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Výroční zpráva byla zpracována podle §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 7 ods.1 a odst. 2 vyhlášky
MŠMT 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení školy.

Obsah:

Strana

1. Základní údaje o škole
2
2. Vzdělávací program
2
3. Personální zabezpečení školy
2
4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy
3
5. Výsledky vzdělávání žáků
4
6. Prevence sociálně patologických jevů a výchovného poradenství
19
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
22
8. Kontrolní činnost
25
9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
27
10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI
39
11. Základní údaje o hospodaření školy
39
12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
41
13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
41
14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
41
15. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
42

Příloha:
Fotografie a události školního roku 2018/2019

43

1

Výroční zpráva Základní školy Choltice, okres Pardubice za školní rok 2018/2019
1. Základní údaje o škole
Název:
Základní škola Choltice, okres Pardubice
Sídlo:
Lipoltická 245, 533 61 Choltice
IČO:
60157046
Statutární zástupce:
Mgr. Iva Sedláčková
Telefon:
466 972 175
e-mail, web:
skola@zscholtice.cz, zs.choltice@volny.cz, www.zscholtice.cz
ID datové schránky:
9fzpdyy
Zřizovatel:
Městys Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice
Právní forma:
Příspěvková organizace
Stupeň organizace:
Úplná základní škola
Datum zařazení do sítě škol a školských zařízení:
26. 3. 1996
Právní subjekt:
od 1. 7. 1994
Součásti právního subjektu:
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna
Počet žáků k 30.9.2018:
287 žáků
Počet tříd:
14
Školská rada:
Mgr. Olga Havlíková – předsedkyně
Mgr. Ivana Benešová
Eva Kolářová
Mgr. Eva Nevečeřalová
Patricie Vachutková
Jana Zárubová
2. Vzdělávací program
Vzdělávání žáků ve všech ročnících probíhalo podle školního vzdělávacího programu „Učíme
se pro život 5“, školní družina pracuje podle programu „Sport, hry, tvořivost, dětem pro radost III“.
K doplnění hlavního učebního plánu jsou žákům nabízeny i volitelné předměty.
3. Personální zabezpečení školy
Ředitelka školy:
Zástupkyně ředitelky:
Hospodářka:
Výchovná poradkyně:
Třídní učitelé:
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A

Mgr. Iva Sedláčková
Mgr. Vlasta Jozífová
p. Jindřiška Frýdová
Mgr. Alena Machová (1. stupeň)
Mgr. Božena Špilínková (2. stupeň)

Mgr. Daniela Čepčářová
Mgr. Marie Brožová
Mgr. Vítězslava Stodolová
Mgr. Lenka Nešetřilová
Mgr. Ivana Benešová
Mgr. Zuzana Bílková
Mgr. Jaroslava Štoková
Mgr. Tereza Štědroňová
Mgr. Hana Ošlejšková
Mgr. Zuzana Vyhnálková
Ing. Jan Brožek
Mgr. Soňa Blažková
Mgr. Alena Machová
Mgr. Eva Nevečeřalová
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Učitelé bez třídnictví:
Asistentky pedagoga:
Školní asistent:
Školní družina:

Školní jídelna:
Školník:
Úklid:

Mgr. Martina Hanušová, Mgr. art. Irena Holomková,
Mgr. Iveta Nováková, Mgr. Božena Špilínková, Mgr. Alice Vanišová
Regina Bornová, Lenka Jiřišťová, Bc. Martina Sládková,
Mgr. Vítězslava Stodolová, Bc. Petra Těšitelová, Markéta Zářecká
Klára Chudomelová
Markéta Zářecká (vedoucí vychovatelka)
Mgr. Zuzana Bílková, Regina Bornová, Mgr. Marie Brožová,
Mgr. Daniela Čepčářová, Lenka Jiřišťová, Mgr. Lenka Nešetřilová,
Bc. Martina Sládková, Mgr. Tereza Štědroňová
Jana Augustinová (vedoucí školní jídelny)
Josef Raba, Lenka Škoudlínová, Miluše Jirásková
Tomáš Vyhnálek
Barbora Kolářová, Hana Kuchaříková, Ivana Zelená

Změny v personálním obsazení školy ve školním roce 2018/2019:
- Mgr. Štoková Jaroslava, učitelka 1. stup., od 27.8.2018
- Mgr. Alice Vanišová, učitelka 2. stup., od 27.8.2018
- p. Lenka Jiřišťová, asistentka pedagoga, vychovatelka, od 1.9.2018
- MgA. Irena Holomková, učitelka HV, od 1.9.2018
- Mgr. Iveta Nováková, učitelka 2. stup., od 1.9.2018
- Mgr. Martina Hanušová, učitelka 2. stup., od 24.9.2018
- P. Petra Kočová, zástup za nemoc ve školní jídelně, od 3.6.2019
4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy
Dne 5.4.2018 proběhl zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020. Děti byly v doprovodu rodičů
uvítány u vchodu pohádkovými postavami, které je potom provázely po škole. Záměrem bylo, aby se
děti seznámily se školou a zároveň splnily drobné sportovní, poznávací i seznamovací úkoly. Měly
možnost podívat se do tělocvičny, učebny přírodopisu, počítačové učebny i kmenových tříd. Po této
procházce absolvovali budoucí prvňáčci vlastní zápis. Za své výkony byli odměněni drobnými dárky.
K zápisu přišlo 51 žáků, z toho 29 chlapců a 22 dívek. Z toho po odkladu 15 žáků. Do první
třídy bylo přijato celkem 44 žáků, z toho 24 chlapců a 20 dívek. Odklad byl povolen 7 žákům,
5 chlapcům a 2 dívkám. Vzhledem k počtu žáků budou v následujícím školním roce otevřeny dvě
první třídy.
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5. Výsledky vzdělávání žáků
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6. Prevence sociálně patologických jevů a hodnocení výchovného poradenství
V současné době se v této oblasti škola řídí především těmito dokumenty MŠMT:
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 a jeho přílohami
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany
ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
Personální zajištění prevence ve školním roce 2018/2019:
Mgr. Zuzana Bílková – metodik prevence
Mgr. Alena Machová – výchovný poradce pro 1. stupeň
Mgr. Božena Špilínková – výchovný poradce pro 2. stupeň
Cíle programu
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje
především na aktivity v oblastech prevence:
Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně
na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím projevům v chování žáků:

agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií,
netolismus (závislostní chování na tzv. virtuálních drogách), násilí, vandalismus, intolerance,
antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie,

záškoláctví,

závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling,

rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů,

spektrum poruch příjmu potravy,

negativní působení sekt, náboženských hnutí,

sexuální rizikové chování,

syndrom týraného dítěte – CAN,

vandalismus,

krádeže,

sebepoškozování,

příslušnost k subkulturám,

domácí násilí,

hazardní hraní.
Další cíle:

Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů.

Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.

Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy.

Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.

Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu

Odstranění nevhodného chování mezi žáky

Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence.

Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti.
Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny
Konkrétní aktivity podporující primární prevenci:
 výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů
chování
 akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce
s Policií ČR a městskou policií)
 zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu,
rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.
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 na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou
pozornost prevenci kouření. I v letošním roce pokračovat v osvětě v rámci hodin OV, VKZ, třídnických
hodinách atd.
 dovednost volby správné životosprávy, poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie
(blok v rámci hodin VKZ, videoprojekce)
 přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování vybraných
pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.)
 akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie
 zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, ŠVP,
lyžařského výcvikového kurzu atd.
 organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního
prostředí (tematické dny, sportovní akce, projektové dny atd.)
 široká nabídka volnočasových aktivit
 účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích
 ekologická výchova (návštěva spalovny odpadů, výukové programy v rámci přírodovědné stanice,
zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v min. letech, viz sběr plastových lahví a
umělohmotných vršků apod.)
Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost
 nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence,
školního psychologa
 nabídka propagačních materiálů zaměřujících se na rizikové chování
 informování rodičů o MPP
 seznámení rodičů s postupem školy v případě rizikového chování žáků
 na schůzkách hovořit o nebezpečí rizikového chování zejména u starších žáků, kterým rodiče
povolují účast na diskotékách
 informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o programu školy v oblasti prevence
sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu
Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány dotazníková
šetření, práce třídních učitelů, připomínky žáků, schránka důvěry, internetová stránka důvěry NTB,
třídnické hodiny a hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, v případě
potřeby je přizvána pracovnice PPP nebo školní psycholožka.
Program pro osobnostní a sociální rozvoj ve vztahu k prevenci
Program má přinášet strukturované podněty pro potřeby prevence sociálně patologických
jevů. Je optimální připravit celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj a výcvik
v sociálně komunikativních dovednostech. Projekt má být určen pro žáky a pedagogické pracovníky
školy. Ve svém důsledku má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů
žáků. Je třeba jej realizovat na prvním i druhém stupni a ve spolupráci se školní družinou.
Programy musí zasahovat výchovnou i naukovou složku vzdělání během celého školního
roku, směřovat k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám
vyučovacích metod.
Příprava jednotlivých programů a jejich realizace by neměla být řešena formou nákupu služby
mimo školu, ale měla by být v kompetenci třídních učitelů. Rozvrh třídy, úvazky jednotlivých
vyučujících, prostředí, ve kterém bude program probíhat a fyzická náročnost programu určuje
charakter a personální zajištění programu. Základním předpokladem k maximální účinnosti programů
je aktivní zapojení všech žáků ve třídě. Rodiče žáků musí být s celým projektem průběžně
seznamováni.
Nabídka různých preventivních programů ze strany pedopsychologických poraden,
občanských sdružení apod. je sice rozsáhlá, ale měla by sloužit pouze v počátcích realizace
preventivních aktivit. Do doby, než budou dostatečně proškoleni a erudováni pedagogové tak, aby se
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tyto aktivity zdravého životního stylu a prevence staly přirozenou součástí vzdělávacího procesu a
života školy.
Nezastupitelnou roli v celém programu má kvalitní práce třídního učitele, který v roli
manažera řídí a připravuje spolu s žáky jednotlivé programy. K tomu může napomoci i úprava rozvrhu
tak, aby byl třídní učitel v pravidelném kontaktu se žáky a pomáhal jim společně s dalšími pedagogy
řešit jejich školní i osobní problémy. Pozitivní formování třídního kolektivu není ani pro zkušeného
pedagoga úkol vždy snadný.
Velmi efektivní pro komunikaci s žáky je komunitní kruh. Komunitní kruh je stěžejní metoda
budování bezpečí, důvěry, soudržnosti a osobnostního rozvoje dětí ve třídě. Komunitní kruh lze využít
ve všech vyučovacích předmětech. Atmosféra ve třídě je otevřená, s prvky důvěry a ochoty si
porozumět. Děti se učí pomáhat si, tolerovat se a respektovat se ve svých názorech a projevech.
Školní pravidla jako nástroj prevence
Společně vytvořená a dodržovaná pravidla ve třídě a ve škole jsou velmi účinnou prevencí
sociálně patologických jevů, zejména nekázně, násilí a šikany. Jedná se o pravidla týkající se soužití
v konkrétním společenství žáků, pedagogů, ostatních zaměstnanců školy a o pravidla provozu a
chodu školy.
Provozní pravidla jsou dána školním a vnitřními řády. Jejich dodržování pojmenovává přehledné a
definovatelné jevy. V těchto pravidlech je zakotveno, jak řešit situace spojené se sociálně
patologickými jevy.
Pravidla soužití bývají většinou „nepsaná“. Jedná se o pravidla vzájemného respektu, úcty, důvěry,
empatie a dalších životních kvalit a dovedností. Z pravidel soužití by měla vycházet pravidla provozní.
Tam, kde chybí přesně formulovaná pravidla soužití, dochází snáz a častěji k tomu, že se porušují
pravidla provozní. Je to dáno tím, že není pochopen smysl a důvody jednotlivých provozních norem a
tyto jsou často brány jako výzvy k jejich porušení.
Přednášky a besedy:
 Besedy s Městskou policií Přelouč – 1. - 9. tř. - proběhly dle rozpisu
 Společnost Procter – Gamble poskytla balíčky pro dívky 7. ročníku – projekt „Čas proměn“
 V hodinách Výchova ke zdraví v 6. – 7. třídách byl realizován projekt Kouření a já
 Účast v soutěži Právo na každý den
 Projektový den: Den Země – 5. – 9. třída
 Beseda s nevidomým – 5. - 6. třídy
Výchovné poradenství
V tomto školním roce spolupracovaly v oblasti výchovného poradenství na naší škole:
Mgr. Alena Machová - výchovná poradkyně pro 1. stupeň
Mgr. Božena Špilínková - výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Lenka Jiřišťová – asistent pedagoga u žáka v 1.A
Petra Těšitelová – asistent pedagoga u žákyně ve 2.B
Martina Sládková – asistent pedagoga u žáka ve 3.B
Markéta Zářecká – asistent pedagoga u žáka v 6.A
Regina Bornová – asistent pedagoga u žáka v 8.A
Mgr. Marie Brožová – předmět speciálně pedagogické péče
Mgr. Daniela Čepčářová – předmět speciálně pedagogické péče
Mgr. Alena Machová – předmět speciálně pedagogické péče
Mgr. Eva Nevečeřalová – pedagogická intervence u žáků 2. stupně
Mgr. Božena Špilínková – předmět speciálně pedagogické péče
Mgr. Jaroslava Štoková – předmět speciálně pedagogické péče
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Hodnocení práce dyslektických asistentek a integrovaní žáci
Ve školním roce 2018/2019 bylo zařazeno do integrace 25 žáků 1. stupně a 35 žáků
2. stupně, celkem tedy 60 žáků. Žáci pracovali s dyslektickými asistentkami v rámci Předmětu
speciálně-pedagogické péče a Pedagogické intervence.
Žáci 1.A, 2.B, 3.B, 6.A. a 8.A. třídy pracovali s pomocí asistentek pedagoga. Integrace žáka 1.A,
2.B a 3.B je zajištěna PPP Pardubice, integrace žáka 6.A třídy je zajištěna s SPC Svítání (Mgr. Jirásková)
a integrace žáka 8.A třídy je zajištěna SPC Moravská Třebová.
Dle individuálního vzdělávacího plánu se vzdělávalo 25 žáků. 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 38 žádostí o vyšetření (nové a následné).
Spolupráce s PPP
Po celý školní rok probíhala spolupráce s PPP v Pardubicích a střediskem v Přelouči.
Spolupráce s odborem sociálně právní ochrany dětí
Ve školním roce jsme požádali o spolupráci sociální kurátorku z OSPOD Přelouč, ohledně
chování a rodinného prostředí několika žáků. Dva žáci navštěvovali ambulantně SVP Pyramida
v Pardubicích a 2 žáci absolvovali internátní pobyt v SVP Pyramida Pardubice.
Volba povolání
Žáci 9. ročníku byli průběžně seznamováni s možnostmi výběru povolání prostřednictvím
propagačních materiálů, internetových stránek, nástěnek. Všem byly poskytnuty informace
v Atlasu s přehledem škol a učilišť. Vycházející žáci byli seznámeni s průběhem přijímacího řízení.
