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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 č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 
vlastního hodnocení školy. 
 

 

Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel 
školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 

 
Název:     Základní škola Choltice, okres Pardubice 
Sídlo:    Lipoltická 245, 533 61 Choltice 
IČO:    60157046 
Statutární zástupce:  Mgr. Iva Sedláčková 
Telefon:    466 972 175, 734579103 
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 30.9.2020:  316 žáků  
Počet tříd:   17 
Školská rada:   Mgr. Olga Havlíková – předsedkyně 

Mgr. Ivana Benešová 
Eva Kolářová 
Mgr. Eva Nevečeřalová 

    Patricie Vachutková 
    Jana Zárubová 
  od 12.7.2021: 
    Mgr. Olga Havlíková – předsedkyně 

Barbora Augustinová 
Mgr. Ivana Benešová 
Mgr. Eva Nevečeřalová 
Lukáš Rychtecký 

    Jana Zárubová 

 

 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 
rejstříku 

 
Vzdělávání žáků ve všech ročnících probíhalo podle školního vzdělávacího programu Učíme se 
pro život, školní družina pracuje podle programu Sport, hry, tvořivost, dětem pro radost. K doplnění 
hlavního učebního plánu jsou žákům nabízeny i volitelné předměty. 
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Vedení školy   

Mgr. Iva Sedláčková                ředitelka 
             Mgr. Vlasta Jozífová                zástupkyně ředitele  
           p. Markéta Zářecká  vedoucí školní družiny 
             p. Jana Augustinová           vedoucí školní kuchyně 
                             
Pedagogičtí pracovníci školy 
 
Třídní učitelé    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učitelé bez třídnictví:   Mgr. Naděžda Baťková 

Mgr. Martina Hanušová 
Mgr. art. Irena Holomková 
Mgr. Jiří Nedbal 
Mgr. Eva Nevečeřalová 

 
Asistentky pedagoga:   Lenka Jiřišťová 
  Renata Horáková 

Ilona Kubová  
Ivana Licková 
Iva Ugrinová 
Markéta Zářecká  

 
Školní družina:    Markéta Zářecká (vedoucí vychovatelka)   

Regina Bornová  
Renata Horáková  
Lenka Jiřišťová  

1.A Mgr. Ivana Benešová 

1.B Mgr. Tereza Kopová 

2.A Mgr. Jaroslava Štoková 

2.B Mgr. Zuzana Bílková 

3.A Bc. Renáta Šťastná 

3.B Mgr. Marie Brožová 

4.A Mgr. Vítězslava Stodolová 

4.B Mgr. Lenka Nešetřilová 

5.A Mgr. Dana Tučková 

5.B Mgr. Božena Špilínková 

6.A Mgr. Alice Vanišová 

6.B Bc. Lucie Horsinková 

7.A Mgr. Hana Ošlejšková 

7.B Mgr. Zuzana Vyhnálková 

8.A Ing. Jan Brožek 

9.A Mgr. Soňa Blažková 

9.B Mgr. Jan Knap 
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Ivana Licková 
Ilona Kubová 

 
Provozní zaměstnanci školy 
 
Účetní, hospodářka školy: Ing. Jana Bartáková 
    Barbora Augustinová 
 
Školní asistent:   Regina Bornová 
    Veronika Tylová 
    Iva Ugrinová 
 
Školní jídelna:     Jana Augustinová (vedoucí školní jídelny) 

Josef Horák 
Petra Kočová 
Josef Raba 
Lenka Škoudlínová 

 
Školník:   Tomáš Vyhnálek 
 
Úklid:                  Marie Husáková 

Barbora Kolářová  
Hana Kuchaříková  
Ivana Zelená 

 
Změny v personálním obsazení školy ve školním roce 2020/2021 

Na konci předchozího školního roku nově nastoupili jako učitelé 1. stupně Mgr. Jiří Nedbal, 
Mgr. Tereza Kopová a 2. stupně Mgr. Naděžda Baťková. Jako asistentka pedagoga a vychovatelka 
školní družiny přišla paní Iva Ugrinová. Na mateřskou dovolenou nastoupila v dubnu 2021 Mgr. Alice 
Vanišová, její úvazek tedy od 1.5.2021 převzala Mgr. Marcela Švábová. K 30.6.2021 skončila pracovní 
poměr Mgr. Lenka Nešetřilová. Jako posila pro další školní rok nastoupily v srpnu 2021 na 1. stupeň 
Mgr. Radmila Falgenhauerová a na 2. stupeň Mgr. Marta Holická.  

Ke změnám došlo i na provozním úseku. Pracovní poměr ve školní jídelně ukončil pan Josef 
Raba, na jeho místo od 1.7.2021 nastoupil pan Josef Horák. V tomto školním roce skončil pracovní 
poměr na pozici školní asistentky z Šablon II. slečně Veronice Tylové, paní Ivě Ugrinové i paní Regině 
Bornové. V srpnu 2021 pracovala na pozici školní asistentky z Šablon III. slečna Veronika Tylová, 
kterou od 1.9.2021 vystřídala paní Klára Kadavá Chudomelová. 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

Vzhledem ke koronavirovým opatřením probíhal zápis 22. a 23.4.2021 v předem určených 
časech. Bohužel často i bez přítomnosti dětí, a proto se nemohla konat tradiční procházka budoucích 
prvňáčků po škole s různými soutěžemi, setkáními s učitelkami i samotným zápisem. Letos jsme 
využili i možnosti aplikace Zápisy online. Vzhledem k dostatečné kapacitě školy nebyl omezený počet 
žáků, které jsme přijímali do prvního ročníku, a tak byly přijímány i žádosti mimo spádový obvod. 

K zápisu přišlo 54 dětí (26 dívek a 28 chlapců). Z toho po odkladu 8 dětí. Dostali jsme 9 
žádostí o odklad, všem byl povolen. Jeden žák byl převeden na jinou školu. Do první třídy bylo přijato 
celkem 44 žáků. Vzhledem k počtu žáků jsou v následujícím školním roce otevřeny dvě první třídy – 
1.A a 1.B. 

 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

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 2020/2021: 

Mgr. Zuzana Bílková – metodik prevence 
Mgr. Vlasta Jozífová – výchovný poradce 
Mgr. Zuzana Vyhnálková – výchovný poradce 

 

Prevence sociálně patologických jevů se v tomto školním roce zaměřila především na aktivity 
v oblastech prevence: 

 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, 
spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a náboženských hnutí, 
sebepoškozování 

 rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, 

 sexuální rizikové chování, 

 syndrom týraného dítěte – CAN, 

 vandalismus, krádeže, 

 domácí násilí, 

 hazardní hraní 

 problémy spojené se situací kolem nemoci Covid-19 – pravidla bezpečného na intenetu, 
hygienické návyky, vyrovnání se s danou situací, zaměření se na komunikaci s žáky, rodiči i 
mezi učiteli, rozebírání dané situace a pomoc při vyrovnávání se s ní, řešení stresových situací, 
duševní hygiena aj. 

 zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. 

 aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti. 
 

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, OSPOD nebo školní psycholožka. 
 Velmi efektivní pro komunikaci s žáky je povídací kruh. Tento 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. 

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. 
 
Naše škola: 

 informuje rodiče o svých záměrech a výsledcích (třídní schůzky) 

 je ve spojení s pedagogickou poradnou v Pardubicích, Chrudimi i Lanškrouně, SVP Pyramida, 
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SPC Svítání, SPC Hradec Králové 

 snaží se o svou propagaci v místě školy 

 podává aktualizované informace na internetových stránkách školy a na nástěnce v Bakalářích 

 snaží se vytvářet podmínky pro zájmovou činnost (zájmové kroužky) 

 vytváří podmínky k aktivitám žáků (soutěže, výzdoba školních prostor) 

 podporuje účast žáků při prezentaci školy 

 snaží se aplikovat formy zdravého životního stylu 

 snaží se zabránit projevům šikany, kyberšikany 
 
Přednášky, besedy a ostatní akce: 

Besedy s Městskou policií Přelouč – 1. - 9. tř. - Díky koronavirovým opatřením proběhly v 
listopadu 2020 pouze besedy v prvních a druhých třídách, a sice dopravní výchova. 

Dopravní hřiště – v červnu po otevření škol mohly obě třídy 4. ročníku navštívit dopravní 
hřiště v Přelouči.  

Ostatní plánované akce na tento školní rok musely být bohužel díky koronavirové pandemii 
zrušeny. 
 
 
Výchovné poradenství 
V tomto školním roce spolupracovaly v oblasti výchovného poradenství na naší škole: 
Mgr. Vlasta Jozífová - výchovná poradkyně  
Mgr. Zuzana Vyhnálková – výchovná poradkyně  
Mgr. Božena Špilínková – kariérní poradkyně 
 
Asistentky pedagoga 
Lenka Jiřišťová 
Renata Horáková 
Ilona Kubová  
Ivana Licková 
Iva Ugrinová 
Markéta Zářecká 
 
Mgr. Marie Brožová – předmět speciálně pedagogické péče 
Mgr. Eva Nevečeřalová – předmět speciálně pedagogické péče 
Bc. Renáta Šťastná – předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence 
Mgr. Božena Špilínková – předmět speciálně pedagogické péče  
 
Hodnocení práce dyslektických asistentek a integrovaní žáci a spolupráce s PPP, SPC, SVP 

Ve školním roce 2020/2021 bylo zařazeno do integrace 35 žáků 1. stupně a 32 žáků 
2.  stupně, celkem tedy 67 žáků. Žáci pracovali s dyslektickými asistentkami v rámci Předmětu 
speciálně-pedagogické péče a Pedagogické intervence.   

Žáci 2.B, 3.B, 4.A, 5.B, 8.A třídy pracovali s pomocí asistentek pedagoga. Integrace žáků je 
zajištěna s pomocí PPP Pardubice, integrace žáka 8.A třídy je zajištěna s SPC Svítání (Mgr. Jirásková). 
Dle individuálního vzdělávacího plánu se vzdělávalo 21 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 31 žádostí o vyšetření (nové a následné). Po celý školní rok 
probíhala spolupráce s PPP v Chrudimi, v Pardubicích, Lanškrouně, se SVP Pyramida a SPC Svítání, 
nově byla navázána spolupráce SPC pro zrakově postižené děti Hradec Králové (budoucí žák).  
   Ve spolupráci s MŠ Choltice ve škole působila i logopedka. 
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Volba povolání 
Žáci 8. i 9. ročníku byli průběžně seznamováni s možnostmi výběru povolání prostřednictvím 

propagačních materiálů, internetových stránek, nástěnek, přeposílání nabídek škol na mail. Všem 
byly poskytnuty informace v Atlasu s přehledem škol a učilišť.  

V listopadu 2020 se žáci účastnili burzy škol online individuálně. Zde žáci získali podrobné 
informace z oblasti středního školství. 
V lednu a únoru  mohli žáci vzhledem k situaci navštívit pouze některé školy – individuálně, popř. 
online Dny otevřených dveří.  

Vycházející žáci byli seznámeni s průběhem přijímacího řízení, jehož podmínky se vzhledem 
k situaci měnily. Letos bylo možné podat 2 přihlášky. Ty byly vyplněny v programu Bakalář, rodiče 
potvrdili podpisem  a sami si zajistili doručení na příslušné školy do 1.3.2021. Rodičům žáků byly 
vydány zápisové lístky. Žáci se zúčastnili přijímacích zkoušek na SŠ v rámci ověřování - Cermat. Všichni 
žáci byli přijati na SŠ. Na víceleté gymnázium do Přelouče  byli z pátých ročníků přijati 3 žáci.  

V průběhu roku se žáci individuálně domlouvali s kariérní poradkyní. Otázky volby povolání 
byly též řazeny do hodin Člověk a ekonomika v 9. ročníku. 

Předběžně byl zjišťován i zájem žáků 8. tříd o povolání. 
Přihlášky na SŠ a SOU  si podávalo 35 žáků a 7 žáků na víceleté gymnázium. K 30. 6. 2021 školu 
ukončilo 38 žáků, z toho 3 žáci z 5. ročníku a 2 žáci z 8. ročníku. 

Na další školní rok máme rozjednanou účast na Technohrátkách a Zdravohrátkách.  
 

Údaje o dalším 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. 

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. Vzdělávací aktivity ovlivnila situace kolem Covid-19. Většina vzdělávacích akcí byla v tomto 
školním roce vedena online. K tomu měli učitelé k dispozici velké množství webinářů zaměřených na 
různé možnosti online výuky, kterých mohli využít. Školení na online výuku probíhalo i z našich 
vlastních zdrojů formou online přednášky, aktivního sdílení nových poznatků, informací i odkazů. 

V tomto školním roce proběhlo několik školení pro pracovníky školy přímo u nás: 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Forms, Základní škola Choltice, 22. 9. 2020 

 Hlasovátka, interaktivka, Základní škola Choltice, 23. 9. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi - online, NPI webinář pro naši školu z projektu APIV, 
22. 1. 2021 

 Emoční sebeobrana pro pedagogické pracovníky – online, NPI webinář pro naši školu z projektu 
APIV, 23.6. a 16.6.2021 

 Bellhop – nový systém pro školní družinu –  Základní škola Choltice, 24.8.2021 

 BOZP – p. Plecháček, Základní škola Choltice, 26.8.2021 

 Teams – Mgr. Tučková, Základní škola Choltice, 26.8.2021 
 
 
Baťková Naděžda 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Forms, Základní škola Choltice, 22. 9. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI webinář, 22. 1. 2021 

 Kdo nás sleduje a proč?, Internet s rozumem, webinář, 21. 1. 2021 
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Benešová Ivana 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI webinář, 22. 1. 2021 
 
Bílková Zuzana 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI webinář, 22. 1. 2021 
 

Blažková Soňa 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Forms, Základní škola Choltice, 22. 9. 2020 

 Hlasovátka, interaktivka, Základní škola Choltice, 23. 9. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI webinář, 22. 1. 2021 
 
Bornová Regina 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Bellhop, Základní škola Choltice, 24. 8. 2021 
 

Brožek Jan 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI webinář, 22. 1. 2021 
 
Brožová Marie 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Logopedický asistent – primární logopedická prevence do škol, NPI, 19. 11. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI, webinář, 22. 1. 2021 

 Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství, NPI ČR Hradec Králové, 
14. 9. 2020 – 4. 5. 2021 

 
Hanušová Martina 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Hlasovátka, interaktivka, Základní škola Choltice, 23. 9. 2020 
 
Holomková Irena 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI webinář, 22. 1. 2021 
 
Horáková Renata 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Bellhop, Základní škola Choltice, 24. 8. 2021 
 
Horsinková Lucie 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 
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 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Hlasovátka, interaktivka, Základní škola Choltice, 23. 9. 2020 

 Oblastní workshop CJL – Možnosti motivačních aktivit v Českém jazyce, NPI, 13. 4. 2021 

 Doplnění specializace sociální pedagogika, UHK Ústav sociálních studií, Pedagogická fakulta, 
akademický rok 2020/2021 (platnost osvědčení do 31. 12. 2023 

 
Jiřišťová Lenka 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Bellhop, Základní škola Choltice, 24. 8. 2021 
 
Jozífová Vlasta 

 Legislativa - online seminář, 1.9.2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Forms, Základní škola Choltice, 22. 9. 2020 

 Hlasovátka, interaktivka, Základní škola Choltice, 23. 9. 2020 

 Školení Taktik - Domácí úkoly online , 29.10. 2020    

 Základní digitální dovednosti učitele 21. století a jejich využití ve výuce, NPI, on-line, 4. 11. 
2020 – 5. 11. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI webinář, 22. 1. 2021 

 Předmět speciální pg péče jako podpůrné opatření pro žáky s SVP, 26.1.2021 

 Pedagogická intervence ve výkazu, online, Monika Puškinová, s.r.o., 9. 2. 2021 

 Bakaláři - Online zápis do 1.třídy, 31.3.2020 

 Umíme to - vstupní školení, 7.4.2021    

 Bakaláři - tvorba úvazků, 24.4. 2021   

 Informatika nově v ŠVP, 1.6.2021   

 Diagnostika žáka na ZŠ, 7., 8. a 10. 6.2021 

 Bakaláři – knihovna, 9.6.2021   

 Emoční sebeobrana, 16.6.2021 a 23.6.2021 
 
Knap Jan 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Hlasovátka, interaktivka, Základní škola Choltice, 23. 9. 2020 

 Fyzikální elixír 
 
Kopová Tereza 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Forms, Základní škola Choltice, 22. 9. 2020 

 Hlasovátka, interaktivka, Základní škola Choltice, 23. 9. 2020 

 Jak na čtení a dyslexii prakticky, webinář, Active Brain s.r.o., 21. – 22. 4. 2021 
 
Kubová Ilona 

 Bellhop, Základní škola Choltice, 24. 8. 2021 
 
Machová Alena 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI webinář, 22. 1. 2021 
 
Nedbal Jiří 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 
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 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Hlasovátka, interaktivka, Základní škola Choltice, 23. 9. 2020 
 
