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VVÝÝRROOČČNNÍÍ   ZZPPRRÁÁVVAA  OO  ČČIINNNNOOSSTTII   ŠŠKKOOLLYY  
 
dle zákona číslo 561/2004 Sbírky, §10, odstavec 3, o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, a dle vyhlášky číslo 15/2005 Sbírky, §7, kterou se 
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 
v platném znění.  
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11..  ZZÁÁKK LL AADDNNÍÍ   ÚÚDDAAJJEE  OO  ŠŠKK OOLL EE  
  

 
� Název zařízení: Základní škola Kolín II., Kmochova 943 

� Sídlo organizace: Kmochova 943, 280 02 Kolín II. 

� Právní forma: Příspěvková organizace od 1.1.1994 

� Zřizovatel školy:  Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I  

� Vedení školy:  ředitelka (statutární zástupce) - Mgr. Hana Holcmanová  

 zástupce ředitelky - Mgr. Jana Mikesková  

 výchovná poradkyně - Mgr. Monika Coubalová 

  metodik informačních technologií - Mgr. Vladimír Hradecký  

  koordinátor ŠVP - Mgr. Jana Linhartová  

 vedoucí vychovatelka školní družiny - Ilona Havelová  

  vedoucí školní jídelny - Blanka Hypešová  

� Součásti školy:  

o Základní škola   IČO   48 663 638 

        IZO   048 663 638 

        REDIZO  600 045 650 

    Kapacita 410 žáků 

   Místo poskytovaného vzdělávání: Kmochova 943, 280 02 Kolín II. 
        telefon: 321 722 433 
 

o Školní družina   IZO   113 300 239 

        Kapacita 90 žáků 

   Místo poskytovaných školských služeb: Kmochova 943, 280 02 Kolín II. 
        telefon: 321 722 433 
            Kmochova 124, 280 02 Kolín III. 
        telefon: 321 724 451   
             

o Školní klub   IZO   150 073 976 

      Kapacita 160 žáků 

  Místo poskytovaných školských služeb: Kmochova 943, 280 02 Kolín II. 
        telefon: 321 722 433 
 

o Školní jídelna   IZO   002 702 525 

        Kapacita  neuvádí se (420) 

  Místo poskytovaných školských služeb: Kmochova 124, 280 02 Kolín III. 
        telefon: 321 720 489 
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� Charakteristika školy: 
 

Příspěvková organizace Základní škola Kolín II., Kmochova 943 je zřízena za účelem 
poskytování základního vzdělání a výchovy žáků. Je součástí výchovně vzdělávací soustavy. 
Její činnost je vymezena zákonem číslo 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Ve své práci škola usiluje o to, aby žáci v 
průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání, 
aby poznali hlavní oblasti lidské kultury, byli vybaveni dovednostmi tak, aby mohli úspěšně 
pokračovat ve svém celoživotním vzdělávání a uplatnili se v každodenním životě. 
Vzdělávání je založeno na rovném přístupu, vzájemné úctě a zohledňování potřeb 
jednotlivce. 

Cílem je vytvoření pocitu sounáležitosti ve vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči. 
Škola zřizuje od 6. ročníku specializované třídy s rozšířenou výukou matematiky a 

přírodovědných předmětů. 
Pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení zřizuje škola specializované 

skupiny, vedené učitelkami pro tento účel řádně proškolenými. Pro specifické činnosti při 
reedukaci jednotlivých klientů poskytla škola základní školní potřeby ve formě speciálně  
tvarovaných tužek a pastelek. Dále dostali žáci cvičební a pracovní sešity pro usnadnění 
nápravy poruchy. Pomůcky se poskytují ve výši 100,- Kč na žáka, dle vyhlášky č. 48/2005, 
§6, odstavec 1. V tomto školním roce mělo pedagogicko-psychologickou poradnou 
potvrzenou individuální integraci celkem 11 žáků školy. Ve škole máme ještě dalších 21 
žáků, kteří mají diagnostikovanou vývojovou poruchu učení v  mírnějším rozsahu a 
integrovaní nejsou. Vývojové poruchy našich žáků jsou dysortografie, dyslexie, dysgrafie, 
GM. Jedna žákyně má integraci na nedoslýchavost a vadu zraku.  

S cílem rozvíjet a podporovat zájmovou činnost školní mládeže jsou zřízeny zájmové 
kroužky školního klubu a školní družiny. Volný čas mohou mladší děti trávit také ve školní 
družině.  

Škola organizuje školy v přírodě, lyžařský kurz, a plavecký výcvik žáků. Dále 
organizujeme školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. 
Celoročně se žáci zapojují do činnosti Klubu mladého diváka a Klubu mladého čtenáře. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

soutěž „Evropská unie v roce 2008“ – vítězná družstva ve Strasburku 
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� Školská rada 
 

V souladu se  Školským zákonem a  Volebním řádem  školské rady základních škol v 
Kolíně byla usnesením číslo 1779 Rady Města Kolín ze dne 5. 12. 2005 zřízena Školská rada 
při Základní škole Kolín II., Kmochova 943 ke dni 1. 1. 2006.  

Po tříletém období proběhly v listopadu 2008 nové volby zákonných zástupců a 
zástupců pedagogických pracovníků. Rada Města Kolín dne 15. 12. 2008 schválila 
usnesením číslo 1393 jmenování nových zástupců zřizovatele. Noví zástupci školské rady se 
sešli 31. 3. 2009, kde zvolili nového předsedu, místopředsedu a zapisovatelky.   
 
 Složení odstupující školské rady: 
   zástupci nezletilých žáků:   Markéta Březinová 
         Libor Darebný /předseda/ 
   zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Dana Dvořáková 
         Mgr. Dana Kejklíčková 
   zástupci zřizovatele:    Vladimíra Nováková 
         MUDr. Eva Matějková 
 Složení nové školské rady: 
  zástupci nezletilých žáků:   
    Markéta Březinová 
     Petr Šotola /předseda/ 
   zástupci pedagogických pracovníků školy:  

Mgr. Dana Dvořáková /zapisovatelka/ 
     Mgr. Dana Kejklíčková /zapisovatelka/ 
   zástupci zřizovatele:     

Vladimíra Nováková /místopředsedkyně/ 
    MUDr. Eva Matějková 
 
 Ve školním roce 2008/2009 zasedala školská rada celkem dvakrát. Na svých 
jednáních se řídí plánem práce, zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon - §167 a §168, a 
vyhláškou č.15/2005 Sb. - §7. Ze svých zasedání pořizuje rada zápis, který je vedení školy 
k dispozici. Jednotlivá zasedání jsou oboustranně podnětná.  
 Kontakt na nového předsedu školské rady je umístěn na www stránkách školy 
/petr.sotola@rauch.cc/.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ekologicko – vlastivědný  
projekt  
 
„Od hradu ke hradu“ 
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� Školní jídelna 
 
 Součástí příspěvkové organizace je i školní jídelna, která zajišťuje obědy pro žáky 
školy a pro její zaměstnance. 
  V rámci doplňkové činnosti vaří jídelna obědy i pro cizí strávníky. Umožňuje tak 
vyšší využití kapacity školní kuchyně. Od října 2003 nabízí jídelní lístek v některých dnech 
možnost výběru ze dvou jídel. Vydávání obědů je zaznamenáváno pomocí čipového systému, 
který umožňuje výběr jídel, ale také případné odhlášení či přihlášení jídla bez přítomnosti 
vedoucí pracovnice. 
 
Počet zapsaných stravovaných   k 31. 10. 2008  k 31. 10. 2007 

žáků z 1. stupně      93   110 
žáků z 2. stupně    162    129 
studentů z VOŠ      15     13 
pracovníků škol a školských zařízení    31     53 
ostatní /cizí strávníci/      85     89 
celkem      386   394 

 
 
 
�  Doplňková činnost 
 

Na základě zřizovací listiny vykonává organizace i doplňkovou činnost za účelem lepšího 
využití hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců. Tuto činnost vykonáváme na 
základě živnostenského oprávnění v oblastech 

 
� Pronájem učeben a tělocvičny 

Jde o pronájem učeben na volby, pronájem učebny za účelem konání školení, 
pronájem tělocvičny na jednorázové aktivity nebo pravidelné tréninky ve 
školním roce.    

� Pořádání odborných kurzů 
Zaměstnanec naší školy provádí počítačová školení v  rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto školním roce jsme proškolili 
celkem 45 frekventantů v 9 různě zaměřených kurzech. 