V listopadu 2018 navštívili žáci 8. a 9. tříd burzu Schola Bohemia v Pardubicích. Zde žáci získali
podrobné informace z oblasti středního školství. Dne 23.11. se zúčastnili 3 žáci soutěže zručnosti a
dovednosti ve SOU technickém v Přelouči. V lednu mohli žáci navštívit Dny otevřených dveří určitých
škol, které je zajímaly. Žáci 9. třídy navštívili Úřad práce v Přelouči ohledně volby povolání a
vhodného výběru další školy.
Zúčastnili jsme se akce Zdravohrátky na SŠ zdravotnické v Pardubicích – žákyně 8. třídy (velmi
kladně hodnoceno). A 8. třída se zúčastnila akce Technohrátky na SŠ potravinářské v Pardubicích,
SOU plynárenské Pardubice, SŠ obchodu a služeb v Chrudimi, SŠ technická a zahradnická v Litomyšli,
SOU v Chroustovicích.
Letos bylo možné podat na střední školy 2 přihlášky. Ty byly vyplněny na počítači v programu
Bakalář, rodiče potvrdili podpisem a sami si zajistili doručení na příslušné školy do 1.3.2019. Rodičům
žáků byly vydány zápisové lístky. Žáci se zúčastnili přijímacích zkoušek na střední školy v rámci
ověřování - Cermat. Všichni žáci byli přijati na vybranou SŠ v 1. kole přijímacího řízení.
V průběhu roku se žáci individuálně domlouvali s výchovnou poradkyní. Otázky volby
povolání byly též řazeny do hodin Člověk a ekonomika v 9. ročníku. Předběžně byl zjišťován zájem
žáků 8. tříd o povolání.
Přihlášky na SŠ a SOU si podávalo 16 žáků a 6 žáků na víceleté gymnázium. Školu opouští
k 30. 6. 2019 - 19 žáků, z toho 3 žáci z 5. ročníku.
Ve spolupráci s MŠ Choltice ve škole působila i logopedka.
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pracovníků školy se řídí plánem, který je součástí celoročního plánu činnosti
školy. Ten vymezuje podmínky, za kterých je vzdělávání zajišťováno. Důraz je kladen na rovnou
příležitost a zákaz diskriminace, potřeby školy s ohledem na finanční možnosti, získávání kvalifikace
potřebné pro výkon povolání nebo pracovního zařazení (vedoucí pracovníci, výchovný poradce,
koordinátor ICT, preventista atd.).
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Průběžně probíhalo vzdělávání k prohloubení odborné kvalifikace se zaměřením na nové
poznatky z oblasti obecné pedagogiky, školní psychologie, teorie výchovy, didaktiky, jazykové výuky,
výuky přírodovědných oborů, BOZP, PO, práce s ICT a další školení vyplývající z pracovně právních
vztahů.
Přehled vzdělávacích aktivit jednotlivých pracovníků školy:
V tomto školním roce proběhlo několik školení pro pracovníky školy přímo v budově školy:
Počítače, Office 365, Bakaláři aj., Mgr. Vyhnálková, ZŠ Choltice, 18.10.2018
Podpora při vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra, Mgr. Jirásková, ZŠ Choltice,
27.-28.8.2019
Bakaláři – třídní knihy a tematické plány, Mgr. Jozífová, ZŠ Choltice, 29.8.2019
Iva Sedláčková (ředitelka školy)
Bakaláři – konference, Pardubice, 5.11.2018
Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II , NIDV Pardubice,07.11.2018
Porada ředitelů ZŠ a MŠ, DDM, ZUŠ, samostatných jídelen a pracovníků ORP v oblasti školství, Seč,
27.-28.11.2018
Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností ve škole, NIDV Pardubice, 04.12.2018
Maják – konference, Kolín, leden 2019
Specifika správního řízení a pracovněprávních vztahů, Mgr. Puškinová, Pardubice,16.01.2019
Správní řízení ve škole a školském zařízení, Mgr. Ladislav Dvořák, Pardubice,29.01.2019
Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP - úprava obsahu a výstupů pro management - DVPP
MNG,NIDV Pardubice, 26.03.2019
PhMax, MŠMT, Pardubice, 23.5.2019
Role školního poradenského pracoviště pro management a workshop, ZŠ Choltice, Mgr. Křenek,
4.6.2019
Podpora při vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra, Mgr. Jirásková,Choltice,27. - 28. 2019
Mgr. Vlasta Jozífová (zástupkyně ředitelky školy)
Matematika pro život, NIDV Pardubice, 15.10.2018
Bakaláři – konference, Pardubice, 5.11.2018
webinář Bakaláři – novinky, 20.3.2019
Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP - úprava obsahu a výstupů pro management - DVPP
MNG, NIDV Pardubice, 26.03.2019
webinář Bakaláři, suplování, plán akcí, výkazy suplování, 24.4.2019
webinář Bakaláři – platby, knihovna, tematické plány, 6.5.2019
PhMax, MŠMT, Pardubice, 23.5.2019
Role školního poradenského pracoviště pro management a workshop, Mgr. Křenek, ZŠ Choltice,
4.6.2019
webinář Bakaláři – tvorba rozvrhu, 2.6.2019
Podpora při vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra, Mgr. Jirásková, Choltice, 27. - 28. 2019
Ing. Jan Brožek
Zdravotník zotavovacích akcí, ČČK, Pardubice, listopad 2018
Mgr. Marie Brožová
Mentorská podpora pedagogických pracovníků v rámci APIV B
Informační seminář ke společnému vzdělávání - Mikroklima třídy s žákem se SVP anebo jak začlenit
spolužáka s poruchami chování, NIDV Pardubice, 24.01.2019
Odborný seminář pro zástupce škol v Nasavrkách, MAS ŽH region, Nasavrky, 16.05.2019
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Mgr. Zuzana Bílková (učitelka, metodik prevence)
Sfumato (Splývavé čtení) aneb čtení pro všechny děti, PaedDr. Mária Navrátilová, Praha, 8.12.2018
Mgr. Daniela Čepčářová (učitelka)
Nápady a aktivity podporující rozvoj matematické gramotnosti na prvním stupni ZŠ, Fraus,
Chrudim,19.10.2018
MgrA. Irena Holomková (učitelka)
Prevence syndromu vyhoření a jak mu předcházet, Phdr. Miroslav Pospíšil, Pardubice, 10.1.2019
Mgr. Alena Machová (učitelka, VP)
Cyklus seminářů pro výchovné poradce
Mentorská podpora pedagogických pracovníků v rámci APIV B
Čtenářská gramotnost - metody a formy efektivní práce, PhDr. Kyncl, Pardubice, 07.11.2018
Prevence a řešení školní neúspěšnosti, Mgr. Lenka Ondráčková Pardubice, 22.11.2018
Práce s odměnami a tresty ve škole, Ing. Dušan Drabina, Běleč nad Orlicí,10.05.2019
Mgr. Nevečeřalová Eva (učitelka)
Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky cizince., NIDV Pardubice, 16.04.2019
Mgr. Iveta Nováková (učitelka)
Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - PISA 2015, ČSI, Hradec
Králové, 21.11.2018
Mgr. Hana Ošlejšková (učitelka)
Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV, NIDV Pardubice,19.11.2018
Mgr. Božena Špilínková (učitelka, VP)
Spolu a včas ohroženým dětem (Právo na dětství),,Pce,12.10.2018
Matematika pro život, NIDV Pardubice, 15.10.2018
Kariérové poradenství, CCV Pardubice, 19.11.2018
Finanční gramotnost pro 2. stupeň ZŠ - Aisis Kladno - Dům techniky, Pardubice 7.12.2018
Alice Vanišová (učitelka)
Dálkový průzkum země, NIDV Pardubice, 27.11.2018
Mgr. Zuzana Vyhnálková (učitelka)
Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT, PhDr. René Szotkowski, Ph.D., Pardubice,
12.09.2018
Prevence rizikového sexuálního chování, MUDr. Maria Fridrichová, Pardubice, 22.11.2018
Maják – konference, Kolín, leden 2019
Inovace ve výuce 2019, Hradec Králové, 02.04.2019
Markéta Zářecká (vedoucí vychovatelka, asistentka pedagoga)
Právní vědomí vychovatele ŠD, květen 2019, CCV Pardubice
Jak vyrobit anděla, CCV, OK Keramika, podzim 2018
Mísy a vázy (keramika), CCV, OK Keramika, jaro 2019
Lenka Jiřišťová (asistenka pedagoga)
Studium pro asistenty pedagoga, NIDV Pardubice, září – červen 2019
Studium pro vychovatele, UHK, srpen 2019
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Klára Chudomelová
Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností ve škole, NIDV Pardubice, 4.12.2018
Jindřiška Frýdová (účetní, mzdová účetní, personalistka)
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti, Novatis, Pardubice, listopad 2018
Příprava roční uzávěrky, Salvea, Pardubice, prosinec 2018
Mzdy, Vema, Pardubice, leden 2019
Změny právních předpisů, Šlégrová, Zeman, Pardubice, únor 2019
Jana Augustinová (vedoucí školní jídelny)
Aktuální informace pro činnost školních jídelen, legislativa školního stravování pro vedoucí školní
jídelny a kuchařky, Hygienické minimum, Kadlecová, Pardubice, únor 2019
Informační seminář k projektu Obědy do škol, Pardubický kraj, červen 2019
Miluše Jirásková, Lenka Škoudlínová (kuchyň)
Aktuální informace pro činnost školních jídelen, legislativa školního stravování pro vedoucí školní
jídelny a kuchařky, Hygienické minimum, Kadlecová, Pardubice, únor 2019
Tomáš Vyhnálek (školník)
Road show pro školy - Microsoft Inovative Educator Expres, Jana Demartini, Pardubice, říjen 2018
Školení vyhláška č.50, Služba škole, 17.10.2018
Semináře, školení (placené) – školní rok 2018/2019
Provozní:
- mzdové, účetní
- Bakalář – žákovská evidence
- školní jídelna
- vyhláška „50“
- školské zákony, legislativa
- zdravotník zotav. akcí