Nešetřilová Lenka 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI webinář, 22. 1. 2021 
 
Nevečeřalová Eva 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI webinář, 22. 1. 2021 

 Současná poezie pro děti ve věku 1. stupně ZŠ, webinář 

 Současná literatura pro děti ve věku 1. stupně ZŠ, webinář 

 Jak na synchronní e-learning – Tipy pro výuku českého jazyka a literatury, NPI webinář 

 Co by mohli chtít čtenáři ve věku druhého stupně základní školy, NPI webinář 
 

Ošlejšková Hana 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách – informace pro učitele chemie, 
biologie, ekologie, NPI Pardubice, 21. 9. 2020 

 Forms, Základní škola Choltice, 22. 9. 2020 

 Hlasovátka, interaktivka, Základní škola Choltice, 23. 9. 2020 
 
Sedláčková Iva 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Forms, Základní škola Choltice, 22. 9. 2020 

 Hlasovátka, interaktivka, Základní škola Choltice, 23. 9. 2020 

 NPI ČR Setkání školních garantů, online, 24. 9. 2020 

 Základní digitální dovednosti učitele 21. století a jejich využití ve výuce,  NPI online,  
4. – 5. 11. 2020 

 Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků Metody 
Feuersteina, NPI, online, 9. 11. 2020 

 Legislativní novinky školního roku 2020/2021, online, NPI, 10. 11. 2020 

 Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole, NPI, online, 23. 11. 2020 

 Don´t be scared of teaching online, it can be fun, Oxford University Press, online, lektorka 
Sabina Pazderová, 24. 11. 2020 

 Skupinová konzultace – online – Distanční výuka a její zajištění ve škole + návrat žáků do 
školy od 30. 11., webinář, NPI, 26. 11. 2020 

 Oblastní workshop CJL – Formativní hodnocení v praxi, NPI, webinář, 1. 12. 2020 

 New Generation Of Founders, online workshop, 2. 12. 2020 

 Novinky v MS Teams, K-net Technical International Group, s.r.o., online, 17. 12. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI, webinář, 22. 1. 2021 

 Jak využít know-how výuky na dálku v práci s heterogenní třídou v pokoronavirové době, 
NPI, online, 3. 2. 2021 

 Informační seminář ke společnému vzdělávání,  NPI, online, 3. 2. 2021 

 Metodická poradna – Aktuální změny v legislativě 2020/2021, CCV Pk, webinář, 11. 2. 2021 

 Interaktivní projektor vs. LCD panel, VMS VISION, s.r.o., online, 26. 2. 2021 

 Krajský workshop ICT, NPI, online MS Teams, 9. 2. 2021 
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 Pedagogická intervence ve výkazu, online, Monika Puškinová, s.r.o., 9. 2. 2021 

 Odborný seminář pro zástupce škol, online, MAS Železnohorský region, 18. 3. 2021 

 Aktivity nejen pro online výuku angličtiny, online, Nakladatelství Fraus, 24. 3. 2021 

 Learn and Explore, online, Oxford University Press, 27. 3. 2021 

 Aktivity nejen pro online výuku angličtiny, Fraus, 30. 3. 2021 

 Finanční kontrola aneb Jak vytvořit fungující vnitřní kontrolní systém, webinář, CCV 
Pardubice, 30. 4. 2021 

 Aktuální právní problémy „covidového“ školství, webinář, Kolumbus PM, s.r.o., 6. 5. 2021 

 Sociálně znevýhodnění a offline žáci – jak se v čase posunula pomoc školy tam, kde „něco“ 
nefunguje, online, NPI, 6. 5. 2021 

 Spisová služba ve školách a školských zařízeních – spisový a skartační řád, webinář, CCV 
Pardubice, 7. 5. 2021 

 Hezky anglicky, tak jako hezky česky, Fraus, 14. 5. 2021 

 Reakce na aktuální hrozby vůči školám a školským zařízením, Krajský úřad pardubického 
kraje, online, 28. 5. 2021 

 Představení pilotáže Středního článku podpory regionálního školství zástupci MŠMT, NS 
MAS, 15. 6. 2021 

 Emoční sebeobrana pro pedagogické pracovníky, webinář, NPI, 16. 6. – 23. 6. 2021 
 
Stodolová Vítězslava 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Forms, Základní škola Choltice, 22. 9. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI webinář, 22. 1. 2021 

 Umíte to s pohádkou?, online, NPI, 26. 3. 2021 

 Emoční sebeobrana pro pedagogické pracovníky, webinář, NPI, 16. 6. – 23. 6. 2021 
 

Špilínková Božena 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Forms, Základní škola Choltice, 22. 9. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI webinář, 22. 1. 2021 
 
Šťastná Renáta 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 
 

Štoková Jaroslava 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI webinář, 22. 1. 2021 
 

Švábová Marcela 

 Emoční sebeobrana pro pedagogické pracovníky 
 
Tučková Dana 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Forms, Základní škola Choltice, 22. 9. 2020 

 Hlasovátka, interaktivka, Základní škola Choltice, 23. 9. 2020 
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 Krajský workshop MAT – Formativní hodnocení v praxi, NPI, webinář, 10. 10. 2020 

 Rozvoj informatického myšlení pro 2. stupeň ZŠ, NPI, webinář, 20. 10. 2020 

 Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh, webinář, NPI, 2. 11. 2020 

 Líný učitel – Jak učit dobře a efektivně, RAABE, lektor Mgr. Robert Čapek, Ph.D., 9. 11. 2020 

 Třída v cloudu: technologie jako vzdělávací prostor, NPI, on-line, 18. 11. – 19. 11. 2020 

 Scratch vs. MakeCode, webinář, NPI, 18. 11. 2020 

 Jak vést žáky 2. stupně k řešení slovních úloh s porozuměním, NPI, webinář, 2. 12. 2020 

 Matematika pro život, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha, 15. 1. 2021 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI, webinář, 22. 1. 2021 

 Krajský workshop ICT, NPI, online MS Teams, 9. 2. 2021 

 Oblastní workshop – Oblastní workshop pro učitele matematiky – čtvercové úlohy, NPI, 
online MS Teams, 8. 3. 2021 

 Oblastní workshop MAT – Nebojte se Excelu při výuce matematiky na ZŠ, NPI, online MS 
Teams, 31. 5. 2021 
 

Ugrinová Iva 

 Bellhop, Základní škola Choltice, 24. 8. 2021 
 
Vanišová Alice 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI webinář, 22. 1. 2021 

 Odborný seminář pro zástupce škol, online, MAS Železnohorský region, 18. 3. 2021 
 
Vyhnálková Zuzana 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Teams, Základní škola Choltice, 21. 9. 2020 

 Jak využít know-how výuky na dálku v práci s heterogenní třídou v pokoronavirové době, 
NPI, online, 3. 2. 2021 

 Krajský workshop ICT, NPI, online MS Teams, 9. 2. 2021 

 Odborný seminář pro zástupce škol, online, MAS Železnohorský region, 18. 3. 2021 

 Den duševního zdraví na školách, 18. 8. 2021 
 
Zářecká Markéta 

 Bakaláři, Teams, interaktivní tabule, Základní škola Choltice, 27. 8. 2020 

 Bellhop, Základní škola Choltice 
 
Vzdělávali se i provozní zaměstnanci: 
Augustinová Barbora 

 Seminář k novinkám aplikace Mzdy 35.03, Congress Centre Pardubice, 25. 9. 2020 

 Daňové přiznání/roční zúčtování, 22.1.2021 

 Zálohová a srážková daň, 25.1.2021 

 Komplikované mzdové výpočty bez chyb a omylů 2020, Verlag Dashöfer, online, 18. 2. 2021 

 Vema – mzdy, 26.3.2021 

 Spisová služba ve školách a školských zařízeních – spisový a skartační řád, webinář, CCV 
Pardubice, 7. 5. 2021 

 Studium pro asistenty pedagoga, CCV, CCV Pardubice, 28. 2. 2020 – 29. 4. 2021 
Augustinová Jana 

 Webinář pro školní jídelny, Kadlecová Dagmar, online, 15. 3. 2021 

 Bellhop, Základní škola Choltice, 24. 8. 2021 
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Bartáková Jana 

 Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací za rok 2020, Aliaves & 
Co., a.s., 16. 11. 2020 

 Účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územně samosprávnými celky – 
novinky a problémové okruhy, online, PARIS vzdělávací agentura s.r.o., 14. 4. 2021 

 Finanční kontrola aneb vnitřní kontrolní systém v podmínkách příspěvkové organizace + 
novinky v účetnictví + informace k mezitímní závěrce, online, Mgr. Marie Zdražilová – 
SALVEA Pardubice, 27. 5. 2021 

Vyhnálek Tomáš 

 Bellhop, Základní škola Choltice, 24. 8. 20214 
 
Semináře, školení (placené) – školní rok 2020/2021 
Pedagogické: 
- výuka      4.020,00 
- DVPP      2.720,00 
- logopedie     5.900,00 
Provozní: 
- mzdové     12.300,00 
- účetní      18.600,00 
- školní jídelna     500,00 
- školské zákony, legislativa   4.500,00 
Celkem      48.600,00 Kč 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Hodnocení environmentální výchovy 
I přes koronavirovou pandemii jsme se snažili plnit všechny klíčové kompetence. Vlivem pandemie 
jsme měli možnost vyzkoušet nové formy a metody práce. 
Z plánovaných akcí a záměrů jsme uskutečnili: 

 zapojení do sítě ekologicky zaměřených škol M.R.K.E.V.  
 Příroda a já, Zdravověda – volitelné předměty pro 6. - 9. tř. 
 průběžné úpravy a úklid okolí školy 
 péče o zeleň v okolí školy i v budově školy 
 začleňování vhodných témat EVVO do výuky ve všech vyučovacích předmětech i na on-line 

výuce, zadávání badatelsky zaměřených úkolů 
 sběr baterií (průběžně) a papíru (ve spolupráci se SRPŠ) 
 obohacování knihovny o ekologickou literaturu a metodické materiály k ekologické výchově 

(časopis Bedrník) 
 výchova k zdravému životnímu stylu – pobyt na vzduchu, zdravá výživa, byl kladen důraz na 

dodržování pravidel hygieny. Žáci se naučili, jak se bránit proti koronaviru a jak se dělají testy 
proti koronaviru 

 průběžně jsme podporovali přátelskou atmosféru ve škole i při on-line výuce 
 vedli jsme žáky k samostatné práci, k odpovědnému chování a jednání 
 stravování probíhalo v souladu se zásadami zdravé výživy. Žáci prvního stupně absolvovali 

projekt Vitamínový den, zaměřený na zdravou stravu. 
 v podzimním období a na jaře jsme absolvovali vycházky a cvičební hodiny v přírodě 
 podporovali jsme poznávání přírody a vztahy k životnímu prostředí (vycházky, výuka na 

školním dvoře a v oboře) 
 zadávali jsme žákům práci s informacemi, které museli vyhledávat v tisku, médiích, 

časopisech, literatuře, na webových stránkách 
 při výuce jsme využívali výukové programy – Ekocentrum Paleta Oucmanice – programy pro 

2. třídy, programy na výuku přírodopisu 
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 navštívili jsme zemědělskou a chovatelskou výstavu ve Svinčanech 
 zajišťovali jsme částečné třídění odpadů (plasty, papír) – na chodbách i v učebnách 
 ve školní družině probíhala průběžně ekologická výchova  
 při hodinách Vv, Pč, ve volitelných předmětech jsme využívali přírodní materiály, recyklovali 

jsme, pracovali jsme v exteriéru školy 
 podněcovali jsme žáky k šetření  energií  a vodou 
 i letos jsme byli zapojení do projektu „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“  

V průběhu letošního roku jsme průběžně plnili všechny klíčové kompetence, i když naši práci 
zkomplikovalo období koronavirové nákazy. Díky využití on-line výuky jsme měli možnost vyzkoušet 
nové formy práce.  

 

Hodnocení činnosti školní knihovny 
Vzhledem k epidemiologické situaci v letošním školním roce žákovskou knihovnu až na 

výjimky využívaly pouze třídy 1. stupně k mimočítankové četbě. Tato forma četby je na 1. stupni 
pevnou součástí výuky, proto by bylo třeba opět doplnit knižní fond o tituly vhodné zejména pro 3. a 
4. ročník. 
 

Hodnocení sportovní činnosti 
Hodiny TV probíhaly v závislosti na vládních nařízeních 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, šplh na 

tyči, výběhy do obory aj.  
Vybavení pomůcek tělesné výchovy bylo postupně doplňováno. Vzhledem k častosti používání 

některých pomůcek, by bylo vhodné v obnově pokračovat. Ve špatném stavu jsou podlahy 
v tělocvičnách, kdy škola jedná s obcí na jejich rekonstrukci. Proběhla jednání ohledně projektové 
dokumentace na rekonstrukci tělocvičen. 

V letošním školním roce neprobíhaly žádné akce pořádané ASŠK či jinými školami. 
Dále je škola zapojena v projektech: „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. Bohužel tyto akce nebyly z důvodu korona 
krize uskutečněny. 

V tomto školním roce se naše škola nemohla zúčastnit výuky plavání, ani pořádat lyžařský 
kurz. Vzhledem k situaci proběhly pouze tyto akce: 

 

Datum Místo Název akce Účast žáků 

23. 6. 2021 Choltice Sportovní den 1. – 4. třída 

28. 6. 2021 Chotlice Sportovní olympiáda 5. – 8. třída 

 

Závěrečné hodnocení komise českého jazyka, dějepisu, občanské výchovy, výchovy 
ke zdraví 
Český jazyk 
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Vybavenost kabinetu Čj je vyhovující. K výuce využíváme veškerou didaktickou techniku. Je 
však třeba obnovit a doplnit řadu titulů v žákovské knihovně. Během koronavirové krize probíhala 
výuka českého jazyka online, žáci pravidelně vypracovávali kvízy na teams a pracovní listy přes 
Bakaláře. 
Návrhy projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 
 Vzhledem k epidemiologické situaci se neuskutečnila žádná akce. 
Srovnávací testy, externí testy 
 V rámci volitelného předmětu Cvičení z českého jazyka žáci vypracovávali testy CERMAT. 
Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP 
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 Vzhledem k distanční výuce je třeba z 6. ročníku dobrat a upevnit učivo o větě jednoduché a 
souvětí, v 8. ročníku není probráno souvětí podřadné a druhy vět vedlejších. 
Návrhy na další akce, zařazení nových volitelných předmětů, projektů, organizačních opatření aj. 

V rámci volitelného předmětu probíhala příprava žáků 9. třídy na přijímací zkoušky a rádi 
bychom v něm pokračovali i v dalším roce. 
 
Dějepis  
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 
 Používáme nové učebnice vydavatelství  Nová Škola a jsou vyhovující.  Nedílnou součástí výuky 
jsou i atlasy a programy na PC – Didakta dějepis a Fraus.                                                                                                                                     
Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP  
 Učivo probráno dle plánu ve všech ročnících 
 
Občanská výchova, člověk a ekonomika  
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

K dispozici máme kromě učebnic (nakl. Fraus, Nová škola, atd.) a nejrůznějších brožur také 
výukové dokumenty a programy na DVD a internetu. Dále využíváme vypracované DUMY  
a další dostupné materiály. Žáci učebnice nemají, jako studijní materiál jim slouží sešit, případně 
připravené pracovní listy a jiné materiály.  
 Velká pozornost je v jednotlivých ročnících věnována prevenci sociálně - patologických jevů, 
zejména šikaně.  
Návrhy projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 

 V 6. třídách byl realizován projekt Naše obec a Co Česko dalo světu. V 7. třídách proběhl 
projekt Lidská a práva.  
Plnění osnov, tematických plánů 
 Celek Majetek a hospodaření v 7. ročníku nebyl probrán a bude začleněn do předmětu Člověk a 
ekonomie v 9. třídě. 
 
Výchova ke zdraví  
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Využívá se materiál s různých zdrojů (www stránky, recyklační kufřík, materiály k šikaně a 
drogové problematice, videa, praktická cvičení,…). Učebnice žáci nemají. 
Srovnávací testy, externí testy 

 testy a výzkumy na www.tondaobal.cz, … 

 další dle probrané látky a nabídky (převážně pro Recyklohraní, Asekol,…) 
Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP  
 Učivo probráno dle plánu. 
 

