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„Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, protože má-li se člověk stát 

člověkem, musí se vzdělat..“        

                                                                      ( J.A. Komenský ) 

 
 

 

      Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé školy,  

 

dostává se Vám do rukou almanach vydaný k 30. výročí otevření nové školní 

budovy ZŠ Choltice. Je volným pokračováním almanachu vydaného před 10 

lety k 20. výročí školy. Samozřejmě nemůže obsahovat podrobné ohlédnutí za 

uplynulými 30 lety, berte ho prosím jako návod a inspiraci pro oživení Vašich 

vzpomínek a zároveň informaci o současné škole. 

      30 let je hodně v životě kantora, který zasvětil svůj život nelehkému 

učitelskému povolání a zároveň málo v historii jedné školní budovy. Domnívám 

se tedy, že jsme stále škola mladá, která je díky podpoře zřizovatele Městyse 

Choltice moderně vybavována a tak může nabídnout svým žákům vzdělávací 

podmínky odpovídající současným trendům našeho školství. 

      Máme-li oslavovat výročí školy, je jistě na místě vzpomenout těch, kteří se 

nejvíce zasloužili o její výstavbu, vybavení a uvedení do provozu. Školou prošlo 

za uplynulé období velké množství pedagogických a provozních pracovníků, 

kteří se podíleli na výchově a vzdělávání žáků. 

Vám všem bych chtěl poděkovat a vyjádřit hlubokou úctu k práci, kterou jste 

choltické škole věnovali. 

 

 Mgr. Aleš Kalina 

ředitel školy 
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SLOVO STAROSTY  

 

     Vždycky platilo a platí to i dnes, v roce 2015, že vzdělanost, úroveň 

odborných i všeobecných znalostí populace, rozhoduje o úspěšnosti ekonomiky 

a celého národního hospodářství. Vzdělanost a tedy výkonnost dnešních žáků, 

našich budoucích občanů, ovlivní život a rozvoj naší obce i obcí sousedních. 

     Naše choltická škola je školou základní. Je na prvním stupni vzdělávacího 

systému a je nutné si uvědomit, že na stupni nejdůležitějším. Budoucí 

zaměstnanci i manažeři zde zahajují 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 

nejvíce kvalitní, bezproblémové a úspěšné.  

      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, kdy se v 

Cholticích učilo v několika budovách i na směny z důvodu nedostatku učebních 

prostor. 

     Proto naši občané a vedení obce vyvinuli před 30 lety nezměrnou vůli a úsilí 

a postavili svépomocí novou moderní budovu školy. Povinností nás, jejich 

následovníků, je o ni řádně pečovat. V roce 2011 jsme např. budovu školy 

kompletně zateplili, včetně výměny oken, abychom snížili náklady na vytápění. 

Následovala výměna osvětlení na chodbách a ve třídách, do tříd byly 

nainstalovány interaktivní tabule, škola má kvalitní počítačovou učebnu. Každý 

rok dává městys Choltice na provoz školy částku, která pokrývá provozní 

potřeby školy (energie, údržba, vybavení, atd.) a zbývá ještě na modernizaci.  

     V roce 2015 činil příspěvek městyse Choltice na provoz školy 2 196 000 Kč. 

Pravidelná údržba a modernizace naší školy je tedy naprostou samozřejmostí. 

      A protože sám člověk je jediný, kdo se svým osudem může pohnout, záleží 

na každém žákovi, jak přistoupí ke svému vzdělávání. Záleží také na vedení 
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školy, aby nedopustilo snižování hranic kvality vyučování, záleží na rodičích, 

aby vedli své děti k poctivosti, pracovitosti a disciplíně potřebné pro učení i 

práci. Naše děti se pak budou umět přizpůsobit stále se měnícímu světu a budou 

se tak umět postarat o sebe, o své rodiny, ale i o další, kteří budou potřebovat 

jejich pomoc. A samozřejmě také o naši obec.  

    Všem stávajícím, ale i budoucím žákům školy přeji, aby chvíle strávené  

v naší choltické škole byly pro ně příjemné, přínosné a naplněné samými 

úspěchy. Pedagogickým a provozním pracovníkům děkuji za to, že každý den 

svádějí boj za udržení vysoké kvality a prestiže Základní školy Choltice, 

výrazným způsobem se zapojují do zkrášlování školních prostor a k tomuto jim 

přeji mnoho sil a dobré pracovní podmínky i v budoucnu. Panu řediteli Aleši 

Kalinovi děkuji za to, že po dobu svého 19 letého působení v pozici ředitele 

(1996-2015) provedl naší školu řadou změn, jejichž výsledkem bylo nejen 

zvyšování úrovně výuky, ale i zatraktivnění prostředí v naší škole. 

Mgr. Tomáš Bolek 

starosta 
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Z HISTORIE ŠKOLY 

     

     U příležitosti oslav 30. výročí nové školní budovy pohlédněme nejprve krátce 

do historie. Jakými peripetiemi si musela místní škola projít, než dostala dnešní 

podobu?  

     První zmínka o škole v Cholticích je z roku 1574, avšak přesné datum 

založení nelze stanovit. Zřejmě šlo o školu pro šlechtické 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 zvyšujícímu se počtu žáků 

byl roku 1878 položen základní kámen pro stavbu nové školní budovy, dnes je 

zde umístěn úřad městyse. Otevření měšťanské školy pro děti z Choltic a 

okolních obcí povolila Zemská školní rada v roce 1921. 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 pension pro seniory. Po 

válečném provizoriu kapacita školy opět nevyhovovala, v roce 1963-1964 ji 

navštěvovalo dokonce 361 žáků, kteří se učili ve 13 třídách. Situaci ještě 

zhoršilo postupné rušení malotřídních škol v okolních obcích a soustředění žáků 

především do Choltic. 

Vyučování probíhalo 

částečně na směny a 

na několika místech 

(zámek, hostinec, obecní 

domy). Opět se uvažovalo 

o výstavbě nové školy, 

realizace se však neustále 

odkládala. Až po řadě 

stížností některých 
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společenských organizací a tlaku občanů na konci 70. let bylo rozhodnuto, že 

bude v Cholticích postavena nová škola, ale svépomocí občanů v „akci Z“.  

 

      Během pěti let mělo vzniknout dílo v hodnotě 25 miliónů korun. Velké 

poděkování a uznání patří tehdejšímu předsedovi MNV panu Jaroslavu 

Procházkovi, pro kterého se stavba stala životním cílem. Jeho nesmírná 

obětavost a osobní příklad dokázaly motivovat občany k pravidelné účasti na 

brigádách. On sám věnoval stavbě všechen svůj volný čas. Vždyť dokázal 

stavbu zajistit materiálově, pořídit pro obec některou vlastní stavební techniku a 

řadu stavebních prvků vyrobit přímo na stavbě. Duší celé akce byl i 

stavbyvedoucí pan Jaroslav Adamíra. I on stavbou žil, staral se o plynulost 

stavebních prací a organizaci práce brigádníků. Žel osud mu nepřál a on se 

slavnostního otevření školy dne 2. 9. 1985 nedožil. 

 

 

 

     Nová škola byla otevřena u příležitosti 700. výročí obce. Do užívání 

veřejnosti byla předána její učebnová část a 2. září 1985 se zde začalo vyučovat. 

Ještě celý následující rok probíhalo dokončení traktu jídelny, takže celá stavba 

byla dokončena v roce 1986.   