6 446,-4 560,-500,-593,-4 740,-2 200,--

Pedagogické:
- výchovné poradenství
- metodika výuky pro AP
- ŠD a DČ

3 100,-1 400,-3 750,--

EU – „Šablony“:
- nápady matematika
- splývavé čtení

9 400,-2 500,--

CELKEM

39 189 Kč

8. Kontrolní činnost ve školním roce 2018/2019
Celkem bylo provedeno 47 hospitací ve vyučovacích hodinách, s jednotlivými hospitovanými
učiteli byl proveden rozbor hodiny, popř. následná hospitace. Hospitace byly prováděny u nových
i stávajících učitelů, během projektových i tradičních hodin. V tomto školním roce si učitelé chodili
na vzájemné hospitace v rámci úvazků.
Hlavní sledované oblasti:
- plnění školního vzdělávacího programu
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- formy a metody práce učitele
- klima třídy
- podklady pro klasifikaci
- zapojení žáků do výuky, motivace
- práce s integrovanými žáky
- využívání didaktické techniky, inovativní přístupy
- osobnost učitele
- projekty
Zvláštní pozornost byla věnována prvním třídám:
- adaptace na školní prostředí
- zvládání učiva
- kázeň
- spolupráce s rodiči
- slabší žáci, příčiny neúspěchů
- předpokládané specifické poruchy učení
Průběžně byla prováděna kontrola povinné dokumentace tříd a školní družiny. Hospitační
protokoly s rozbory a hodnocením jsou uloženy u ředitelky školy.
Hospitace a kontroly prováděli:
Mgr. Iva Sedláčková
ředitelka školy
Mgr. Vlasta Jozífová
zástupkyně ředitele školy
Markéta Zářecká
vedoucí vychovatelka školní družiny
jednotliví vyučující (dle aprobace a zaměření)
Další kontroly:
Dne 11.2.2019 a 26.6.2019 proběhla Prověrka BOZP, prevence rizik a kontroly PO, p. Milan
Plecháček.
Kontrolní zjištění: bylo kontrolováno 13 oblastí,
Zjištěné závady:
 osvětlení v některých učebnách neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., chybí
samostatné osvětlení tabulí – postupně vyměňováno dle finančních možností školy,
 zastarale, zašlé osvětlení v ŠD
Doporučení:
 provést kontrolu školního nábytku ve vztahu k výšce žáků – prováděno průběžně
 před začátkem školního roku zkontrolovat vybavení lékárniček, provést doplnění a likvidaci
prošlého vybavení – bylo provedeno.
Na zadání zřizovatele proběhla finanční kontrola/audit hospodaření s veřejnými prostředky
za rok 2018.
Kontrolní zjištění:
bez závad
Dne 30.4.2019 proběhla ve školní jídelně kontrola Státní veterinární správy pro Pardubický
kraj, vše bez závad.
Průběžně jsou podle celoročního plánu prováděny další nezbytné kontroly i provozní revize
(elektro, plyn, spotřebiče aj.).
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
a) Hodnocení environmentální výchovy
Základní dokumenty, z nichž vycházíme při realizaci environmentální výchovy, jsou:
 Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělání,
 výchově a osvětě ve školách a školských zařízení čj. 16745/2008F22.
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání čj. 27002/2005F22.
 Od školního roku 2007/08 F průřezové téma Environmentální výchova je povinnou součástí ŠVP.
(Zákon 261/2004 Sb. školský zákon)
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání,
ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), za obecné cíle vzdělávání považuje mj. získání a
uplatňování znalostí o životním prostřední a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného
rozvoje.
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, upozorňuje, že se výchova, osvěta a vzdělávání
provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného
rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a
k úctě k životu ve všech jeho formách.
Cíle EVVO
 Poznávat přírodní, sociální a kulturní hodnoty životního prostředí ve svém okolí a chápat příčiny
následků a projevů jejich poškozování.
 Utvářet kladný vztah žáků k přírodě a zdravému životnímu prostředí nejen ve svém okolí.
 Přijímat osobní odpovědnost za své chování a za stav životního prostředí a podpořit aktivní účast
na ochraně životního prostředí.
 Uvědomit si postavení člověka v přírodě a jeho vliv na své okolí.
 Uvědomit si postavení člověka ve společnosti – uznávání a dodržování vyšších hodnot, důraz
na nekonzumní a duchovní stránky života.
 Směřovat ke zdravému životnímu stylu a získat správné stravovací návyky směrem ke zdravé
výživě.
 Seznámit se s globálními ekologickými problémy a chápání souvislostí.
 Rozvoj a využití komunikačních dovedností při řešení environmentálních problémů.
 Naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje, uplatňovat úspory zdrojů energie a surovin
v praxi.
 Zajistit dostupnost aktuálních a objektivních informací o životním prostředí a jeho ochraně
pro žáky, učitele, rodiče i širší veřejnost.
Metody a formy práce EVVO
 projektové vyučování – zařazování projektů s tématikou ekologie a životního prostředí do výuky,
 spolupráce a účast na akcích a soutěžích pořádaných – DDM apod.,
 zapojení do celostátních aktivit – M.R.K.E.V. ,
 exkurze a vycházky do přírody a okolí školy,
 využití času po vyučování v rámci ŠD k různým aktivitám v rámci EVVO,
 simulační hry,
 získávání a využití poznatků z médií, internetu, literatury apod.,
 získávání a využití poznatků z programů DVPP zařízení pro další,
 vzdělávání pedagogických pracovníků, metodických materiálů, atd.,
 návštěva výstav
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V průběhu školního roku jsme plnili následující kompetence:
 kompetenci k učení (osvojování terminologie, poukazování na propojenost jednotlivých
biologických oborů mezi sebou, na mezioborové vztahy, objevování a poznávání druhů rostlin a
živočichů a z toho plynoucí pocit sebeuspokojení)
 kompetenci k řešení problémů (provádění pokusů a vyvozování závěrů, vyhledávání informací
v literatuře a na internetu – např. seminární práce „Fylogenetický vývoj člověka“, „Savci světa“,
příprava prezentací na téma: „První pomoc“, hry přírodovědným i zdravotnickým obsahem)
 kompetenci komunikativní (skupinová práce v hodinách, při laboratorních pracích, při úpravách
okolí školy, při péči o rostliny v budově školy, diskuse o problematice životního prostředí,
argumentace)
 kompetenci sociální a personální (vyvozování závěrů laboratorních prací, rozdělování práce
ve skupině, organizování činnosti skupiny, diskuse o problematice životního prostředí, přiměřená
argumentace, hledání různých možností řešení problémů, jejich kritické posuzování)
 kompetenci občanskou (zadávání domácích úkolů a zodpovědnost za jejich plnění, získávání
zkušeností o přírodních hodnotách v okolí školy, pochopení příčin a následků jejich poškozování,
zajišťování materiálu pro laboratorní práci a odpovědnost za to, že pokud nebudou mít studijní
materiál, nemohou kvalitně pracovat. Učili jsme se poskytnout první pomoc, přemýšleli jsme
o možnostech, jak předcházet úrazům ve škole, v domácnosti i při pobytu venku, diskutovali jsme
o pravidlech zdravého životního stylu – o životosprávě, správném rozložení aktivit během dne,
o zvládání stresu a o následcích nedodržování zdravého životního stylu. Vždy jsme se snažili
na danou problematiku pohlížet v souvislostech. Učili jsme žáky jednat odpovědně vůči přírodě
a životnímu prostředí (vysvětlováním, poskytováním informací, vlastním příkladem, hrou).
 kompetenci pracovní (práce s mikroskopem a mikroskopickými pomůckami, ovládání programů
na PC, práce s internetem, přesazování květin, úprava živých plotů před školou, dodržování
hygieny a bezpečnosti práce, sebehodnocení žáků, osvojování praktických dovedností
pro chování a pobyt v přírodě, poznávání rostlin léčivých, jedlých a jedovatých a to domácích i
zahraničních).
Environmentální výchova je začleněna do všech vzdělávacích oblastí. Na její realizaci se
podíleli všichni vyučující. Výuku doplnily další programy pro žáky, exkurze, výstavy, přednášky,
besedy, soutěže, výukové programy, projektové dny, vycházky. Žáci poznávali přírodu, prostředí a
život lidí rozmanitými činnostmi. Vyučující vhodně zařazovali aktivity podle ročního období, svátků či
významných dnů, sledovali se žáky změny v přírodě a v životě lidí.
Zaměřili jsme se na témata: poznávání a ochrana přírody, seznamování dětí s tradicemi,
vytváření dobrých mezilidských vztahů a vedení ke zdravému životnímu stylu.
Naše škola je registrována v síti škol se zájmem o ekologickou výchovu „M.R.K.E.V.“ a je pravidelně
informována o aktivitách pořádaných organizacemi podporujícími environmentální výchovu
na školách.
Spolupracovali jsme s organizacemi, které se zabývají poznáváním přírody, poznáváním a
ochranou životního prostředí, jsou to především střediska ekologické výchovy (Ekocentrum Paleta),
Myslivecký spolek Choltice, ČSČK Pardubice, DDM Delta, knihovny, muzea, planetárium.
Akce a programy pro žáky:
 návštěva zemědělské výstavy ve Svinčanech
 průběžně probíhalo třídění odpadů v naší škole
 sběr papíru – ve třídách, v domácnostech žáků
 společné akce a setkávání žáků 1. ročníku a dětí z MŠ
 exkurze s výukovým programem v Planetáriu v Hradci Králové pro žáky 5. tříd
 návštěvy Ekocentra Paleta
 beseda s cestovateli (Motani) v Heřmanově Městci
 vánoční dílna pro žáky i veřejnost
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akce ke Dni Země, informační kampaň k Hodině Země
projekt „Zdravá strava“
program „Dentální prevence“ pro žáky 5. - 9. třídy
akce „Dnes jím jako Angolan“ – 5. třídy
akce „Síť zdravého stravování ve školách“ – 5. třídy
zapojení do projektu „Vitaminový den“
velikonoční dílna
přírodovědná poznávací soutěž – školní a okresní kolo
soutěž Hlídek mladých zdravotníků
soutěž Mladý chemik
oslavy Mezinárodního dne dětí ve třídách
beseda s nevidomým – žáci 5. a 6. tříd
spolupráce se ZUŠ Přelouč
příprava akce „Bleší trh“ na podporu Katky Machové
péče o zeleň v budově školy i v jejím okolí.
šetření energií a vodou probíhalo celoročně
školní výlety zaměřené na poznávání naší vlasti, našeho regionu, významných míst; historie,
přírody, života lidí
elektrosběr
zapojení žáků do akce Bílá pastelka a Květinový den
ozdravný pobyt žáků ve Francii a ozdravné pobyty žáků prvního stupně, spaní ve škole
volitelné předměty zaměřené na poznávání přírody a ochranu lidského zdraví - Příroda a já,
Zdravověda
škola v zahradě – návštěva prvňáčků ze ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
péče o ptactvo v zimě
podpora pitného režimu
dotované projekty „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“
evidence literatury a časopisů (časopis Bedrník)
průběžné studium odborné literatury – všichni učitelé
myslivecký kroužek, rybářský kroužek

Péče o pracovní prostředí:
 úprava a výzdoba tříd a chodeb
 úprava a údržba školního dvora a okolí školy
 využívání školního dvora a obory k relaxaci žáků
Žáci využívali žákovskou knihovnu - odborné publikace a encyklopedie, atlasy, akce Listování.
Ve třídách probíhaly besedy o knihách; čtenářské koutky s naučnou literaturou. Žáci využívali
internet.
Divadelní a filmová představení, výchovné koncerty. Návštěvy a besedy v knihovně městyse
Choltice. Sledování významných dnů v kalendáři; lidové moudrosti – rčení, pranostiky.
Výuka
Jazykové vyučování využívalo textů k naplnění výchovně vzdělávacích cílů ve všech oblastech
environmentální výchovy.
V matematice žáci řešili úlohy a situace ze života lidí a životního prostředí. V přírodovědných
předmětech vedla výuková témata k poznávání přírody, k poznávání základních podmínek pro život.
Výběr vhodných forem práce, vlastní prožitky dětí, činnostní vyučování byly součástí školní práce.
Výchova ke zdraví a občanská výchova se zaměřily na vytváření zdravého životního stylu, hudební a
výtvarná výchova na poznávání tradic, národopisu, ale také poznání písní jiných národů, zobrazení
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života lidí, přírody, praktické činnosti na poznání a využití přírodních materiálů, vycházky, zkrášlování
prostředí, tělesná výchova na zdravý tělesný vývoj, radost z pohybu. Uvedené aktivity měly vliv
na rozvoj pozitivního myšlení, na vytváření dobrých mezilidských vztahů, na aktivní postoj k ochraně
životního prostředí.
Školní družina
Školní družina se připojovala k projektům a akcím školy a uskutečňovala i samostatné aktivity,
akce a projekty.
Zaměřila se na: práci s přírodním materiálem, výtvarné zpracování přírodnin, pozorování
přírody a životního prostředí (vycházky, poznávací hry a aktivity), na poznávání života lidí a tradic,
poznávání života jiných národů, společné čtení literatury pro děti, čtení naučné literatury a časopisů.
Průběžně působila na vytváření dobrých vztahů mezi dětmi. Děti byly vedeny k tvořivosti,
hrály si a sportovaly. Školní družina se podílela na výzdobě školy.
b) Hodnocení činnosti školní knihovny
V průběhu školního roku 2018/2019 byla rozšířena nabídka naší knihovny
o několik nových titulů, především pro žáky 1. stupně. Na naší škole funguje také oddělení učitelské
knihovny. V ní nalezneme nejrůznější encyklopedie a odborné publikace, které učitelé využívají
při výuce.
Školní knihovnu pravidelně navštěvoval dostatečný počet čtenářů, především z prvního
stupně. Mezi nejčastěji půjčované knihy patřily: pohádky, vyprávění o zvířátkách, obrázkové
a naučné encyklopedie, dívčí romány a dobrodružné příběhy. Mimočítanková četba pro celé třídy.
Každý, kdo navštívil naši knihovnu, si alespoň jednu vybranou knihu odnesl.
V letošním školním roce 2018/2019 pro malý zájem žádná soutěž ve školní knihovně
neprobíhala.
c) Hodnocení sportovní činnosti
Hodnocení činnosti a vybavenosti v rámci předmětu tělesné výchovy
Hodiny TV probíhaly ve velké a malé tělocvičně, na hřišti Slavoje Choltice, v oboře a
na školním dvoře (doskočiště). Dále na škole probíhaly v jednotlivých hodinách tělesné výchovy
atletické disciplíny, sportovní hry, šplh na tyči, výběhy do obory aj.
Vybavení pomůcek pro hodiny tělesné výchovy bylo postupně doplňováno, především škola
nově získala novou gymnastickou kozu a florbalové branky. Vzhledem ke zvýšené frekvenci používání
některých pomůcek by bylo vhodné v obnově pokračovat. Ve špatném stavu jsou podlahy
v tělocvičnách, přičemž škola již jedná s obcí na jejich rekonstrukci.
Hodnocení sportovní činnosti a aktivit
V letošním školním roce jsme omezili účast na akcích pořádaných ASŠK a zaměřili se spíše
na kvalitní reprezentaci školy v rámci Olympiády AŠSK. Při reprezentaci školy v rámci Olympiády AŠSK
a přidružených aktivit naše škola zaznamenala několik sportovních úspěchů. Největším úspěchem je
4. místo v Pardubickém kraji v rámci McDonald´s Cup - turnaji v malé kopané pro 1. až 3. třídy.
Oproti loňským rokům jsme také úspěšně reprezentovali školu v rámci šachových turnajů.
Na turnaji v rámci Olympiády AŠSK se ZŠ Choltice umístila na 1. místě před ZŠ Sezemice a ZŠ Závodu
míru, přičemž náš žák se umístil celkově na 2. místě z 34 účastníků. Na turnaji šachové školy ŠK
Polabiny si odvezly medaile za 1. místo a za 2. místo dívky ze 4.A. Z chlapců se nejlépe umístil žák
z 5. A na 3. místě. Turnaje se účastnilo 40 chlapců a 7 dívek.
Naše škola se také zapojila do projektů na rozvoj pohybových dovedností organizovaných
Fotbalovou asociací ČR a MŠMT. Jedná se o projekty: „Sportuj ve škole“ – podpora pohybových
kroužků během školního roku, „Pohyb ve škole“ – ukázková hodina TV pro MŠ a první třídy a
„Můj klub – Měsíc náborů FAČR“ – sportovní odpoledne pro žáky 1. a 2. třídy.
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Datum