Závěrečné hodnocení komise matematiky, chemie, fyziky, praktických činností 
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Postupně podle finančních možností měníme učebnice a studijní materiál v předmětu 
Matematika.  
 Ve všech hodinách byl kladen důraz na čtenářskou gramotnost. Ve všech předmětech se 
dbalo na bezpečnost a hygienu. V praktických činnostech se dbalo o správnou manipulaci s nářadím, 
udržování pořádku na pracovišti a čistoty po vykonané práci 
 Učitelé ve školním roce využívali formu online výuky pomocí aplikace Teams Office. Online 
výuka probíhala ve všech předmětech krom pracovních činností, kdy byly úkoly zadávány přes 
Bakaláře.  
 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 
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kladen velký důraz na samostatnost a práci s textem. V hodinách pracovních činností se žáci učili 
pracovat s návody a postupy. 
 Online výuka v hodinách matematiky nedokázala plně zastoupit klasickou výuku a 
v následujících letech bude znát rozdílnost v domácí přípravě a zapojení žáků.  
Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 

Kvůli zkrácenému školnímu roku neproběhly na jaře žádné exkurze, zájezdy či školní 
olympiády. 
Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy 

Žáci jsou hodnoceni podle školního řádu a pravidel uvedených v ŠVP. Žáci mají stále menší 
zájem o matematiku a čím dál tím více schází analytické a logické myšlení. Online výuka ukázala na 
rozdílné přístupy a zapojení žáků, kdy postupem času klesal počet účastníků online výuky 
v jednotlivých ročnících. 
Účast a výsledky v soutěžích 
 Žáci se nezúčastnili žádných soutěží.  
Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP 

Tematické plány a ŠVP byly průběžně plněny do zahájení karantény. Výuka probíhala online 
metodou přes MS Teams. Výuka probíhala podle ŠVP „Učíme se pro život“. Nadále se snažíme 
o plnění všech kompetencí tak, aby žák na konci 9. ročníku dosáhl všech kompetencí podle svých 
možností. V souladu s doporučením ČŠI jsme připravili přehled o obsahu distančního vzdělávání a 
přehled probraného a neprobraného učiva ve školním roce 2020/2021. 
Závěr 

V hodinách je znatelná velká snaha o aktivizaci výuku a zpestření jednotlivých hodin. Žáci 
projevují nezájem a neochotu se podílet na zkvalitnění výuky, především při online výuce. Většina 
žáků bere exaktní disciplíny jako nutnost, bez které se mohou v životě obejít. Ač je snaha ukázat 
každodennost jednotlivých předmětů tak ze stran žáků je vidět špatná představivost a značná 
ignorace k této snaze.      
 

Závěrečné hodnocení komise cizích jazyků 
 Anglický jazyk 
 Materiálové zabezpečení 

Škola pořídila již ucelenou řadu učebnic Project 1-5. Každý školní rok se pouze doplňuje počet 
učebnic dle silnějších ročníků a jsou pořizovány všem žákům pracovní sešity. 

 Projekty a programy v rámci výuky 
Online výuka probíhala jak na podzim, tak od ledna do dubna dle školního rozvrhu, 

znemožnila však v průběhu školního roku zrealizovat projekty, zúčastnit se soutěží.  
V měsíci červnu pak žáci 9. B uspořádali pro žáky 3. B Olympijské hry v AJ. Konaly se 21.6. 

2021 na půdě školy. 
 Srovnávací testy  

V letošním školním roce se naše škola nezúčastnila žádných srovnávacích testů.  
 Plnění osnov 

Ve většině ročníků AJ bylo učivo probráno, všude je však potřeba probrané učivo ještě 
zopakovat a utvrdit. 
Německý jazyk 

Ve školním roce 2020/2021 se žáci 8. ročníku naučili základům německého jazyka. Byli 
seznámeni se základními frázemi, se slovní zásobou k daným modulům. Mezi ústřední témata patřila 
rodina, škola (školní potřeby), jídlo, bydlení, zvířata, cestování. Žáci si osvojili znalosti z německé 
gramatiky: časování sloves v přítomném čase, osobní zájmena, určité a neurčité členy v 1. a 4. pádě, 
zápor nicht/kein, množné číslo u podstatných jmen). Jsou schopni porozumět mluvenému i psanému 
slovu, dokážou vytvořit otázku i jednoduše odpovědět. V letošním školním roce jsme učivo probrali 
dle tematického plánu, s výjimkou sloves s odlučitelnou předponou a určování času. Vzhledem 
k nepříznivě se vyvíjející pandemické situaci se žáci nezúčastnili žádných soutěží. 
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Závěrečné hodnocení předmětové komise 1. stupně 
 Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 

Vybavenost učebnicemi je uspokojivá. Podmínky k výuce lze stále hodnotit jako dobré. 
 Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 

 Září 
 Zahájení školního roku 
 Třídní schůzky 1.ročníků 
 Focení na tablo MF Dnes – 1. třídy 
 Chovatelská a  pěstitelská výstava ve Svinčanech – exkurze – 1. až 5. třídy 
 Vitamínový den – ochutnávka ovoce 
 Říjen 
 Abeceda peněz – beseda s Českou spořitelnou (4.A + 4.B)                                     
 Finanční gramotnost  - projekt a program pro druháčky 
Od 14. 10. 2020 do 27.11.2020 on-line a distanční výuka.  

Listopad 
Beseda s policií – 1., 2. ročníky 
Prosinec 

Vánoční besídky 
Od 4.1.2021 probíhala prezenční výuka 1. a 2. ročníků, od 4. 1. do 9.4.2021 on-line výuka 3. a 4. 
ročníků. 

Leden 2021  
předávání vysvědčení 1. a 2. ročníků 

Od 15.2.2021 jarní prázdniny 
Od 12. 4. 2021 střídavě prezenční a on-line výuka pro 3. a 4. ročníky 
Od 10.5. 2021 prezenční výuka celého prvního stupně 

 Díky zapůjčeným tabletům bylo žákům umožněno se připojit k on-line výuce. Žáci ve škole 
plnili úkoly zadávané učiteli.  

 Někteří žáci vykonávali talentové zkoušky, přijímací zkoušky a na víceletá gymnázia.  
Červen  
Bleší trh 
Adaptační odpoledne budoucích prvňáčků 

 Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
Výlety a akce jednotlivých tříd: 
1.A, 1.B – pěší výlet do Jedousova 
5.B – Babiččino údolí 
3.A – Naturapark 
4.A, 4.B – Dopravní hřiště, Mirakulum, koupaliště 
2.B – spaní ve škole 
2.A – projekt Pohádková školička, Druhohrátky, + 2.B – Paleta Oucmanice 
5.A – Hradec Králové 
3.B – pěší výlet 
Školní olympiáda – 1.stupeň 
O pohár městyse Choltice 2.stupeň + 5.ročníky 
Úklid tříd a kabinetů.  
30.6. 2020 proběhlo předávání vysvědčení ve třídách  

 
 Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy 

Před pololetním vysvědčením byly ve všech ročnících (mimo 1. tříd) napsány kontrolní 
písemné práce/testy (on-line). Jejich výsledky byly zahrnuty do celkového hodnocení žáků.   

Při hodnocení se snažíme vycházet z dostatečného počtu známek, o kterých rodiče pravidelně 
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informujeme v Bakalářích. 
Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP 

Plnění osnov, témat plánů a ŠVP je pravidelně sledováno a kontrolováno, občasná krátkodobá 
zdržení (např. z důvodu zvýšené nemocnosti ve třídách) se snažíme eliminovat. Na konci školního roku 
bylo sepsáno, která látka není probraná nebo je přesunutá do dalšího ročníku. 
Další akce 

Veškeré připravované akce (Velikonoční dílna, zápis prvňáčků, besídka ke Dni matek), 
ozdravné pobyty byly zrušeny. Zápis budoucích prvňáčků proběhl většinou bez přítomnosti dětí. 
 

Závěrečné hodnocení komise zeměpisu, hudební výchovy, tělesné výchovy, ICT, 
přírodopisu  
Vybavenost učebnicemi a pomůckami, podmínky k výuce 
 V 6.-9. ročníku probíhala výuka přírodopisu a zeměpisu podle učebnic nakladatelství Nová 
škola. K procvičování při prezenční i distanční výuce byly využívány pracovní listy a sešity z různých 
zdrojů (Nová škola, Taktik, Fraus). Práce s mapou i atlasy byla zahrnuta do průběžně probírané látky. 
Učivo bylo odučeno dle plánu.  
 Vzhledem k nastalé situaci nebyly realizovány laboratorní práce z přírodopisu v 7. ročníku a 
odučeno téma - Jednoděložné rostliny, ale navíc byl realizován badatelský úkol – Pěstování semen a 
jejich reakce na různé životní podmínky (světlo, stín, chlad, teplo). Též byla zařazena terénní výuka – 
určování stromů, rostlin, bezobratlých živočichů v nedaleké oboře. V rámci tělesné výchovy 
neproběhla výuka gymnastiky, ostatní témata byla odučena v rámci možností prezenční a distanční 
výuky, k výuce byly využívány převážně venkovní prostory – obora, hřiště Slavoje Choltice, školní dvůr. 
Vybavení a pomůcky jsou pořizovány dle možností a potřeby. 

 Výsledky a shrnutí průběhu projektů, programů, zájezdů, exkurzí, akcí apod. 
V tělesné výchově jsme se zapojili do projektu „Olympijský víceboj“, dále proběhla sportovní 

olympiáda „O pohár starosty městyse Choltice“. 
Vzhledem k vládním opatřením se neuskutečnily tyto akce: 

Př – ukázka dravců Seiferos, programy v Ekocentru Paleta Pardubice, Přírodovědná poznávací soutěž 
Z – zeměpisné pásmo Motani 
Tv – lyžařský výcvik, Okresní olympiáda AŠSK 

 Hodnocení výsledků práce žáků, srovnávací testy, externí testy 
       Vzdělávání ve školním roce 2020/2021 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s 

pandemií nemoci covid-19. Byl dán dostatečný prostor opakování a upevňování vědomostí, 
dovedností a návyků. Pozornost byla věnována i integrovaným žákům a žákům s SPU zadáváním 
přiměřených úkolů, doučováním. Vycházíme z doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

 Plnění osnov, tematických plánů, ŠVP 
Výuka ve všech předmětech probíhá podle ŠVP Učíme se pro život a podle tematických plánů. 

Do výuky jsou zařazovány prvky environmentální výchovy – uskutečnil se sběr starého papíru (SRPŠ) a 
elektroodpadu. 

Využití tabletů z projektu Šablony II. ve výuce. 

  

Závěrečná hodnotící zpráva vybavenosti výpočetní technikou a programy ve škole 
Vybavenost PC 

V současné době škola disponuje 60 PC a 44 NB. Většina PC je vybavena operačním 
systémem Windows 10. 

Žáci mají k dispozici 26 nových stolních počítačů umístěnými v počítačové učebně a dalšími 5 
počítači v klubovně a družině. Ostatní počítače jsou určeny pro práci učitelů a ostatních zaměstnanců 
školy. Většina učitelských kateder disponuje vlastním stolním počítačem.  

Všichni učitelé mají služební notebook.  
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Škola dále zakoupila 10 ks multimediálních tabletů s Windows 10 (2v1) a 20 ks tabletů se 
systémem Android, určených pro výuku žáků z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Šablony II. a dotace MŠMT. 
Interaktivní řešení  

Ve škole máme 12 učeben vybavených interaktivní tabulí a dalších 7 učebnami vybavených 
dataprojektorem a jedním mobilním interaktivním dotykovým UHD.  

V rámci možnosti čerpání financí z grantových programů budou doplňována interaktivní 
řešení do dalších tříd dosud nevybavených či se zastaralým vybavením, a to jak na prvním tak na 
druhém stupni. 
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 jsou vybaveny 
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 přízemí školy. 
V minulých letech 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 Wifi signálem.  Přístup k Wifi je v současné době povolen všem 

zaměstnancům školy pomocí uživatelských účtů, dále jednou Wifi sítí pro žákovské tablety a jednou 
volnou Wifi sítí pro žáky školy. Během prázdnin došlo rozšíření Wifi i do prostorů tělocvičen a 
částečně i školního hřiště. 

Škola je připojena k internetu prostřednictvím vysokorychlostního bezdrátového připojení od 
společnosti BECO LINK.   

Webové stránky jsou umístěny ne 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 vlastní 1 digitální 
videokamerou a 3 fotoaparáty, 1 tablet a jedním zařízením 2V1 (Tablet PC).  

V letošním roce byly vyměněny některé starší počítače a současný stav výpočetní techniky je 
vyhovující. Přesto by byla vhodná postupná modernizace počítačového vybavení, abychom udrželi 
výkonnostní standard a celkovou funkčnost pracovních stanic. Proto bude nutná jejich postupná 
výměna za nová zařízení. 
 

Závěrečná zpráva o činnosti školní jídelny 
Ve školním roce jsme uvařili cca 34 000 obědů. Z toho žákům cca 29 000. Z důvodu Covidu je 

to o 21 000 obědů méně než v běžném provozu.  
Během školního roku, kdy probíhala výuka online, se vařilo pro žáky, zaměstnance a cizí 

strávníky do jídlonosičů. Naši službu využilo max. 16 žáků. Dalších strávníků bylo 54. 
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Tento rok jsme investovali peníze do opravy velkého robotu. Je to sice stařeček, ale jeho 
repas se nám vyplatí na další roky. V červnu 2021 jsme dokoupili talíře a skleničky, abychom byli 
připraveni na nový školní rok. 

V kuchyni došlo od 1.7.2021 k výměně kuchařů. Skončil pan Raba a nastoupil pan Horák. 
 

Závěrečná zpráva údržba a rekonstrukce 
      V uplynulém školním roce  se ve škole pokračovalo v již dříve započatých rekonstrukcích a 
prováděla se běžná údržba a opravy. 
Stavebně technické práce 

V uplynulém školním roce proběhla kompletní rekonstrukce toalet u školní jídelny včetně 
výměny stoupaček. Během prázdnin 2021 byl provedený pravidelný nátěr střechy nad školní jídelnou.  
Došlo k výměně osvětlení ve dvou učebnách a v 1. oddělení školní družiny. Tam proběhlo také 
celkové vymalování. Byla vyměněna podlahová krytina v učebně 109. Je plánovaná kompletní 
rekonstrukce tělocvičen v závislosti na schválení projektu. 
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 v rekonstrukci osvětlení, především 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 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. Obnovit hrací prvky na školní zahradě a zaměřit se na další 
zvelebení školní zahrady a okolí školy. Vhodné by bylo zrekonstruovat místo pro ukládání kompostu, 
včetně vhodné drenáže a zpevnění plochy. 
 

Kroužky (v rámci doplňkové činnosti) 
Vzhledem k situaci jsme ve školním roce 2020/2021 nemohli nabízet kroužky. Probíhal pouze 

Klub logických her a Badatelský klub (oboje v rámci projektu Šablony II.), a to většinou online. Také 
proběhlo několik lekcí Cvičení pro ženy a částečně fungoval i Kroužek angličtiny.  
 

Činnost školní družiny  
V školním roce 2020/2021 navštěvovalo školní družinu 115 dětí: 

 oddělení – 30 dětí (1. třída),  

 oddělení – 30 dětí (1. a 2. třída),  

 oddělení  - 25 dětí ( 2. a 3.  třída),  

 oddělení  30 dětí (3. a 4.  třída). 
Činnost školní družiny během roku byla rozmanitá, ale zároveň velmi omezená. Dětem jsme 

se snažili připravit podmínky vhodné pro relaxaci a vyžití v různých oblastech zájmů. Po celý rok děti 
naslouchaly společné četbě z knížek.  Všechna oddělení zdobila chodbu u svých družin.  

Mezi nejoblíbenější činnosti ve všech družinách patřily stavebnice LEGO, SEVA, CHEVA, 
dřevěné kostky a dále stolní hry, řešení rébusů, hádanky a kvízy.  Snažili jsme se, aby alespoň 
polovinu času trávily děti sportováním na školním dvoře – florbal, fotbal, střelba na koš, houpačky, 
stavby na pískovišti, přeskakování lana, cvičení na hrazdách atd. V průběhu roku jsme pořizovali do 
družin výtvarné potřeby, hry a nové sportovní pomůcky na školní dvůr. V dalším školním roce se 
chceme zaměřit hlavně na obnovu venkovního hřiště.   

V 1. oddělení v průběhu roku probíhala praxe studentek středních pedagogických škol. 
Přehled vybraných činností: 

 Hraní stolního fotbalu 
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 Malování velkoformátových omalovánek 

 Malování antistresových omalovánek 

 Výtvarné tvoření v družinách – tvorba z papíru, prostírání z čajových sáčků, stromečky 
z drátků a korálků, dárkové tašky 

 Pohybové hry na školním dvoře po celý rok 

 Výzdoba chodby u družin na dané téma 

 Vánoční tvoření – dárečky, přáníčka 

 Krmení ptáčků – plnění krmítek v okolí školy 

 Spolupráce s knihovnou – půjčování knih 

 Práce na školní zahradě 
Tento školní rok měl dětem umožnit aktivní pobyt v naší družině, ale opět jsme pracovali 

v omezeném provozu. První i druhé pololetí bylo bohužel ovlivněno mimořádnými opatřeními 
zavedenými v souvislosti s epidemiologickou situací a šířením onemocnění COVID – 19, na určitou 
dobu dokonce zákazem osobní přítomnosti žáků ve škole. 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí 
Na konci měsíce srpna 2020 jsme byli informováni, že naše škola byla zařazena do vzorku 

škol, ve kterých má být na jaře roku 2021 provedeno zjišťování výsledků žáků 5. a 9. ročníků 
základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. S ohledem na tehdejší situaci se 
avizované zjišťování výsledků žáků na jaře 2021 neuskutečnilo. 

