,bzučáky.skládanky,puzzle,kostky. 
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Všem integrovaným žákům byla věnována individuální péče ve všech 
vyučovacích hodinách.V průběhu roku se počet integrovaných žáků měnil. 
 
Do PPP v Pardubicích bylo zasláno 21 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 vždy jedenkrát měsíčně  navštívit a konzultovat své 
problémy se školní psycholožkou  PhDr. Barešovou (zaměstnanec ped.-
psychologické poradny v Pardubicích). Konzultace byly konány v tyto dny : 
12.10., 9.11., 14.12.2010, 25.1., 8.2., 1.3., 12.4., 10.5., 21.6.2011. 
 
 
Spolupráce s odborem sociálně právní ochrany dětí 
 
Ve školním roce jsme požádali o spolupráci sociální kurátorku  z OSPOD 
Pardubice , ohledně chování a rodinného prostředí 4 žáků. 
 
Volba povolání 
 
Žáci 9.ročníku byli průběžně seznamováni s možnostmi výběru povolání 
prostřednictvím propagačních materiálů,internetových stránek,nástěnek.Všem  
byly poskytnuty informace v knížce s přehledem škol a učilišť.Vycházející žáci 
byli seznámeni s průběhem přijímacího řízení a  vypracování výstupního 
hodnocení žáka a přiložení k přihlášce. 
V listopadu 2010 navštívili žáci 8. a 9. tříd  burzu Schola Bohemia 
v Pardubicích.Zde žáci získali podrobné informace z oblasti středního školství. 
V září  navštívili žáci 9.ročníku  SOU technické v Přelouči. 
Dne 21.10. a 11.11. se zúčastnili 4 a 2  chlapci soutěže zručnosti a dovednosti ve 
SOU technickém v Přelouči. 
V lednu mohli žáci navštívit Dny otevřených dveří určitých škol, které  je 
zajímaly.    
Dne 24.1.2011 žáci 9.třídy navštívili Úřad práce v Pardubicích. S pracovnicemi 
konzultovali své možnosti a schopnosti ke studiu. 
Letos bylo možné podat na SŠ až 3 přihlášky. Ty  byly vyplněny na počítači, 
rodiče potvrdili podpisem  a sami si zajistili doručení na příslušné SŠ do 
15.3.2011 . Rodičům žáků byly vydány zápisové lístky. 
V průběhu roku se žáci individuálně domlouvali s výchovnou poradkyní. Otázky 
volby povolání byly řazeny do hodin rodinné výchovy v 8. a 9. ročníku. 
Předběžně byl zjišťován zájem žáků 8. tříd o povolání. 
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Přihlášky si podávalo na SŠ  a SOU 20 žáků, 3 žáci  na víceleté gymnázium. 
Všichni žáci byli přijati. Školu opouští k 30.6. 2011 23 žáků, z toho 1 žák  z 7. 
třídy, 1 žák z 8. třídy a 3 žáci  z 5.třídy. 
 
V rámci volby povolání proběhly exkurze : 
Pro 9.třídu - návštěva SOU v Přelouči  
                                 Paramo Pardubice 
                                 Elektrárna Chvaletice 
Pro 8.třídy - návštěva výrobního družstva Cyklos Choltice 
                                  
 
Výchovná poradkyně se zúčastnila v září 2010 Krajské konference prevence 
 
                                                                                Mgr. Božena Špilínková 
 
 
 
14/    Environmentální výchova  

Výchova k ochraně životního prostředí byla uskutečňována ve všech 
vyučovacích předmětech (přírodopis, přírodověda, vlastivěda, zeměpis, chemie, 
výchova ke zdraví, občanská výchova). 

V rámci výuky přírodovědy, přírodopisu a volitelných předmětů byly 
integrovány poznatky a přístupy k poznávání přírody a vztahů člověka, na 
zajištění uvedeného úkolu se podíleli i vyučující všech dalších předmětů a 
navazovala na ně i činnost školní družiny.  

Propagovali jsme vytváření kladných vztahů k přírodě, životnímu prostředí 
člověka (nástěnka, výstavky, soutěže) a lidí navzájem. 

Účastnili jsme se aktivit mimo budovu školy (např. návštěva zemědělské 
výstavy ve Svinčanech, exkurze po zámecké oboře apod.). 