Místo

Název akce

18. 9. 2018
26. 9. 2018

Pardubice
Choltice

Přespolní běh - Pardubice
Postřehový závod dvojic

Listopad
únor
7. 11. 2018

- Pardubice
Choltice

Veverčák – soutěž obratnosti

15. 11. 2018

Přelouč

Okrskové kolo ve florbalu

30. 11. 2018

Řečany
Labem

5. 12. 2018

Pardubice

6. 12. 2018
14. 12. 2018
20. – 26. 1.
2019
13. 2. 2019

Choltice
Pardubice
Horní Albeřice

14. 3. 2019
16. 4. 2019
25. 4. 2019
25. 4. 2019

Pardubice
Choltice
Pardubice
Přelouč

2. 5. 2019

Přelouč

13. 5. 2019

Pardubice

14. 5. 2019

Moravany

15. 5. 2019

Pardubice

Turnaj šachové
Polabiny

17. 5. 2019

Choltice

20. 5. 2019

Moravany

Můj klub – Měsíc náborů 24 žáků
FAČR
Okresní kolo – vybíjená 12 dívek
(dívky)

20. 5. 2019

Pardubice

31. 5. 2019

Choltice

24. 6. 2018

Choltice

Pardubice

Plavání

nad Vánoční turnaj ve šplhu

Účast
žáků
18 žáků
1. až 4.
třída
3. – 4.
třída
1. – 5.
třída
11 žáků 2.
stupeň
27 žáků

Poznámka

+ MŠ
1. místo
Absolutní
vítěz
Tereza Němcová
(5. A)
4. místo

Okresní kolo ve florbalu
chlapci
Pohyb ve škole
Mikulášský florbalový turnaj
Lyžařský výcvik

11 žáků
24 žáků
11 žáků
28 žáků

+ MŠ
2. místo

Okrskové kolo v přeboru škol
ve hře Šachy
Florbalový turnaj 4. – 5. třída
Okrskové kolo – malá kopaná
Okresní kolo – malá kopaná
McDonald´s Cup – okrskové
kolo malá kopaná
Okrskové kolo – vybíjená
(dívky a chlapci)
McDonald´s Cup – okresní
kolo
Okresní kolo – vybíjená
(chlapci)

10 žáků

4. místo

školy

3. místo
1. místo
5. místo
1. – 3.tř. – 1. místo
4. – 5.tř. – 1. místo
5. a 6. Dívky 2. místo
třída
Chlapci 2. místo
24 žáků
1. – 3.tř. – 1. místo
4. – 5.tř. – 2. místo
12
3. místo
chlapců

ŠS 10 žáků

McDonald´s Cup – Krajské
finále
Sportovní dopoledne 1.
stupně
O pohár starosty – školní
sportovní olympiáda
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7 žáků
9 žáků
9 žáků
24 žáků