Na naší škole proběhla tematická inspekční činnost zaměřená na distanční výuku a adaptační 
období žáků zařazených do výuky rotační, která proběhla ve dnech 26., 27. a 28. 4. 2021. Vzhledem 
k epidemické situaci proběhla inspekční činnost v celém rozsahu distančním způsobem. 

Cílem inspekční činnosti bylo zjistit stav vzdělávání v tomto nestandardním období a následně 
předat tyto informace MŠMT (případně dalším institucím) k přijetí opatření, či vytvoření některých 
nástrojů pro lepší připravenost a zvládnutí v případě negativního vývoje a dalšího pokračování špatné 
epidemické situace či vzniku obdobných situací v budoucnosti. Z inspekční činnosti tedy nebyla 
vydána inspekční zpráva, zjištění byla shrnuta v tematické a výroční zprávě ČŠI.    
 

Základní údaje o hospodaření školy 
 
Finanční prostředky ze státního rozpočtu (v Kč) – r. 2020 
Příjmy  - dotace SR – MŠMT       25 358 360,00 
1.   Platy, odvody, … (NIV celkem)      25 322 526,00 
2.   Podpora plavání        26 862,00 
3.   Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku Phmax 8.972,00 
Příjmy – dotace SR – MŠMT – ESF       514 400,87 
4.   Zvýšení kvality výuky (EU) II.       514 400,87 
 
Výdaje  c e l k e m        25 872 760,87 
1. Platy         18.040.062,00   
2. OON         15.000,00 
3. Odvody, FKSP        6.463.412,00 
4. Učebnice, pomůcky, DDHM       145 593,53 
5. Školení, cestovné, OOPP        25 863,00  
6. Zák. poj., DNP        192 595,47 
7. Na pořízení technického vybavení      440.000,00 
8. Plavání         26 862,00 
9. Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku Phmax 8.972,00 
10. Zvýšení kvality výuky (EU) II.      514 400,87 
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Finanční prostředky zřizovatel, ostatní  (v tis.Kč) – r. 2020 
Příjmy  c e l k e m        3.431. 
1.   Dotace provozní         2.564. 
      z toho transferový podíl (nepeněžní operace)    166. 
2.   Ostatní výnosy (úroky, poškozený majetek, dary)     1. 
3.   HČ ŠJ, ŠD         732. 
4.   čerpání fondů         134. 
 
Výdaje  c e l k e m        3.265. 
Materiál ZŠ,ŠD,ŠJ        901. 
DDHM (nákup majetku)        120.  
Energie, voda         772. 
Opravy          238. 
Režie ( telef., cestovné, pošt., internet, plavání, služby…)   480.  
Školení, ost.soc.N        42. 
Ostatní náklady z činnosti, pojistné      97. 
DPP,mzdy ŠJ         6. 
Odpisy          609.  
Výsledek hospodaření HČ (nepeněžní operace)     166. Kč  
 

Doplňková činnost (v tis. Kč)  r. 2020 
Kroužky:  Pronájem:   ŠJ (obědy): 

Příjem   33.   80.    243. 
Výdaje 
Materiál   3.   0    114. 
Mzdy, odvody  27.   39.    82 
Režie, E, služby…  5.   20.    47.  
Celkem   -2.   + 21.    0 
Výsledek hospodaření DČ   + 19 tis. Kč   
 
Vybrané výdaje r. 2020 /v tis. Kč/: 

 Úklidové prostředky   69. 

 Kopírovací stroj    66. 

 Papírenské zboží   36. 

 Kancelářský papír   21. 

 Čistící a úklidové prostředky  83. 

 OOPP     13. 

 Materiál ŠD    8. 

 Učební pomůcky   14. 

 Učebnice    60. 

 MAJETEK DDHM   706. 

 PC, tablety    610. 

 OPRAVY A ÚDRŽBA   238. 

 Instalatérské, topenářské práce  31. 

 Výměna záložního serveru a disky 20. 

 Malířské práce    62. 

 Elektroinstalace    102. 

 SLUŽBY     560. 

 Telefony    63. 
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 Internet     28. 

 Poplatky BÚ    28. 

 Pojištění     57. 

 IT služby, licence   138. 

 Správa ICT    92. 

 Vzdělávání    60. 

 

Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 

Naše škola není momentálně zapojena do žádného mezinárodního programu. Do budoucna 
plánujeme zapojení do programu Erasmus+ a E-twinnig. 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Byl nabídnut kurz italského, německého a francouzského jazyka pro dospělé, cvičení pro ženy 
a kurz pedigu. Vzhledem k epidemiologické situaci nakonec proběhlo pouze několik lekcí cvičení pro 
ženy a kurz italštiny, který byl veden pouze on-line.  

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 
cizích zdrojů 

V tomto školním roce jsme byli zapojeni do Výzvy Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – šablony II. pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP 
projektem Zvýšení kvality výuky na ZŠ Choltice (registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013046). Čerpáme zde prostředky na školního asistenta (personální 
podpora), badatelský klub a klub zábavné logiky a deskových her (zdarma pro žáky), doučování žáků 
(zdarma pro žáky), dále projektový den ve škole, v družině i mimo družinu. Využili jsme i šablonu ICT 
ve vzdělávání, kde jsme zakoupili 20 tabletů, které používáme při výuce (využili jsme je i při online 
výuce jak pro učitele, tak pro naše žáky). Šablony II. jsme si vzhledem k situaci, kdy nebylo možno 
některé činnosti vykonávat, nechali prodloužit až do 31.1.2022.  

Zároveň jsme v tomto školním roce podali žádost o zapojení do Šablon III.  - název projektu 

Zvýšení kvality výuky na ZŠ Choltice III, registrační číslo projektu dle MS2014+: 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019668. Tato žádost nám byla schválena a poskytnuta dotace ve výši 
673 252Kč. Z tohoto projektu jsme v červenci 2021 začali čerpat peníze na školního asistenta. Po 
ukončení Šablon II. budeme čerpat finance na doučování, klub logických her, badatelský klub a 
projektový den. Ukončení Šablon III. má být v červnu 2023. 

Dále pokrčujeme ve spolupráci s NPI ČR v 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. Podporu 
z tohoto projektu čerpáme na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze i osobního 
rozvoje (školení pro učitele i management, mentoring, koučink) a expertní služby (školní 
psycholožka). Tento projekt je realizován prostřednictvím NPI ČR Pardubice. 

Projekt nazvaný Sportuj ve škole (organizovaný Asociací školních sportovních klubů) nám i 
v loňském školním roce měl umožnit nabídnout žákům sportovní kroužky zdarma a obnovit sportovní 
vybavení školy. Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci se kroužky nemohly konat. Alespoň jsme 
získali některé nové pomůcky a vybavení pro učitele. 

Na podporu finanční gramotnosti se zapojila do projektu Abeceda peněz, který organizuje 
Česká spořitelna. Žáci absolvovali zajímavé programy přímo ve škole. 

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 
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prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Získáváme z něj školení pro pedagogy, 

výlet pro prvňáčky zdarma (bohužel zrušeno kvůli situaci), pravidelné informace z regionu a setkávání 

škol v rámci regionu aj. 

 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. Cílem projektu Ovoce a 
zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. 
 Naši pedagogové využili i možnosti zapojení do projektu SYPO, který organizuje NPI ČR. 
Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Učitelé využívali široké nabídky 
webinářů zdarma a zapojili se do tvorby krajských metodických kabinetů. 
Naše škola se také zapojila do implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II. ve 
spolupráci – Podpora polytechnického vzdělávání ve spolupráci s Gymnáziem a Střední odbornou 
školou Přelouč. Budeme tak moci nabízet v příštím školním roce kroužky a exkurze zaměřené na 
polytechnickou pro naše žáky zdarma. Projekt má trvat do 30.11.2023. 
 Měli jsme i možnost zapojit se do interního grantu Sev.en Commodities AG, kde se nám 
podařilo získat příspěvek ve výši 53 000,- na opravu toalet v přízemí u kuchyně. Tímto děkuji všem, 
kteří nám to umožnili. 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Naše škola se aktivně podílí na akcích městyse Choltice, SDH Choltice, Slavoje Choltice a jiných 
místních organizací.  

V současné době na škole není odborová organizace, jelikož na konci roku 2019 ukončila svou 
činnost.  

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. Bohužel v loňském roce došlo k zavření škol zrovna v době, kdy měli předškoláčci 
přijet. Doufáme, že v dalším roce už k nám budou moci dorazit. 

Při hledání nových zaměstnanců se obracíme i na Úřad práce Přelouč, Pardubice, ale i 
Univerzitu Hradec Králové, využíváme portálu Pardubického kraje 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 a navštěvujeme Burzu škol (i když v loňském roce pouze online). 

Snažíme se i ve spolupráci se SRPŠ zapojovat do různých charitativních akcí, akcí zaměřených 
na EVVO, neziskových projektů, sběrů aj.: 

 sbírka Bílá pastelka, Tyflocentrum Pardubice,  

 Zahrádkářská a chovatelská výstava ve Svinčanech 

 Fond Sidus, veřejná sbírka 

 Internet s rozumem – přednášky pro žáky, rodiče i pedagogy 

 Ukliďme Česko 

 Ukliďme svět 

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

Podporujeme možnost praxe studentů středních i vysokých škol na naší škole (Pedagogická 
fakulta UHK, Střední pedagogická škola Bohemia Chrudim, Střední škola informatiky a cestovního 
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ruchu Humpolec, VOŠ a SPgŠ Litomyšl). Využili jsme i nabídku Univerzity Pardubice na doučování 
našich žáků během uzavření škol. 

 
Na závěr bych ráda poděkovala zřizovateli, rodičům i všem svým kolegům za práci i podporu 

ve složitém školním roce 2020/2021. 
 
 
 
 
 
V Cholticích 17.9.2021                                         Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy 
 
 
Školská rada: 
 
Zastupitelstvo městyse Choltice:   
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Příloha  výroční zprávy: Fotky tříd a dění ve škole ve školním roce 2020/2021 
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Vyřazení žáků 9. ročníku ZŠ Choltice 2021  

 
 
Výlet třídy 2.A a 2.B do EKO Centra v Oucmanicích  
28.6. se třídy  2.A a 2.B  vydaly na školní výlet do EKO Centra v Oucmanicích. Seznámili jsme se tam 
s životem na vesnici. Pomazlili jsme se se zvířátky, „nadojili“ jsme si mléko a potom jsme si z něj 
udělali máslo. A aby bylo máslo na co namazat, namleli jsme si mouku, udělali kynuté těsto a upletli 
jsme si opravdové housky. Ty jsme dali do kamenné pece a za chvíli bylo hotovo. Vypečené housky 
nám chutnaly lépe, než z obchodu. Celé dílo jsme zakončili chutným obědem a pak už hurá domů. 
Šťastné úsměvy dětí a radost z povedené práce byly odměnou pro všechny.  

    

 
Akce třídy 2.B  
Když jsme se po covidu mohli vrátit do školy, neseděli jsme jenom v lavicích, ale zpestřili jsme si 
výuku různými akcemi. Ve fotogalerii si nás můžete prohlédnout při oslavě Dne dětí v oboře, při 
olympiádě, jak jsme přespávali ve škole a při poslední hodině výtvarné výchovy, když jsme všichni 
společně malovali potok Zlatotok. 

http://zscholtice.cz/index.php/506-vyrazeni-zaku-9-rocniku-zs-choltice-2021
http://zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/510-vylet-tridy-2-a-a-2-b-do-eko-centra-v-oucmanicich
http://zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/509-akce-tridy-2-b
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/vyrazeni_zaku_9_trid.pdf
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Vylet_2_trid/Vylet_2_trid_01.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Vylet_2_trid/Vylet_2_trid_18.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Vylet_2_trid/Vylet_2_trid_22.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Vylet_2_trid/Vylet_2_trid_26.jpg
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Do expozice vodníků a černého divadla s 1.A  

 
Je nejlepší, když do něčeho, o čem se domníváte, že už víte dost, vás najednou vezme někdo, kdo 
tuto věc miluje odmala a je stále pro ni zapálen, přestože dospělý. A to se stalo nám 24. 6., kdy jsme 
vešli do tajemného příšeří se všemi roztomilými příšerkami s p. kastelánem Lukášem Rychteckým. 
Dověděli jsme se, co dává černému divadlu jméno, jak se pohybuje figurkami a rekvizitami, zhlédli 
malé vodní divadélko o vodních strašidýlkách, nadšeně sledovali, jak bíle svítíme ve tmě, ozkoušeli 
masku pohádkového ducha na vlastní hlavě, užasli nad malovaným stropem, jinde nad barokní 
štukatérskou nádherou. I připomenuli si umění p V. Dvořáka se psem Fíkem, Bobem a Bobkem, 
kteréžto postavy mu navždy dali s jinými spolutvůrci zář nesmrtelnosti. 
 
Pasování prvňáčků na čtenáře  
V pátek 18. 6. čekal žáky prvního ročníku velký zážitek. V krásné místní knihovně pro ně bylo 
připraveno Pasování na čtenáře. Když jsme dorazili na místo, přivítala nás milá paní knihovnice Radka. 
První část programu probíhala venku. Paní Radka seznámila děti s majitelem choltického panstvím 
panem Gerštorfem z Gerštorfu, jeho ženou, synem a mudrcem. 
Paní knihovnice rozdělila děti do skupinek. Každá skupinka dostala papírek s větou, kterou si přečetli. 
Děti měly za úkol hledat písmena, která byla položena všude po zahradě. Z písmen musely sestavit 
alespoň jedno slovo z dané věty. Dětem dokonce pomohl i sám Velký mudrc. Všichni úkoly úspěšně 
zvládli. Společně jsme si to zkontrolovali a s daným výkonem byli všichni spokojeni. 
Žáci se potom pořádně posilnili džusem a bezovou šťávou. Po občerstvení přišlo na řadu samotné 
pasování žáků, které probíhalo uvnitř knihovny. Poslechli jsme si rady pana Gerštorfa z Gerštorfu, a 
také pana mudrce. Nakonec děti musely slíbit, že budou pravidelně číst a starat se o své knihy. 

    

http://zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/508-do-expozice-vodniku-a-cerneho-divadla-s-1-a
http://zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/507-pasovani-prvnacku-na-ctenare
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/akce_2B/akce_2B_05.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/akce_2B/akce_2B_17.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/akce_2B/akce_2B_18.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/akce_2B/akce_2B_24.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/L_Rychtecky_a_1A.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/pasovani_prvnacku_na_ctenare/pasovani_prvnacku_na_ctenare_01.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/pasovani_prvnacku_na_ctenare/pasovani_prvnacku_na_ctenare_09.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/pasovani_prvnacku_na_ctenare/pasovani_prvnacku_na_ctenare_24.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/pasovani_prvnacku_na_ctenare/pasovani_prvnacku_na_ctenare_15.jpg


Výroční zpráva Základní školy Choltice, okres Pardubice za školní rok 2021/2022 
 

56 
 

Po samotném pasování si děti mohly prohlédnout novou knihovnu a řadu knih. Děti si odnesly nejen 
pamětní list a knížku, ale také úžasný zážitek. Za tento zážitek velice děkujeme paní Radce Zelenkové 
a jejím pomocníkům. V jejich společnosti to byl krásně strávený čas. Moc děkujeme. 
 
Výlet třídy 5.B  
Ve středu 16.6. se naše třída vypravila autobusem do Babiččina údolí. Navštívili jsme zámek 
Ratibořice a prohlédli si interiéry. Potom jsme se vypravili na procházku podél řeky Úpy – zastavili 
jsme se a prohlédli si mlýn, stavení Staré bělidlo a Viktorčin splav. Zde jsme se osvěžili a vrátili se zpět 
k autobusu. Jeli jsme se podívat do centra Náchoda a na zámek. Za odměnu a pěkné chování jsme si 
zasloužili zmrzlinu a posezení v příjemné cukrárně na náměstí. Výlet se nám vydařil a těšíme se na 
další. 

    

 
Pěší výlet prvních tříd  
Dne 15.6. v úterý jsme vyrazili od školy směrem ke krásně malované zastávce, kde někdo hned 
poznal, že se z ní dostane domů, a pokračovali jsme na začátek polní cesty na křižovatce. Všechny 
děti z Chrtník rády pohovořily, kde bydlí. Na polní cestě děti poznaly kvetoucí bez, obilí a některé 
další rostliny. Když jsme měli v nohách potřebný 1 km, o kterém se budeme učit v matematice, byli 
jsme na prvním zastavení. Přečetli jsme nápis na jedousovském hřbitově a kolem rybníku se dostali 
na skvělé hřiště, kde se děti oddaly svačině, odpočinku a hrám. Pak jsme pokračovali ke kapličce a 
polní cestou ke Kříži, opět menší odpočinek s malým třešňovým osvěžením a podél pole jsme sešli 
opět do Choltic, shlédli práci bagru na Podrybníčkách a vzhledem ke vzrůstající teplotě zvolili cestu 
zpět do školy ve vlídném a osvěžujícím stínu choltické obory. Příjemně uchozeni všichni snědli 
vynikající letní oběd. Zvládli přes 7 km pěší chůze. Děkuji všem dospělým průvodcům, kteří pomohli 
vyřešit i ztrátu batohu. 