� Vaření pro cizí strávníky 
 
Takto získané finanční prostředky slouží škole ke zkvalitnění činnosti hlavní. Doplňková 
činnost je činností ziskovou. 
 
 
 

� Adresa pro dálkový přístup     

      www: http://www.2zskolin.cz 

      e-mail: info@2zskolin.cz 

        sj.kmochova@centrum.cz 

 



 - 7 - 

22..  PPŘŘEEHHLL EEDD    OOBBOORRŮŮ    VVZZDDĚĚLL ÁÁNNÍÍ   
 
Podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání probíhají ve škole obory dva - stávající 

obor vzdělání 79-01-C/001 Základní škola se označuje jako dobíhající. Od září 2007 nově 
nastupující rámcový vzdělávací program má označení 79-01-C/01 Základní škola.   

Ve školním roce 2008/2009 se na škole vyučovalo podle níže uvedených učebních 
plánů, schválených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: 
 
 
� 1. stupeň: 1. - 2. ročník 
 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kolín II., 
Kmochova 943, č.j. 123 Ř / 2007, s platností od 1. září 2007.                           

 
 
� 1. stupeň: 3. - 5. ročník 
  

Základní škola, č.j. 16 847/96-2                          
 
 

Ke 30. 9. 2008 navštěvovalo 1. stupeň základní školy celkem 144 žáků. Ke 30. 6. 
2009 se jejich počet změnil na 140. Během školního roku je pohyb žáků způsoben hlavně 
stěhováním. Na 1. stupni plní povinnou školní docházku v  zahraničí jeden žák, který během 
srpna 2009 úspěšně vykonal komisionální zkoušky z  českého jazyka a literatury.   

 
 Ve 2. a 3. ročníku probíhal v rámci vyučovacího předmětu tělesná výchova 
dvacetihodinový kurz základního plavání v následujícím termínu: 
 2. třída  4. 9. 2008 – 29. 1. 2009 (čtvrtek od 10.30 hodin do 11.15 hodin) 

3. třída    12. 2. 2009 – 25. 6. 2009 (čtvrtek od 10.30 hodin do 11.15 hodin) 
V rámci zajištění bezpečnosti doprovázela početnou skupinu žáků 2. třídy spolu s třídním 
učitelem ještě vychovatelka školní družiny. Kurzem prošlo 31 žáků ze třetího ročníku a 26 
žáků ze druhého ročníku. Všichni základy plavání zvládli. 

  
 
� Disponibilní hodiny: 
 
Na základě vyhlášení rozvojového programu MŠMT č.j. 31042/2005-22 „Rozšíření 

učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávaní…“ jsme ve školním roce 
2006/2007 zahájili výuku anglického jazyka již ve třetím ročníku. Reálně tak vzrostla 
týdenní časová dotace žáků 3. až  5. ročníků o 1 vyučovací hodinu týdně.  

Ve školním roce 2008/2009 završilo navyšování týdenní časové dotace ve výuce 
anglického jazyka v 5. ročníku.        
 
 

� Nepovinné předměty: 
 

  V tomto školním roce nebyla realizována výuka v rámci nepovinných předmětů. 
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� 2. stupeň: 6. – 7. ročník   třída: 6.A, 7.A    
 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kolín II., 
Kmochova 943, č.j. 123 Ř / 2007, s platností od 1. září 2007.                           

 
 
� 2. stupeň: 8. - 9. ročník   třídy: 8.A, 9.A 
 

Základní škola, č.j. 16 847/96-2                          
 
 

Ke 30. 9. 2008 navštěvovalo 2. stupeň základní školy ve třídách bez rozšířené výuky 
celkem 78 žáků. Ke 30. 6. 2009 se jejich počet nezměnil. Během školního roku jsme ale 
pohyb mezi žáky zaznamenali. V šestém ročníku plní jeden žák povinnou školní docházku 
v zahraničí. I tento vykonal úspěšně v době školních prázdnin předepsané zkoušky.     
 
 

� Volitelné předměty:    Disponibilní hodiny: 
  

7.A Francouzský jazyk     -   
Sportovní hry   
Počítačová grafika   
 

8.A Historický seminář     1 hodina   Český jazyk 
  Volba povolání   1 hodina   Anglický /Německý/ jazyk 
 
9.A Cvičení z matematiky    1 hodina   Zeměpis    
  Domácnost      

 
 
 
� 2. stupeň: 6. – 7. ročník   třída: 6.B, 7.B   

třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 
 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kolín II., 
Kmochova 943, č.j. 123 Ř / 2007, s platností od 1. září 2007.                           

 
 
� 2. stupeň:  8. - 9. ročník   třídy: 8.B, 9.B  

třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 
  

Základní škola, č.j. 16 847/96-2, 
    modelový učební plán č.j. 21 968/96-22 
 
 

Ke 30. 9. 2008 navštěvovalo 2. stupeň základní školy ve třídách s rozšířenou výukou 
celkem 84 žáků. Ke 30. 6. 2009 se jejich počet změnil na 86.  
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� Volitelné předměty:   Disponibilní hodiny: 
 
7.B Francouzský jazyk     -  

Sportovní hry   
Počítačová grafika       

       
8.B -     1 hodina   Český jazyk 

1 hodina   Anglický /Německý/ jazyk 
 

9.B -     1 hodina   Český jazyk 
          
 
Na základě vyhlášení rozvojového programu MŠMT č.j. 31042/2005-22 Rozšíření 

učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávaní… jsme ve školním roce 
2008/2009 použili navýšení v  7. - 9. ročníku o 1 vyučovací hodinu na zvýšení hodinové 
dotace povinné výuky prvního cizího jazyka v 8. ročníku.    

Ve všech případech navýšení týdenní časové dotace bylo dbáno na to, aby nedošlo 
k nárůstu zátěže žáků z  hlediska vzdělávacího obsahu. Vznikl tak prostor pro rozvíjení 
komunikačních schopností, prostor pro rozvoj dovedností a k aktivizaci žáků.  
 
 

� Nepovinné předměty: 
 

 V tomto školním roce nebyla realizována výuka v rámci nepovinných předmětů. 
 
 
 
� Výchova k volbě povolání 

  
Pro hladký průběh realizace Metodického pokynu k zařazení vzdělávací oblasti 

Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání č.j. 
19 485/2001-22 zařazujeme uvedenou problematiku pozvolna již od 6. ročníku. Stěžejní jsou 
předměty rodinná a občanská výchova. O volbě povolání se záměrně zmiňujeme při 
probírání dílčích témat ve všech vyučovaných předmětech. 
  Celoročně se volbě povolání v tomto školním roce věnoval volitelný předmět v 8.A 
nazvaný Volba povolání. Cílem je pěstování dovedností pro rozhodování o důležitých 
životních krocích a plánování vlastní budoucnosti. Výrazně se zaměřuje na utváření a 
rozvíjení praktických dovedností a žádoucích osobních vlastností žáků, které jsou 
předpokladem pro jejich budoucí úspěšné začlenění do pracovního života. Připravuje žáky na 
přebírání osobní zodpovědnosti za vlastní rozhodování, upevňuje jejich adaptační schopnosti 
v nezvyklých životních situacích. 

Se žáky 9. ročníků pravidelně navštěvujeme Burzu škol a Informační středisko pro 
volbu povolání. Vyučující rodinné a občanské výchovy spolu s výchovnou poradkyní 
informují včas žáky o Dnech otevřených dveří na středních školách. Žákům 9. ročníků 
umožňujeme besedy se zástupci středních škol a učilišť. 
 Dobrá práce našich učitelů v oblasti výchovy k volbě povolání zabezpečuje hladký 
průběh v době přijímacích řízení. Žáci si volí realisticky své budoucí školy a učiliště.  
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� Ochrana člověka za mimořádných událostí 
 

Dle pokynů MŠMT č.j. 12 050/03-22 máme zařazenu problematiku ochrany člověka 
za mimořádných událostí do obsahu vzdělávání ve školách v duchu dodatku  č.j. 13 586/03-
22 následujícím způsobem: 
formy plnění na 1. stupni - na cvičení v přírodě, na škole v přírodě, v rámci předmětů 
(převažuje forma soutěží, her) 
   na 2. stupni - v rámci předmětů rodinná výchova, zeměpis, přírodopis, chemie 
(besedy, hry, cvičení). 