     Od devadesátých let nastal trvalý pokles v počtu žáků, proto byla v roce 1996 

do budovy ZŠ umístěna i mateřská škola. Ve volných třídách byly zřízeny 

odborné učebny, zejména 2 učebny specializované na výpočetní techniku, jiné 
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využívala družina, přechodně zde byla umístěna rehabilitace, klubovna skautu 

atd. Ani tím však neskončilo úsilí přizpůsobovat stavbu potřebám doby.  

     Ve školním roce 2010/2011 za plného provozu proběhla výměna oken a 

zateplení celé budovy spojené s novou fasádou. Šlo o investici v hodnotě 

přibližně 17 milionů korun.  

     Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu dětí bylo v roce 2011 vybudováno 

v prostorách patřících původně škole i třetí oddělení MŠ. 

      Nyní má základní škola k dispozici kromě kmenových učeben 2 tělocvičny, 

školní dílnu, cvičnou kuchyňku, učebnu dějepisu a zeměpisu, fyziky, 

přírodopisu, hudební výchovy, informatiky, knihovnu a 3 oddělení družiny. 

Řada učeben je vybavena dataprojektory nebo interaktivními tabulemi, všechny 

učebny jsou propojeny počítačovou sítí. 
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Ředitelé choltické školy od r. 1890 do r. 1945 - ze školních kronik 

 

ROKY JMÉNO A PŘÍJMENÍ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY 

1890 - 1891 František Vosyka Jeho zápis v úvodu almanachu 

1891 - 1892 Arnošt Kabeláč  
prozat. ředitel 

1.3. 1892 zemřela 25 letá M. Thunová, děti 

Karolina, Leopold, Arnoštka 

1892 - 1896 Jan Vašák 4 třídy 290 dětí 

1896 - 1897 František Růžička  
pověřen správou šk. 

3. 12. 1896 J. Vašák onemocněl a 13. 3. 

1897 zemřel 

1897 - 1911 Rudolf Freudenberg 1. 3.1911 odešel do důchodu 

1911 Adolf Jungmann 24.11.1911 A. Jungmann zemřel 

1911 - 1921 Václav Vašák 5 tříd 223 dětí 

1911 - 1923 Václav Vašák ř. šk. o.  

Vincenc Jirásek řed. šk. měšť. 

Rozdělení na školu  

obecnou a měšťanskou (286 dětí) 

1923 - 1926 Vincenc Jirásek Asi ředitel OŠ i MŠ 

1926 -1930 Jaroslav Roztočil 1929 krutá zima -33°C 

1930 -1931 Karel Hamr  
zast. ředitel 

8 tříd, 6 ročníků, 270 dětí. Jedná se o 

stavbě školy. Nejsou peníze. Choltice - 

sčítání lidu - 915 osob 

1931 - 1933 Antonín Kalivoda 8 tříd, 6 ročníků, 325 dětí Sbírky pro 

nezaměstnané. Vařeny polévky-3496 

porcí. 

1933 - 1935 Karel Hamr 

zast. ředitel 

16.5. 1934 veř. soutěž na stavbu měšť. 

školy. Arch. Řepa odmítnut- drahý projekt 

1935- 1938 Josef Schiller 21.6.měšť. šk. v nové budově 9.2.1937 

kolaudace nové šk. bud. 

1938 - 1939 Karel Hamr zast. řed.  

Ladislav Vodák def. ředitel 

10 tříd, 6 ročníků, 363 dětí 

1939- 1940 Ladislav Vodák 

def. ředitel 

26.6.1940 kronika zapečetěna a uložena 

jako závadná kniha 

1940 - 1945 Zápisy chybí Školní budovy obsazeny něm. vojskem, do 

5.5. 1945 ruským vojskem - vnitřní 

zařízení poškozeno 
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Ředitelé choltické školy od r. 1945 do r. 1975 - ze školních kronik  

 

ROKY JMÉNO A PŘÍJMENÍ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY 

1945 - 1952 Ladislav Kutílek 

Odešel na pracovní 

„dobrovolnou“ brigádu 

1945-332 dětí  

8 tříd+ roční kurs 

R.1947 nastoupil St. Sykáček  

R.1948 J. Pavlík, J. Jelínková  

R.1951 J. Novotný, V. Raisová  

Návštěva ministra Z. Nejedlého  

R.1952 propuštěn J. Mareček. Zatčení 

děkana F. Koláře ( odsouzen za protistátní 

činnost na 2 roky) 

1952 - 1953 Josef Rais Zavedeno povinné osmileté vzdělání 

1953 - 1960 Ladislav Jarkovský 
Jan Pavlík z.ř.šk.  

R.1954 

283 dětí, 11 tříd 

Sloučení národní a stř. školy  

L. Kutilek se vrátil z dvouleté pracovní  

brigády 

1960 - 1963 Jan Pavlík řed. šk.  

(od r.1963 šk. inspektor) 

St. Sykáček zástupce ředitele 

školy 

Střídavé vyučování, rozhodnuto stavět 

pavil. školu. Projekt hotov. 

3/1962 - má být začátek stavby,  

postavena jen učit. bytovka. 

R. 1962 nastoupily M. Jeníková, 

Ž. Lazarová a O. Šantrůčková 

1963 - 1975 Jan Novotný řed. šk.  

St. Sykáček zástupce  

ředitele školy.  

Nejvíce dětí v r. 1963  

363 dětí a 13 tříd 

R. 1963 nastoupili J. a M. Kohoutkovi  

R. 1964 - J. Drobný, V. Kulhavý,  

Jana a Jaroslav Markovi 

R. 1966 odešli A. Krpatová, V. Rečlová, 

Z. Neumannová, V. Kulhavý  

R. 1967 - nastoupili V. Čermák, 

V. Jelenová, do důchodu jde J. Rais. Znova 

návrh na stavbu školy. 

Nejsou finance a stav. kapacity  

R.1968 přišli M. Janebová, 

Jan a Alena Šponerovi  

R. 1970 nastoupil na 1 rok J. Kotyk 

R.1971 M. Bečková, M. Macháčková 

R.1972 přišla J. Čermáková, 

J. Drobný ředitelem v Telčicích  

R.1973 do důchodu J. Jelínková a 

K. Kabeláč, Ž. Lazarová do Přelouče 

R.1974 přišel O. Neumann, 

M. Málková do důchodu, M. Bečková do 

Pardubic 
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Ředitelé choltické školy od r. 1975 do r. 1984 - ze školních kronik 

 

ROKY JMÉNO A PŘÍJMENÍ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY 

1975 - 1977 ředitel školy Jan Novotný 

zást. řed. školy St. Sykáček 

R. 1975 Přišly: J. Horská, L. Fízelová. 

J. Lorencová, J. Danihelková 

Manželé Markovi odchází a J.Kohoutek 

jmenován ředitelem v Přelouči,  

do důchodu O. Neumann a M. Málková 

R. 1976 Přišly: M. Jasanská, L. Trojanová, 

L. Mísařová, D. Mládková  

Odešla do důchodu V. Raisová  

Pan ředitel Jan Novotný těžce onemocněl 

1977 - 1978 ředitel školy  

Stanislav Sykáček 
zást. řed. školy Václav Čermák 

Přišli: J. Maršík, J. Hanák, 

M. Bažantová, Z. Horáková (Líbalová)  

299 dětí 11 tříd 

29.10.1977 zemřel Jan Novotný 

1978- 1984 ředitel školy  

Josef Kohoutek 
zást. řed. školy V. Čermák 

R.1978 Přišly: 

St. Svobodová, J. Synková, V.  Vejběrová 

Začne se budovat nová škola  

2 etapy - 5 a 15 mil. Kčs na 5 let  

R.1979 Odešli: D. Mládková, J. Maršíček, 

M. Bažantová, St. Sykáček a  

Z. Neumannová do důchodu  

Stavba školy začala -skrývka, základy 

R.1980 Přišli: 