    

 
Adaptační odpoledne budoucích prvňáčků  
Akce proběhne 15.6.2021. Sejdeme se před budovou školy v 15 hodin. Zde si paní učitelky 
převezmou Vaše děti a odvedou je na prohlídku školy a do třídy.  Konec akce bude v 16:30. Prosíme 
rodiče, aby počkali před školou. S sebou dejte dětem penál s pastelkami a dobrou náladu. Pokud 
máte zájem, abychom si vyzvedli Vaše děti přímo z MŠ Choltice, podepište tam prosím souhlas 
s vyzvednutím dítěte. 

 Adaptační odpoledne pro budoucí prvňáčky a schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 
Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků se bude konat 28.6.2021 od 16:00. 
 
Bleší trh  
Pod záštitou Spolku rodičů při naší škole pořádáme již 3. BLEŠÍ TRH 
Výtěžek této akce bude použit jako finanční pomoc v neurorehabilitační léčbě Kubíka Honka. 
Místo: vstupní prostory ZŠ Choltice 
Datum: 10. června 2021 

http://zscholtice.cz/index.php/497-adaptacni-odpoledne-budoucich-prvnacku
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Adaptacni_odpoledne_budoucich_prvnacku_a_schuzka_pro_rodice.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/498-blesi-trh-3
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Vylet_5_B/Vylet_5_B_01.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Vylet_5_B/Vylet_5_B_02.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Vylet_5_B/Vylet_5_B_06.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Vylet_5_B/Vylet_5_B_15.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/pesi_vylet_prvnich_trid/pesi_vylet_prvnich_trid_04.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/pesi_vylet_prvnich_trid/pesi_vylet_prvnich_trid_12.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/pesi_vylet_prvnich_trid/pesi_vylet_prvnich_trid_17.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/pesi_vylet_prvnich_trid/pesi_vylet_prvnich_trid_23.jpg
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Čas: 12:10 - 15:30 
Přijďte si za symbolické ceny nakoupit hračky, dekorace a drobnosti  všeho druhu nebo si dát něco na 
zub - připraveny budou i dobroty domácí výroby. Pokud nám chcete nějakými předměty do prodeje 
přispět, doneste je prosím nejdéle 9. června 2021 ráno do školy k panu školníkovi nebo paní učitelce 
Evě Nevečeřalové. Děkujeme a těšíme se na Vás. Přijďte podpořit dobrou věc. 

 
Ve čtvrtek 10. 6. 2021 jsme konečně mohli uspořádat oblíbený BLEŠÍ TRH. Tato charitativní akce se 
koná vždy za stejným účelem – finančně pomoct nemocným či znevýhodněným dětem. Letošní 
rekordní výtěžek 8500 Kč poputuje na transparentní účet Kubíka Honka, který se od narození potýká 
s dětskou mozkovou obrnou. Peníze budou použity na jeho neurorehabilitační léčbu v lázních 
Klimkovice. Moc děkuji všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací a prodejem, věnovali věci 
do trhu, pekli dobroty nebo přispěli finančně. 
 
Choltický zámek očima dětí  
Malí malíři z 2. B využili ve čtvrtek 3. 6. krásného, téměř  letního, počasí. Odebrali se na výtvarnou 
výchovu do obory, kde se pokusili výtvarně zachytit zámek. Jak byli úspěšní, si můžete prohlédnout 
v příloze. 
  

 

 

 

 

http://zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/494-cholticky-zamek-ocima-deti
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_01.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_02.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_03.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_04.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_05.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_06.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_07.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_08.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_09.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_10.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_11.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_12.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_13.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_14.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_15.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_16.jpg


Výroční zpráva Základní školy Choltice, okres Pardubice za školní rok 2021/2022 
 

58 
 

 
 
Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. června  
Od 8.6. je možná výuka bez roušek (jak učitelé, tak žáci) v 11 krajích (kromě ZL, JČ a LB). O 
přestávkách a ve společných prostorách (šatny, chodby apod.) povinnost nošení roušek zůstává. Více 
informací v připojeném souboru. 

 Informace pro školy a školská zařízení od 8.6 
 
Sběr starého papíru  

 
SRPŠ při ZŠ v Cholticích pořádá dne 4.6.2021 od 15 hodin do 17.30 hodin u školní jídelny sběr starého 
papíru. Prosíme o řádně svázaný sběr!!! Kartony prosím nenoste. Děkujeme. Výtěžek bude použit ve 
prospěch žáků ZŠ a MŠ Choltice !!! 

  Informační leták ke stažení... (soubor pro tisk) 
 
Den dětí ve třídě 3.B  
Den dětí ve třídě 3.B jsme využili k výměně rolí. Děti se změnily v naše kolegy učitele. Doma si noví 
učitelé pro své žáky připravili aktivitu a tu pak předvedli, naučili ji své žáky. Zjistili, že být učitelem 

není zas tak snadné 🙂.  Hodně jsme vyráběli, bádali a dělali pokusy, ale přišlo i na matematiku a 
slovní úlohy a dělení.  

    

 
 
 
 

http://zscholtice.cz/index.php/496-informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-8-cervna
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Informace_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_7.6__final.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/488-sber-stareho-papiru-6-21
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/sber_papiru_2021_jaro.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/505-den-deti-ve-tride-3-b
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_17.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_18.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/cholticky_zamek/thumbs/phoca_thumb_l_cholticky_zamek_19.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Den_deti_3B/Den_deti_3B_03.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Den_deti_3B/Den_deti_3B_09.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Den_deti_3B/Den_deti_3B_20.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Den_deti_3B/Den_deti_3B_21.jpg
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Momentky ze 3.B.  
Trávíme hodně času venku ať už ve výtvarné výchově  - kresba zámku, pracovních činnostech - 
stavění domečku pro skřítky, tělesné výchově - při pokusech o přehazovanou a seznamování s 
hřištěm, tak i v prvouce při poznávání rostlin.  

    

 
Konzultace s vyučujícími, rodičovské schůzky – květen 2021  
vzhledem k současné situaci budou probíhat i květnové rodičovské schůzky online, a to dle 
následujícího rozpisu: 

 25.5.2021 7. – 9. ročníky 
 26.5.2021 5. – 6. ročníky 
 27.5.2021 1. – 4. ročníky 

Společná část s třídními učiteli se bude konat od 16:00 do 16:20 přes Teams (viz kalendář Teams – 
poproste své děti, ať Vás přihlásí a schůzky se mohou samozřejmě také zúčastnit). Je třeba se hlásit 
přes účet žáka. Po ukončení společné části budou probíhat osobní online konzultace s jednotlivými 
vyučujícími. Vyučující Vám v daný čas zavolá přes Teams. K jednotlivým učitelům na osobní 
konzultace se můžete přihlásit na následujících odkazech (zapisujte se prosím příjmením a jménem 
Vašeho dítěte).Zapisování do tabulek bude ukončeno vždy den před schůzkou ve 23:59. Těšíme se na 
setkání s Vámi. V případě problémů kontaktujte prosím třídního učitele. 
 
Provoz školy od 24.5.2021  
Změny v provozu školy od 24.5.2021 

1. Nově se umožňuje využívání šaten (u tělocvičen) při sportovních činnostech. 
2. Mění se doba po prodělání covid-19 z 90 na 180 dní od pozitivního testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2, po kterou není nutné podstupovat testování. 
3. Jsou umožněny jednodenní exkurze. 
4. Školy v přírodě a školní akce s přespáním zatím nejsou povoleny, pravděpodobně budou moci 

být realizovány od 31.5.2021. 
5. Osoby, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 se nemusí testovat, pokud doloží, že: 

1. od první dávky (při dvoudávkovém schématu) uplynulo nejméně 22, ale ne více než 
90 dní, 

2. absolvovaly obě dávky očkování, od první uplynuo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 
měsíců, 

3. od první dávky (při jednodávkovém schématu) uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více 
než 9 měsíců. 

6. Stále platí dodržování všech hygienických pravidel dle aktuálně platných nařízení. 
 
Veselé zoubky  
V pátek 21. května se všichni prvňáčci účastnili projektu Veselé zoubky. Povídání o zoubcích jsme 
věnovali dost času. Už víme, jak a proč si máme zoubky čistit. 
Nejprve jsme se podívali na pohádku "Jak Hurvínka bolel zub". Hurvínek si pro nás vymyslel také 
několik úkolů. Využili jsme interaktivní tabuli v 1. A a všechno jsme si pěkně vyzkoušeli. Nejvíce nás 
bavilo nakupování a kvízy. Nakonec žáci dostali balíček pro správné čištění zubů. 

http://zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/504-momentky-ze-3-b
http://zscholtice.cz/index.php/490-konzultace-s-vyucujicimi-rodicovske-schuzky-kveten-2021
http://zscholtice.cz/index.php/493-provoz-skoly-od-24-5-2021
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Momentky_3B/Momentky_3B_06.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Momentky_3B/Momentky_3B_21.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Momentky_3B/Momentky_3B_29.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Momentky_3B/Momentky_3B_34.jpg
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Informace k provozu školy od 17.5.2021  

1. od 17.5. bude 1. i 2. stupeň bez rotace 
2. ruší se homogennost tříd a skupin 
3. školní družina – provoz v běžném režimu, ruší se homogennost oddělení 
4. je i nadále doporučeno omezit kontakty mezi žáky z různých tříd a skupin (chodby) 
5. dozory – dle původního rozpisu 
6. roušky venku nemusí být při TV nebo při rozestupech větších než 2 metry 
7. ve vnitřních prostorách i nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst dle aktuálních 

nařízení 
8. šatny budou opět tak, jak byly na začátku školního roku 
9. Testování 

a. testovat bude vždy vyučující v dané třídě 1. hodinu v pondělí 1x týdně, nepřítomní 
žáci budou otestováni hned po příchodu do školy 

b. zaměstnanci školy se testují 1x týdně 
c. i nadále platí dané výjimky pro testování 
d. nové testy z MŠMT: Flowflex 

https://www.youtube.com/watch?v=mvnmJBejP3c&t=106s 
https://testovani.edu.cz/files/474-letak-flowflex-rychlonavod.pdf 
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

10. Pro školní jídelnu platí max. 4 lidi u stolu, ruší se homogenita tříd a skupin, všichni žáci budou 
mít oběd automaticky přihlášený. Pokud o oběd nemá žák zájem, musí si ho odhlásit na 
www.strava.cz.  

 Informace pro školy a školská zařízení účinnost 17.5. (soubor pro tisk) 
 
Oznámení o Zápisu do 1.tříd  
Vážení rodiče, 
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Choltice. O přijetí 
rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Podle § 165, odst.2. písm.e zákona 561/2004 / školský 
zákon/ jsem rozhodla takto: 

 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (soubor pro tisk) 
Docházka bude zahájena ve školním roce 2021/2022. 
 
Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021  
Vláda informovala, že od 3.5.2021 bude umožněna přítomnost žáků 2. stupně v Pardubickém kraji, 
a to rotačním způsobem. 
V naší škole nastoupí jako první žáci 6. a 8. ročníku, v následujícím týdnu pak 7. a 9. ročník. Žáci 1. 
stupně pokračují v rotační výuce i nadále. 
Vzhledem k požadavku homogenity skupin dojde k některým změnám v rozvrhu, prosím sledujte 
pozorně suplování v Bakalářích. 
Obědy budou mít automaticky přihlášeni všichni žáci, kteří budou ve škole na prezenční výuce. Pokud 
nemáte o oběd zájem, odhlaste si ho prosím na www.strava.cz. Na oběd mají nárok i žáci na distanční 
výuce (zde ale stále platí stejná pravidla: je třeba ho mít objednaný, ráno si donesete jídlonosič kolem 
jídelny na určené místo, vyzvednout do 13:00 kolem jídelny). 

http://zscholtice.cz/index.php/487-informace-k-provozu-skoly-od-17-5-2021
https://www.youtube.com/watch?v=mvnmJBejP3c&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=mvnmJBejP3c&t=106s
https://testovani.edu.cz/files/474-letak-flowflex-rychlonavod.pdf
https://testovani.edu.cz/files/474-letak-flowflex-rychlonavod.pdf
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
http://www.strava.cz/
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Informace_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_ucinnost_17-5.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/485-oznameni-o-zapisu-do-1-trid-21
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/3010_001.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/484-informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-3-kvetna-2021
http://www.strava.cz/
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Velikonoce_3B/velikonoce_01.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Velikonoce_3B/velikonoce_03.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Velikonoce_3B/velikonoce_16.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Velikonoce_3B/velikonoce_17.jpg
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Změní se i organizace testování – žáci 1. stupně se budou nově testovat pouze v pondělí, žáci 
druhého stupně se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák nebude ve škole v daný den, 
bude otestován hned po svém příchodu do školy. 
Nově budou nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech) za podmínky 
dodržení homogennosti tříd. Žáci mají i nadále povinnost nosit ve škole zdravotnické roušky, popř. 
respirátory třídy FFP2. Není tedy možné nosit obyčejné látkové roušky. Doporučujeme minimálně 2 
kusy na den. Ve škole jsou dodržována přísná hygienická pravidla (mytí rukou, dezinfekce, větrání, 
dodržování homogenity skupin aj.).  

 Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 
 
Testování – nové testy – Singclean  
Vážení žáci a rodiče,  
od příštího týdne nám pro antigenní testování byly dodány jiné typy testů. Jsou to testy Singclean. 
Tytto testy byly již používány na Moravě, nyní jsou zavezeny po celé republice. Mají trochu odlišný 
postup vyhodnocení. Zde přikládám odkaz pro informace o testech: 
Testování EDU 
Leták Singclean 
Postup testování Singclean 
Pro snadnější manipulci s novými testy jsme pro naše žáky vyrobili vlastní dřevěné stojánky (viz 
příloha, je v ní i postup tohoto testování). Žáci prvního ročníku a školní družina budou do vyčerpání 
zásob používat původní testy LEPU. 

 Nové testy Singclean - postup 
 
Testování pro žáky konající přijímací zkoušky  
Vzhledem k Vašem zájmu nabízíme pro žáky konající přijímací zkoušky testování v těchto termínech 
27., 28., 29.4.2021 a 10.5.2021 od 14:00. 
Vzhledem k zájmu přidáváme ještě termín 30.4. ve 13:00. 
Žáci pátých ročníků budou moci být testováni v rámci prezenční výuky. Pokud se Vám dané termíny a 
čas nehodí, dejte mi prosím vědět mi na tel. 734579103. Domluvíme náhradní termín. 
 
Aktualizované informace k zápisu  
Vážení rodiče a budoucí žáčci naší školy, 
přidávám několik informací k zápisu, který proběhne ve čtvrtek a v pátek na naší škole.  Vzhledem 
k epidemiologické situaci a doporučení MŠMT bude zápis k základnímu vzdělávání na naší škole 
probíhat takto: 

1. V současné době byste měli mít vyplněné údaje a vybraný termín pro osobní návštěvu na 
zscholtice.cz – Onlinezápisdoškoly. Tato online registrace byla možná v období od 1.4. od 
8:00 hodin do 19.4.2021 do 20:00 hod. Pokud jste to nestihli a máte zájem o přijetí na naši 
školu, zavolejte prosím na telefon 734 579 103 (Iva Sedláčková), nebo 724 339 112 (Vlasta 
Jozífová). Domluvíme s Vámi doplnění údajů a termín. 

2. Kontrola údajů a podpis dokumentů nutných pro přijetí na naši školu proběhne ve Vámi 
vybraném dni a čase (tj. 22.4. nebo 23.4.2021 od 12:00 do 17:00) za dodržení přísných 
hygienických pravidel (dospělí respirátor, děti chirurgická rouška). Přineste si prosím rodný 
list dítěte a svůj občanský průkaz, ostatní dokumenty budeme mít pro Vás vytištěné a 
připravené na místě. Jedná se pouze o administrativní úkon, proto je na Vás, zda přivedete i 
Vaše dítě. Bohužel zápis tak, jak jsme zvyklí, probíhat nebude. Rádi bychom ale dětem nabídli 
v červnu prohlídku školy s různými aktivitami (pokud to situace dovolí). Stejně tak plánujeme 
v červnu schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků. 