1. –
třída
1. –
třída
6. –
třída

1. místo Vanessa
Wohlmuthová (4.
A)
2. místo Nicol
Kožená (4. A)
+ MŠ
5. místo

3. 4. místo
5.
8.
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d) Závěrečné hodnocení komise českého jazyka, dějepisu, občanské výchovy, výchovy ke zdraví
Český jazyk
Žáci všech ročníků se navštívili literárně-dramatický projekt LISTOVÁNÍ. Žáci 6.-9. ročníku
zhlédli ve VČD v Pardubicích představení Ještě se potkáme v podání souboru LAIK. Hradecké
Divadélko pro školy žákům 7.-9. třídy předvedlo program Romantismus není jen romantika aneb
Evropou od Goetha k Vrchlickému. Všechny třídy absolvovaly lekci čtenářské gramotnosti v místní
knihovně. Žáci 5. a 9. třídy byli systematicky připravováni na přijímací zkoušky.
Zapojili jsme se do literární soutěže O pardubický pramínek, příspěvky však nedosáhly na ocenění.
Dalších nabídnutých soutěží žáci nevyužili. Tři žákyně se zúčastnily celostátní recitační přehlídky
LEŽÁCKÉ VERŠOVÁNÍ. Školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo pouze v 8. třídě, do okresního
kola postoupily 2 žákyně.
Občanská výchova, Výchova ke zdraví
Velkou pozornost věnujeme prevenci sociálně – patologických jevů, zejména šikaně. Velkým
přínosem jsou přednášky Městské policie Přelouč. Dále se zúčastníme akcí: Technohrátky - OU
Chroustovice, Zdravohrátky SŠ zdravotnická Pardubice, SŠ zahradnická Litomyšl, SOU plynárenské
Pardubice, SOU obchodu a služeb Chrudim. Tým z 9.A se zúčastnil Cesty za pokladem OA Chrudim.
Žáci 5. a 6. ročníku absolvovali besedu s nevidomým. Absolvovali jsme akci „Burza škol“ zaměřenou
na výběr budoucího studia na SŠ, SOŠ, či SOU. Mgr. Vyhnálková prezentovala žákům informace
o tématu E-BEZPEČÍ. Ve třídě 9.A proběhl sociometrický dotazník pod vedením pracovníka SVP ARCHA
Chrudim. Exkurze do Prahy proběhla z časových důvodů pouze v 9. ročníku, 6.A ji absolvuje
v 1.pololetí příštího školního roku.
Dějepis
V rámci hodin byly realizovány hodinové projekty v 6. ročníku – Řecko, Řím, v 7. ročníku
na téma husitství a zeměpisné objevy, v 8. ročníku vynálezy na přelomu století. Dále byla
zpracovávána v rámci hodin dějepisu a ve volitelném předmětu Historický seminář témata Tajemná
místa našich dějin a Vědy a vynálezy přelomu století. Tyto projekty jsou využity k výzdobě školní
chodby. Letos jsme se okresního kola Dějepisné olympiády nezúčastnili.
e) Závěrečné hodnocení předmětová komise matematiky, chemie, fyziky, praktických činností
Ve všech hodinách byl kladen důraz na čtenářskou gramotnost. Ve všech předmětech se
dbalo na bezpečnost a hygienu. V praktických činnostech se žáci učí správné manipulaci s nářadím,
udržování pořádku na pracovišti a čistoty po vykonané práci.
Velmi důležitá je obnova a doplnění učebnic a studijního materiálu v předmětu Matematiky.
Učitelé se snaží doplňovat daný studijní materiál o vlastní pracovní listy a pomůcky, které vedou
ke zkvalitňování výuky a procvičení dané problematiky. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti byl
kladen velký důraz na samostatnost a práci s textem. V hodinách pracovních činností se žáci učili
pracovat s návody a postupy.
Pro všechny ročníky byla připravena soutěž „Fyzikální riskuj“, při které se formou zábavné
soutěže zopakovalo učivo daného ročníku. Žáci o projekty, exkurze a akce rozvíjející vědomosti
nad rámec RVP neprojevují zájem a sami se v tomto ohledu (s výjimkou Únikové hry 7. třídy) aktivně
nezapojují. Žáci mají možnost navštěvovat školní kroužek Logických her. V listopadu si deváťáci
vyzkoušeli SCIO testy a proběhla soutěž v informatice Ibobr. Žáci 9. třídy byli zařazeni do výběrového
testování matematické gramotnosti – výsledky byly průměrné až nižšího průměru. Žáci se také
zapojili do logické olympiády - jak školního, tak i krajského kola a mezinárodní soutěže Klokan.
V Pythagoriádě se naše škola umístila na 10. místě v Pardubickém kraji. V rámci hodin matematiky
jsme řešili matematickou soutěž Pangea. Jedna žákyně postoupila do republikového kola. V chemii
proběhlo v 9. třídě školní kolo soutěže Mladý chemik.
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f) Závěrečné hodnocení komise cizích jazyků
Tento školní rok jsme zařadili na 2. stupni volitelný předmět: Anglická gramatika hrou
pro 7. ročník (Mgr. Blažková). Pro malé žáky fungoval kroužek angličtiny pod vedením Mgr. Benešové.
Vybraní žáci se zúčastnili okresního kola soutěže s názvem Agyslingua, které se konalo na Anglickém
gymnáziu v Pardubicích. V červnu jsme pro žáky upořádali zájezd do Francie (pro 5. – 8. ročníky).
Dne 3.6.2019 ve škole proběhl veletrh anglických knížek nakladatelství Usborne, žáci i jeich rodiče si
mohli zakoupit nejen anglické učebnice, ale i různou beletrii.
Vybavenost učebnicemi a pomůckami:
Anglický jazyk
Ročník Učebnice
Poznámka
3.
Happy Street 1 – Oxford, 3. edice
4.
Happy Street 2 – Oxford, 3. edice
5.
Project 1 – Oxford, 4. edice
6.
Project 2 – Oxford, 4. edice
7.
Project 3 – Oxford, 4. edice
8.
Project 4 – Oxford, 4. edice
nově zakoupeno
9.
Project 4 – Oxford, 2. edice
příští školní rok budou zakoupeny Oxford 5, 4.edice
Francouzský jazyk – En français, Fraus
Německý jazyk - WIR Klett
Ruský jazyk DRUZJA Klett
Pomůcky do výuky:
- program Terasoft – Angličtina 1, 3, 4
- interaktivní programy k učebnicím Happy Street 1, 2, Project 1, 2, 3, 4
- flashcards k Happy Street 1, 2
- nástěnné mapy, plakáty
- vlastnoručně vyrobené pomůcky
g) Závěrečné hodnocení předmětové komise 1. stupně
Akce 1. stupně v prvním pololetí:
Září
 Focení na tablo – 1. třídy
 Vitamínový den – ochutnávka ovoce a zeleniny, šťáv
 Zámek Choltice – výstava ke 100. výročí založení republiky
 Divadlo Honzy Krejčíka pro 1.a2. ročníky
 Chovatelská a pěstitelská výstava ve Svinčanech – exkurze – 1. až 5. třídy
 Postřehový závod dvojic – 1. až 4. třída
Říjen
 Staré pověsti české – divadelní představení
 Relaxační pobyt 5. tříd – Olešnice v Orlických horách
 Listování – představení knihy zábavnou dramatickou formou
 Děti světa tančí pro mír – pořad s folklorními tanečními soubory z celého světa
 Motani – cestopisný pořad – Namibie
 Pardubický koník – poznávací procházka po Pardubicích s úkoly
 KFPAR – výchovný koncert ke 100. výročí založení ČSR
 První republika – výstava na zámku v Cholticích
 Projekt 1. stupně – První republika
Listopad
 Veverčák – sportovní soutěžení žáků prvního stupně
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 3.A, 3.B – návštěva knihovny
 5.A, 5.B – beseda s nevidomým
 3.A, 3.B, 4.A, 4.B – zahájení plaveckého výcviku
 Vánoční turnaj ve šplhu v Řečanech n/L
 Vánoční focení
Prosinec
 Výroba zvykoslovných vánočních předmětů na výstavu do zámku v Cholticích
 Adventní kalendáře
 Pohyb ve škole – ukázková hodina TV – 1.A, 1.B
 Šachový turnaj v Pardubicích
 Florbalový turnaj 3.-5. třída
 Vánoční jarmark.
 Vánoční koncert ZUŠ – 1. – 4. třídy
 Návštěva zábavního centra TONGO Hradec Králové 1. až 5. ročník
 Vánoční besídky 1. – 5. třídy
Leden
 Ukončení 1. pololetí a předání výpisu vysvědčení
Únor
 Účast žáků ze 3., 4., a 5. ročníku na šachovém turnaji
 Projektové odpoledne Maják
Březen
 1. – 5. ročník – školení o dentální hygieně a čištění zubů
 Florbalový turnaj 4. – 5. Ročník
 Projekt Dysgrafie – vyšetření vybraných žáků 2. – 4. ročníku (pod záštitou UHK)
 Návštěva dětí z MŠ Turkovice v 1.A, 1.B
 Klokan a Cvrček – matematická soutěž
 Morionský trh – vyhlášení výsledků celoroční čtenářské hry Lovci perel
Duben
 Projekt Stará řemesla – dílnička s ukázkami (4.A, 4.B)
 Návštěva dětí z MŠ Choltice v 1.A, 1.B
 Zápis do 1. třídy
 Velikonoční dílna
 Projekt – Dnes jím jako Angolan (5.A, 5.B)
 Ukliďme Česko
 Planetárium HK – výlet 5.A, 5.B
 Národní knihovna – výlet za odměnu nejlepším čtenářům
 McDonald Cup – okresní kolo Pardubice – vybraní žáci 1.-3. a 4.-5. ročníku
 Projektový den – Den Země (5.A, 5.B + 2.stupeň)
Květen
 McDonald Cup – okresní kolo Pardubice – vybraní žáci 1.-3. a 4.-5. ročníku
 Šachový turnaj v Pardubicích – vybraní žáci 3.-5. ročníku
 Sportovní dopoledne – pro 1.-2. třídu v rámci akce „Měsíc náborů FAČR“
 McDonald Cup – krajské kolo Pardubice – vybraní žáci 1.-3. ročníku
 Hrad Kost – výlet 4. ročníků
 Atletické soutěže – oslava Dne dětí
Červen
 Síť zdravého stravování ve školách – beseda, přednášky, ochutnávky (5.A, 5.B)
 Archeopark Všestary, Planetární stezka u hvězdárny – výlet 3.A, 3.B
 Ozdravný pobyt 2. tříd – Medlov
 Kunětická hora, Perníková chaloupka – výlet 1. tříd
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Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Filmové představení v Heřmanově Městci k ukončení školního roku
Slavnostní vyřazení deváťáků, předání vysvědčení a ukončení školního roku