Ve spolupráci s instruktorem dopravní výchovy Ústředního automotoklubu České 
republiky navštívili v rámci dopravní výchovy žáci 1. stupně dopravní hřiště. Výuka 
probíhala jak na dopravním hřišti, tak ve třídách školy. Společně se školní družinou byli žáci 
též několikrát na dopravním hřišti, kde si procvičovali správné návyky z dopravní výchovy a 
také jednoduché poskytování první pomoci při dopravních úrazech.  
 
 

� Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve školách a školských 
zařízeních 

 
Koordinaci programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na škole má 

na starosti učitel, který je profesně zaměřen na chemii a biologii. Během výuky, ale i 
v každodenním životě, je ve škole podporován rozvoj pozitivních mezilidských vztahů a 
tolerance. V žácích jsou podněcovány aktivity, které vedou k opravdovému zájmu o jejich 
okolí. Integrace přístupů k poznávání přírody a vztahů člověka k životnímu prostředí je 
zprostředkována formou projektové výuky na výjezdech nebo přímo v hodinách ve škole.  

V září jsme realizovali komunikační projekt na platformě environmentální výchovy 
dětí, kooperující děti prvního a druhého stupně základní školy „Od hradu ke hradu“. Žáci 
museli spolupracovat a řešit mezilidské vztahy během pobytu v přírodě.       
 Během vánočního období jsme realizovali Vánoční interdisciplinární projekt 
zaměřený na živou vánoční výzdobu školní budovy.  

V dubnu proběhl na škole Den Země. Žáci 9. B připravili interaktivní stanoviště pro 
děti z 1. stupně, na kterých bylo zaměření „Ekologie lesa“, „Krajina“, „Člověk a jeho svět“, 
„Chráníme svět a pečujeme o něj“.  Dále žáci navštívili zoologickou zahradu, proběhly 
exkurze po kolínských vykopávkách a místech výskytu paleontologických nalezišť. Smíšená 
skupina žáků vyjela na jižní Moravu s cílem pozorovat specifika místní krajiny v jarním 
období.  

Celoroční činnost vrcholila zahraničním ekologicko-historickým projektem, který se 
zaměřil na rozmanité ekosystémy a konfrontaci s již načerpanými znalostmi z lokalit v České 
republice. Realizovaný pobyt přinesl i prohloubení a zdokonalení komunikačních dovedností 
žáků.    
 Při výtvarné výchově se žáci věnovali tématu živly – oheň, země, vzduch. Na školní 
zahradě se děti zabývaly růstem rostlin. Na základě zájmu o přírodovědné aktivity se žáci 
účastní i biologické olympiády a soutěže Mladý zahrádkář. 

Na škole je zavedeno komplexní třídění odpadů na papír, plasty, sklo, baterie, hliník a 
vyřazené elektrospotřebiče. Do třídění se zapojují i děti ve školní družině. Na aktivní 
podporu třídění u žáků 1. stupně připravili žáci z  přírodovědného kroužku dlouhodobou 
soutěž „Smajlík“. Obsahem soutěžení bylo i zapojení domácností, které dle vyjádření žáků 
třídí nejvíce starý papír a plasty.     
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33..    RRÁÁMM CCOOVVÝÝ    PPOOPPII SS    PPEERRSSOONNÁÁLL NNÍÍ HHOO      
  

ZZAABBEEZZPPEEČČEENNÍÍ     ČČII NNNNOOSSTTII     ŠŠKK OOLL YY        
 
 
 
� Pracovníci  k 27. 6. 2008   k 30. 6. 2009   k 30. 6. 2009  
   fyzické osoby   fyzické osoby  přepočtené osoby 
              (bez RD a bez nemoci) 
 
celkem    34(+3)    33(+3)  31,565 
 
 

� z toho   mužů :         4      4     - 
                       žen :          30(+3)     29(+3)     - 
  

� pedagogičtí: 24    23(+2)   22,100 
      správní:    5(+1)      5(+1)    4,712 
      školní jídelna:   5      5    4,753 
 
� z toho ženy na mateřské /rodičovské/ dovolené  3 
� z toho dlouhodobě nemocní     0 

 
 
 
 
 
� Kvalifikace  k 30. 6. 2009 
 
 

� kvalifikace nepedagogických pracovníků 
 

VŠ  hospodářka+účetní 
SO    vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka ŠJ, 3 uklízečky 

         základní   školník, 2 zaučené kuchařky  
 
 
 

� kvalifikace pedagogických pracovníků 
 

kvalifikovaní   bez odborné a pedagogické 
pedagogové  způsobilosti   

 
I.stupeň    8   (VŠ)  0 
II.stupeň    9   (VŠ)  3     
ŠD     3   (ped.škola) 0    
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� Počet učitelů s danou aprobací         
 
   
      k 27. 6. 2008  k 30. 6. 2009 
 

Aprobace pro výuku předmětu              počet učitelů 
 
ČJ      4   3 
AJ      0   1 
NJ      0   0 
RJ     1   1 
M      4   4 
F      2    1 
Ch      1   1 
Př      2    2 
Z      1   0 
D      2   2 
TV      1    0 
VV      1   1 
OV      2    2 
PČ      1    2 
RV      0    0 
HV      0   0 

 
 
 
� Praxe    k 27. 6. 2008   k 30. 6. 2009 
 
 

� učitelé 
 
0 - 5   6   4 
více než 5 - 10  0   1 
více než 10 - 20  1   2 
více než 20 - 30  10   9 
více než 30 let  4 (z toho 2 důch.) 4  (z toho 1 důchodce) 
 

� vychovatelky ŠD 
 

více než 10 - 20  2   1 
více než 20 - 30  0   1 
více než 30 let  1   1 

 
� nepedagogičtí pracovníci 

 
0 – 5   0    0 
více než    5 - 10 0   0 
více než  10 - 20 2   2 
více než  20 - 30  3   3 
více než  30 let  5   5 
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� Způsobilost 
 

� Na 1. stupni je vyučováno 168 ( = 100 % ) hodin za týden.  
V tomto školním roce nevyučovali na 1. stupni učitelé s aprobací pro 2. stupeň 
základní školy. Celkem 16 ( =  9,52 % ) hodin vyučují učitelé bez pedagogické 
způsobilosti. 
 

� Na 2. stupni je vyučováno 255 ( = 100 % ) hodin za týden. 
Celkem 57 ( = 22,35 % ) hodin vyučují učitelé bez odborné aprobace nebo učitelé 
s aprobací pro 1. stupeň základní školy. Dalších 33 ( = 12,94 % ) hodin vyučují 
vyučující bez pedagogické způsobilosti.   

  
Dlouhodobě sledované procento aprobovanosti výuky :   
    

K termínu   l.stupeň  2.stupeň  
----------------------------------------------------------------- 
30.6. l996   98,35 %  87,70 % 
30.6. l997   94,20 %   88,85 % 
30.6.1998   94,19 %  80,66 % 
30.6.1999  93,20 %  76,92 % 
30.6.2000   89,66 %   68,30 % 
30.6.2001   82,50 %   69,08 % 
30.6.2002   90,14 %   71,48 % 
30.6.2003  91,79 %  70,61 % 
30.6.2004  90,28 %  69,53 % 
30.6.2005   87,65 %   63,41 % 
30.6.2006  96,58 %  68,60 % 
30.6.2007  73,62 %   69,32 % 
27.6.2008  83,57 %  64,87 % 

  30.6.2009  90,48 %  64,71 % 
 

Na naší škole pracuje stabilizované jádro pedagogického sboru. K obměnám dochází 
především v souvislosti s odchodem pracovníka do důchodu, nebo na mateřskou dovolenou. 
Každoročně přicházejí i mladí kolegové a kolegyně s  krátkou praxí po ukončení vysoké 
školy. V letošním školním roce jsme řešili odchody kolegyň na mateřskou dovolenou 
přijetím nových pracovníků a studentů z pedagogické fakulty. Budoucí učitelé získávají praxi 
a škola si může připravit eventuální další zájemce o učitelské místo.  

 
Nízká je aprobovanost vyučujících u anglického jazyka, německého jazyka, hudební 

a rodinné výchovy, pracovních činností. Do důchodu odešla vyučující s aprobací zeměpis a 
tělesná výchova. Noví, mladí kolegové nemají tyto aprobace ještě dostudované.  