Jednorázové akce, které se uskutečnily byly: Den Země – úklid v oboře, Světový 
den životního prostředí – nástěnky, besedy o nutnosti trvale udržitelného 
rozvoje, Den vody, vytvoření plakátů o léčivých bylinách, exkurze po oboře 
zaměřená na chráněné a ohrožené živočichy, sběr odpadních surovin a 
elektroodpadu pro školu a pro veřejnost, zapojení do projektu Ekopolis, aktivity 
podporujících kladný vztah ke svému zdraví u každého žáka, kanisterapie a 
felinoterapie a projektový den zaměřený na život tělesně postižených lidí. 
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Dlouhodobé akce, které proběhly na naší škole v uplynulém roce: 

 separace odpadů – třídění plastů do pytlů na chodbách 

sběr léčivých rostlin, žaludů, kaštanů  

sběr starého papíru – ve spolupráci se SRPŠ 

šetření energií a materiály (odevzdávání popsaných sešitů  

do sběru, šetření místem v sešitech, dopisování sešitů 

do konce, neničení obalů atd.).  

sběr elektroodpadu  

 

Spolupracovali jsme s dalšími organizacemi:  

myslivecké sdružení – sběr kaštanů a žaludů, beseda  

obec - sběrné pytle na odpad 

Dům dětí a mládeže Delta Pardubice – metodická pomoc 

Ekocentrum Paleta Pardubice – organizace seminářů, pomůcky,  

programy  

Východočeské muzeum Pardubice – návštěva výstav, metodická pomoc 

návštěva včelařského muzea 

zapojení do projektu Ekopolis – tvorba urbanistických celků formou hry 

canisterapie a felinoterapie – přednáška s ukázkou výcviku 

Poliklinika Přelouč – ukázka sanitky, pomoc při přípravě na zdravotnickou 
soutěž 

Spolupracovali jsme i s dalšími školami – vyměňovali jsme si zkušenosti a 
nápady na seminářích EVVO i mimo ně. 



Výroční zpráva ZŠ Choltice za školní rok 2010 -2011 
 

 

19 
Průběžně a podle potřeby jsme se podíleli na úpravě okolí školy: pečovali jsme 
o zeleň v okolí školy (zalévání, pletí) i o zeleň v budově školy a ve třídách, v 
rámci oslav Dne Země jsme sbírali klestí v oboře. 

Evidovali jsme literaturu, odborné a metodické příručky, pomůcky, využívali 
jsme didaktickou a informační techniku (včetně internetu) – v učebně, kabinetu 
přírodopisu a v učebně PC. Nakupovali a tvořili jsme pomůcky směřující 
k usnadnění učení žáků a k propagaci tématických celků. Aktivně se zúčastnili i 
sami žáci, kteří vytvářeli plakáty. 

Zvyšovali jsme odbornou a metodickou připravenost všech učitelů a 
vychovatelů ŠD. 

Účastnili jsme se různých soutěží (přírodovědné poznávací, zeměpisné, 
zdravověda atd.). 

Naše škola byla a je dlouhodobým členem sdružení škol podporujících 
ekologickou výchovu M.R.K.E.V.  

Probíhala a nadále probíhá příprava materiálů souvisejících se získáním 
finančních prostředků z Evropské unie . 

                                                                                Mgr. Hana Ošlejšková  

 

 
 15/  Vybavení školy výpočetní technikou                      
 
Vybavenost naší školy výpočetní technikou je na dobré úrovni, a to jak pro 
žákovskou práci, tak pro práci učitelů. V tomto roce bylo zakoupeno několik 
notebooků pro učitele a dále byla dovybavena učebna zeměpisu stolním 
počítačem.   

V závěru školního roku byla pořízena barevná laserová tiskárna značky 
Canon, s možností barevného kopírování a skenování. Tato tiskárna nahrazuje 
poruchovou barevnou laserovou tiskárnu značky Minolta, vyřazenou v minulém 
roce.    
Nosným předmětem pro setkávání žáků s výpočetní technikou je předmět 
Informatika (výuka počítačové gramotnosti, textového editoru, tabulkového 
procesoru, prezentačních programů), neméně důležité je využití pro výuku 
jazyků pomocí počítačových výukových programů. Výukové programy jsou 
využívány též v dalších předmětech, a to na obou stupních. Zejména nacházejí 
využití pro tvorbu žákovských prací (referátů a prezentací), ale i pro práci 
s výukovými programy. Nosnými výukovými programy jsou např.: Didakta, 
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Language Teacher, Všeználek to ví, atd. V 9. ročníku byly (spíše 
experimentálně) ve volitelném předmětu Informatika vyučovány základy tvorby 
webovských stránek a HTML.  