Průběžně proběhlo:
Plavecká výuka 3. a 4. třídy (listopad-prosinec-leden-únor)
Besedy s Městskou policií Přelouč (p. Slavík) – 1.- 5. třídy
Návštěvy okolních MŠ – p. ředitelka Mgr. Sedláčková
Návštěvy budoucích prvňáčků
První společná schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Pokračuje spolupráce s knihovnicí p. Zelenkovou – nabídka a výměna knih ve třídách prvního stupně
Výtvarná soutěž Paleta Slunce – Frotáže, otisky, razítka – téma jakékoli
Sběr pomerančové a citronové kůry – probíhá, ukončeno v květnu
Sběr kaštanů a žaludů – září - listopad
Sběr víček – letos ukončen
Sběr elektrobaterií, elektrosběr
Sběr použitých olejů - probíhá
Výzdoba tříd a chodeb školy – tematicky – roční období, svátky
Sběr starého papíru
Spaní ve škole, Škola v zahradě (1.- 4.ročníky)
Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy
Před pololetním vysvědčením byly ve všech ročnících (mimo 1. tříd) napsány pololetní
písemné práce shodné v paralelních třídách. Jejich výsledky byly porovnány a zahrnuty do celkového
hodnocení žáků. Známky se většinou shodují nebo přibližují známce na vysvědčení. Práce průběžně
zařazujeme do žákovských portfolií. Při hodnocení se snažíme vycházet z dostatečného počtu známek,
o kterých rodiče pravidelně informujeme.
Účast v soutěžích: Přírodovědná soutěž, Šachový turnaj, Florbalový turnaj, McDonald Cup aj.
h) Hodnocení Komise zeměpisu, hudební výchovy, tělesné výchovy, ICT, přírodopisu
V letošním školním roce byly používány učebnice přírodopisu nakladatelství SPN ve všech
ročnících druhého stupně. Učebnice plně vyhovují současným požadavkům výuky. Učivo bylo během
školního roku doplňováno pokusy a laboratorními pracemi.
Z grantu Evropské unie „Maják – síť kolegiální podpory“ byla možnost využít pro zpestření
výuky jednotlivých předmětů 3D tiskárnu, 3 stavebnice Pasco Sensorium a 5 robotických sad Lego
Mindstorms EV3. V rámci předmětu Základy robotiky a informatiky se pracovalo s robotem MIO a
KODUGAMELAB. Výuka zeměpisu probíhala v odborné učebně.
Hodiny tělocviku probíhaly ve velké a malé tělocvičně, na hřišti Slavoje Choltice, v oboře a
na školním dvoře (doskočiště). Vybavení bylo postupně doplňováno. Postupně podle finančních
možností budeme obměňovat a doplňovat vybavení kabinetů tělesné výchovy, zeměpisu, přírodopisu
i počítačové učebny.
Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod.
V září žáci 5.-9. tříd navštívili chovatelskou a pěstitelskou výstavu ve Svinčanech. Na podzim
se žáci také zúčastnili přednášky na téma „Záhadná a drsná Namibie“ manželů Motani. Od ledna
tohoto roku jsme zapojeni do projektu Maják. Z grantu Evropské unie „Maják – síť kolegiální
podpory“ máme pro zpestření výuky jednotlivých předmětů k dispozici 3D tiskárnu a 3 stavebnice
Pasco Sensorium a 5 robotických sad Lego Mindstorms EV3. V rámci hodin informatiky měli žáci
přednášku i o kyberšikaně. Žáci 7. třídy se v lednu zúčastnili také lyžařského výcviku. Poslední dubnový
pátek se uskutečnil projektový den „Den Země“. V rámci tohoto dne na žáky 5.- 9. tříd čekaly
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pohybové aktivity, hry, kvízy, informace z oblasti ochrany životního prostředí. Na přípravě aktivit se
podíleli žáci ze semináře Příroda a já.
Začátkem května proběhla soutěž Hlídek mladých zdravotníků, která byla
organizována Českým červeným křížem pobočky v Pardubicích. Zde si žáci procvičili znalosti
z předmětu Zdravověda. V červnu také proběhl pobytově poznávací zájezd do Francie na Azurové
pobřeží. Žáci 9. třídy se poslední červnové úterý zúčastnili exkurze do Prahy.
Během školního roku probíhala spolupráce s organizacemi, např. Ekocentrem Paleta
Pardubice, Domem dětí a mládeže Alfa, Úřadem městyse Choltice, choltickým muzeem, knihovnou
Choltice i školní knihovnou.
Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy.
Při hodnocení žáků byly využívány pravidelné písemné prověrky, každý žák byl vyzkoušen
ústně alespoň 1krát za pololetí. Testy měly různou formu, odpovědi na otázky, testové úlohy formou
ABC, odpovědi Ano x Ne. V tělesné výchově byly používány tabulky pro hodnocení atletických
disciplín. Vždy bylo přihlíženo k individuálnímu posunu žáka.
Soutěže
Na podzim v rámci předmětu ICT proběhla soutěž „Akademie programování“, „Bobřík
informatiky“. Dne 2. května proběhlo školní kolo Přírodovědné poznávací soutěže, na níž
navázalo 5. června okresní kolo v Pardubicích. Školního kola se zúčastnilo 33 soutěžících, převážně
z 3. a 4. tříd. Vždy 3 nejlepší z každé kategorie postoupili do okresního kola. V květnu proběhla soutěž
Hlídek mladých zdravotníků, která byla organizována Českým červeným křížem - pobočkou
v Pardubicích. Žákyně ze 7. třídy se umístili na 2. místě, žákyně 8. a 9. třídy na 3. místě. Během celého
školního roku se žáci z jednotlivých tříd účastnili i sportovních soutěží.
Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP
Výuka probíhá podle švp „Učíme se pro život 5“. Nadále se snažíme o plnění všech kompetencí
tak, aby žák na konci 9. ročníku dosáhl všech kompetencí podle svých možností. Ve všech ročnících
byly splněny výstupy ŠVP.
Věnovali jsme pozornost integrovaným žákům a žákům s SPU zadáváním přiměřených úkolů,
doučováním. Vycházeli jsme z doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
Do výuky jsme zařazovali prvky environmentální výchovy (mezilidské vztahy, vztah k přírodě
apod.). Žáky jsme vedli k šetření vodou, energiemi, potravinami, ke třídění odpadu. Prohlubovali jsme
zájem o ochranu přírody. Ve škole také proběhl sběr elektroodpadu, plastů a starého papíru
(ve spolupráci se SRPŠ).
ch) Závěrečná hodnotící zpráva vybavenosti výpočetní technikou a programy ve škole
Vybavenost počítači
V současné době škola disponuje 70 stolními počítači a 20 notebooky. Většina počítačů je
vybavena operačním systémem Windows 10. Žáci disponují 26 počítači umístěnými v učebně
výpočetní techniky a dalšími 5 počítači v klubovně a družině. Ostatní počítače jsou určeny pro práci
učitelů a ostatních zaměstnanců školy. Všechna učitelská pracoviště disponují vlastním počítačem.
Většina vyučujících používá služebním notebook. V rámci finančních podmínek bude
postupně doplňován počet notebooků, aby jimi disponovali všichni učitelé. Bylo vyměněno 5 starších
notebooků (Dell Vostro5).
Interaktivní řešení
Škola disponuje 11 učebnami vybavených interaktivní tabulí a dalšími 7 učebnami
vybavenými dataprojektorem. V rámci možnosti čerpání financí z grantových programů budou
doplňována interaktivní řešení do dalších tříd dosud nevybavených na prvním i na druhém stupni.
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Softwarové vybavení
Softwarové vybavení je postupně doplňováno a aktualizováno. Při výuce se využívají
didaktické programy dle volby učitele, škola je jimi dobře vybavena. Také jsou využívány DUMy
z programu EU – peníze do škol. Bylo by vhodné aktualizovat a doplnit balíčky softwarů, které se
v současné době používají ve výuce (Terasoft, Fraus, Didakta) dle požadavků učitelů (např. Zeměpis
pro 2. stupeň a Vlastivěda a Přírodověda pro 4. a 5. ročník).
Školní síť a serverové služby
Ve škole je vybudována strukturovaná kabelová síť a všechny třídy a kabinety disponují
přípojnými místy k internetu a vnitřní síti s privátními a sdílenými disky pro učitele i žáky. Pedagogičtí
pracovníci i žáci mají zřízené účty provozované na vlastní doméně. Základním prvkem je Win. Svr.
2012, a Microsoft Office 365 společně s doménovými účty a využitím cloudových řešení Office 365.
Bezpečnost připojení k internetu je zajištěna aktivním firewallem a antivirovým systémem ESET.
Zálohování dat probíhá na záložní NAS server. V uplynulém školním roce byly doplněny další aktivní
prvky, takže disponujeme jednotným systémem, který nám umožňuje rozdělit síť na síť žákovskou a
síť určenou pro zaměstnance školy. Většina školy je pokryta wi-fi signálem. Přístup k Wifi je
v současné době povolen všem zaměstnancům školy pomocí uživatelských účtů. Škola je připojena
k internetu prostřednictvím vysokorychlostního bezdrátového připojení od společnosti BECO LINK.
Webové stránky jsou umístěny na externím hostingu, což umožňuje využití redakčního
systému pro moderní a bezpečnou správu webových stránek. Databáze bakalářů byla přesunuta
na cloudové uložiště firmy Bakaláři, což umožní efektivnější zálohování dat a správu webového
rozhraní bakalářů.
Ostatní ICT vybavení
Ve škole je využíváno 10 tiskáren a kopírovacích zařízení z toho 3 síťové. Některé tiskárny
jsou na hranici své životnosti a je potřeba počítat s jejich postupnou výměnou. Škola dále disponuje
jednou digitální videokamerou a 3 fotoaparáty, 1 tabletem a jedním zařízením 2V1 (Tablet PC).
V plánu je nákup 20 ks zařízení 2V1/tablet z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Šablony II.
i) Zpráva o činnosti školní jídelny
Ve školním roce 2018/2019 se u nás ve školní jídelně stravovalo celkem 383 strávníku
z toho 318 žáků. Uvařili jsme 45 tisíc obědů pro žáky a 11 tisíc pro zaměstnance a cizí strávníky.
Během školního roku se postupně doplňuje nové nádobí, zakoupil se gastro ponorný mixér.
U škrabky brambor byla položena nová dlažba.
Každý rok škola pořádá různé akce zaměřené na okolní státy EU či projektové dny k různým
příležitostem. V tento den vaříme dle zadání např. německý den, francouzský den. Snažíme se vybrat
jídlo z mezinárodní kuchyně.
j) Závěrečná zpráva údržba a rekonstrukce
Ve školním roce 2018/2019 se ve škole pokračovalo v již dříve započatých rekonstrukcích a
prováděla se běžná údržba a opravy.
Stavebně technické práce
Během letních prázdnin 2018 byla přestěhována 4. družina z přízemí do bývalé žákovské
kuchyně. Díky tomu jsou soustředěna všechna oddělení školní družiny do jedné části budovy. Nová
žákovská kuchyň by pak měla být vybudována v prostorách bývalého bytu školníka. Dále byla
provedena oprava odpadů ve školní klubovně a s tím související úprava stropu a osvětlení.
Během školního roku došlo k výměně několika toaletních mís na žákovských WC.
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Na začátek prázdnin bylo tradičně naplánováno malování některých školních prostor, např.
učebny výtvarné výchovy, která byla přeměněna na kmenovou učebnu a dále malování učeben 110 a
207. V učebně výtvarné výchovy bylo také vyměněno osvětlení a podlahová krytina. V malé
tělocvičně byla provedena oprava obložení radiátorů.
Údržba zeleně
Do údržby zeleně spadá převážně pravidelné sekání travnatých ploch okolo školy, stříhání
keřů a podzimní úklid listí. Vzhledem k mírné zimě byla zimní údržba minimální a podzimní a zimní
měsíce byly věnovány převážně úpravě zeleně. Do práce na údržbě zeleně se aktivně zapojovali i žáci
5-9 třídy v rámci praktických činností.
Výhledově by se mělo pokračovat ve výměně osvětlení, především v učebnách a ve školní
družině. Společně s tím by mělo dojít i k vymalování dotčených prostor. V některých třídách by bylo
vhodné vyměnit dosluhující linolea a nábytek. Pokračovat by měla i výměna dosluhujících toaletních
mís na WC. V budoucnu by mělo dojít i k výměně oplocení směrem do obory a s tím souvisí i
prořezání dřevin na hranici pozemků školy. Za pomoci žáků budeme pokračovat ve zvelebování okolí
školy a zachovat údržbu zeleně alespoň v současném rozsahu.
k) Kroužky (v rámci doplňkové činnosti)
V letošním školním roce se ve svém volném čase zapojilo celkem 195 žáků do činnosti
15 kroužků. Vyúčtování činnosti je součástí celkové zprávy o hospodaření školy.
Kroužky pro žáky:
Florbal I.
Florbal II.
Florbal III.
Sportuj ve škole I.
Sportuj ve škole II.
Badminton
Dramatický
Keramika I.