 
Profesní nasazení učitelů se vrací v soutěžních úspěších, v hladkém průběhu přijímání 

žáků na střední školy. Pozitivně se vyjadřují i bývalí studenti, kteří nás hojně navštěvují.  
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44..  ÚÚDDAAJJEE    OO    PPŘŘII JJEETTÍÍ     DDOO    ŠŠKK OOLL YY    
 

♦ Zápis do l. ročníku 
  

Zápis dětí do l. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2009/2010 byl proveden 
ve dnech 15. a 16. ledna 2009 za účasti všech vyučujících prvního stupně. K 28. 2. 2009 bylo 
zapsáno celkem 33 dětí. 

K 1. 9. 2009 se zvýšil počet dětí do 1. třídy na 34 (12 chlapců, 22 dívek). 
O odklad požádali rodiče celkem 5 dětí (3 dívky, 2 chlapci). 

  Do dvou prvních tříd nastoupilo k 1. září 2009 celkem 34 dětí (12 chlapců, 22 dívek). 
Obě třídy se budou vyučovat v kmenové budově základní školy. Pro klidný a úspěšný start 
jim kromě pestře vybavených tříd byly poskytnuty základní školní potřeby ve výši 800,- Kč 
na jednoho žáka, jak ukládá zákon 561/2004 Sb., §27, odstavec 6 a ve smyslu rozvojového 
programu MŠMT  Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, č.j. 
3 638/2009-26 ze dne 7. dubna 2009.  

 

♦ Zápis dětí do školní družiny 
 

Ve školním roce 2008/2009 byla otevřena 3 oddělení školní družiny, ve kterých bylo 
zapsáno celkem 90 dětí pravidelně docházejících. Tím byla naplněna kapacita zařízení na 
100 %. 

Provoz školní družiny byl zajištěn ráno od 6.30 do 7.45 hodin v prostorách hlavní 
školní budovy a v budově školní družiny. Tento provoz zajišťuje hlavně bezpečný pobyt dětí 
v době před zahájením denního vyučování. Posiluje vazby různých věkových skupin. V čase 
od 11.40 do 16.30 hodin je již provoz v samostatné budově školní družiny. 

Pro zpestření odpočinkových aktivit jsou ve školní družině počítače. Na chodbě je  
zřízen odpočinkový koutek, jehož vybavení umožňuje plynule dodržovat pitný režim. Děti 
mají k dispozici vlastní zahradu.  

Programově je činnost zaměřena na činnost odpočinkovou, rekreační, zájmovou a 
sebeobslužnou. Dále mají děti možnost přípravy na školní vyučování. Svojí činností družina 
doplňuje školní vzdělávací program a poskytuje náplň pro odpolední hodiny. Žáci školní 
družiny navštěvují i různé zájmové kroužky. V letošním školním roce šlo o keramický a 
sportovní kroužek.   
 
  
 
 
 
 
 

Vánoční atmosféra 
v psím útulku se školní 
družinou                                                                     
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♦ Zápis dětí do školního klubu 
 

Ve školním roce 2008/2009 bylo otevřeno celkem 7 zájmově různých skupin 
školního klubu, ve kterých bylo na podzim zapsáno celkem 86 různých dětí. Během školního 
roku počet dětí mírně klesá.  
 

o Žáci mohli navštěvovat následující zájmové kroužky: 
 
 

Jazykové: německý jazyk, ruský jazyk, čtenářský klub     
Sportovní: florbal – celkem 3 skupiny 

sportovní hry   
volejbal 

Dramatický kroužek 
Hra na flétnu 
Výtvarný kroužek – celkem 2 skupiny práce s keramickou hlínou  
Přírodovědný kroužek           
Cvičení: z matematiky, z českého jazyka  
 

O děti ve školním klubu se staralo celkem 11 různých pedagogů. Činnost kroužků 
školního klubu probíhá ve spolupráci s  kroužky školní družiny. Zvyšuje se tím počet dětí 
v kroužku a zároveň je pestřejší nabídka činnosti školní družiny.   
 Mimo činnost školní družiny a školního klubu pracují žáci pravidelně ve středu 
odpoledne ve studovně.  

 
 
 

♦ Skupiny pro nápravu vývojových poruch učení 
 

  Ve školním roce 2008/2009 měla škola celkem 11 integrovaných žáků s vývojovými 
poruchami učení. Šlo zejména o poruchy dyslexie, dysortografie, dysgrafie, porucha GM. 
Jedna žákyně má integraci na nedoslýchavost a vadu zraku. S  těmito dětmi pracovalo 
pravidelně celkem 7 pedagožek dle individuálních plánů. 
 
 

skupina         třída    počet žáků  
------------------------------------------------------------------- 
1.   1.B   1   
2.   2.třída    1 
3.   3.A + 3.B  2 
4.   4.třída    2   
5.   5.třída    2 
6.   6.A + 6.B  2 
7.   9.A    1 

           
 Odborně vyškolené paní učitelky věnovaly více než 180 hodin individuální 
integrované péče jednotlivým klientům. Všichni žáci obdrželi na začátku školního roku dle 
vyhlášky číslo 48/2005 Sb., § 6, odstavec 1, základní školní potřeby podle potřeb reedukace 
ve výši 100,- Kč.  
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♦ Přijímací řízení pro zařazení žáků do 6. třídy s rozšířenou výukou  
matematiky a přírodovědných předmětů pro  
školní rok 2009/2010 

 
Vzhledem k tomu, že nadaní žáci se účastní během školního roku několika soutěží, 

přistoupili jsme na přijímání žáků i na základě výborného umístění v následujících soutěžích: 
PLUS-soutěž žáků pátých ročníků, Klokan-mezinárodní matematická soutěž, okresní kolo 
matematické olympiády kategorie Z5.  

Žáci, kteří se soutěží neúčastnili nebo se neumístili na předních místech, konali 
přijímací zkoušky z matematiky.   

Žáci jsou přijímáni rozhodnutím ředitele školy po posouzení nadání a předpokladů a 
na základě žádosti a se souhlasem zákonného zástupce. 

 
Počet přihlášených žáků k 31. 8. 2009: 25 
Přijato celkem:    21 
z toho chlapců:  13  

   dívek:      8 
  
  Z přijatých žáků bude vytvořena ve školním roce 2009/2010 jedna třída s rozšířenou 
výukou matematiky a přírodovědných předmětů. 
 
 
 

♦ Přijímací řízení žáků  5. ročníku  ke studiu na 8 letém gymnáziu od 
školního roku 2009/2010  

    
Počet žáků v 5. ročníku školního roku 2008/2009 celkem:  31 
Gymnázium Kolín         přijati  3 žáci  

 
 

 
Lyžařský výcvik 
 
 – pro někoho na  
 
snowbordech  
 
– ale pro všechny se 
 
sluníčkem a -15oC   
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♦ Přijímací řízení absolventů školy přihlášených ke studiu na středních 
školách a do učebních oborů od školního roku 2009/2010 

 
o Absolventi ZŠ  9.A   22 žáků    8 chlapců   14 dívek 

          9.B   24 žáků           17 chlapců       7 dívek 
     8.A    3 žáci    3 chlapci   0 dívek 
      ________________________________________________________________ 
  celkem:    49 žáků         28 chlapců     21 dívek 
 
 

o Umístění žáků podle školy:  Přijato celkem :  9.A               9.B   8.A  
________________________________________________________________________ 
SŠ obchodní Kolín IV, Havlíčkova 42  5  3  1 1 
Gymnázium Kolín     4  0  4 
SOŠ informatiky a spojů Kolín     4  1  3 
S průmyslová škola Kutná Hora    4  1  3  
Obchodní akademie Kolín    3  0  3 
Gymnázium Kutná Hora      3  1  2 
Střední zdravotnická škola Kolín    2  2  0 
SOŠ stavební a SOU Kolín   2  1  1  
SOŠ SOU řemesel Kutná Hora   2  2  0 
Gymnázium Praha, Botičská    2  0  2 
SOU zemědělské Chvaletice    2  2  0  
Labská hotelová škola Pardubice    2  2  0 
SOŠ Poděbrady       2  2  0 
OSŠ podnikatelská Kolín    1  0  1 
SPŠ sdělovací techniky Praha      1  0  1 
SOU technické Přelouč      1  0  1 
Gymnázium Český Brod     1  0  1 
Hotelová škola Poděbrady    1  0  1 
Vojenská SŠ Moravská Třebová    1  1  0 
Evropská OA Děčín     1  1  0 
SPŠ stavební Pardubice     1  1  0 
EKO Gymnázium Poděbrady    1  1  0 
SOU společného stravování Poděbrady   1  1  0 
SOŠ a SOU Nymburk     1  0  0 1  
SOŠ stavební a zahradnická Praha 9   1  0  0 1 
_______________________________________________________________________ 

    celkem                 49           22           24    3 
 
 

o Umístění žáků  
               9.A               9.B  8.A 
                                       celkem            (chlapci, děvčata)      (chlapci, děvčata) 
___________________________________________________________________________ 
 
SŠ odborné   53,1 %            14   (3,11) 12   (10,2) 0 
gymnázia    22,4 %    2   (1,1)   9   (5,4) 0 
SOU 3 leté učební obory  16,3 %    5   (4,1)   0   (0,0) 3   (3,0) 
obchodní akademie    8,2 %    1   (0,1)    3   (2,1) 0 
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55..  ÚÚDDAAJJEE    OO    VVÝÝSSLL EEDDCCÍÍ CCHH    VVZZDDĚĚLL ÁÁVVÁÁNNÍÍ     ŽŽÁÁKKŮŮ    
  
  

Na konci školního roku 2008/2009 měla škola v l5 třídách celkem 304 žáků, (169 
chlapců a 135 dívek). Další dva žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí (dle § 38, 
školského zákona).  
 

Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách ve školním roce    
2008/2009  (stav k 30. 6. 2009):  
  
 

Ročník: Počet   Celkem  Z toho   Z toho 
tříd:   žáků:   chlapců:   dívek: 

______________________________________________________ 
 l.   2   28   16    12  
2.   1  27   14   13  
3.   2  31   20   11  
4.   1  24   16      8 
5.   1   30    18    12 
______________________________________________________ 
1.-5.ročník:  7            140   84   56 

 
 

6.  2   38   24   14 
7.   2  30  11  19   
8.   2  50  25  25   
9.   2  46  25  21   
______________________________________________________ 
6.-9.ročník:  8              164   85   79 

  
  1.-9.ročník:  15             304            169            135____ 
 
 
Průměrný počet žáků na třídu : 
      k  30.6. l996 * 22,05 

k  30.6. l997 * 23,625 
k  30.6.1998 * 22,125 
k  30.6.1999 * 23,000 
k  30.6.2000 * 22,929 
k  30.6.2001 * 21,571  
k  30.6.2002 * 20,714  
k  30.6.2003 * 20,214 

     k  30.6.2004 * 20,714 
      k  30.6.2005 * 19,867 

      k  30.6.2006 * 21,615 
     k  30.6.2007 * 20,571 
     k  27.6.2008 * 20,642 
     k  30.6.2009 * 20,267 
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� Přehled prospěchu, chování a docházky za školní rok  2008/2009 
   k 31. 8. 2009 – po vykonání opravných zkoušek  

 
♦ P R O S P Ě C H                  C H O V Á N Í     

 
Tř. Počet Prům.  V      P      N   Neklas.            DTU    DŘ      2.   3.   PTU    PŘ                                        

žáků  třídy  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.A 12 1,146 12     -  (+1 žák v zahraničí) - - -   4 -        
1.B 16  1,031 16     -      - -  - - - 16 -  
2.tř. 27  1,352  19     8      - -  - - -   9 - 
3.A 16 1,203   13     3      -     -           -         -   -   6        2  
3.B 15   1,317 10     5      -  -  - -       -    8 - 
4.tř.    24     1,338 14   10      - -  -    -         -    -       23 
5.tř.   30 1,619 15   15         4 2         1        17  2     
 
6.A      12 2,244   0    12 (+1 žák v zahraničí) 3     2        -       2 2 
6.B      26       1,314 20      6     -   -           - -         - 14        9  
7.A      15        1,977   3    12     -   -                    2       4         -     1      7        7 
7.B     15        1,559   6      9     -      -           -          2          1            4        7 
8.A      29       2,106   2    27     -     -          8         3         2    1    6  5 
8.B      21       1,517 10    11     -      -          -   -          2            5        9 
9.A      22        1,974     5    17     -      -          5          -         1      9      3    
9.B      24       1,461 15      9     -      -           -          1          -           13       9 
 
 
celkem  304 žáků  z toho   prospělo s vyznamenáním  -160 ( 52,63 % ) 
klasifikovaných   prospělo   -144 ( 47,37 % ) 
      neprospělo   -    0 (   0,00 % ) 
 
  hodnocení chování uspokojivé   -   7  (   2,30 % ) 
      neuspokojivé    -   2  (   0,65 % ) 
 
   opatření k posílení  pochvala ředitele školy -  78 ( 25,66 % ) 

kázně    pochvala třídního učitele -120 ( 39,47 % ) 
důtka ředitele školy   -  14 (   4,61 % ) 
důtka třídního učitele  -  22 (   7,24 % ) 

 
 
 

o Význam použitých zkratek: V prospěl s vyznamenáním 
              P prospěl 

               N neprospěl 
               Neklas neklasifikován 

   DTU  důtka třídního učitele 
   DŘ důtka ředitele školy 
   PTU pochvala třídního učitele   
   PŘ pochvala ředitele školy 
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 Během školního roku jsou žáci průběžně a často motivováni pochvalou třídního 
učitele. V závěru školního roku se pak výrazné úspěchy studijní i sportovní zhodnotí formou 
pochval ředitele školy. V závěru školního roku proběhly Kolínské sportovní dny základních 
škol 2009 a všichni účastníci byli ohodnoceni pochvalami, neboť závodili s vysokým 
nasazením.  
  U některých jedinců jsme museli přistoupit ke snížené známce z  chování. Nepodařilo 
se nám během školního roku patřičně usměrnit jejich projevy mezi spolužáky. Zvyšují se 
problémy s  ničením majetku, někteří žáci se stále nedokáží srovnat s  každodenními 
povinnostmi vyplývajícími z  docházky do školy. Netolerujeme sprosté chování. Okamžitě 
řešíme ubližování mezi spolužáky.  
 
 

♦ ABSENCE  ŽÁKŮ   
 

Celkem               Z toho:                                    
Třída:   zameškáno   omluvené neomluvené          
  hodin  hodiny             hodiny              Průměr na žáka:            
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.A    702    702   0   58,50 
1.B   1339  1339  0   83,68 
2.tř.   1602     1602  0   59,33 
3.A  1070  1070   0   66,87   
3.B    638      638  0   42,53   
4.tř.  1332  1332  0   55,50   
5.tř.              1788  1788  0   59,60   
 
6.A    481    481             0   40,08    
6.B              1663      1663      0                       63,96   
7.A               975        975     0   65,00   
7.B               694        694     0   46,26   
8.A              1965  1965               7 - 0,24             67,75            
8.B                  1586  1586  0                75,52   
9.A              2252          2252            0            102,36   
9.B   1755             1755                0   73,12   
 
celkem         19 842                  65,270 
 
 Z tabulky je zřejmé, že v průměru každý žák naší školy zameškal více než dva týdny  
školní výuky. Celková nepřítomnost se v tomto školním roce zvýšila, tentokráte o více než 
5 500 hodin, což představuje nárůst asi 18 hodin u každého žáka. Neomluvená nepřítomnost 
je nízká hlavně díky starostlivosti třídních učitelů a výchovné poradkyně.     
 
 
�     Opravné zkoušky 
 

Ve dnech 26. a 27. 8. 2009 proběhly opravné zkoušky žáků sedmého ročníku ze 
zeměpisu, anglického jazyka a matematiky. Komisionální opravnou zkoušku konali 3 žáci 
druhého stupně, kteří byli na konci druhého pololetí klasifikováni z uvedených předmětů 
známkou nedostatečný. Zkoušku zvládli úspěšně. V  období hlavních prázdnin měli žáci 
možnost využít konzultace s vyučujícími uvedených předmětů.  



 - 21 - 

66..    ÚÚDDAAJJEE    OO    PPRREEFFEERREENNCCII       SSOOCCII ÁÁLL NNĚĚ  
      

              PPAATTOOLL OOGGII CCKK ÝÝCCHH    JJEEVVŮŮ            
 

� Minimální preventivní program  
 

Ve školním roce 2008/2009 vykonával funkci školního metodika prevence pan učitel 
s aprobací biologie – chemie.   
 Jako jeden z hlavních prvků boje v  prevenci sociálně patologických jevů podporuje 
škola veškeré mimoškolní aktivity a zapojení žáků do těchto aktivit. Proto je každoročně 
podporována činnost školního klubu a školní družiny. Během prvních dnů školního 
vyučování znají žáci rozvrh hodin a mohou se přihlásit do dalších mimoškolních aktivit 
organizovaných např. ZUŠ, DDM, sportovními kluby. 
  Vyučující rodinné a občanské výchovy využívají v hodinách netradiční techniky 
preventivní práce s  dětmi - poznání a rozvíjení osobností, nácviky praktických sociálně 
psychologických dovedností s  využitím pozitivních mezilidských vztahů.  