Velice zásadní při žákovské práci s počítačem ve škole je zamezení 
přístupu k internetovým stránkám s nevhodným obsahem. Dosud tento problém 
nebyl v podmínkách naší školy softwarově řešen. V druhém pololetí však byl na 
školní server nainstalován program, který by neměl umožnit přístup žáků na 
pornografické a jiné stránky s nevhodným sexuálním obsahem.   

Do výuky byla též již plně zapojena učebna s interaktivní tabulí, do 
budoucna se předpokládá vybavení dalších učeben v rámci získání evropských 
peněz.  

Možnost využití výpočetní techniky se nabízí též pro zájmovou činnost. 
Jedná se o zájmové kroužky pro děti i dospělé, které však tento rok neproběhly 
pro malý zájem.  
 
 Rezervy: 

Nejsou zásadní a v žádném případě neomezují vzdělávací činnost školy. Lze je 
najít ve vylepšení vybavenosti nábytkem v malé počítačové učebně (nahrazení 
kateder jako stolů pod počítače) a v budoucnu vybavování dalších učeben 
interaktivními tabulemi. 
  
Nutná bude realizace nové promítací plochy ve velké počítačové učebně. 
Důvodem je výškové posunutí dataprojektoru v souvislosti se snížením stropu 
v učebně. 
 Do budoucna je také nutno vyřešit nepříznivý stav vysokých teplot ve 
velké počítačové učebně v době jarních a letních měsíců. Současný stav je 
značně nepříznivý vzhledem k hygieně práce, ale má též špatný vliv na 
samotnou výpočetní techniku. 
  
 
                                             Mgr.   Richard Lacko  
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   16 /  Činnost  školní družiny   
               
  Ranní družinu navštěvovalo ve dvou odděleních  celkem 60 dětí, odpolední  ve 
třech odděleních 85 dětí. V prvním oddělení byli žáci první (18) a druhé třídy 
(12), ve druhém 14 dětí ze druhé třídy, 12 dětí ze třetí třídy a 4 ze třídy čtvrté. 
Třetí oddělení tvořilo 8 třeťáků, 9 čtvrťáků a 8 páťáků, vychovatelkou zde byla 
druhým rokem Šárka Jozífová.  
       Pestrá nabídka činností – volnočasových aktivit  umožňovala všem 
návštěvníkům družiny trávit dobu po vyučování téměř podle svých představ: 
tvořit ze stavebnice SEVA (nejoblíbenější), sestavovat objekty z GEOMAGU, 
dřevěné stavby z VICHY nebo kostek, hrát stolní hry( Trans Evropa, Trans 
Amerika, Otello, Osadníci, montgolfiéry, šachy, dáma apod.). Stolní fotbal  a 
kulečník byl oblíben ve všech odděleních.  
       Pro 1. oddělení  pod vedením paní vychovatelky M. Zářecké byla 
charakteristická výtvarná činnost , která se projevovala také na výzdobě chodby 
u družiny(ryby v řece, motýli metodou enkaustiky).  Dále zde tvořily nejmladší 
děti lampičky s vitrážemi, voskový papír, ozdoby na stromeček,  věnce s ořechy 
a semeny pro přezimující ptactvo, velikonoční zápichy – zajíčci na špejli, 
smaltové přívěsky ke Dni matek aj..Děti zde rády hrály stolní hry, pexeso, 
sestavovaly puzzle, řešily hlavolamy a také nacvičovaly orientaci v prostoru a 
trénovaly koncentraci pozornosti formou kolektivních her. 
       Kromě pobytu na školním dvoře vycházely děti na procházky do obory 
k jezírku a mohly tak pozorovat změny v přírodě během roku.  
        Ve 2. a 3. oddělení  využívaly děti možnosti hrát 2-3x týdně (15 min) 
počítačové hry. Hrály stolní a karetní hry, řešily hlavolamy, sestavovaly puzzle, 
skládaly papírové origami, tvořily náramky z korálků, přívěsky na klíče 
z barevných šňůrek, záložky do knih aj.. Zajímavosti ze světa techniky i přírody 
měly možnost objevovat četbou časopisu JUNIOR.  
    Sportovní aktivity jsou pro choltickou družinu  charakteristické, předností 
venkovské školy je možnost využití školního dvora i obory od jara do podzimu a 
využití tělocvičny v zimním období. Dalo by se říci, že jsme „družinou 
v pohybu“:  přetahování lanem, běh kolem TITANIKU,  hod kriket. míčkem, 
chůze na chůdách, přeskoky lana,  florbal, fotbal, střelba na koš, badminton .  
       V oblasti ekologické výchovy je oblíbené EKO domino- stolní hra, 
upevňující návyk  správného třídění odpadků. I  letos se téměř 30 dětí zúčastilo 
soutěže „Co do lesa nepatří“. V současném přetechnizovaném světě bychom se 
měli problematikou vztahu k přírodě a správnému životnímu stylu   i v družině 
věnovat více.  
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       Akce ŠD:  26.10.    mykologická přednáška p. Malého z Mělníka 
                         27.10.   7. výlet do ZOO Praha 
                         11.11.    návštěva TYFLOCENTRA v Pardubicích  
                                       „Tvoříme ve tmě“ 
                           8.1.      Tříkrálové putování ke svojšické tvrzi  
                          7. a 14.3.  beseda o poskytnutí první pomoci a dodržování                               
                                           pravidel bezpečnosti při jízdě na kole – zdr. p. Kubín              
                           9.4.      výlet do včelařského učiliště a za Kelty do Nasavrk  
                           5.5.      11. výstava chovatelů  
                           10. 5.    Běh oborou 1. a 2. tř. (50 m)  
                            17.5.    Běh kolem Titaniku 3. a 4. tř. (200 m) 
                             2.6.     hod kriketovým míčkem 
                            22.6.     výlet 2. tř. – středověký skanzen v Ostré u Lysé n/L. 
                            25.6.     slavnost „Stříbření Kutné Hory“  
 