  
Žádost o odklad školní docházky 
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce 
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek 

http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Informace_k_provozu_skol_od_3_5.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/482-testovani-nove-testy-singclean
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Testovani_Singclean_postup.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/481-testovani-pro-zaky-konajici-prijimaci-zkousky
http://zscholtice.cz/index.php/480-aktualizovane-informace-k-zapisu
http://www.zscholtice.cz/
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zscholtice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4399
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povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením 
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 
osmý rok věku. 
Dokumenty k odkladu: 
Žádost o odklad školní docházky – pokud jste zadali, budeme ji mít pro Vás připravenou také 
Doporučující posouzení školského poradenského zařízení 
Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 
  
Kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce 
Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v 
místním školském obvodu. Vzhledem k dostatečné maximální kapacitě školy není omezený počet 
žáků, které budeme přijímat do prvního ročníku, a tak budou přijímány i žádosti mimo spádový 
obvod. 
 
Konzultace školní psycholožky  
Dobrý den,  
rádi bychom Vám znovu nabídli možnost setkání se s naší školní psycholožkou, a to 3.5.2021 od 
14:00. Pokud budete mít zájem, kontaktujte prosím Mgr. Zuzanu Vyhnálkovou 
(Zuzana.Vyhnalkova@zscholtice.cz). 
 
Pokyn ředitelky školy k organizaci výuky od 12.4.2021  

1. Do školy se vrací první stupeň. Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou třídy po týdnech 
v prezenční a distanční výuce). V naší škole nastoupí nejdříve žáci 1.B, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B a další 
týden ( tj. od 19.4.2021) by šli žáci 1.A. a 3.A, 3.B, 5.A, 5.B ročníku. Žáci se učí dle platného 
rozvrhu. Prosíme o sledování změn v suplování. Podmínkou účasti na prezenční výuce je 
absolvování testování (netýká se osob uvedených v bodě m). 

2. Žáci 6. – 9. ročníků se učí dle online rozvrhu s využitím různých metod distanční výuky. 
3. Pro žáky na prezenční výuce jsou povinné zdravotnické (chirurgické) roušky, nelze tedy 

používat látkové roušky. Učitelé a ostatní zaměstnanci školy používají respirátory. 
4. Testování 

Testy, které naše škola dostala z ministerstva školství, jsou LEPU SARS-CoV-2 Antigen Rapid 
Test. 
(https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf) 
Žáci se budou testovat těmito neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v 
pondělí a ve čtvrtek.  Při testovaní budou žáci rozděleni na dvě skupiny. 

Postup TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ: 
a. Všichni si vydezinfikují ruce 
b. Dostanou informace o průběhu testu – video, plakátek (https://testovani.edu.cz/jak-na-to-

ve-skole) 
c. Rozdání testovacích sad 
d. Sundají si roušku, provedou odběr (5 zatočit tyčinkou v každé nosní dírce), opět si nandat 

roušku – doporučujeme zkusit si doma „odběr“ s vatovou tyčinkou po zhlédnutí 
instruktážního videa (https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=3s) 

e. Testovaný si otevře kartu, vsune tam tyčinku z bodu A do B, dohled nakape 6 kapek, 
testovaný v tom 2x otočí tyčinkou, odstranění lepícího proužku, zavře kartu a čekáme 15 
minut na místě na výsledek 

f. Výsledek negativní – vše v pořádku 
g. Výsledek pozitivní – žák odchází s dohledem do izolační místnosti, škola mu vydá potvrzení o 

pozitivním testování, kontaktujeme rodiče (žák může se souhlasem ZZ odejít i sám, nebo čeká 
v izolaci), rodiče pak kontaktují svého lékaře a ten posílá žáka na PCR test, do školy pak mají 

http://zscholtice.cz/index.php/479-konzultace-skolni-psycholozky
mailto:Zuzana.Vyhnalkova@zscholtice.cz
http://zscholtice.cz/index.php/478-pokyn-reditelky-skoly-k-organizaci-vyuky-od-12-4-2021
https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=3s
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povinnost předat výsledek PCR testu – další postup dle výsledků testu: 
https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf 

h. Výsledek nečitelný – je třeba testovat znovu, ale i chybný test se eviduje do archu 
i. Testovaný si sám vyhodí test do koše 
j. Následuje dezinfekce lavic – postříkat, žák si utře lavici zeleným ubrouskem (platí v případě 

testování v kmenové třídě) – ubrousek vyhodí do pytle, nekmenové třídy uklidí potom paní 
uklízečky 

k. Paní uklízečka pytel uzavře, odnese ze třídy. 
l. Žák se může vrátit do školy pouze s negativním PCR testem (potvrzení), po karanténě (také 

potvrzení od lékaře), po prodělání covidu 
m. Nemusí se testovat:  

o osoby po covidu – je nutné doložit doklad o pozitivním PCR testu (potvrzení od 
lékaře, nebo sms s iniciály, datem narození a datem obdržení od Covid 
registru/hygieny – je potřeba přeposlat k evidenci s jménem a třídou žáka Mgr. 
Jozífové na tel. 724 339 112 ), od doby pozitivního testu PCR testu je ochranná lhůta 
90 dní, 

o osoby po celém očkování – nejdříve 14 dní po absolvování poslední dávky, 
o osoby s negativním PCR, či ant. testem, který není starší než 48 hodin (nutno doložit) 
o osoby mající potvrzení o podstoupení testování v jiné škole v daných termínech 

n. Možnost přítomnosti 3. osoby u testování u 1.-3. ročníků – v tomto případě bude probíhat 
testování těchto žáků v prostoru šaten 2. stupně 

o. Pokud žák přijde v později, či následující den, bude ihned testován. 
5. Žáci mají možnost přinést si vlastní test pořízený na své náklady, který si provedou ve škole 

pod dohledem, k němu ale doloží potvrzení od rodičů, že své dítě seznámili s používáním a 
obsluhou testu. Tento test musí být schválen Ministerstvem zdravotnictví: 
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ 
Prohlášení ZZ k jinému testu 

6. Pokud se žáci nechtějí účastnit testování, nelze to vynucovat, ale nemají nárok na distanční 
výuku, bude jim pouze zaslána práce. 

7. Nárok na ošetřovné mají zákonní zástupci, pokud má žák distanční výuku, viz 
mpsv.cz/osetrovne 

8. Školní družina – bude v provozu ranní (od 6:00) i odpolední (do 16:00), v ranní družině budou 
žáci testování po příchodu do školy na chodbě v 1. patře, poté odejdou do svých tříd, 
odpolední družina bude dle tohoto rozpisu: 

 1.B - v 1.oddělení - Zářecká 
 2.A - v 2.oddělení - Horáková 
 2.B - v 3.oddělení - Bornová 
 4.A - v klubovně 
 4.B - ve 4.oddělení – Jiřišťová 

Rozpis na další týden, tj. 19.4 - 23.4.2021 (předběžně): 
 1.A - v  1.oddělení - Zářecká, Horáková 
 3.A - v 3. oddělení - Bornová 
 3.B - v 4. oddělení - Jiřišťová 
 Paní Ugrinová, Kubová a Licková podle úvazku a potřeby.  
9. Škola bude pro žáky, kteří nechodí do ranní družiny, otevřena v 7:15. Žáci poté odcházejí do 

svých tříd, kde budou testováni. 
10. Je třeba zajistit homogenitu tříd s výjimkou skupinových konzultací (žáci mají možnost 

individuálních nebo skupinových konzultací ve škole). 
11. Školní jídelna – žákům bude jídlo nandáno u okének, sedí po dvou, mají pevný zasedací 

pořádek, do jídelny chodí pouze po třídách, 
Žáci, kteří chodí do školy na prezenční výuku, mají oběd přihlášený automaticky. 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/prohlaseni_zz_k_jinemu_testu.pdf
http://www.mpsv.cz/osetrovne
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Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto 
podmínek: 

 mají ho přihlášený wwwstrava.cz, 
 do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) řádně 

umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor k tomu určených 
(skříň pod družinovými schody), oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět 
vchodem kolem školní kuchyně) v době od 11:00 do 13:30 Pro žáky bude fungovat školní 
družina i jídelna za přísných hygienických podmínek. 

12. Je nařízeno omezení zpěvu (jiná náplň) a TV – procházky. 
13. Prosíme rodiče o aktualizaci kontaktních údajů v Bakalářích. 
14. Žákům, jejichž rodiče jsou součástí IZS a na které se vztahuje v daném týdnu rotační výuka 

1. stupně, je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví povolena osobní 
přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční 
výuka. 
Pro tyto žáky je ráno (od 6:00) a dopoledne vyhrazeno 1. oddělení školní družiny. Odpoledne 
jiné prostory (dle situace). Pro žáky je zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné 
skupině pro nejvýše 30 dětí. Pokud to lze, žáci se připojují do online výuky své třídy na svých 
nebo školou zapůjčených zařízeních. Prosíme o nošení vlastních sluchátek (z hygienických 
důvodů). Žáci mají možnost vypracovávat si úkoly a připravovat se na výuku. Ve školní 
družině jsou také vytvořeny podmínky pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové 
aktivity při dodržení hygienických podmínek platících i pro ostatní žáky (např. povinnost 
nošení chirurgických roušek). 
Dohled nad těmito žáky vykonává pracovník školy. O způsobu organizace programu školní 
družiny pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy. Informace 
o docházce a změnách v docházce těchto žáků předejte prosím p. Zářecké (728 929 829). 
Žáci mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční 
výuce. Prosíme o objednání jídla na www.strava.cz (nemají ho automaticky přihlášen). 
Na tyto žáky účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně 
jako je tomu v týdnu prezenční výuky. Jsou testováni hned po svém příchodu do školy. 
Vybrané profese IZS jsou vyjmenovány v přiloženém Mimořádném opatření Ministerstva 
zdravotnictví, bod 14. 

15. Odkazy: 
https://koronavirus.edu.cz/testovani-ve-skolstvi 
https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi 
https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=3s 
https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf 
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 
koronalinka MŠMT: 
+ 420 770 158 757, + 420 773 752 081, + 420 773 752 601, + 420 723 447 114, 
mail: koronavirus@msmt.cz 

 Testování leták pro rodiče 
 Testování leták pro žáky 
 Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů 
 MO MZ opatření ve školách s 1. fází rozvolnění dne 12. 4. 2021 do odvolání 
 MO MZ testování žáků ve školách s platnosti dnem vydán ze dne 6.4.2021 
 Přehled návazných postupů antigeního testování ve školách 
 Prohlášení ZZ k jinému testu 

Děkujeme rodičům za podporu a pomoc při návratu našich žáků do školy. 
 
1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ  
Vláda včera oznámila, že od 12.4.2021 se budou moci do škol vrátit někteří žáci za těchto podmínek: 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimořádné-opatření-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání.pdf
http://www.strava.cz/
https://koronavirus.edu.cz/testovani-ve-skolstvi
https://koronavirus.edu.cz/testovani-ve-skolstvi
https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi
https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi
https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=3s
https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf
https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
mailto:koronavirus@msmt.cz
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Kontrolni_seznam_priznaku_covid-19_u_deti,_zaku_a_studentu.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/MO_MZ_opatreni_ve_skolach_s_1._fazi_rozvolneni__dne_12._4._2021_do_odvol.._.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/MO_MZ_testovani_zaku_ve_skolach_s_platnosti_dnem_vydani_ze_dne_6.4.2021.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/testovani_diagram.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/prohlaseni_zz_k_jinemu_testu.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/476-1-faze-otevirani-skol-a-rezimovych-opatreni
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 Do škol se vrátí první stupeň základních škol. Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou 
třídy po týdnech).  

 Povinné budou roušky (pro žáky). 
 Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a 

ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a 
nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo 
prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se 
tím zabývat hygiena. 

 Zatím není jasné, zda se do škol vrátí žáci ve všech okresech, záležet bude na vývoji 
epidemiologické situace. Klíčovou roli bude hrát kumulativní počet případů za sedm dní na 
100 000 obyvatel. V okrese by neměl být vyšší, než je toto číslo za celou ČR. Rozhodnutí 
padne ve středu. Již teď je ale pravděpodobné, že se do škol nevrátí žáci v okrese Zlín. 

 V naší škole nastoupí v týdnu od 12.4.2021 do naší školy žáci 1.B, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, v 
následujícím týdnu (od 19.4.2021) nastoupí žáci 1.A, 3.A, 3.B, 5.A,5.B. Pro žáky bude 
fungovat školní družina i jídelna za přísných hygienických podmínek. Podrobnější 
informace zveřejníme, jakmile je rozešle MŠMT. 

 1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ 
 
Velikonoce 3.B 2021  

 
I když máme distanční výuku a nemůžeme se potkávat ve škole, nebere nám to chuť dělat zajímavé 
věci společně. 
Zkrácený velikonoční týden jsme si mimo jiné povídali o Velikonocích a jejich tradicích, doma jsme 
tvořili a máme mnoho zajímavých výtvorů a nápadů. 
Připomeňte si tradice s námi a potěšte se z našich dekorací. 
 
 
 
 
 

http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/1_faze_otevirani_skol.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/deni-ve-skole/skolni-akce/474-velikonoce-3-b-2021
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Velikonoce_3B/velikonoce_01.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Velikonoce_3B/velikonoce_02.jpg
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Ukliďme Choltice!  

 
 
 
 

http://zscholtice.cz/index.php/475-uklidme-choltice
http://zscholtice.cz/images/Uklidme_svet_sablona_letak.jpg
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Krásné Velikonoce ZŠ Choltice 2021  

 
 
Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března 2021  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické 
situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost 
předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a 
školských zařízení, do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním 
režimu. 

 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 
S přáním hezkého dne, Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy 
Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 
Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: 

 řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně 
oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021, pro nižší stupeň 
šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021  

 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně 
oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021, pro nižší stupeň 
šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021  

 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021  
 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021. 

V návaznosti na tuto změnu ředitel SŠ musí do 9. 4. 2021 stanovit také nové termíny konání školní 
přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení do všech oborů středního vzdělání (maturitních i 
nematuritních) ředitel může zveřejnit nejdříve 19. 5. 2021.  
Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací 
zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné 
povahy. 
 

http://zscholtice.cz/index.php/473-krasne-velikonoce-zs-choltice-2021
http://zscholtice.cz/index.php/472-informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-29-brezna-2021
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Informace_k_provozu_skol_od_29_3.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/471-informace-k-uprave-terminu-jednotne-prijimaci-zkousky
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Zápis pro školní rok 2021/2022 – Základní škola Choltice, okres Pardubice  
Vzhledem k epidemiologické situaci a doporučení MŠMT bude zápis k základnímu vzdělávání na naší 
škole probíhat takto: 
Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání 

1. Žádost o přijetí vyplňte online na zscholtice.cz – Onlinezápisdoškoly, vytiskněte a podepište. 
Tato online registrace bude možná v období od 1.4. od 8:00 hodin do 19.4.2021 do 20:00 
hod. 

2. Zároveň se prosím na tomto odkazu objednejte i na osobní schůzku ve škole, kde přebereme 
Vaši žádost o přijetí a proběhne kontrola osobních údajů (Zákonný zástupce dítěte je povinen 
předložit průkaz totožnosti dle § 36 odst. 5 správního řádu – vezměte si tedy občanský průkaz 
a rodný list dítěte). Osobní podání žádosti bude možné 22.4. a 23.4.2021 od 12:00 do 17:00 
(dle Vaší registrace - viz bod 2) za dodržení přísných hygienických pravidel. 

3. Pokud nebudete mít možnost využít online registrace k zápisu, či problém s vytištěním 
dokumentů, zavolejte prosím na telefon 734 579 103 (Iva Sedláčková), nebo 724 339 112 
(Vlasta Jozífová), dohodneme si s Vámi termín zápisu ve škole. 

Žádost o odklad školní docházky 
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce 
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek 
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením 
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 
osmý rok věku. 
Dokumenty k odkladu: 
Žádost o odklad školní docházky – možno vytisknout v aplikaci při online registraci 
Doporučující posouzení školského poradenského zařízení 
Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 
Kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce 
Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v 
místním školském obvodu. Vzhledem k dostatečné maximální kapacitě školy není omezený počet 
žáků, které budeme přijímat do prvního ročníku, a tak budou přijímány i žádosti mimo spádový 
obvod. 

 
Roušky od 25.2. a od 28.2.  
Od 25.2. a od 28.2. platí nové nařízení ohledně nošení roušek ve škole (Mimořádné opatření 
Ministerstva zdravotnictví a výklad MŠMT). Předem děkujeme za jeho respektování: 

1. Všem osobám se od 25.2. nařizuje mít ve všech 
 vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), 
 ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném 

místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, 
na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez 
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), 
včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická 
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a 
požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. 

2. Jinými slovy jsou tedy všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinni 
při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku 
nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se 
nepovažuje látková rouška. 

3. Nadále platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce 
viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest 
ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo 

http://zscholtice.cz/index.php/470-zapis-pro-skolni-rok-2021-2022
http://www.zscholtice.cz/
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zscholtice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4399
http://zscholtice.cz/index.php/469-rousky-od-25-2-a-od-28-2
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studentů. V mimořádném opatření sice nejsou výslovně zmíněny v tomto kontextu mateřské 
školy („aby dítě vidělo na ústa učitele“), ale podle našeho názoru se tato výjimka vztahuje i na 
ně. 

4. Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo 
ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška 
nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech 
budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou 
roušku. 