Tradičně pracujeme s žáky v duchu hesla „Děti dětem“, kdy starší ročníky připravují 
akce pro své mladší spolužáky - Evropský den jazyků, Mikuláš, vystoupení Dramatického 
kroužku, školní časopis Dvojka, ekologické projekty. Žáci 1. stupně spolupracují s dětmi z 
mateřských škol. V konkrétních podmínkách tak probíhá skupinová výuka sociálního 
chování propojená s výukou ke zdravému životnímu stylu.  

Výchova ke zdravému životnímu stylu byla začleněna do výukových programů 
v rámci všech ročníků s přihlédnutím k věku dětí a individuálním zvláštnostem. Žáci byli 
vedeni vyučujícími k aktivnímu přístupu ke zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Všichni 
dospělí se snaží o zlepšení sociálních vztahů mezi žáky, o vyšší úroveň estetického prostředí, 
o bezstresovou atmosféru založenou na vzájemné důvěře a toleranci.    

I v letošním školním roce jsme museli přizvat k řešení některých přestupků našich 
žáků Odbor sociální péče MěÚ Kolín a Policii České republiky. Výrazně se v tomto školním 
roce snížila neomluvená absence žáků ve škole. Při řešení prohřešků s námi rodiče většiny 
žáků spolupracují. U některých rodičů narážíme na nepochopení a nejednotný postup. Při 
řešení problémových situací je nám nápomocna i Školská rada. 
  V průběhu školního roku se uskutečnily na 1. i 2. stupni různé besedy žáků. Své 
pozitivní postoje děti prohlubují na výukových a poznávacích výjezdech, lyžařském kurzu, 
školách v  přírodě, odborně vzdělávacích exkurzích, při návštěvách muzeí a divadel, na 
předmětových olympiádách a na sportovních soutěžích.    
 Občanské sdružení Prostor realizovalo na 2. stupni ucelený komplet seminářů. Cílem 
projektu bylo předejít vlivům společensky nežádoucích jevů na cílovou skupinu. Usilovali 
jsme o to, aby žáci získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby 
poznané nástroje dokázali uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i 
v budoucnosti. 
 Posílení zájmové činnosti ve volném čase dětí znamenal i projekt "Boj proti 
kriminalit ě"  za finanční podpory zřizovatele. V rámci jednotlivých činností mohli žáci 
poznat nové netradiční materiály a techniky, zpestřila se činnost v kroužcích. Žáci ze 
slabšího sociokulturního prostředí mají možnost pracovat s věcmi, které jim rodina nemůže 
dopřát. Začíná se pomalu vracet zájem dětí o knihy. Smyslem projektu je podat dětem další 
širokou nabídku nápadů pro jejich volný čas. 

S výsledky žákovských prací se mohou setkat návštěvníci školy na Dni otevřených 
dveří nebo při návštěvě školy.   
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77..    ÚÚDDAAJJEE    OO    DDAALL ŠŠÍÍ MM     VVZZDDĚĚLL ÁÁVVÁÁNNÍÍ             
        

                                          PPEEDDAAGGOOGGII CCKK ÝÝCCHH    PPRRAACCOOVVNNÍÍ KKŮŮ            
            

 
��       Aktivity vzdělávacího charakteru - pro pedagogické pracovníky  
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v duchu doplňování a 
rozšiřování vědomostí a dovedností v  oblasti pedagogicko-psychologické i odborně 
předmětové. Škola má vypracovaný „Plán  personálního  rozvoje  pedagogických  
pracovníků  školy“ v následující struktuře: 
 

� Vzdělávání na vysoké škole 
 

� Zástupkyně ředitelky pokračuje ve studiu Funkčního studia II na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. 

� Neaprobovaná vyučující anglického jazyka úspěšně dokončila studium nazvané  
„Rozšiřující studium anglického jazyka pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ“ na Pedagogické 
fakultě Západočeské univerzity v Plzni. 

 

� Vzdělávání pedagogických pracovníků ve vzdělávacích institucích 
 

� Počítačová školení  

V tomto školním roce se jedna paní učitelka zúčastnila školení v oblasti základů práce 
s počítačem a tabulkovým kalkulátorem Excel. Další dva učitelé prošli školením v   
tvorbě prezentací v Power Pointu.  

 

� Jazykové vzdělávání  

Probíhalo pouze v rámci samostudia.  

 

� Primární prevence  

Narůstající migrace přináší nové problémy do každodenního života školy. Zvládání 
této problematiky je obsaženo i v  realizovaném projektu Boje proti kriminalitě 
mládeže, dále je součástí samostudia. Třídní učitelé na 2.stupni prošli školením 
občanského sdružení Prostor, které bylo zaměřeno na práci se skupinou.   

 

� Školní vzdělávací program  
 

V tomto školním roce probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu v 1.,  
2., 6. a 7. ročníku. Vyučující tělesné výchovy prošla víkendovým školením v oblasti  
Člověk a zdraví. Již potřetí se zapojila do akce FTVS UK Praha „Škola hrou“, která  
přináší nové aktivity do vyučovacích hodin nejen tělesné výchovy. Vyučující oblasti  
Umění a kultura prošli školením zaměřeným na práci s netradičními materiály.   
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� Speciální poruchy učení a chování  

Předávání získaných zkušeností z oblasti práce s  integrovanými žáky je součástí 
dílčích porad. Studium odborných publikací je zahrnuto i v samostudiu.  

 

� Právo  

Ředitelka školy se účastnila školení ředitelů, kde se seznámila s  novinkami a 
změnami v oblasti školského práva a legislativy.  

 

� Prohlubování odborností a pedagogických dovedností   

� Vyučující 1. stupně prošly metodickým seminářem „Zdravé zuby“  

 

� Samostudium 
� Všichni pedagogičtí pracovníci si vypracovali osobní plán DVPP, který obsahuje i 

samostudium. Převážná jeho část je zaměřena na profesní a osobnostní růst, který je 
nezbytný pro kvalitní práci se školním kolektivem.   

� Další části samostudia byly věnovány vyučovaným předmětům a školním akcím:   

� práce s časopisy, odbornou i cizojazyčnou literaturou, internetem 

� práce na projektech 

� specifika práce s nadanými nebo postiženými žáky 

� aktivizace družinových a klubových činností 

� problematika školské rady, výstupních hodnocení, třídnické náležitosti 

� odborná příprava exkurzí, soutěží, olympiád 

� sběr přírodnin a jejich klasifikace 

� tvorba vlastních pomůcek, pracovních listů, zkušebních testů. 

 

 

 

 

Předávání štafety -  

pevné zdraví, Dražene ! 
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88..  ÚÚDDAAJJEE    OO    AAKK TTII VVII TTÁÁCCHH    AA    PPRREEZZEENNTTAACCII     
  

                                                                                ŠŠKK OOLL YY    NNAA    VVEEŘŘEEJJNNOOSSTTII           
  
Během každého školního roku se žáci účastní řady soutěží a olympiád. Následující 
přehled uvádí soutěže a výrazné, přední umístění soutěžících.  

  
• V září vyhlásil Stipendijní nadační fond Města Kolína a Academia Rerum 

Civilium – Vysoká škola politických  a společenských věd, s. r. o. 
vědomostní soutěž pro žáky 9. ročníků základních škol v Kolíně a pro 
studenty kolínského víceletého gymnázia Evropská unie v roce 2008. 
Naše škola vyslala do soutěže dvě družstva, která za svoje vědomosti 
získala exkurzi do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Exkurze 
proběhla v říjnu a všem přinesla další zajímavé informace.  

• Celostátní soutěž Přírodovědný Klokan pro žáky 8. a 9. ročníků. Na 
okrese Kolín řešilo soutěž  320 žáků ze 6 škol. Mezi prvními třemi byli 
dva žáci z naší školy.  