       Vybavení školního dvora – družinové zahrady bylo doplněno závěsnou 
houpačkou , 1 přenosnou lavičkou a 2 zabudovanými lavičkami (finanční dar 
školy). Byl vyměněn obrubník u pískoviště (1.000 Kč) a zakoupen stolní fotbal 
(3000,- Kč). 
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17 /  Hodnocení tělovýchovných aktivit školy   

Ve školním roce 2010/11 se žáci naší školy zúčastnili 14 soutěží v rámci 
Olympiády dětí a mládeže regionu Pardubice (přespolní běh, stolní tenis, florbal, 
košíková, malá kopaná, hokejbal, plavání, šachy, nohejbal, orientační běh, 
volejbal, vybíjená, softbal a atletika). Nejlepších výsledků jsme dosáhli 
v přespolním běhu, plavání a softbalu. Celkové 6. místo ze 33 ZŠ a 1. místo 
v kategorii mimopardubická škola je velmi dobrým výsledkem.  

Další akcí byl turnaj v malé kopané McDonald’s Cup pro žáky 1. stupně. 
V okrskovém kole jsme skončili 3. 

Žáci 1. stupně se také zúčastnili atletických závodů Kinderiáda. Nejúspěšnější 
byl Lukáš Zerzán z 5. třídy.  

Vzhledem k malému zájmu žáků o sportovní školní turnaje se uskutečnily pouze 
soutěže ve florbalu, malé kopané, vybíjené a běhu na překážkové dráze. 

Naše škola se letos nezapojila do korespondenční soutěže v atletice pro žáky 1. 
stupně.   

K negativním stránkám letošního školního roku patřilo omezení z důvodu 
zateplování tělocvičen a úrazy při hodinách tělesné výchovy. 

Nejúspěšnějšími reprezentanty byli: Tomáš Blažek, Jaroslav Hutla, Lukáš 
Heblík, Lukáš Zerzán, Anna Veselá, Nikola Dobrovodová, Ondřej Kymlička a 
Lukáš Mach.  

Žáci 7. třídy se zúčastnili lyžařského výcviku v Českých Petrovicích. 
Přestože počasí příliš nepřálo, všichni žáci, kteří se výcviku zúčastnili zvládli 
základy sjezdového lyžování.Jsme rádi, že i přes neustále rostoucí náklady se 
nám daří lyžařské výcviky organizovat a tím umožnit dětem pobyt na horách. 
Pro mnohé je to pobyt první a na dlouho také poslední. 