5. V prostředcích veřejné dopravy a v čekárně/nástupišti atd. mají od 25. února mladiství od 2 
do 15 let povinnost nosit stejný ochranný prostředek jako je uvedený v bodě 1. Starší osoba 
musí v prostředích veřejné dopravy nosit od 25. února (bez přechodné období v bodě 4.) 
respirátor nebo obdobný prostředek FFP 2 nebo dvě zdravotnické roušky přes sebe. 

6. Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje 
dle mimořádného opatření tyto osoby 

 děti do dvou let věku, 
 děti v mateřské škole a děti v dětské skupině, 
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické 

pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, 
jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na 
dechové nástroje), 

 ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v 
internátě a domově mládeže, 

 děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách 
zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou, 

 školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, 
 žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky 

přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a 
Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve 
školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky 
nebo studenty, 

 děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se 

závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 
neumožňují dodržování tohoto zákazu, 

 strávníky školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za 
podmínky, že zákazník sedí u stolu. 

Ostatní podmínky pro nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu a další výjimky z této 
povinnosti stanoví dané mimořádné opatření. 

 Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 25. 2. 2021 do 
odvolání.pdf 

 Informace pro školy a školská zařízení - roušky.pdf 
 
Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. února  
V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, 
že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosu. 

 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 
2021 

 
Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. ledna  
Dobrý den,  

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-25.-2.-2021-do-odvolání.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/2021-02-22_Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cesti-od-25-2-2021-do-odvolani.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/2021-02-22_Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cesti-od-25-2-2021-do-odvolani.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Informace_pro_skoly-rousky.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/468-informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-15-unora
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Informace_k_provozu_skol_od_15_2.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Informace_k_provozu_skol_od_15_2.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/463-informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-28-ledna
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oznamujeme, že dle informace z MŠMT provoz škol a školských zařízení v období od 25. ledna 
probíhá ve stejném režimu jako v týdnu od 4.-8.1.2021. Tedy pokračujeme v prezenční výuce pro 1.A, 
1.B a 2.B a distanční pro 2.A (karanténa) a 3.-9. ročníky. Dne 28.1. dostanou žáci, kteří mají prezenční 
výuku ve škole,  výpis z vysvědčení, ostatní ho dostanou nejdéle do 3 dnů po nástupu do školy. 
Všechny pololetní známky budou 28.1.2021 zveřejněny na Bakalařích. Dne 29.1.2021 jsou pololetní 
prázdniny pro všechny žáky. 
 
Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna  
Dobrý den,  
oznamujeme, že dle informace z MŠMT provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i 
nadále probíhá ve stejném režimu jako v týdnu od 4.-8.1.2021. Tedy pokračujeme v prezenční výuce 
pro 1.-2. ročníky a distanční pro 3.-9. ročníky.  

 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 
2021 

 
Konzultace s vyučujícími, rodičovské schůzky – leden 2021  
Vzhledem k současné situaci budou letos probíhat rodičovské schůzky pouze online a v několika 
dnech dle následujícího rozpisu: 

12. ledna 2021 pro 1.-4. ročník 
13. ledna 2021 pro 5.-6. ročník 
14. ledna 2021 pro 7.-8. ročník 
15. ledna 2021 pro 9. ročník. 

Společná část s třídními učiteli se bude konat od 16:00 do 16:20 přes Teams (viz kalendář Teams – 
poproste své děti, ať Vás přihlásí a schůzky se mohou samozřejmě také zúčastnit). Je třeba se 
přihlásit přes účet žáka. Po ukončení společné části budou probíhat osobní online konzultace 
s jednotlivými vyučujícími. K jednotlivým učitelům na osobní konzultace se můžete přihlásit na 
následujících odkazech (zapisujte se prosím příjmením žáka). Zapisování do tabulek bude ukončeno 
vždy den před schůzkou do 24:00. Těšíme se na setkání s Vámi. V případě problémů kontaktujte 
prosím třídního učitele. 
 
Přijímací řízení na SŠ ve šk. roce 2020/2021  

 Opatření pro přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou 
  
Organizace školní družiny od 4.1.2021  
Ranní družina je otevřena od 6:00, žáci jsou ve svých kmenových třídách. V době odpolední družiny 
jsou žáci rozděleni podle tříd takto: 
1.odd. - 1.A - p. Zářecká, tel. 728929829 
2.odd. - 1.B - p. Horáková, tel. 733715072 
3.odd. - 2.B - p. Bornová, tel. 604140757 
4.odd. - 2.A - p. Jiřišťová, tel. 604186489 
Dále v družině pomáhají p. Kubová, p. Licková a p. Ugrinová. Provoz odpolední družiny je od 11:15 do 
16:00. 
 
Pokyn ředitelky školy k organizaci výuky od 4.1.2021  

1. Od 4.1.2021 mají žáci 1.-2. ročníků prezenční výuku ve škole dle platných rozvrhů. Školní 
jídelna pro ně vaří, všichni mají obědy přihlášené. Pokud nemáte o obědy zájem, je třeba je 
odhlásit na www.strava.cz. Škola bude pro žáky otevřena od 7:15 (pro družinu od 6:00), 
vyučování začíná v 7:40, žáci i zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat hygienické zásady a 
nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tj. i v ŠD), doporučujeme min. 2 roušky na den a 
sáček na odkládání použité roušky, žáci budou v ŠD rozděleni do 4 oddělení ŠD – dle tříd. 
Důraz je kladen na časté a intenzivní větrání. Nebude se zpívat a cvičit – místo toho 
doporučujeme procházku a pobyt na čerstvém vzduchu. 

http://zscholtice.cz/index.php/462-informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-11-ledna
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Informace_k_provozu_skol_od_11_ledna.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Informace_k_provozu_skol_od_11_ledna.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/461-konzultace-s-vyucujicimi-rodicovske-schuzky-leden-2021
http://zscholtice.cz/index.php/460-prijimaci-rizeni-na-ss-ve-sk-roce-2020-2021
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Opatreni_MSMT_JPZ.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/459-organizace-skolni-druziny-od-4-1-2021
http://zscholtice.cz/index.php/458-pokyn-reditelky-skoly-k-organizaci-vyuky-od-4-1-2021
http://www.strava.cz/
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2. Od 4.1.2021 se žáci -9. ročníků vzdělávají distanční formou výuky. 
3. Žáci 3.–4. ročníku stupně mají online ČJ, M, AJ, Vl+Př (či Prvouku). Ostatní předměty nejsou 

online, ale jejich výuka pokračuje dál – bude zadávána práce. O přesném rozvrhu výuky 
informuje třídní učitelka. 

4. Žáci 5.-9. ročníku mají online výuku dle rozvrhu. Online se nevyučuje TV, VV, Pč, HV a 
volitelné předměty, ale bude z nich zadávána práce. 

5. Online výuka bude vedena přes Teams, zde je možno zadávat i úkoly a využívat testy. Pokud 
se žák nezúčastní online výuky, musí ho zákonný zástupce omluvit (přes Bakaláře, omluvenky 
eviduje a zapisuje do třídní knihy třídní učitel) a bude mu určen náhradní způsob výuky. 
Docházka se eviduje v Bakalářích. 

6. Všechny úkoly budou zadávány přes Bakaláře. 
7. Vzhledem k tomu, že je distanční výuka zakotvena ve Školském zákoně, je možno při ní 

klasifikovat. 
8. Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto 

podmínek: 
  
o mají ho přihlášený, 
o do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) 

řádně umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor 
k tomu určených (skříň pod družinovými schody) 

o oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět vchodem kolem školní 
kuchyně) v době od 11:00 do 13:30 
Obědy jsou žákům na distanční výuce odhlášeny hromadně, kdo má zájem, přihlásí 
si je na www.strava.cz! 

9. Škola opět nabízí po dobu distanční výuky k zapůjčení tablety. Pokud budete mít zájem, je 
možné je zapůjčit zákonnému zástupci po předložení občanského průkazu a podepsání 
smlouvy o výpůjčce. Prosíme o předchozí telefonickou domluvu na telefonním čísle 
734 579 103 (Iva Sedláčková), popř. 724 339 112 (Vlasta Jozífová). 

10. Pokud žáci nemají možnost při distanční výuce využívat výpočetní techniku (PC, tablet, 
telefon aj.), domluví se s učiteli a mohou odevzdávat práci v písemné podobě do schránky 
školy (u hlavního vchodu) nebo po návratu do školy (dle domluvy s vyučujícím). Stejně tak si 
mohou (po předchozí domluvě) ve škole vyzvednout zadávanou práci a úkoly. 

Tímto se zrušuje předchozí Pokyn k distanční výuce. 
Platnost: 30.12.2020 
Účinnost: 4.1.2021 

 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 
 
Vánoční prázdniny  
Vzhledem k nařízení vlády jsou prodlouženy vánoční prázdniny. Končíme tedy 18.12.2020. Výuka 
bude tento den ukončena po 4. vyučovací hodině. Ve dnech 21.12.2020-3.1.2021 bude tedy volno. To 
znamená, že v těchto dnech nebude prezenční ani distanční výuka, školní jídelna i družina nejsou v 
provozu. 
Vyučování opět začne 4.1.2021. Pokud nedojde ke změně podmínek, budeme pokračovat ve stejném 
režimu jako nyní. To znamená prezenční výuka celého prvního stupně a 9. ročníků a střídavá výuka 6. 
- 8. ročníků. Ve škole začnou 4.1.2020 prezenčně 6. a 8. ročníky. 

http://www.strava.cz/
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/provoz_skol_27-10_1_2020.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/457-vanocni-prazdniny
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Informace MAS Železnohorského regionu  

 
 MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION 2005–2020 – 15 let činnosti 
 INFOLIST MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION pro členy, partnery a členské obce 2021 
 Zpravodaj Železnohorského regionu 2020 

 
Mikuláš na naší škole  

 Dne 4. 12. 2020 na naši školu přišel MIKULÁŠ, andělé a čerti. Bohužel současná zdravotní 
situace silně omezila možnosti oslav tohoto dne. Proto chodily dvě skupiny, kdy v každé byl 
Mikuláš, dva andělé a čtyři čerti. Zvláště Ti byli omezeni, protože nemohli nikoho odnést do 
pekla. I drobní hříšníci slíbili polepšení a také se za ně přimluvili příslušní učitelé. Někteří 
(někdy i celé třídy) se vykoupili básničkou. Mikuláš navštívil i mateřskou školku. Někteří 
odvážlivci se dokonce nechali vyfotit s Mikulášem. Vše letos proběhlo s úsměvem a poklidně. 

    

 
Organizace družiny od 30.11.2020  
1. odd. - 36 (1.A - 21, 1.B - 15) – p. Zářecká, p. Kubová 
2. odd. - 21 (2.A) - p. Horáková 

http://zscholtice.cz/index.php/455-informace-mas-zeleznohorskeho-regionu
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/infoletak_2005-2020.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Infoletak_2020-11_AKTIVITY_2.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/010_Zpravodaj_2020.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/454-organizace-druziny-od-30-11-2020
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/PF2021.pdf
http://www.zeleznohorsky-region.cz/
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/mikulas_na_nasi_skole/mikulas_na_nasi_skole_06.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/mikulas_na_nasi_skole/mikulas_na_nasi_skole_09.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/mikulas_na_nasi_skole/mikulas_na_nasi_skole_19.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/mikulas_na_nasi_skole/mikulas_na_nasi_skole_17.jpg
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3. odd. - 19 (2.B) - p. Bornová 
4. odd. - 31 (3.A - 15, 3.B - 16) – p.Jiřišťová, p. Ugrinová 
5. odd. - 8 (4.A - 1, 4.B - 7)- v klubovně – p.Licková, při vyzvedání dětí volejte prosím 604186489, není 
zde zaveden vnitřní telefon 
Vzhledem k tomu, že bude klubovna využívána jako další oddělení školní družiny, budou žáci, kteří 
čekají během volné hodiny ve škole, trávit tento čas v šatnách (popř v aule, u piána či v klubovně). Po 
vyučování a obědě žáci, kteří nechodí do družiny, ihned opouštějí budovu školy. 
Děkujeme za pochopení, těšíme se na naše žáky. 
 
Základní informace k organizaci výuky od 30.11.2020  

1. Od 30.11.2020 je stálá prezenční výuka pro celý 1. stupeň a 9. ročníky, tato prezenční výuka 
je povinná, 

2. rotační výuka pro 6. – 8. ročníky, vzhledem k situaci budou od 30.11. nastupovat žáci 7. 
ročníků (tj. 7.A i 7.B), v týdnu od 7.12. budou ve škole žáci 6.A, 6.B a 8.A, prezenční i 
distanční výuka je pro dané ročníky povinná, 

3. školní jídelna – k sezení jsou stoly po 4 (u jednoho stolu budou pouze žáci z jedné třídy), 
nesmí být přítomno více osob než je míst k sezení, žáci na distanční výuce mají také možnost 
odebrat oběd (stále stejným způsobem – do jídlonosiče, příchod jen okolo školní jídelny), žáci 
i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby 
konzumace potravy, 

4. pokud není možné dodržet hodinovou dotaci pro některé oblasti švp v homogenních 
skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude realizován - prosím o 
důkladné sledování aktuálních rozvrhů (hlavně u volitelných předmětů), 

5. možnost individuálních konzultací ve škole (1 žák a 1 pedagog, možná přítomnost rodiče), o 
organizaci rozhoduje ředitel školy, 

6. nutnost nošení roušek po celou dobu přítomnosti ve škole, je vhodné mít sebou 2-3 roušky 
na den (a sáček na jejich odložení), 

7. vstup cizích osob do školy je povolen jen v důvodných případech, 
8. je zakázán zpěv a sportovní činnost - TV a HV budou řešeny náhradním způsobem, 
9. v rámci ŠD je možné spojit v jednom oddělení žáky z 1 ročníku (pokud to jinak nelze). 

Žáci, kteří budou ve škole na prezenční výuce, budou mít automaticky přihlášené obědy. Pokud o 
jídlo nemáte zájem, odhlašte si ho prosím na www.strava.cz. 
Děkujeme za Vaši spolupráci během distanční výuky a těšíme se na naše žáky.  
 
Návrat žáků 1. a 2. tříd k prezenční výuce od středy 18.11.2020  
Od 18.11.2020 přecházejí 1. a 2. ročníky základních škol k prezenční výuce, zbylé třídy se vzdělávají 
distančně. Žáci 1. a 2. ročníku se budou učit dle platného rozvrhu. Škola bude otevřena ráno od 
7:15 (pro ranní družinu od 6:00). Žáci po převléknutí a přezutí odcházejí rovnou do svých 
kmenových tříd. Vyučování začíná v 7:40. Prezenční výuka probíhá pouze v homogenních třídách 
žáků. Je zakázáno provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se 
neruší, ale naplní se jiným obsahem). Důraz je kladen na časté a intenzivní větrání a dodržování 
hygienických předpisů a bezpečnosti. 
S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné 
zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí 
udržovat odstup od ostatních osob venku. 
Školní jídelna bude i nadále vařit. Žáci 1. a 2. ročníků mají obědy automaticky přihlášené, případné 
odhlášky je nutno provést přes www.strava.cz. 
Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto podmínek: 

 mají ho přihlášený, 
 do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) řádně 

umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor k tomu určených 
(skříň pod družinovými schody) 

http://zscholtice.cz/index.php/453-zakladni-informace-k-organizaci-vyuky-od-30-11-2020
http://www.strava.cz/
http://zscholtice.cz/index.php/452-navrat-zaku-1-a-2-trid-k-prezencni-vyuce-od-stredy-18-11-2020
http://www.strava.cz/
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 oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět vchodem kolem školní kuchyně) 
v době od 11:00 do 13:30 

Dále jsou povoleny individuální konzultace 1 žák + 1 pedagog (možnost přítomnosti navíc také 
zákonného zástupce). O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby 
žáka. 
Provoz školní družiny je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit 
prezenčního vzdělávání, pokud je zachována homogennost skupin, každá třída bude v jednom 
oddělení družiny. 
Žáci, pracovníci školy a jiné osoby mají povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol; totéž platí 
u družiny. Stejně tak ve školní jídelně jsou strávníci povinni mít po celou dobu nasazenou roušku 
vyjma konzumace jídla a pití. Prosíme rodiče, aby žáky vybavili 2-3 čistými rouškami a sáčkem na 
odložení použitých roušek. 
Těšíme se na naše žáky.  
 
Ukončení sběru kaštanů  
Sběr kaštanů a žaludů bude ukončen 13.11. 
Nasbírané kaštany a žaludy mužete přivézt na školní dvůr v pracovní dny v čase od 7:00 do 14:00, 
nejpozdeji v pátek 13.11. 
 
Dodatek ŠŘ, Distanční výuka  
Dobrý den, od 1.11.2020 vstupuje v platnost dodatek našeho školního řádu k distanční výuce. 
Přikládám ho v příloze. Od 2.11.2020 pokračuje distanční výuka ve stejné formě jako před 
prázdninami. 