D. Zahradilová, K. Černá, Z. Mück 

Vyučuje se v už v pěti budovách  

319 dětí, 12 tříd, 3 odd.ŠD  

R.1981 Přišly: 

M. Černá, D. Sýkorová, V. Kučerová 

R.1982 Přišly: O. Morávková, J. Říhová, 

Z. Líbalová Odešel: Z. Mück  

R.1983 Přišli: 

I. Francová, I. Valentová, D. Kořínková a 

O. Horák (1 rok), J. Strnad, B. Špilínková, 

O. Škrhová  

Odešli: J. Hanák, V. Havránek, 

L. Trojanová, M. Černá, Z. Líbalová, 

L. Mísařová, O. Morávková  

Téměř dokončena hrubá stavba učebnové 

části, 40 000 brig. hodin  

R. 1984 Přišli: R. Nováková,  

J. Vápeníková, J. L´uptovský 
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Ředitelé choltické školy od r. 1985 do r. 1994 - ze školních kronik 

 

ROKY JMÉNO A PŘÍJMENÍ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY 

1985/1986 ředitel školy  

Mgr. J. Kohoutek 

zást. řed. šk. 

Mgr. V. Čermák 

Slavnostní otevření nové školy 1.9.1985 

Oslava 700 let Choltic, poslední část školy 

se nestihla dokončit, vaří se ve staré 

jídelně. 2.6.1986 byla otevřena nová 

jídelna i kuchyň  

Problém s vytápěním – 12 - 13 °C 

Nastoupili: K. Černý, T. Maršálková, 

Z. Paarová, manželé Svobodovi, Pokrutovi 

1986/1987 ředitel školy  

Mgr. J. Kohoutek 

zást. řed. šk. 

Mgr. H. Pískovská 

Nastoupili: H. Pískovská, E. Vincencová, 

J. Plíšek, M. Teplá, M. Šebestyánová 

Odešel: V. Čermák do Cyklosu, K. Černý 

1987/1988 ředitel školy Mgr. J. Kohoutek 

zást. řed. šk. 

Mgr. H. Pískovská 

Nastoupily: A. Ruleová, 

M. Zimová (Petříčková), I. Benešová,  

M. Horáková (Cejpková) 

1988/1989 ředitel školy  

Mgr. J. Kohoutek 

zást. řed. šk. 

Mgr. V. Ostatek 

Nastoupili: M. Lebdušková, Z. Luňáková, 

V. Ostatek, V. Nalezinková, 

B. Válečková, J. Papoušková  

Odešli: T. Maršálková, J. Strnad, 

H. Pískovská 

1989/1990 ředitel školy  

Mgr. J. Kohoutek 

zást. řed. šk. V. Ostatek 

Mgr. V. Ostatek 

Odešli: M. Jasanská do důchodu,  

J. Hujerová MD, M. Gloser- Pce 

1990/1991 ředitel školy  

Mgr. V. Ostatek  

zást řed. šk.  

Mgr. V. Čermák 

Odešli: M.Teplá - Svítkov, P. Svoboda,  

G. Cachová na MD, 

Vrátil se V. Čermák do fce zást. řed. šk. 

Konkurs - V. Ostatek ředitelem 

Zvolena nová starostka Choltic Ing. Fižová 

1991/1992 ředitel školy Mgr. V. Ostatek 

zást řed. šk. Mgr.V. Čermák 

Přišla: Gita Macháčková  

Odešla: I. Benešová do Lipoltic 

1992/1993 ředitel školy Mgr. V. Ostatek 

zást řed. šk. Mgr.V. Čermák 

Odešly:  

D. Svobodová –Tři Sekery,  

M. Jeníková - do důchodu 

1993/1994 ředitel školy Mgr. V. Ostatek 

zást řed. šk. Mgr.V. Čermák 

Nastoupily: Jana Hejrová, B. Žemličková 

Odešly: M. Cejpková, Z. Luňáková 
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Ředitelé choltické školy od r. 1994 do r. 2000 - ze školních kronik 

 

ROKY JMÉNO A PŘÍJMENÍ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY 

1994/1995 ředitel školy  

Mgr. V.Ostatek 

zást řed. šk.  

Mgr.V.Čermák 

Nastoupila: M. Paťavová  

Odešli: J. Kohoutek, M. Petříčková,  

A. Macháčková - důchod, J. Šilarová,  

J. Hejrová, G. Macháčková 

1995/1996 ředitel školy  

Mgr. V.Ostatek 

zást řed. šk.  

Mgr.V.Čermák 

Přišli: I. Benešová, T. Bolek, V. Jozífová, 

H. Oriničová, V. Svobodová, V. Půlpán 

Odešli: V. Ostatek, Pokrutovi, K. Černá 

1996/1997 ředitel školy  

Mgr. Aleš Kalina 

zást řed. šk.  

Mgr. V. Čermák 

MŠ nastěhována do budovy ZŠ 

1. místo v hokejovém turnaji škol okr. 

Pardubice 
První zájezd žáků do Itálie  

Ustanoven Školní sportovní klub  

Začaly vánoční dětské karnevaly  

Přišla: M. Štiková ( Sopková ) 

18.6.1997 zemřela 

p.uč. Mgr. Miloslava Kohoutková 

1997/1998 ředitel školy  

Mgr. Aleš Kalina 

zást řed. šk.  

Mgr.V. Čermák 

Počítačová učebna ( 8 počítačů ) 

ZUŠ vyučuje v budově ZŠ v Cholticích 

Založena tradice vánočních koncertů dětí 

ze ZUŠ, volejbalových turnajů učitelů okr. 

Pce a fotbalových turnajů žáků 6. a 7.tříd . 

Choltická škola turnaj vyhrála. 

1998/1999 ředitel školy  

Mgr. Aleš Kalina 

zást řed. šk.  

Mgr.V.Čermák 

Zvětšena počítačová učebna  

Ples v zámku v Cholticích 

1999/2000 ředitel školy  

Mgr. Aleš Kalina 

zást řed. šk. 

 Mgr.V.Čermák 

1. jarní koncert - další nově založená 

tradice Přišli: M. Štěpánek ( na 1 rok ), S. 

Blažková, E. Měcháčková, V. Lichnovská 

Odešly: A.Ruleová, H.Oriničová do 

důchodu 
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Ředitelé choltické školy od r. 2000 do r. 2008 - ze školních kronik 

 

ROKY JMÉNO A PŘÍJMENÍ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY 

2001/2002 ředitel školy  

Mgr. Aleš Kalina 

zást řed. šk.  

Mgr. V. Čermák 

Přišla: M. Mikešová ( na 1 rok ) 

Odešla: M. Štiková 

Pokračují úspěšné soutěže tvořivosti. 

Hokejový turnaj škol okresu Pce - 4. místo 

2002/2003 ředitel školy  

Mgr. Aleš Kalina 

zást řed. šk.  

Mgr.V. Čermák 

Přišla: M. Bolková, M. Zářecká 

Odešla: M. Čermáková 

Povodně - děti darovaly výtěžek ze sběru 

papíru 5 500 Kč 

Běh Terryho Foxe: L. Formanová 

odstartovala náš školní kolektiv, který se 

zúčastnil jediný jako skupina. 

Projekt „Jak trávit volný čas“ - Budislav 

2003/2004 ředitel školy  

Mgr. Aleš Kalina 

zást řed. šk.  