• V říjnu se žáci 5. ročníku zúčastnili základního kola Logické olympiády, 
které organizovala Mensa ČR. Cílem soutěže bylo odhalit skryté talenty 
mezi dětmi, které jinak nemusejí ve škole vynikat. Do soutěže se zapojilo 
3886 žáků ze Středočeského kraje. V průměru umístění všech žáků se naše 
škola umístila mezi 81% - 90%.  Mezi 75% nejlepších řešitelů se vešlo 
celkem 21 žáků z naší 5. třídy. 

• Okresní kolo v sálové kopané – chlapci (6. místo) 

• Okresní kolo dějepisné olympiády  (21. + 24. místo) 

• Okresní kolo matematické olympiády Z5 (4. + 5. místo)  

• Okresní kolo chemické olympiády  (4. + 5. místo) 

• Okresní kolo matematické olympiády Z9 (3. místo+postup do  

krajského kola, 11. místo) 

• Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E (3. místo + postup  

do krajského kola)  

• Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie F   

• Okresní kolo olympiády v českém jazyce (5. místo) 

• Okresní kolo zeměpisné olympiády, kategorie C (1. místo + postup do 

krajského kola) 

• Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 

  6. ročníky (1. místo), 7. ročníky (16. místo) 

• Krajské kolo matematické olympiády Z9 (15. místo)  

• Krajské kolo zeměpisné olympiády, kategorie C (17. místo)  

• Okresní kolo ve florbale - dívky (2. místo) 

• Basket cup Nestlé – chlapci (3. místo) 

• Basket cup Nestlé – dívky (1. místo) 
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• Oblastní kolo soutěže Hlídky mladých zdravotníků 2009 

    II. stupeň (1. místo + postup do krajského kola)  

• Okresní kolo biologické olympiády kategorie C (6. + 8. místo) 

• Okresní kolo biologické olympiády kategorie D (15. + 16. místo) 

• Okresní kolo matematické olympiády   

Z6 (7. místo), Z7 (9. místo), Z8 (3. + 5. místo)  

• Okresní kolo ve florbale – 6. + 7. ročník chlapci (5. místo) 

• Okresní kolo ve florbale – 8. + 9. ročník chlapci (4. místo) 

• Dopravní soutěž mladých cyklistů - starší kategorie (4. místo), mladší  

kategorie (12. místo)  

• Krajské kolo fyzikální olympiády (18. místo z 28 řešitelů) 

• Mladý zahrádkář – starší žáci (10. + 12. místo) 

• Výtvarná soutěž Stipendijního nadačního fondu města Kolína  

  „Labe – řeka v Kolíně“ a „Kolín – m ěsto na Labi“  

1.stupeň ZŠ: 1.+2. místo + 4x čestné uznání 

2.stupeň ZŠ: 2. místo  

• Výtvarná soutěž „Malovali u Kolína“ vyhlášená organizátory 

 Kmochova Kolína, 1.stupeň ZŠ – cena pořadatele 1x    

• PLUS celookresní matematická soutěž žáků 5. ročníků (6.+12.místo) 
  

  

I v tomto školním roce se žáci úspěšně účastnili řady soutěží a olympiád. Naši žáci 
postoupili do krajského kola v matematice, ve fyzice, v zeměpise a v odborné zdravotní 
soutěži.   

 
Rozličnost vyjmenovaných předmětů dokazuje, že nejsme úzce zaměřeni na rozvoj 

talentu a nadání jen v profilové oblasti matematiky a přírodovědných předmětů. Všichni žáci, 
kteří soutěžili v krajských kolech, obdrželi pochvalu ředitele školy.  

 
Opětovně jsme navrhli na ocenění Stipendijním nadačním fondem města Kolína 

nejlepší žáky prvního a druhého stupně. Vyhodnocení je spojeno s finanční odměnou. 
 
Závěr školního roku vyplnily Kolínské sportovní dny základních škol 

v následujících soutěžních sportech – atletika, basketbal, cyklistika, florbal, kopaná, plavání, 
aerobik, sportovní střelba a stolní tenis. Naše škola získala 6 zlatých, 7 stříbrných a 16 
bronzových medailí. Celkově jsme se umístili na 5. místě mezi 21 účastníky. Umístění je 
cenné, neboť v  Kolíně patříme ke školám s  nejnižším počtem žáků. Naši žáci přistupovali 
k jednotlivým soutěžím s vysokým nasazením. Mnozí v  sobě objevili nadšení a zálibu ve 
sportech, které nejsou v učebních osnovách.  
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��  Aktivity výchovn ě vzdělávacího charakteru - pro žáky  
 

♦ Školní výlety, exkurze, kulturní akce, přednášky,... 
 
září Činnost zahajuje Čtenářský klub (1.-9.ročníky) 
 Ekologicko-vlastivědný projekt „Od hradu ke hradu“ (4.+9.ročník) 
 „Vytvoř si svoji rodinu“ – vzdělávací pořad (7.A, 7.B) 
 Zahájení soutěže „Evropská unie v roce 2008“ (9.B) 
 Ekologicko-historický projekt Velim (8.A+8.B) 

Návštěva Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání (9.A, 9.B) 
Evropský den jazyků (žáci 9.ročníku pro 5.-8.ročníky) 

   Dopravní výchova na dopravním hřišti (2.ročník) 
 
říjen Dopravní výchova na dopravním hřišti (3.-5.ročníky) 

Divadelní představení „Kuba“ (1.-3.ročníky) 
Výchovný koncert – „Hyp hop“ (8.-9.ročníky) 
Klub mladého diváka „Lhář“ Praha (8.-9.ročníky) 

 Korfbal-zdravé využití volného času (2.-4.ročníky)  
 Ekologický projekt Kutná Hora (9.A) 
 Historie naší školy v obrazech – 100 let (všichni) 
 Exkurze do Evropského parlamentu ve Štrasburku (6 žáků 9.B) 
 Soutěž žáků 8. a 9.ročníků – „Přírodovědný Klokan“ 

Návštěva burzy škol (8.-9.třída) 
 „Vytvoř si svoji rodinu“ – vzdělávací pořad (9.A) 

 
listopad   

 Dějepisná návštěva archeologického oddělení RM Kolín (6.ročníky) 
 „Hurá na hrad“ – hudební pořad (1.-3.ročníky) 

Ekologický projekt Kutná Hora (9.B) 
Testování „talentů“ 9.B-M+Čj+přírodní vědy  
Vzdělávací pořad „Láska ano, děti ještě ne“ (8.-9.ročníky) 

 Filmové představení „Nepříjemná pravda“ (8.-9.ročníky)  
Dopravní výchova v teorii (2.-5.ročníky) 

 
prosinec   
  Mikulášská besídka – se žáky školní družiny 
 Filmové představení „Ekofilm“ (6.-7.ročníky)  

Divadelní představení „Ženitba“ (8.B)  
  Filmové představení „Madagaskar 2“ – děti  se školní družinou  

Klub mladého diváka „Švejk“ Praha (8.-9.ročníky) 
 Návštěva knihovny „České Vánoce“ (1.třídy) 
 Malé vinohradské divadlo „Kapesní povídky“ Praha (8.A, 9.A) 
 Národní muzeum „Československo 1918 – 1938“ historická výstava (9.ročníky) 
  Přírodovědná exkurze ZOO Praha v zimě (7.B) 

Bruslařský výcvik na kluzišti na sídlišti – (1.stupeň) 
Psí útulek – vánoční nadílka pro mazlíčky – děti se školní družinou 
Vánoční koncert (1.-9.třída) 

 Vánoční besídky ve školní družině 
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leden  Tradiční „Strom pro ptáky“ na zahradě školní družiny  
Lyžařský výcvik žáků v Černém Dole v Krkonoších 
Dějepisná návštěva archeologického oddělení RM Kolín (4.třída)  
Vánoční výstava – RM Kolín (3.B) 

 Dřeváčkova dílna – výroba předmětů ze dřeva (1.stupeň) 
Bruslení se školní družinou  
Péče o drobné zvířectvo v zimě – labutě na Labi – děti se školní družinou 
 „Člověk a příroda“ Společnost ochrany dravců a sov, o.s. Merlin  (všichni) 
 