                                                                             Ing. Vladimír Dvořák 
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18 /  Další aktivity školy  

Školní projekty:  

-Dobrodružná a indiánská literatura –žáci druhého stupně,prolínalo  se 
s výtvarnou výchovou 

-Památky ČR – žáci druhého stupně v historickém semináři 

-Pomáháme postiženým- žáci druhého stupně si vyzkoušeli obtížnost života 
spoluobčanů s hendikepem a možnost pomoci.  

-Léčivé rostliny- poznávání a užití 

-Kouzelný týden – 1. stupeň 

-Staré jarní obyčeje – 1.stupeň 

-Postupné kroky v gramatice angličtiny-1.stupeň 

- Národnosti- 1.stupeň 

-Dětští spisovatelé- 1.stupeň 

-do vyučování byla zavedena finanční matematika 

-proběhla matematická soutěž Pythagoriáda v 5.,6.,7. ročníku 

-proběhla matematická soutěž Klokan v 2.-9.ročníku /176 žáků/ 

-žáci napsali výstupní testy SCIO 

-probíhala literární soutěž se školní knihovnou“ Poznej autora „ 

-přihlásili jsme se do knižního klubu FRAGMENT 

-konala se školní recitační soutěž, dvě žákyně postouply do okresního kola, 
žákyně Natali Farkašová získala „ Čestné ocenění poroty“  
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-2 žáci se zúčastnili okresního kola Olympiády v Čj 

- v rámci předplatného navštívili žáci  6 představení ve Východočeském divadle 
Pardubice  

-konalo se školní kolo Dějepisné olympiády, dva žáci reprezentovali školu 
v okresním kole 

-v rámci prevence probíhal cyklus přednášek městské policie Přelouč na 
téma,kriminalita mládeže,dopravní výchova,ochrana zvířat,rodinné právo 

-proběhlo školní kolo soutěže Právo na každý den, vítězné družstvo postoupilo 
do okrskového kola v Přelouči, které vyhrálo a reprezentovalo školu v krajském 
kole v Hlinsku, kde z 18 družstev skončili naši žáci 6.   Školu reprezentovali: L. 
Antošová,A. Hutlová, J. Kadlec,M. Myška . 

-v rámci ekologické výchovy se konala pod vedením pracovníků Ekocentra 
Violka exkurze po zámecké oboře 

- ke Dni Země pracovali žáci na úklidu větví v zámecké oboře   

-žáci měli možnost shlédnout ukázky canisterapie a felinoterapie 

-soutěžní hlídka Mladých zdravotníků obsadila v okresním kole soutěže 2.místo, 
reprezentovali : N. Dobrovodová,A. Veselá,J. Kadlec,M. Myška,I. Puskajler 

-v okresním kole přírodovědné soutěže byl M. Kosina 11 z 55 účastníků a         
A.. Popovičová 14 z 52 soutěžících 

- v 6.-9. třídě proběhlo testování SCIO z anglického jazyka s průměrnými 
výsledky, žák 6. třídy Miloš Hlína dosáhl nejlepšího hodnocení mezi žáky 
pardubického kraje a byl oceněn Čestným uznáním společnosti SCIO 

-tradiční soutěž obratnosti Veverčák byla pořádána pro žáky 1.stupně 

-pěvecké soutěže Choltický slavíček  se zúčastnili žáci 1.stupně a děti z MŠ 

-výtvarná soutěž  Paleta slunce má svoji tradici, práce dětí byly vyhodnoceny a 
slouží k výzdobě školy 

-děti měly možnost shlédnout hudební pásmo A stále se něco děje 

-v rámci spolupráce s MŠ Choltice shlédli děti společně divadelní pohádku  

-pro děti a veřejnost se konaly Vánoční a Velikonoční výtvarné dílny 
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- školu navštívila skupina historického šermu Pernštejni  

-ke Dni dětí uspořádali učitelé sportovní den 

--vybraní žáci navštívili za odměnu letiště Pardubice a shlédli připravený 
program 

-prvňáčci si přebrali osvědčení čtenářské dovednosti od městyse Choltice 

-navštívili jsme kino Heřmanův Městec  

- děti měly možnost shlédnout vystoupení zahraničních folklorních souborů 
v rámci festivalu Tradice Evropy. S pořadateli tohoto festivalu máme velmi 
dobrou spolupráci a soubory zajíždějí k nám do školy . 