Mgr.V. Čermák 

K tradiční pěvecké soutěži Choltický 

slavíček se přidaly i děti z MŠ. 

Loutkové divadlo 5. třídy pro nejmenší 

Další nová tradice: Vítání jara v Železných 

horách - pochod údolím Chrudimky na Seč 

Do důchodu odešla Jaroslava Čermáková. 

2004/2005 ředitel školy  

Mgr. Aleš Kalina 

zást řed. šk. 

Mgr. V. Čermák 

Přišly: Pavlína Hanušová, Romana 

Pražáková  

Sbírka na pomoc dětem v JV Asii - 13000 

Kč  

Účast školy v mezinárodním setkání 

studentů v Cholticích  

4.třída byla na ozdravném pobytu v 

Krkonoších 

  2005/2006 ředitel školy 

Mgr. Aleš Kalina 

zást. řed. školy 

Mgr. Vlasta Jozífová 

výchovné poradenství - Mgr. B. Špilínková 

škola se zapojila do projektu Internet do 

škol, zájezd do Francie (Cap d´Agde) 

Nastoupili: Ing. V. Dvořák, Mgr. R. Lacko, 

Mgr. M. Bukáčková 

                       
 

2006/2007 

ředitel školy 

Mgr. Aleš Kalina 

zást. řed. školy 

Mgr. Vlasta Jozífová 

vybudováno doskočiště pro skok daleký 

1. ročník Choltického sedmiboje 

Odešly: Mgr. M. Mikešová,  

V. Trlová (kuchyň) 

 

2007/2008 

ředitel školy 

Mgr. Aleš Kalina 

zást. řed. školy 

Mgr. Vlasta Jozífová 

zaměstnanci vstoupili do stávky 

Odešli: Bc. R. Pražáková, Mgr. M. 

Bolková 

V. Půlpán (školník) 

Nastoupila: L. Škoudlínová (kuchyň)       



14 

 

 

Ředitelé choltické školy od r. 2008 do r. 2015 - ze školních kronik 

 

ROKY JMÉNO A PŘÍJMENÍ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY 

 

2008/2009 

ředitel školy 

Mgr. Aleš Kalina 

zást. řed. školy 

Mgr. Vlasta Jozífová 

zájezd do Itálie (Bibione) 

ZŠ Choltice zvítězila v Choltickém 

sedmiboji 

Nastoupili: Mgr. E. Nevečeřalová, 

Mgr. Z. Vyhnálková DiS, P. Říha (školník) 

2009/2010 ředitel školy 

Mgr. Aleš Kalina 

zást. řed. školy 

Mgr. Vlasta Jozífová 

sbírka Bílá pastelka poprvé na naší škole 

Nastoupila: Mgr. A. Machová 

Odešly: Mgr. J. Lorencová,  

Z. Sůrová, V. Voženílková (kuchyň) 

2010/2011 ředitel školy 

Mgr. Aleš Kalina 

zást. řed. školy 

Mgr. Vlasta Jozífová 

založena tradice Vánoční a Velikonoční 

tvořivé dílny 

Nastoupily: Mgr.  P. Podvolecká, 

J. Augustinová, H. Kuchaříková (kuchyň) 

2011/2012 ředitel školy 

Mgr. Aleš Kalina 

zást. řed. školy 

Mgr. Vlasta Jozífová 

zájezd do Anglie (Londýn a okolí) 

Nastoupily: Mgr. I. Sedláčková, 

Regina Bornová (asistentka) 

Odešel: P. Říha (školník) 

2012/2013 ředitel školy 

Mgr. Aleš Kalina 

zást. řed. školy 

Mgr. Vlasta Jozífová 

Nastoupili: Mgr. L. Nešetřilová, 

T. Vyhnálek (školník) 

Odešli: Ing. V. Dvořák, Mgr. R. Lacko, 

Mgr. J. Danihelková (důchod) 

2013/2014 ředitel školy 

Mgr. Aleš Kalina 

zást. řed. školy 

Mgr. Vlasta Jozífová 

Nastoupil: Ing. Z. Hanák 

Odešly: Mgr. P. Soldánová,  

Mgr. M. Bukáčková, 

Mgr. V. Vejběrová (důchod) 

Z. Mikulášiková (důchod) 
 

2014/2015 

ředitel školy 

Mgr. Aleš Kalina 

zást. řed. školy 

Mgr. Vlasta Jozífová 

Nastoupily: Mgr. Z. Bílková, 

Bc. V. Stodolová, Mgr. M. Brožová, 

Mgr. J. S. Krupová, 

P. Studená (kuchyň) 

 

 

Kromě výše uvedených na naší škole v těchto letech také působili V. Farkašová, 

Mgr. I. Luláková, Š. Jozífová, R. Zelenková, S. Jadrná, Mgr. E. Měcháčková, 

Mgr. M. Rudolfová, Mgr. M. Jeníková, Mgr. V. Čermák a Mgr. A. Šponerová.  
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Pracovníci školy 1984 

 

 

Vedení školy: Josef Kohoutek - ředitel 

Václav Čermák - zástupce ředitele 

Jaroslava Čermáková - výchovná poradkyně 

 

Pedagogicky sbor: 

 

Horák Oldřich  

Horská Jitka  

Jasanská Marta  

Jeníkové Marta  

Kohoutková Miloslava  

Kořínková Dana  

Lorencová Jarmila  

Ptáčníkové Ivana  

 

Říhová Jana 

Strnad Jiří 

Svobodová Stanislava 

Šponerová Alena  

Škrhová Ivana  

Valentová Ilona  

Vejběrová Vlasta  

Zahradilová Dagmar 

 

Družina: 

 

Kamila Černá - vedoucí vychovatelka  

Jitka Danihelková  

Iva Kohoutková 

Školník: 

 

Ladislav Homola 

 
 

 
Ilustrační foto 
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Pracovníci školy 2005 

 

Vedení školy: Mgr. Aleš Kalina - ředitel 

Mgr. Václav Čermák - zástupce ředitele 

Mgr. Vlasta Jozífová - výchovná poradkyně 

 

Pedagogicky sbor: 

 

Mgr. Ivana Benešová  

Mgr. Soňa Blažková  

Mgr. Marta Bolková  

Mgr. Jitka Danihelková 

Mgr. Pavlína Hanušová 

Mgr. Vlasta Jozífová  

Mgr. Jarmila Lorencová 

 

Mgr. Marie Mikešová  

Mgr. Hana Ošlejšková  

Bc. Romana Pražáková 

Mgr. Božena Špilínková 

Mgr. Alena Šponerová 

Mgr. Vlasta Vejběrová 

Mgr. Dagmar Zálabská 

Družina: 

 

Ing. Vladimíra Lichnovská  

Markéta Zářecká 

Provozní pracovníci: Jindřiška Frýdová – hospodářka 

 

Zdena Sůrová - vedoucí školní jídelny  

Václava Svobodová  

Věra Trlová  

Věra Voženílková 

 

Václav Půlpán – školník 

Marie Husáková  

Olga Fofoňková  

Zdena Mikulášíková 
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Pracovníci školy 2014/2015 

 

Vedení školy: Mgr. Aleš Kalina - ředitel 

Mgr. Vlasta Jozífová - zástupkyně ředitele 

Mgr. Božena Špilínková - výchovná poradkyně 

 

Pedagogicky sbor: 

 

Mgr. Dagmar Zálabská 

Mgr. Zuzana Bílková 

Bc. Vítězslava Stodolová 

Mgr. Ivana Benešová 

Mgr. Johana Sara Krupová 

Mgr. Alena Machová 

Mgr. Eva Nevečeřalová 

 