 Dodatek ŠŘ, Distanční výuka (soubor pro tisk) 
S přáním hezkého dne, Iva Sedláčková 
 
Opatření ke zvládnutí pandemie  

   

Informace z České správy sociálního zabezpečení  
Dobrý den, dle informace z České správy sociálního zabezpečení už nebude požadováno k Žádosti o 
ošetřovné potvrzení ze školy. ČSSZ připravila nový formulář, který vyplní pouze rodiče a je ke stažení 
na jejich stránkách: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m. Poté je potřeba ho 
předložit na účetní oddělení Vašeho zaměstnavatele. 
Informace z 23.10.2020: https://www.mpsv.cz/osetrovne 
26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády 
28. 10. ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek 
29.10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič 
musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou 
31.10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend 

http://zscholtice.cz/index.php/451-ukonceni-sberu-kastanu
http://zscholtice.cz/index.php/450-dodatek-sr-distancni-vyuka
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Dodatek_SR_Distancni_vyuka.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/448-opatreni-ke-zvladnuti-pandemie
http://zscholtice.cz/index.php/449-informace-z-ceske-spravy-socialniho-zabezpeceni
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
https://www.mpsv.cz/osetrovne
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Pandemie_letak_1stupen.jpg
http://zscholtice.cz/images/phocagallery/2020_2021/Pandemie_letak_2stupen.jpg
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Pokyn ředitelky školy k distanční výuce od 14.10.2020 

 Pokyn ředitelky školy k distanční výuce od 14.10.2020  
1. Od 14.10.2020 se všichni žáci vzdělávají distanční formou výuky. 
2. Žáci 1.–4. ročníku stupně mají online ČJ, M, AJ, Vl+Př (či Prvouku). Ostatní předměty nejsou 

online, ale jejich výuka pokračuje dál – bude zadávána práce. O přesném rozvrhu výuky 
informuje třídní učitelka. 

3. Žáci 5.-9. ročníku mají online výuku dle rozvrhu. Online se nevyučuje TV, VV, Pč, HV a 
volitelné předměty, ale bude z nich zadávána práce. 

4. Online výuka bude vedena přes Teams, zde je možno zadávat i úkoly a využívat testy. Pokud 
se žák nezúčastní online výuky, musí ho zákonný zástupce omluvit (přes Bakaláře, omluvenky 
eviduje a zapisuje do třídní knihy třídní učitel) a bude mu určen náhradní způsob výuky. 
Docházka se eviduje v Bakalářích.  

o Manuál k přihlášení k MS Teams 
5. Všechny úkoly budou zadávány přes Bakaláře. 
6. Vzhledem k tomu, že je distanční výuka zakotvena ve Školském zákoně, je možno při ní 

klasifikovat. 
7. Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto 

podmínek: 
o mají ho přihlášený, 
o do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) 

řádně umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor 
k tomu určených (skříň pod družinovými schody) 

o oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět vchodem kolem školní 
kuchyně) v době od 11:00 do 13:30 
Obědy byly všem odhlášeny hromadně, kdo má zájem, přihlásí si je na 
www.strava.cz! 

8. Škola nabízí po dobu distanční výuky k zapůjčení tablety. Pokud budete mít zájem, je možné 
je zapůjčit zákonnému zástupci po předložení občanského průkazu a podepsání smlouvy o 
výpůjčce. Prosíme o předchozí telefonickou domluvu na telefonním čísle 734 579 103 (Iva 
Sedláčková), popř. 724 339 112 (Vlasta Jozífová). 

9. Pokud žáci nemají možnost při distanční výuce využívat výpočetní techniku (PC, tablet, 
telefon aj.), domluví se s učiteli a mohou odevzdávat práci v písemné podobě do schránky 
školy (u hlavního vchodu) nebo po návratu do školy (dle domluvy s vyučujícím). Stejně tak si 
mohou (po předchozí domluvě) ve škole vyzvednout zadávanou práci a úkoly. 

25.10.-30.10.2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny. 
 Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 

Tímto se ruší předchozí Pokyn k distanční výuce. 
Platnost: 13.10.2020 
Účinnost: 14.10.2020 
Děkujeme a těšíme na návrat našich žáků do školy. 
 
Bílá pastelka  
V úterý 13.10.2020 opět proběhne na naší škole veřejná sbírka Bílá pastelka. Snažíme se podpořit 
stejně jako každý rok i tuto akci. I přes náročnost současné situace ve společnosti si ve škole chceme 
připomenout, že jsou lidé, kteří naši pomoc stále potřebují. Předem proto děkujeme za jakýkoli 
příspěvek. 

 Bílá pastelka - leták 
 
Výstavy středních škol on-line  
Vzhledem k epidemiologické situaci byly zrušeny prezentační přehlídky středních škol.  DELTA - 
Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou 
Pardubického kraje připravila za zrušené přehlídky škol náhradní on-line řešení.  

http://zscholtice.cz/index.php/447-pokyn-reditelky-skoly-k-distancni-vyuce-od-14-10-2020
http://zscholtice.cz/dokumenty/prihlaseni_Teams.pdf
http://www.strava.cz/
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/16_10_2020_TZ_Aktualni_info_OCR_QaQ.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/446-bila-pastelka
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/bila_pastelka.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/445-vystavy-strednich-skol-on-line
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Přehlídky středních škol proběhnou prostřednictvím on-line schůzek na 
portálu BurzaŠkol.Online  (https://burzaskol.online), a to v termínech 

 · 15. 10. 2020 – Česká Třebová, 
 · 20. 10. 2020 – Chrudim, 
 · 20. 10. 2020 – Svitavy, 
 · 6. 11. 2020 – Pardubice, 
 · 20. 11. 2020 – Pardubice (KHK). 

Ke každé výstavě jsou zaregistrovány střední školy s odkazem na on-line schůzku, prostřednictvím 
které budou zástupci škol připraveni od 8:00–12:00 a 18:00–21:00 hodin odpovídat na dotazy Vašich 
žáků. Dopolední termín je určen pro připojení žáků přímo ze základních škol, večerní termín pro 
připojení žáků i s rodiči z domácího prostředí. 

 Průvodní dopis ZŠ - burzy škol ONLINE (soubor pro tisk) 
 
Zpětný odběr elektrospotřebičů  
ZŠ Choltice se opět zapojila do projektu Ukliďme si svět, který je součástí ekologické výchovy. Proto 
pořádáme dne 16.10.2020 od 14,30 hod. do 16,30 hod. v prostorách školy zpětný odběr 
elektrospotřebičů. 
Prosíme, podpořte nás a přineste či přivezte vaše vysloužilé malé elektrospotřebiče a vybité baterie, 
monočlánky, tužkové,… 

 Informační leták ke stažení... (soubor pro tisk) 
 
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR  

 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření 
 Informace pro školy a školská zařízení o vydání nařízení Krajské hygienické stranice 
 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3/2020 

  
Sběr starého papíru  

 
SRPŠ při ZŠ v Cholticích pořádá dne 9.10.2020 od 15 hodin do 17.30 hodin u školní jídelny sběr 
starého papíru. Prosíme o řádně svázaný sběr!!! Kartony prosím nenoste. Děkujeme. Výtěžek bude 
použit ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Choltice !!!  

 Informační leták ke stažení... (soubor pro tisk) 
 
Ředitelské volno  
V pátek 25.9.2020 je vyhlášeno ředitelské volno. 
 
Distanční výuka na naší škole  
Na naší škole platí následující pravidla pro případ, že by některá třída, popř. škola musela přejít na 
dálkovou výuku: 
Distanční výuka probíhá dle §184a Školského zákona a pokynu v Manuálu k provozu škol MŠMT. 
Pro distanční výuku se využívá: 

 Office 365, www.portal.office.com:  

https://burzaskol.online/
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/burza_skol_online.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/442-zpetny-odber-elektrospotrebicu-2
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/elektrosber.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/441-informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/Informace_Pardubicky_kraj.pdf
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/KHS_Pardubicky_kraj.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/437-sber-stareho-papiru-10-20
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/sber_papiru_2020_podzim.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/436-reditelske-volno
http://zscholtice.cz/index.php/435-distancni-vyuka-na-nasi-skole
http://www.portal.office.com/
http://zscholtice.cz/dokumenty/2018_2019/sber_papiru_podzim.pdf
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o Teams  - online spojení, úkoly, testy, ukládání materiálů, kalendář online výuky, chat 
aj. 

o Outlook – mailové spojení, 
o Forms – testy 
o Whiteboard 
o možnost online Word, Excel, PowerPoint, sdílení dokumentů aj., 

 Bakaláři – zadávání úkolů, klasifikace, komunikace s učiteli, žáky i zákonnými zástupci, 
výukové zdroje aj., 

 Záložka Domácí úkoly na www.zscholtice.cz (v provozu pouze při distanční výuce) – 
rozděleno dle jednotlivých tříd. 

Při zahájení distanční výuky: 
1. během 1. dne distanční výuky do 14:00 rozvrhnou vyučující dané třídy online výuku a zapíší 

do Teams kalendáře, 
2. 1. den distanční výuky třídní učitel/ka (popř. zastupující učitel) kontaktuje online žáky přes 

aplikaci Teams v 15:00 – předá základní informace k organizaci distanční výuky, zjistí 
možnosti žáků ohledně online připojení – možnost školních tabletů, 

3. online výuka bude probíhat z češtiny, matematiky, cizích jazyků (alespoň 2x týdně); ostatní 
předměty budou online dle potřeby a zájmu, 

4. práce na doma bude zadávána jednou za týden (v pondělí do 15:00), na 1. stupni možno i 
častěji, 

5. práce na doma bude zasílána přes Bakaláře a na školní web (záložka Domácí úkoly), 
6. učitelé povedou týdenní výkaz práce distanční výuky za každou třídu a předmět zvlášť, 

zároveň budou zapisovat i do třídnice, 
7. vzhledem k tomu, že je distanční výuka dle školského zákona pro žáky povinná, je možno žáky 

dle předem známých pravidel klasifikovat, 
Tato pravidla mohou být a budou upravována dle aktuální situace. 
 
Český den proti rakovině  
Dobrý den, rozhodli jsme se i v letošním roce zapojit do tradiční veřejné sbírky Ligy proti rakovině. V 
loňském školním roce se bohužel vlivem okolností nekonala a byla přesunuta na 30.9.2020. 
Dobrovolníci z řad našich žáků i rodičů budou 30.9. u nás ve škole i v obci nabízet tradiční žluté 
kytičky v ceně 20 Kč. Pokud budete mít chuť se zapojit, budeme  rádi a předem děkujeme. 

 Informační leták (soubor pro tisk) 
 
Konzultace se školní psycholožkou  
Dobrý den, jako každý rok i letos nabízíme možnost konzultace se školní psycholožkou Mgr. 
Dočkalovou. Konzultace se konají jednou za měsíc. Nejbližší termín je 12.10.2020 od 14:00 - 16:00. 
Tyto konzultace jsou určeny pro žáky i rodiče. V případě zájmu kontaktujte prosím výchovnou 
poradkyni Mgr. Zuzanu Vyhnálkovou (Zuzana.Vyhnalkova@zscholtice.cz, tel. 733 715 073). 
 
Roušky ve školách  
Vzhledem k prohlášení ministra zdravotnictví, které nařizuje od 10.9.2020 kvůli zhoršující se 
epidemiologické situaci povinné roušky uvnitř budov v celé České republice (tedy i ve školách). 
Prosíme rodiče, aby své děti každý den vybavili alespoň 2 čistými rouškami a sáčkem na odložení 
použitých roušek. Pokud žáci roušku nemají, mají možnost si ji před vyučováním koupit v obchůdku v 
přízemí. 
Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou žáci 2. stupně od 18.9.2020 povinni 
nosit roušku i během výuky. 
Pokud si žáci roušku odloží, musí ji uložit do čistého sáčku. Při výměně roušek se musí použitá rouška 
uložit do sáčku a tento uzavřít (např. zavázat, uzel apod.). 
Iva Sedláčková ředitelka školy 
 

http://www.zscholtice.cz/
http://zscholtice.cz/index.php/434-cesky-den-proti-rakovine-2
http://zscholtice.cz/dokumenty/2020_2021/CDPR_2020_plakat_A4_uprava-ekyticky-koronavirus.pdf
http://zscholtice.cz/index.php/433-konzultace-se-skolni-psycholozkou
mailto:Zuzana.Vyhnalkova@zscholtice.cz
http://zscholtice.cz/index.php/429-rousky-ve-skolach
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Vánoční focení pro žáky 1. stupně  
Vzhledem k situaci neorganizujeme v letošním školním roce vánoční focení pro žáky 1. stupně. Focení 
tříd proběhne 27.5.2021. Děkujeme za pochopení. 
Iva Sedláčková ředitelka školy 
 
Třídní schůzka rodičů prvňáčků  
Třídní schůzka rodiču žáků prvních tříd proběhne 8.9.2020 od 16:00 v kmenových třídách. 
Prosíme rodiče, aby přišli v roušce a pouze jeden zástupce za dítě. 
 
Zahájení školního roku 2020-2021  
Vážení žáci, zákonní zástupci a příznivci naší školy,  
dovolte, abych vás přivítala před zahájením nového školního roku 2020/2021 a seznámila vás s jeho 
organizací a několika novinkami. 
Vyučování začíná 1.9.2020 slavnostním zahájením v 8 hodin: 

 žáci 1. ročníku (i s rodiči) a žáci 9. ročníku se sejdou na školním dvoře, odděleně podle tříd, 
prosím projděte na dvůr vpravo kolem školní jídelny, zde proběhne slavnostní zahájení, žáci 
pak odejdou do svých tříd s třídními učiteli na krátké uvítání a vyřešení základních 
organizačních záležitostí (asi na 20 minut), rodiče budou mít v té době možnost konzultace 
ohledně školní družiny i jídelny, v případě nepříznivého počasí bude toto uvítání ve školních 
tělocvičnách 

 žáci 2.-8. ročníku budou mít slavnostní zahájení ve svých kmenových třídách se svými učiteli 
(asi 30 minut) 

Tento den se nevaří, nefunguje ani školní družina, žáci odcházejí ihned domů. Prosíme rodiče starších 
ročníků, aby nevstupovali do školy a počkali na děti před hlavním vchodem. Šatny se první školní den 
nezamykají, žáci se nepřezouvají. 
Následující den (2.9.2020) se škola pro žáky otvírá v 7:15 (žáci se přezují a ihned odcházejí do svých 
tříd, kde si řádně umyjí ruce). 

 První ročník se učí 2 hodiny (tj. od 7:40 do 9:20), poté žáci mohou jít do školní družiny nebo si 
je mohou zákonní zástupci vyzvednout. 

 Ostatní ročníky mají 4 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli (řeší organizační záležitosti, 
učebnice, sešity, lavice, židle, povinná poučení) – končí v 11:15. 

 Na oběd půjde nejdříve 2. a po něm 1. stupeň. Prosím zkontrolujte si, zda mají žáci zaplacené 
a přihlášené obědy (www.strava.cz). V provozu je i školní družina (pro přihlášené žáky) a to 
od 6:00 do 16:00. Naše družina má povolenou kapacitu 115 žáků (4 oddělení) a jsou přijímáni 
žáci 1. až 3. ročníků. Ostatní žáci prvního stupně mohou čekat na nejbližší autobus v 
prostorách školní klubovny, kde bude zajištěn dozor (vždy od 11:30 do 14:45, v pátek do 
14:00). Žáci se už přezouvají a zamykají své šatny. Zákonní zástupci nemají přístup do šaten 
vyjma zákonných zástupců žáků prvního ročníku (vzhledem k situaci prosíme o zvážení, zda je 
opravdu nutné chodit s dítětem do šatny, od října již všichni žáci chodí úplně sami). 

Dne 3.9.2020 se 1. ročníky učí 3 hodiny (tj. 7:40 – 10:25). Ostatní ročníky již mají výuku dle rozvrhu 
(včetně odpoledního vyučování, tento týden je lichý týden). 
Dne 4.9.2020 se 1. ročníky učí 4 hodiny (tj. 7:40 – 11:15). 
Od 7.9.2020 se podle rozvrhu již bude učit celá škola. 
 
Zahájení školního roku 2020-2021  
Přestože letošní 1. září poznamenal vytrvalý déšť a jistá epidemiologická opatření, prvňáčci nepřišli o 
slavnostní uvítání za přítomnosti pana starosty. Své rodiče sice tentokrát ve třídě mít nemohli, ale 
čekaly na ně alespoň dárečky. Ostatní ročníky zahájily pouze se svými třídními učiteli. Nevíme, jaký 
tento školní rok bude, ale okřídlené “společně to zvládneme“ ve škole platí dvojnásob. 

http://zscholtice.cz/index.php/431-vanocni-foceni-pro-zaky-1-stupne
http://zscholtice.cz/index.php/428-tridni-schuzka-rodicu-prvnacku
http://zscholtice.cz/index.php/426-zahajeni-skolniho-roku-2020-2021
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