-sportovní olympiáda škol okresu Pardubice byla nejvýznamnější sportovní akcí 
školního roku, naši žáci skončili v celkovém pořadí 6 z 33 zúčastněných škol a 
v kategorii mimopardubická škola byli první. Soutěžili jsme v přespolním 
běhu,stolním  
tenisu,florbalu,košíkové,kopané,hokejbalu,plavání,šachu,nohejbalu,orientačním 
běhu,volejbalu,vybíjené,softbalu,atletice. 

-v fotbalovém turnaji Mc Donald Cup byli naši chlapci v okrskovém kole třetí 

- zúčastnili jsme se atletické soutěže Kinderiáda, nejlepší umístění dosáhl Lukáš 
Zerzán 

-školní turnaje proběhly v florbalu,kopané, vybíjené,běhu na překážkové dráze, 

Organizovali jsme lyžařský výcvik pro žáky 7. třídy v Českých Petrovicích. 

Žáci 3. a 4. třídy absolvovali plavecký výcvik v Chrudimi. 

V červnu  se konal tradiční zájezd žáků školy do Itálie. Místem pobytu bylo 
městečko Paestum v jižní Itálii. V rámci pobytu navštívili žáci  ostrov Capri, 
přístav Salerno a Agropoli.Zájezd organizovala Mgr. Jozífová. 
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19/  Závěry z jednání předmětových komisí 
 
Učebnice –pomůcky: 
Přírodopis     - doporučena postupná obměna učebnic, pomůcky požadovány 
nejsou 
Zeměpis         - výměna učebnic celého druhého stupně, nutnost pořízení atlasů 
Praktické činnosti- potřeba doplnění nástrojů a učebnic Elektrotechniky 

- učebnice pro tematický celek Svět práce   
 
Vzhledem ke stále se snižující dotaci ONIV je jediná šance na uspokojení těchto 
požadavků v projektu EU peníze školám. Zahájení realizace projektu je 
plánováno na září 2011   
 
Doporučena výměna nábytku v malé PC učebně 
Je třeba rozšířit promítací plochu ve  velké učebně PC   
 
Dělení tříd- skupiny:   
Jako nevhodné  se ukázalo spojení dívek na TV  „ přes ročník“ / 7. a  9. ročník / 
Praktické činnosti – nevhodné spojování 6.-9. ročník 

- požadovány menší skupiny žáků   
 
Návrhy: 
Opětovné zařazení Zdravovědy do výuky. 
Zařadit volitelný předmět Seminář z ekologie. 
Zachovat volitelný předmět Sportovní hry   
Ponechat volitelný předmět Zeměpis pro 8. ročník   
Volitelný předmět Tance se osvědčil. 
Na začátku nového školního roku zpracovat rozpis  využívání učeben pro výuku 
Aj. 
 
 
Výuka: 
Osnovy splněny, provedeno testování žáků / SCIO/. Konstatováno, že testy jsou 
obsáhlé s malou časovou dotací. Správné pochopení zadání otázek činí mnoha 
žákům problémy, nehledě na žáky s vývojovými poruchami učení. 
Testy budou s úpravami používány i v dalších letech. 
 
Opakování ročníku :                                                                         5 žáků 
Opakování ročníku na vlastní žádost ze zdravotních důvodů:         2 žákyně 
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Opravné zkoušky:                                                                             3 žáci 
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20/ Činnost zájmových kroužků /v rámci doplňkové činnosti/ 
 
 
Na začátku školního roku nabídla škola 25 zájmových kroužků pro žáky a 
veřejnost. 
Svoji činnost zahájily a provozovaly tyto kroužky, ostatní pro nezájem nebyly 
otevřeny. 
 
kroužek                                                             vedoucí 
Zdravotní TV pro 1. stupeň                   Mgr Iva Benešová   
Angličtina pro 1.a 2. třídu                      Mgr Monika Bukáčková 
Angličtina pro 3. a 4. třídu                    Mgr Monika Bukáčková 
Dramatický, divadelní                           Mgr Monika Bukáčková 
Nebojím se jazyků/ doučování/             Mgr Monika Bukáčková 
Paličkování                                            Mgr Alena Machová  
Disko tance                                                   Šárka Jozífová 
Keramika                                                      Markéta Zářecká 
Tenis                                                             Pavel Říha 
Florbal 3.-5. třída                                  Mgr Aleš Kalina   
Florbal 6.-9. třída                                  Mgr Aleš Kalina 
 