Mgr. Hana Ošlejšková 

Mgr. Iva Sedláčková 

Mgr. Božena Špilínková 

Mgr. Soňa Blažková 

Ing. Zdeněk Hanák 

Mgr. Marie Brožová 

Mgr. Zuzana Vyhnálková   

 

Družina: 

 

Ing. Vladimíra Lichnovská (vedoucí družiny) 

Markéta Zářecká 

Regina Bornová 

Mgr. Zuzana Vyhnálková 

Provozní pracovníci: Jindřiška Frýdová (hospodářka) 

 

Jana Augustinová (vedoucí stravování) 

Václava Svobodová 

Lenka Škoudlínová 

Pavla Studená 

 

Tomáš Vyhnálek (školník)           

Marie Husáková 

Olga Fofoňková 

Hana Kuchaříková 
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Přehled počtu žáků a tříd v uplynulých 30 letech 

 

Rok Počet dětí Počet tříd 

1984/1985 380 14 

1985/1986 386 15 

1986/1987 414 15 

1987/1988 387 14 

1988/1989 378 14 

1989/1990 368 15 

1990/1991 349 15 

1991/1992 320 16 

1992/1993 308 15 

1993/1994 289 14 

1994/1995 270 13 

1995/1996 257 11 

1996/1997 287 12 

1997/1998 272 12 

1998/1999 270 12 

1999/2000 272 13 

2000/2001 267 13 

2001/2002 248 13 

2002/2003 236 11 

2003/2004 238 10 

2004/2005 237 11 

2005/2006 232 11 

2006/2007 240 12 

2007/2008 236 11 

2008/2009 223 10 

2009/2010 225 10 

2010/2011 223 10 

2011/2012 234 10 

2012/2013 239 11 

2013/2014 234 10 

2014/2015 238 11 
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Uplynulé desetiletí v naší škole – výňatky z kronik 

 

2005/2006  
- výchovného poradenství se ujala Mgr. Božena Špilínková 

-    soutěž v technické tvořivosti 

- byla vybavena nová počítačová učebna, škola se zapojila do projektu Internet 

do škol 

- 3. a 4. třída absolvovala školu v přírodě v Rokytnici nad Jizerou 

- pí. uč. Mikešová zorganizovala pro vybrané žáky víkendový pobyt v Orličkách 

- zájezd do Francie (Cap d´Agde) 

- v krajském kole dějepisné olympiády obsadil J. Ošlejšek 7. místo 

- družina navštívila Pražský hrad a Národní technické muzeum 

 

2006/2007 

- návštěva kojeneckého ústavu ve Vesce 

- víkendový pobyt v Janovičkách u Broumova 

- svépomocí tělocvikářů a starších žáků vybudováno doskočiště pro skok daleký 

- výlet pro nejlepší žáky 2. stupně (ZOO Dvůr Králové n. Labem, rafty na Labi) 

- 1. ročník Choltického sedmiboje  

- poprvé se uskutečnil Běh oborou 
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2007/2008 

- funguje nové hudební seskupení pod vedením V. Čermáka 

- 4. výlet do ZOO Praha s družinou 

- zaměstnanci vstoupili do stávky, 4.12. a 9.6. byla škola uzavřena 

- uspořádán zájezd pro pracovníky školy na Šumavu 

- exkurze na letiště v Pardubicích a do Soukromé hotelové školy Bohemia  

- zájezd do Itálie (Bibione) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2008/2009 

- poprvé k nám zavítal mezinárodní folklorní festival Tradice Evropy 

- od tohoto roku až do současnosti probíhá lyžařský výcvik v Českých 

Petrovicích 

- charitativní sbírka ve prospěch Dětského domova v Potštejně 

- dramatický kroužek se s pohádkou Červená karkulka zúčastnil soutěže 

dramatických souborů 

- návštěva výstavy Tutanchamon v Brně 

- zájezd do Itálie (Bibione) 

- ZŠ Choltice se stala vítězem Choltického sedmiboje 

- poprvé jsme se zúčastnili soutěže Právo pro každý den 

- náš žák M. Slavíček se stal juniorským mistrem světa ve střelbě 
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2009/2010 

- sbírka Bílá pastelka poprvé na naší škole 

- projekt Řemeslo má zlaté dno pro 1. stupeň a Bratři Čapkové pro 2. stupeň 

- vystoupení skupiny historického šermu Pernštejn z Pardubic 

- v krajské soutěži ve hře na žesťové nástroje zvítězili F. Čermák, J. Hutla a  

O. Mňuk, v celorepublikové konkurenci obsadili 3. místo 

- účast na soutěži hlídek mladých zdravotníků 

- dramatický kroužek nastudoval představení O princezně Zívalce 

- na XVI. regionální olympiádě dětí a mládeže v Pardubicích byla naše škola 

vyhlášena nejlepší mimopardubickou školou a celkově obsadila 

     5. místo 

- zájezd do Itálie (Paestum)  

 

2010/2011 

- díky pí. uč. Podvolecké založena krásná tradice v podobě Vánoční a 

Velikonoční tvořivé dílny 

- Tříkrálové putování a výlet do Nasavrk s družinou 

- návštěva Tyflocentra v Pardubicích 

- projektový den zaměřený na život postižených lidí 

- oblibu si získal kroužek diskotanců a břišních tanců  

- první zpívání při rozsvěcení 

Vánočního stromu před 

Úřadem městyse Choltice  

- zájemci absolvovali výlet do 

Brna na výstavu Terakotová 

armáda 

- v rámci ekologické výchovy 

jsme se zapojili do sběru 

PET víček a baterií 

- zájezd do Itálie (Paestum) 
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2011/2012 

- zapojení do projektu EU – peníze školám 

- kmen Trilobit ve spolupráci s družinou vysadily Strom Anežky České před 

budovou školy 

- návštěva interaktivního představení Tisíce let hudby ve VČD v Pardubicích 

- výlet na výstavu Human Body 

- v okresním kole Pythagoriády obsadila 1.-3. místo K. Patočková 

- v rámci programu AES naši školu 

navštívily studentky z Thajska a 

Japonska 

- dramatický kroužek předvedl pohádku 

Jak šlo vejce na vandr 

- zájezd do Anglie (Londýn a okolí) 

- v rámci projektu Ukliďme si svět 

proběhl sběr elektroodpadu 

- návštěva představení Karel IV. na Kunětické hoře 

- v regionálním kole obsadili mladí zdravotníci 3. místo 

- 1. ročník soutěže ZŠ Choltice má talent 

- zájezd Itálie (Silvi Marina) 
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2012/2013 

- exkurze do Muzea knihy ve Žďáru n. Sázavou 

- představení The Bear Educational Theatre 

- družina vyjela do ZOO v Praze, uspořádala Tříkrálové putování a ekologickou 

exkurzi do Jedousova a Lázní Bohdaneč 

- projekt Anglický den 

- účast v soutěži Finanční gramotnost 

- ve škole zahráli členové Komorní filharmonie Pardubice 

- budoucí prvňáčkové absolvovali adaptační program 

- program Zdravá pětka 

- zájezd do Francie (Antibes) 
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2013/2014 

- zájezd Itálie (Gargano) 

- soutěž o maskota školy 

- vysazen Strom míru a nenásilí    

- tematická hra Časostroj ve 

spolupráci s knihovnou a kmenem 

Trilobit  

- exkurze do AFP v Pardubicích 

- v krajském kole Logické olympiády 

obsadil 3. místo J. Ptáček a postoupil do celorepublikového finále 

- 1. třídy prožily projektový den Halloween, Slavnosti slabikáře a spaní ve škole 