Keramika II.
Myslivecký
Angličtina
Taneční I.
Taneční II.
Ping-pong
Logické hry

Kroužek, kurz pro veřejnost:
Pedig
Cvičení pro ženy
l)

Činnost školní družiny
V letošním školním roce navštěvovalo ranní a odpolední družinu 115 dětí ve 4 odděleních.
V průběhu letních prázdnin proběhlo přestěhování 4. oddělení do prostor bývalé cvičné kuchyňky.
Družina byla vybavena novým nábytkem a Spolek rodičů a přátel školy nám pomohl dovybavit
družinu hrami a stavebnicemi. Všechna oddělení školní družiny jsou tudíž na jednom patře a na
stejné chodbě. Tento krok jistě přispěl k větší bezpečnosti dětí a usnadnění komunikace mezi
odděleními. V každém oddělení mají děti možnost aktivního odpočinku.
Děti tvořily stavby z Chevy, Sevy, Lega a z dřevěných stavebnic. Hrály stolní hry, řešily rébusy,
hádanky a kvízy. Snažili jsme se, aby všechny děti trávily alespoň polovinu času aktivním pohybem
na školním dvoře – florbal, fotbal, střelba na koš, houpačky, stavby na pískovišti, podbíhání a
přeskakování lana, cvičení na hrazdách atd. V průběhu roku jsme pořizovali do družin výtvarné
potřeby, hry, knížky a sportovní pomůcky na školní dvůr, nové akvárium.
Činnost školní družiny byla rozmanitá. Dětem jsme se snažili připravit podmínky vhodné
pro relaxaci a vyžití v různých oblastech zájmů. Po celý rok děti naslouchaly četbě z knížek. Společně
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jsme zdobili chodbu u družin. Podíleli jsme se na akcích pořádaných Městysem Choltice, knihovnou
městyse Choltice a LLM – kmen Trilobit.
V 1. oddělení v průběhu roku probíhala praxe studentek středních pedagogických škol.
Přehled vybraných činností:
 Hraní stolního fotbalu
 Výstava staveb ze Sevy
 Výstava staveb z Lega
 Malování velkoformátových obrázků
 Malování mandal a antistresových omalovánek
 Pohybové hry na školním dvoře po celý rok
 Výzdoba chodby u družin na dané téma
 Adventní tvoření – adventní kalendáře
 Vánoční tvoření – dárečky, přáníčka
 Krmení ptáčků – plnění krmítek v okolí školy
 Velikonoční tvoření
 Dárečky maminkám k svátku
 Výlet – Fenomén Igráček v Chrudimi
 Půjčování knih do školní družiny z knihovny
 Den Země – úklid školního dvora, udržování květinových a bylinkových záhonů na školním dvoře
 Knihovna městyse Choltice a kmen Trilobit - Noc s Andersenem, Ukliďme Česko, Drakiáda
 Spolupráce na projektech 1. stupně
Tento školní rok umožnil dětem aktivní a zábavný pobyt v naší družině
10.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2018/2019 nebyla naše škola zařazena do vzorku škol, který byl určen
k testování, ani jsme nebyli vyzváni k účasti na inspekčním elektronickém zjišťování (INEZ). Na škole
neproběhla žádná jiná inspekční činnost ČSI.
Dále škola využívá možnosti reportů ČSI na téma Materiální a prostorové podmínky školy,
Kriteriální hodnocení školy, Porušení předpisů aj.
Zapojili jsme se do mimořádného šetření MŠMT ke stavu učitelů v regionálním školství.
11. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018
Finanční prostředky ze státního rozpočtu (v Kč) – r. 2018
Příjmy c e l k e m
1. Platy, odvody, ONIV
2. Zvýšení kvality výuky (EU)
3. Podpora plavání

15 729 053,47
15 372 364
326 801,47
29 888

Výdaje c e l k e m
1. platy
1. odvody, FKSP
1. učebnice, pomůcky, DHM
1. školení, cestovné, ochr. p.
1. zák. poj., plavání, DNP
2. Zvýšení kvality – mat., služby
2. Zvýšení kvality – semináře
2. Zvýšení kvality - školní asistent, mzdy
3. plavání – dotace

15 729 053,47
11 090 538
3 992 216,83
165 641,17
20 213
103 755
87 619
2 829
236 353,47
29 888
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Finanční prostředky zřizovatel, ostatní (v tis.Kč) – r. 2018
Příjmy c e l k e m
4.267.
1. Dotace provozní
2.401.
z toho transferový podíl
166. (nepeněžní operace)
2. Ost. výnosy (úroky, poškoz. majetek, dary)
59.
3. HČ ŠJ, ŠD
1 193.
4. čerpání fondů
448.

Výdaje c e l k e m

4.101.

Materiál ZŠ, ŠD,ŠJ
DDHM (nákup majetku)
Energie, voda
Opravy
Režie ( telef., cest., pošt., plavání, služby…)
Školení, ost. soc., N
Pojistné
DPP, mzdy ŠJ
Odpisy

1 272.
183.
875.
380.
500.
60.
37.
214.
580.

Výsledek hospodaření HČ
166. Kč (nepeněžní operace)
==========================================
Doplňková činnost (v tis. Kč) r. 2018
Kroužky:
157.

Příjem
Výdaje
Materiál
Mzdy,odvody
Režie
/energie,služby…/
Celkem

Pronájem:
124.

ŠJ (obědy):
344.

11.
114.
31.

4.
78.
32.

162.
123.
58.

+1.

+10.

+1.

Výsledek hospodaření DČ
+ 12 tis. Kč
======================================
Vybrané výdaje r. 2018 /v tis. Kč/:
 kopírovací stroj
48.
 SW spisová služba
13.
 SW majetek
11.
 SW ŠJ (čipy)
42.
 dataprojektory
78.
 opravy a údržba toalet
60.
 opravy klavírů
16.
 vybavení TV
20.
 koberce do tříd
12.
 parapety výdejních oken ŠJ
12.
 výměna osvětlení
60.
 vybavení ŠD
80.
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12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Zapojení do Projektu Kraje pro bezpečný internet - žáci se seznamovali s bezpečnou prací
na internetu a zkoušeli znalostní kvízy.
Naše škola také se zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP
Přelouč (MAP). Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci
prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání)
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Získali jsme z něj výlet pro prvňáčky
zdarma, školení pro pedagogy, školení o zdravé výživě pro žáky, vznikl Bulletin o škole.
13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Byl nabídnut kurz německého a francouzského jazyka pro dospělé, ale pro malý zájem nebyl
otevřen. Dále probíhalo Cvičení pro ženy.
14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
V tomto školním roce jsme byli i nadále zapojeni do Výzvy 02_16_022 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose
3 OP projektem Zvýšení kvality výuky na ZŠ Choltice. Čerpali jsme finanční prostředky na školního
asistenta (personální podpora), vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 16 hodin
(čtenářská a matematická gramotnost), Mentoring (32 hodin), vzdělávání pedagogického sboru
zaměřené na inkluzi (8 hodin), klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (zdarma pro žáky) a
doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (zdarma pro žáky). Po ukončení tohoto projektu
plánujeme zapojení do Šablon II (od srpna 2019).
V dubnu 2019 jsme podali Žádost o podporu v Projektu Zvýšení kvality výuky na ZŠ Choltice
II., který opět vyhlásilo MŠMT a OP VVV. V průběhu dvou následujících školních roků budeme čerpat
finance na školního asistenta, zapojení tabletů do výuky, projektové dny ve škole i mimo školu,
badatelský klub a klub logických her i doučování pro žáky. Rozhodnutí o dotaci bylo vydáno v srpnu
2019.
Dále jsme se zapojili do dotačního programu Podpora výuky plavání s projektem Choltické
rybičky, který nám umožnil hradit náklady na dopravu žáků 3. a 4. ročníků na plavání (získali jsme
dotaci na rok 2018 i 2019).
V září 2017 jsme také přistoupili do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické
praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015, doba realizace 1.4.2017-31.3.2022)
hrazeného Evropským sociálním fondem v rámci dotačního titulu OP VVV. Tento projekt nám umožnil
čerpat peníze na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze i osobního rozvoje
(mentoring), ve spolupráci s NIDV.
Pokračovali jsme v zapojení do Projektu „Maják – síť kolegiální podpory“ s registračním
číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517, v rámci kterého nám bylo zapůjčeno vybavení nutné
pro realizaci projektu (sada Pasco, notebooky, projektor, plátno, Lego roboti, stavebnice I triangl aj.).
Tento projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy
při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů ICT, přírodopis,
přírodověda, fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty.
Na realizaci projektu se podílejí a aktivit jednotlivých CKP se zúčastňují pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR,
hlavně z regionu působení zapojených CKP.
I nadále jsme zapojeni do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol. I v tomto školním roce měli
žáci základních škol nárok na ovoce, zeleninu a neochucené mléko a mléčné výrobky zcela zdarma.
Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.
Projekt nazvaný Sportuj ve škole nám umožnil nabídnout nabídnout žákům některé sportovní
kroužky zdarma i obnovit sportovní vybavení školy.
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15. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
Podílíme se na akcích městyse Choltice, SDH Choltice, Slavoje Choltice a jiných místních
organizací.
Spolupráce s odbory probíhá na standartní úrovni. Odborová organizace ve škole má 15 členů,
z toho 10 důchodců. Organizace je průběžně informována o personálních změnách, finančním
hospodaření školy, je projednáván rozpočet FKSP. Na činnost organizace přispíváme z rozpočtu školy
1000 Kč ročně.
Dále máme navázanou spolupráci s mateřskými školkami v Cholticích, Turkovicích, Veselí a
Valech u Přelouče. Předškoláčci si jezdí prohlédnout školu, pořádáme povídání s maminkami o vstupu
dětí do školy, o zápisu. Každý rok je pro budoucí prvňáčky připravováno i adaptační odpoledne a
schůzka s rodiči.
Při hledání nových zaměstnanců se obracíme i na Úřad práce Přelouč, Pardubice, ale i
Univerzitu Hradec Králové, využíváme portálu Klíč ke vzdělání. Dále spolupracujeme s firmami v okolí
– jezdíme do podniků na exkurze zaměřené na volbu budoucího zaměstnání (Cyklos, Kiekert) –
především s žáky 8. a 9. tříd. Dále využíváme i akci Technohrátky Pardubického kraje, při které mají
žáci 8. a 9. ročníků možnost navštívit střední školy i učiliště v našem kraji.
Snažíme se ve spolupráci s SRPŠ zapojovat do různých charitativních akcí, akcí zaměřených na
EVVO, neziskových projektů aj.:

Bílá pastelka, TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Tříkrálová sbírka, Charita Česká republika,

Fond Sidus, veřejná sbírka

Ukliďme Česko

Český den proti rakovině ve spolupráci s p. Pavlou Kernovou

bleší trh

Tonda Obal – program o recyklaci a třídění odpadu

Projekt NNTB – Nenech to být, neziskový projekt zaměřený proti šikaně, podporován Linkou
bezpečí, PPP, MŠMT
V Cholticích 25.9.2019

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Školská rada:
Zastupitelstvo městyse Choltice:
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