Celkem bylo v kroužcích zapojeno 147 dětí 
 
Pro veřejnost: 
Aerobik                                                         Klára Kožená 
Aerobik                                                         Jana Slezáková   
Cvičení maminek s dětmi                             Víťa Stodolová  
Keramika                                                       Markéta Zářecká 
Práce s pedigem                                            Mgr Vlasta Jozífová     
 
 
Z přehledu vyplývá , že zájmové kroužky pro děti vedli pouze  pracovníci školy, 
z řad rodičů není dlouhodobě zájem o mimoškolní zájmovou činnost s dětmi 
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21/ Spolupráce s odborovou organizací 

 Členskou základnu organizace tvořilo 9 pracovníků školy. Předsedkyně Mgr. 
Jitka Danihelková a jejím prostřednictvím i členové organizace je průběžně 
informována o : 

- personálních změnách 
- hospodaření školy, 
- mzdových prostředcích 
- organizační struktuře školy 
- organizaci školního roku  
- provozních problémech 

Organizace využívala bez omezení všech prostor školy i kancelářskou techniku. 

V rozpočtu FKSP byla vyčleněna sjednaná částka na zajištění činnosti 
organizace. 

 

22/  Údržba a rekonstrukce  

Uplynulý školní rok byl ve znamení velikých stavebních úprav na školní 
budově.První akcí byla výměna oken a venkovních dveří .Okna byla postupně 
vyměněna ve všech místnostech a učebnách školy, byly osazeny nové venkovní 
dveře a velké skleněné výplně společných prostor.Následovala z hlediska 
organizace vyučování náročnější část a to bylo zateplování stropů místností 
komunikujících s plochou střechou budovy. Tyto práce probíhaly za provozu 
školy a znamenaly vysoké nároky na zajištění organizace vyučování a 
bezpečnost žáků.  Díky všem pracovníkům školy proběhlo vše bez problémů. 
Následovalo zateplení obvodových zdí školy a nová fasáda. Výsledkem je velmi 
zdařilý vzhled budovy, která se stala jednou z dominant městyse Choltice. 

Hodnota celého díla je cca 17.5.mil Kč  

Poslední akcí na školní budově byla celková rekonstrukce střechy nad hlavním 
učebním pavilonem v hodnotě cca  430 000 Kč.                         
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Do školní kuchyně bylo zakoupeno moderní zařízení konvektomat v hodnotě 
cca 350 000 Kč. 

Všechny tyto významné změny mohly proběhnout díky vstřícnému postoji 
městyse Choltice, který vše financoval.  

Dále jsme pořídili nové lavičky a houpačku na hřiště školní družiny, svépomocí 
vymalovali školní jídelnu a některé kabinety. 

Pokračovali jsme v  údržbě  rozlehlého školního  areálu, potýkali jsme se 
s vandalismem choltické mládeže.  

Průběžně jsme zajišťovali opravy vyplývající z provozu školy. 

Probíhaly revize podle stanoveného harmonogramu. 

 

Co je třeba řešit: 

- další modernizace vybavení školní kuchyně 
- obměna školního nábytku v učebnách 
- osazení klimatizace v učebně PC 
- rekonstrukce rozvodů vody a odpadů-  / nutné/ 
- zaplavování prostorů  hlavní kotelny 

V souvislosti s početnými ročníky dětí,  které se blíží školní docházce, lze 
očekávat v blízké budoucnosti problémy s jejich umístěním ve školní budově, 
hrozí nedostatek učeben. 

 

                                                                                      Mgr. Aleš Kalina 

                                                                                          ředitel školy 
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Zahájení školního roku 2010/2011. Vystoupení mezinárodních folklórních 

souborů.  

  
Stánek naší školy na Klanění Tří králů. 

 
Vánoční dílna – akce pro děti i dospělé. 

 

  
Lyžařský výcvik žáků. Vystoupení žáků na plese SRPŠ.  



Výroční zpráva ZŠ Choltice za školní rok 2010 -2011 
 

 

33 
 

 

 

 

  
Zápis do 1. třídy. Plavecký výcvik žáků. 

 

  
Projektový den zaměřený na život tělesně 

postižených. 
Jarní dílna – akce pro děti i dospělé. 

  
Pasování prvňáčků na čtenáře. 

 
Zahraniční zájezd žáků do Itálie. 