- účast v soutěži Mladý chemik 

- 1. stupeň poprvé v Tongu 

v Hradci Králové 

- projekt Francouzský den 

- zájezd žáků do Velké Británie 

a Bruselu 

- soutěž Choltické muzicírování 

- projekt Podpora 

přírodovědného a technického 

vzdělávání v Pardubickém kraji 

- exkurze 9. třídy do ČNB v Praze 

- výlet do Kouřimi s družinou 

- výuka Street dance 

- ukázka výcviku dravců 

- sbírka v rámci Českého dne proti 

rakovině 

- adaptační pobyt 1. tříd v Orlických 

horách 

- projekt Živly v nás a okolo nás 
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2014/2015 

- zapojení do projektu Ovoce do škol 

- zájezd do Itálie (San Benedetto del 

Tronto) 

- projekt Evropský den jazyků 

- výstava Živly v nás a okolo nás na 

zámku 

- beseda se spisovatelem P. Čechem 

- 1. ročník Postřehového běhu oborou 

- focení prvňáčků do novin MF DNES 

- účast v mezinárodním projektu Záložka do knihy spojuje školy 

- projekt Německý den 

- zájezd žáků do Francie 

- 1. stupeň – projekt Škola základ života 

- maraton čtení tatínků 

- Choltické muzicírování 

- pobyt 1. tříd v Horním Bradle 

- bubnování s bubny celého světa 
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Jaké možnosti nabízí letošní oslavenkyně? 

 

 Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Učíme se pro 

 život 3“ 

 Výuku angličtiny od 3. třídy 

 Výuku 2. cizího jazyka od 8. třídy (francouzština, němčina) 

 Výuku informatiky od 5. třídy 

 Vzdělávání v odborných učebnách a multimediálních učebnách 

s interaktivní tabulí 

 12 volitelných předmětů pro žáky 2. stupně 

 Projektové dny s alternativní výukou 

 Adaptační program pro budoucí prvňáčky 

 Zahraniční zájezdy 

 Tematicky zaměřené exkurze a školní výlety 

 Návštěvy kulturních programů (divadlo, film, výstava, muzeum, 

knihovna…) 

 Lyžařský a plavecký výcvikový kurz 

 Individuální péči pro žáky se specifickými poruchami učení 

 Integraci handicapovaných žáků 

 Účast na sportovních soutěžích 

 Účast na vědomostních soutěžích a olympiádách  

 Konzultace školní psycholožky 

 Účast v projektu Ovoce do škol, Ukliďme si svět, M.R.K.E.V., Záložka 

do knihy spojuje školy 

 Besedy s Policií ČR 

 17 kroužků pro žáky, 4 pro veřejnost 

 3 oddělení školní družiny s řadou činností a akcí 

 Školní knihovnu 
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 Svačinový bufet 

 2x za rok tvořivé odpoledne (jarní a vánoční dílna) 

 Zapojení žáků do dění v obci 

 Účast na charitativních akcích 

 Školní pěvecký sbor 

 Výuku hudebních oborů (odloučené pracoviště ZUŠ Přelouč) 

 Pravidelné zprostředkování nákupu knih z katalogů 3 nakladatelství 
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„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“ 

 

 

Různé tváře naší školy: 

ŠKOLA MODERNÍ 

 

      Uplynulé desetiletí přineslo výrazný pokrok ve vybavování školy moderní 

technikou. Klíčovou se stalo především zasíťování všech učeben a instalace 

interaktivních tabulí. Nemalé finanční prostředky byly investovány do 

modernizace vybavení školní kuchyně. 

     Podstatně se rozšířilo vyučování cizích jazyků, přibyly hodiny výpočetní 

techniky a finanční gramotnosti. 

     Abychom našim žákům mohli nabídnout inovativní metody a formy výuky, 

škola byla a je zapojena do řady projektů, jejichž prostřednictvím se daří školu 

průběžně vybavovat pomůckami, které odpovídají aktuálním požadavkům 

dnešní doby. Za zmínku stojí především účast v projektu Peníze do škol, v rámci 

něhož pedagogové vytvářeli digitální učební materiály, a tím získala naše škola 

nemalé finanční prostředky z EU. 
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 ŠKOLA AKTIVNÍ  

 

     Že se naši žáci v konkurenci ostatních škol neztratí, dokazuje jejich účast 

v oblastních, krajských i státních kolech vědomostních soutěží a olympiád, kde 

za ta léta nasbírali řadu solidních umístění. Pravidelně se účastníme soutěže 

Právo pro každý den, olympiád v českém a anglickém jazyce, logické, 

přírodopisné a dějepisné olympiády, matematických soutěží Klokan a 

Pythagoriáda, Mladého chemika, soutěže ve finanční gramotnosti. Na vysoké 

úrovni fungují naši mladí zdravotníci. 

 

    

     Žáci naší školy se již tradičně zapojují také do dění v obci. Od roku 2006 se 

keramický kroužek s prodejním stánkem podílí na akci Klanění Tří králů, ples 

SRPŠ zpestřilo taneční vystoupení malých břišních tanečnic, při rozsvěcování 

obecního vánočního stromku a v zámecké kapli nechybí hudební vystoupení 

našich dětí, „choltické mládí“ svým zpěvem přispívá na charitativní akci 

Choltický deštník, dobrovolnice z řad žákyň pomáhají při organizování dětských 

soutěží, krátká kulturní vystoupení pravidelně zpestřují vítání občánků apod. 
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ŠKOLA SPORTOVNÍ 

 

Sport k naší škole neodmyslitelně patří a měl vždy velmi dobrou úroveň. Věrni 

heslu „Ve zdravém těle zdravý duch“ se snažíme zařazovat velké množství 

různých sportovních aktivit. Kromě tělocvičen hojně využíváme přilehlý areál 

Slavoje Choltice k atletickým disciplínám a fotbalovým turnajům. Během 

posledního desetiletí byly pořádány školní turnaje ve florbale, vybíjené, 

přehazované, basketbalu, ping pongu, badmintonu, volejbalu i fotbale, 

v choltické oboře se odehrávají klání v bězích, které mají mnohaletou tradici. 

Pravidelně se účastníme okresních a okrskových závodů a soutěží (atletika, 

fotbal, florbal, basketbal, softbal). Výsledky sportovních zápolení bývají 

různorodé, ale po dobu 7 let se např. můžeme pyšnit titulem nejlepší mimo 

pardubická škola v rámci Olympiády dětí a mládeže Pardubického regionu. 

Velkou oblibu si získal každoroční plavecký výcvik pro 3. a 4. třídu a lyžařský 

výcvik pro 7. třídu. 
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ŠKOLA KULTURNÍ 

 

     Řadu akcí bere naše škola již za samozřejmost. Jsou to např. výtvarná soutěž 

Paleta Slunce (letos proběhl již 13. ročník), pasování prvňáčků na čtenáře, 

slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, mikulášská nadílka, vánoční koncert ZUŠ nebo 

tvořivé dílny. Své místo v našich srdcích si získal mezinárodní festival Tradice 

Evropy, jež k nám poprvé zavítal před 7 lety. 

     Žáci mají k dispozici školní knihovnu, úzce spolupracujeme s místní 

knihovnou. Dramatický kroužek nastudoval a uvedl několik pohádek, 

každoročně probíhá školní kolo recitační a pěvecké soutěže, proběhly 2 ročníky 

soutěže ZŠ Choltice má talent. Dle aktuální nabídky a zájmu žáků se účastníme 

literárních soutěží. Navštěvujeme také VČD v Pardubicích, samozřejmostí jsou 

literární a hudební komponované pořady, které se odehrávají přímo ve škole. 

      Řadu úspěchů sklízejí naši žáci, kteří se věnují hudebnímu oboru, ať už jde o 

hru na nástroj či zpěv. Velkým přínosem je odloučené pracoviště ZUŠ Přelouč 

přímo v naší škole. Letos zahájily svou činnost nové školní pěvecké sbory 

Choltíček a Veverky. 
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ŠKOLA EKOLOGICKÁ 

 

     Na naší škole se snažíme o to, aby všichni žáci byli aktivně zapojeni do 

environmentální výchovy, vytvářeli si kladný vztah ke svému okolí a 

projevovali úctu ke všemu živému. Environmentální výchova je důležitou částí 

našeho školního vzdělávacího programu. Osvětu v této oblasti předáváme dětem 

mnoha prostředky, např. zařazením témat do jednotlivých předmětů, výukovými 

programy v centrech ekologické výchovy, přírodopisnými soutěžemi, 

volitelnými předměty, vycházkami do okolí, přednáškami odborníků z různých 

oblastí, účastí v programu Zdravá pětka, tvorbou nástěnek, návštěvou 

Transformu Bohdaneč, čističky odpadních vod v Cholticích, Liponovy atd. 

Spolupracujeme s regionálními organizacemi, podniky, obecním úřadem, 

vzdělávacími centry i ekocentry. 

      Ekologizujeme provoz školy – třídíme papír a plasty, od roku 2012 

provádíme zpětný odběr baterií a elektrospotřebičů, ve spolupráci se SRPŠ 

sbíráme starý papír. Již druhým rokem shromažďujeme víčka od PET lahví. 

Snažíme se také o úsporu vody i energií. V tomto směru vydatně pomohlo 

zateplení budovy školy, za což chceme poděkovat našemu zřizovateli. Žáci 

prvního stupně sbírají kaštany, které od nich odebírají myslivci. Pro další 

zpracování vybíráme též pomerančovou a citronovou kůru. 

      Každoročně pořádáme celoškolní akce na oslavu Dne Země (22.4.). Jsou 

zaměřeny na úklid okolí školy i zámecké obory. Kromě toho probíhají různé 

soutěže o přírodě na Zemi. Využíváme též hru Ekopolis, jejímž cílem je postavit 

město, které bude fungovat po stránce ekologické, ekonomické i v oblasti 

občanské vybavenosti, což účastníky vede k hlubšímu zamyšlení nad danou 

problematikou. Školní družina pořádá chovatelské výstavy, ve svých odděleních 

chová různá zvířata. V učebně přírodopisu chováme oblovky. Po celé budově 

školy jsou rozmístěny rostliny, o které se společně staráme. Pečujeme i o zeleň 

v okolí školy. 
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Ještě před spuštěním celostátního programu vzdělávání v oblasti zdravovědy 

jsme se zapojili do spolupráce s Českým červeným křížem v Pardubicích. 

Každoročně se účastníme soutěže v poskytování první pomoci, v níž se 

pravidelně umisťujeme na předních místech. Již několik let je ve školním 

vzdělávacím programu zařazen volitelný předmět Zdravověda. 

      Od roku 2005 jsme zapojeni do programu M.R.K.E.V. Záměrem tohoto 

programu je předávání informací s ekologickou tématikou, vytváření funkčního 

systému školní i mimoškolní environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. 

Součástí programu je i časopis s ekologickou tématikou Bedrník, z něhož 

čerpáme inspiraci pro naši práci, a získávání propagačních materiálů z různých 

ekocenter. 
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ŠKOLA INSPIRATIVNÍ 

 

     Mimo vyučovací proces mají děti bohatou nabídku volnočasových aktivit 

organizovaných školou a jinými subjekty. Za uplynulých 10 let žáci měli 

možnost navštěvovat téměř tři desítky nejrůznějších kroužků. Kromě tradiční 

matematiky, jazyků, keramiky a mnoha sportů se objevily i tři kroužky taneční, 

ruční práce, výtvarné tvoření, práce s počítačem, dramatický kroužek, vaření a 

další. 

     Aby sepětí výuky s praxí bylo zachováno, pořádáme vzdělávací besedy, 

projektové dny, organizujeme tematické exkurze a výlety. Od roku 1997 mají 

žáci možnost vyjet se školou do zahraničí – k oblíbené Itálii přibyla Francie, 

Anglie či Belgie. Důležité impulsy pro práci získávají pedagogové zapojováním 

do různých projektů a hojnou účastí na řadě školení a vzdělávacích programů. 
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ŠKOLA PREVENTIVNÍ 

 

     Primární prevence se zaměřuje na předcházení rizikových projevů chování 

žáků jako agrese, šikana, kyberšikana, záškoláctví, užívání návykových látek, 

gambling, vandalismus, negativní působení sekt atd. V naší škole tuto prevenci 

zajišťuje Městská policie Přelouč. Formou besed a dalších aktivit vedeme žáky 

ke zdravému životnímu stylu, 

rozvíjíme u nich pozitivní 

sociální chování a zvládání 

zátěžových situací. 

      Žáci 8. a 9. třídy se již 

pravidelně účastní oblastní 

soutěže Právo pro každý den. 

Se žáky 9. třídy navštěvujeme 

středisko Drop in v Praze. 

      V rámci výchovného poradenství škola poskytuje pomoc dětem i jejich 

rodičům při řešení osobních problémů žáků, při volbě povolání a při prevenci 

sociálně patologických jevů.  

      Jednou měsíčně do naší školy dojíždí pracovnice Pedagogicko-

psychologické poradny v Pardubicích, která zastává funkci školní psycholožky. 

Spolupracujeme s PPP Pardubice, SPC Svítání a SPC Moravská Třebová, 

sociálními kurátory z OSPOD v Přelouči a v Pardubicích.   

      V oblasti volby povolání jsou vycházející žáci průběžně informováni o 

možnostech výběru středních škol a učilišť, každoročně navštěvujeme burzu SŠ 

a SOU Schola Bohemia v Pardubicích. Také absolvujeme 2-3 exkurze do 

různých firem a škol.  
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Přehled umístění našich žáků  

 

 GYMNÁZIUM VÍCELETÉ 

GYMNÁZIUM 

SOŠ SOU 

2005-2006 2 - 13 7 

2006-2007 1 1 11 11 

2007-2008 3 - 15 17 

2008-2009 2 4 13 7 

2009-2010 - 2 13 9 

2010-2011 1 3 13 5 

2011-2012 - - 20 8 

2012-2013 3 1 14 7 

2013-2014 3 5 18 7 

 

 

 
 

Absolventi 9. třídy 2013/2014 
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1. STUPEŇ  

Non schoale sed vitae discimus. 

-Neučíme se pro školu, ale pro život. 

Seneca Lucius Annaeus 
 

První stupeň naší školy navštěvuje v současnosti 146 žáků a jejich počet 

se každým rokem zvyšuje. Všechny paní učitelky se snaží zaujmout žáky 

přitažlivými formami výuky, využíváním moderní didaktické techniky, realizací 

zajímavých projektů během školního roku a v neposlední řadě přátelskou 

atmosférou. Výuka probíhá hravou formou, žák je zapojen do práce ve dvojicích 

i ve skupinách. Pečujeme o aktuální a hezkou výzdobu ve třídách i v celém 

prostoru školy, která vždy koresponduje s ročním obdobím.  

Integrování žáci jsou 

v péči dyslektických 

asistentek Mgr. Ivany 

Benešové a Mgr. Dagmar 

Zálabské. Dva žáci se 

zdravotními i výukovými 

problémy mají k dispozici 

vlastní pedagogické asistentky 

- paní Markétu Zářeckou a 

paní Reginu Bornovou.  

Škola v současné době nabízí žákům 1. až 5. ročníku velkou řadu 

mimoškolních aktivit. Nabízíme k využití mnoho zájmových kroužků, z nichž je 

nejnavštěvovanější keramika, florbal, sborový zpěv, dovedné ruce, angličtina 

pro nejmenší a sportovní hry.  

Společně s MŠ Choltice, Veselí a Turkovice se snažíme o co nejsnadnější 

přechod žáků z mateřské školy do první třídy naší ZŠ. Za tímto účelem 

organizujeme vzájemné návštěvy, kulturní i sportovní akce. Předškoláci se 
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seznamují s prostředím školy, zapojují se do výuky našich prvňáčků a v jarních 

měsících jsou pro ně připravena 

adaptační odpoledne. 

Nezbytnou součástí výuky 

na prvním stupni je i prevence 

v oblasti dopravy a bezpečnosti 

dětí, kterou nám pomáhá 

realizovat Městská policie 

Přelouč. Žáci 4. ročníku 

absolvují každoročně „Dopravní 

kurz“ na novém dopravním hřišti 

v Přelouči.  

Vedení školy každoročně podporuje a spolufinancuje „Plavecký výcvik“ 

pro žáky 3. a 4. tříd, který již zdaleka není běžný na všech ZŠ. 

V rámci školních aktivit pořádáme pro žáky řadu akcí v průběhu školního 

roku. Využíváme nabídky ekocenter Paleta Pardubice a Chrudim, pořádáme 

sportovní akce – Veverčák, Postřehový běh oborou, Atletická olympiáda a 

návštěva Tonga v Hradci 

Králové. Mezi kulturní aktivity 

jistě patří „Choltické 

muzicírování“, „Paleta Slunce“, 

filmová a divadelní představení, 

návštěvy koncertů, přehlídky 

mezinárodních tanečních 

souborů atd. V červnu děti 

oslaví soutěžemi svůj „Den 

dětí“. Velice oblíbené mezi dětmi i rodiči jsou „Vánoční a Velikonoční dílny“. 

Žáci se také účastní sportovních, výtvarných a vědomostních soutěží mezi 

školami. 
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Velmi dobrá je i spolupráce 

s místní knihovnou a Obecním 

úřadem v Cholticích. S dětmi se 

účastníme besed a výstav jimi 

organizovaných. Prvňáčky 

připravujeme na slavnost 

„Pasování na čtenáře“ v závěru 

školního roku, kterou organizuje 

knihovnice paní Radka Zelenková. 

Tradicí jsou každoroční školní výlety s výukovým a zážitkovým 

programem. 

Je naší snahou, aby se dětem v „jejich škole“ líbilo a rády na svá školní 

léta vzpomínaly.  
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DRUŽINA 

                               

       Pobyt v odpolední družině (do 16 hod.) využívá v průběhu posledních 10 let 

v každém školním roce 85 dětí. Ranní družinu (od 6 hod.) může využívat 50 

dětí. Všechna 3 oddělení pro žáky 1.- 3. třídy jsou od roku 2012 umístěna 

v bočním křídle budovy nad školní jídelnou. 1. a 2. oddělení je napojeno na 

vstupní dveře domácím telefonem s obrazovkou.  

       Čas dětí pobývajících po vyučování v družině je naplněn činností aktivně 

oddechovou, což zahrnuje podle věku dětí hraní, tvoření ze stavebnic, luštění 

rébusů, četbu časopisů, pohádek nebo populárně naučných knížek. Různorodá 

činnost v rámci každého oddělení (zájmové skupiny dětí) spočívá také 

významnou měrou ve výtvarném tvoření – kreslení, tvorbě z papíru, přírodnin, 

korálků apod. Mnoho času tráví děti u oblíbených stolních her a stolního 

fotbálku, převážně v zimním období. Před 4 lety jsme z 2. a 3. oddělení 

odstranili počítače ve prospěch lepšího využití volného času dětí formou her, 

tvoření i oblíbeného luštění hlavolamů.   

       Nedílnou součástí činnosti 

v družině je sport a hry, ke 

kterým máme díky 

prostornému školnímu dvoru i 

blízké oboře ideální 

podmínky. Pobyt dětí venku a 

v pohybu se příznivě projevuje 

na jejich kondici – fyzické i 

psychické. Soutěživost dětí 

podporujeme sportovními 

soutěžemi – běhy, hody, skoky, chůzí na chůdách, jízdou zručnosti aj.  

       Během každého školního roku pořádá družina ve vestibulu U krokodýla 

několik výstav, kterých se mohou zúčastnit i ostatní žáci školy: vystavována 
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byla autíčka, panenky, plyšáci, obrázky z puzzlů, stavby ze SEVY aj. 

Nejpopulárnější je výstava mladých chovatelů, která se koná vždy v květnu již 

13 let. Všechny výstavy navštěvují děti z mateřinky.                                                                                     

        Ekologické chování našich 

žáků podporujeme v družině 

stolními hrami (eko-pexeso, -

domino,- Černý Petr) nebo 

v terénu – „Co do lesa nepatří?“ 

a především důsledným tříděním 

odpadků během pobytu ve škole 

i v družině. Na 1. stupni máme 

od letošního roku zavedenou 

dobrovolnou službu žáků na pravidelné odnášení pytlů s plastovým odpadem do 

příslušných kontejnerů.  

       Naše družina je známá svými výlety – několik let začínáme rok 

Tříkrálovým putováním ke tvrzi ve Svojšicích, kde máme možnost zhlédnout 

ukázku dravců u Hamerníků. 

Jarní výlety směřujeme do muzeí 

a za památkami Prahy, do 

skanzenu v Ostré u Lysé nad 

Labem, Kouřimi nebo Nasavrk. 

Na podzim je to návštěva pražské 

ZOO (vlakem). ŠD pořádá již 14 

let výjezd na charitativní akci 

Běh naděje (dříve Běh T. Foxe) 

do Pardubic, kterého se účastní i ostatní žáci školy. 

       Pracovat ve školní družině je pro nás, vychovatelky, náročné, ale současně 

radostné a smysluplné – odměnou je nám pocit, že většina dětí si pobyt a 

činnosti u nás „užívá“.  
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ŠKOLA PODÁVÁ POMOCNOU RUKU 

 

      Žáci si ze školy odnáší nejen znalosti, ale také určitý systém hodnot. Těmi 

největšími jsou jistě tolerance, lidskost a charakter. V dnešní hektické a 

komplikované době zaměřené na úspěch, peníze a techniku se snažíme, aby 

v dětech zakořenila ochota pomáhat těm, kteří to v životě mají mnohem 

složitější než většina z nás. Samozřejmostí je proto účast školy v řadě 

charitativních akcí. Namátkou uveďme například sběr PET víček, Tříkrálovou 

sbírku, Bílou pastelku, sbírku ve prospěch DD v Potštejně, Fondu Sidus nebo 

Záchranné stanice Pasíčka, Běh naděje. Za oboustranně přínosnou považujeme i 

integraci handicapovaných žáků. 
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Kontakty: 

 

www.zscholtice.cz 

 

Tel: 466 972 175-6 

Základní škola Choltice, okres Pardubice 

Lipoltická 245, 533 61 Choltice 

 

e-mail: zs.choltice@volny.cz 
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