únor  Malé vinohradské divadlo „Kapesní povídky“ Praha (7.A, 7.B, 8.B) 
Bruslení se školní družinou 
Zeměpisný pořad „Planeta Země“ (8.ročníky) 
Klub mladého diváka „Šakalí léta“ Praha (8.-9.ročníky)   
Filmové představení „Lovecká sezóna 2“ – děti  se školní družinou 
Divadelní představení „Strašidelný mlýn“ (1.-4.ročníky) 
Netradiční zimní olympiáda – pro děti ze školní družiny 
 

březen  Měsíc knihy – návštěva knihovny (2.-4.ročníky) 
 Národní muzeum „Československo 1918 – 1938“ historická výstava (8.A,8.B) 
 Pohádka o Sněhurce – divadlo v MŠ Legerova (1.ročníky) 
 Konstrukční stavebnice a historická Kutná Hora-exkurze (3.B) 
 Testování zájemců ze 7.ročníku na celiakii 
 Muzeum lidových staveb Kouřim – jaro (1.-3.ročníky) 
 „Jaro je tady“ 8.A na školní zahradě 
 Mezinárodní matematická soutěž Klokan (2.-9.ročník) 
 
duben  Putování s muzikou Réva – cimbálová muzika (všichni) 
 Biologicko-ekologický projekt Pálava (2.stupeň) 
 Noc s Andersenem 2009-mezinárodní akce knihoven-vysazení stromku (4.třída) 
 Divadelní představení dramatického kroužku pro děti z MŠ Kmochova a prvňáčky  

„Proč princezny ráčkují“ a večer pro rodiče 
Exkurze do „Husitství“ – Páni z Kolína (4.třída) 

 Kuličkiáda na zahradě ŠD 
Exkurze do vodní elektrárny na Labi v Kolíně (8.B) 
Jarní výstava v Českém Brodě (3.A) 
Přírodopisná vycházka - Borky a Spálenka – děti ze školní družiny 

 Slet čarodějnic na zahradě školní družiny – akce s dětmi školní družiny 
Jarní Kouřim - lidové stavby (3.B) 

  Výstava „Myslivost, rybářství a ochrana přírody“  v MSD Kolín (zájemci) 
  
květen Regionální muzeum v Kolíně – exkurze (6.ročníky) 
 Nácvik dopravních situací na dopravním hřišti – školní družina  

„Mláďata“ Společnost ochrany dravců a sov, o.s. Merlin  (všichni) 
 Volba povolání – SPŠ stavební Kolín (8.ročníky)  
 Kolínská řepařská drážka – historie a současnost (3.A) 
 S knížkou do spacáku – literární večer žáků 4.třídy 
 Malé vinohradské divadlo Praha „Kytice“ (8.A, 8.B, 9.A) 
 Literární pásmo Karel Čapek v Synagoze (7.-9.ročníky) 
 Ekofarma Velký Osek – chováme zvířata (3.B) 
 Testování čtenářské gramotnosti a angličtiny v rámci projektu „Eskalátor“  
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 Výstava žáků Gymnázia Kolín – významné stavby našeho města (všichni) 
 Třídní výlet 7.A a 7.B - Praha a její pamětihodnosti  
 Třídní výlet 8.A Zbýšov 
 Noc ve školní družině – rozlučkové rozjímání dětí 3.A a 3.B 
 Třídní výlet 6.A a 6.B Zbraslavice 

Klub mladého diváka „Naši furianti“ Praha (8.-9.ročníky)   
 
červen Třídní výlet – Sedmihorky (9.B) 
  Exkurze 9.B do Komerční banky „Bankovnictví v praxi“ 

Regionální muzeum Kolín – výstava „Mládí našich babiček“ (1.ročníky) 
 Třídní výlet Chřenovice u Ledče nad Sázavou (1.B, 3.B) 
 Kolínské sportovní dny základních škol 2009 
 Hrou proti AIDS – výchovně vzdělávací projekt pro žáky 8. a 9. ročníků 
 Cvičení v přírodě 1.A  
  Beseda o jaderné energetice (9.A+9.B) 
 Třídní výlet 8.B Zbýšov 
 Testování žáků 6.ročníků – „Zdravá výživa ?“ 
 Třídní výlet 1.A do Poděbrad 
 Zatočte s elektroodpadem – vzdělávací pořad (1.A, 1.B, 4.třída) 
 Vystoupení dramatického kroužku v ZUŠ pro 2.stupeň „Jen tak na kousek řeči“ 
 Psí útulek před prázdninami – rozloučení s domácími mazlíčky (1.ročníky) 
 Hvězdárna a planetárium Hradec Králové (7.A, 7.B, 8.B) 
 
 
 

♦ Školy v přírodě 
 

5.třída        Hotel Šedý Vlk, Harrachov  
4.třída       Rekreační středisko Blaník, Smršťov, 257 06 Louňovice pod Blaníkem  
3.A             Hotel Šedý Vlk, Harrachov 
2.třída        Rekreační středisko Blaník, Smršťov, 257 06 Louňovice pod Blaníkem 
      
V tomto školním roce nevyjely na školy v  přírodě všechny třídy 1. stupně. Všechny 

pobyty hodnotily paní učitelky pozitivně. Sžívání třídních kolektivů mimo školní budovu 
přináší nové poznatky hlavně dětem samým. Utváření příjemné atmosféry na základě 
ohleduplnosti a úcty je podmínkou pro klidný průběh celé akce. Péče o vlastní zdraví mimo 
dosah maminek není úplnou samozřejmostí u dětí prvního stupně. Během týdne si děti 
vyzkoušely i dodržování bezpečnosti při každodenní činnosti.  
 
 

♦ Lyžařský výcvikový kurz   
 

Na začátku nového roku 2009 odjelo celkem 36 žáků školy na týdenní lyžařský 
výcvikový kurz do Černého Dolu v Krkonoších na chatu "Krakonoš". Během celého pobytu 
byla pravá mrazivá a slunečná zima. Základy lyžování a snowbordingu proběhly prakticky 
dle plánu na svahu u chaty a v areálu SKI Pec pod Sněžkou. Kurz byl doplněn branně 
bezpečnostními prvky. Již tradičně byl kurz pro žáky 7. ročníku doplněn žáky z ostatních 
ročníků. Toto spojení přineslo opětovně pozitivní prvky v oblasti spolupráce a kooperace 
mezi dětmi.     
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♦ Matematická soutěž "Plus"  
 
  Prvního dubna 2009 proběhl již 15. ročník matematické soutěže pro žáky 5. tříd z 
celého okresu. Přijelo soutěžit 116 dětí, které řešily deset příkladů spolu s  postavičkami 
dětského seriálu. Soutěž je dobrým příkladem účelného využití volného času dětí. 
Poděkování zaslouží všichni účastníci, zvláště pak ti z "malých" a vzdálenějších škol.  
 
 
��  Ostatní prezentace školy na veřejnosti    

  
� Den otevřených dveří (17. a 18. 10. 2008) 
Letošní Den otevřených dveří byl spojen s oslavou 100 let budovy základní školy. Ve 

škole byly instalovány panely, které zobrazovaly dlouhou historii. Mnoho vystavených 
exponátů zapůjčili bývalí žáci školy nebo jejich známí a přátelé. Během oslavy se ve škole 
vystřídali bývalí ředitelé a učitelé. Na návštěvu přišlo mnoho občanů města. Po celý den se 
žáci devátého ročníku věnovali návštěvám, které školu navštívily. Hosté si mohli 
prohlédnout všechny učebny a zavzpomínat na staré časy.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kolegyně – důchodkyně – na svém bývalém pracovišti 

 
� Škola nanečisto  (21.10.2008  -  31.3.2009) 
Pro děti, které půjdou k zápisu v lednu roku 2009 nebo jim byl již udělen odklad, 

připravily paní učitelky z 1. stupně úterní odpoledne v naší škole. Snažíme se připravit dětem 
bezproblémový přechod ze školy mateřské do školy základní. Děti spolu se svými rodiči 
získávají jistotu, postupně si zvykají na prostředí školy. Rodiče mají možnost porovnat svého 
budoucího prvňáka s ostatními dětmi. 
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� Návštěva dětí z mateřských škol v naší škole (8.10. - 16.10.2008) 
Během  školního roku  navštěvují děti z  kolínských  mateřských  škol naši školu a na  

oplátku žáci základní školy zavítají mezi předškoláky. Děti chodí cvičit do tělocvičny, 
navštíví výuku ve třídách prvního stupně. V prosinci shlédly vánoční koncert, byly i na 
divadelním vystoupení našeho dramatického kroužku. Žáci devátého ročníku navštěvují MŠ 
Kmochova na Mikuláše. 

 
� První třída v akci  ( listopad ) 

  Žáci kteří půjdou od září 2009 do 1. třídy, měli možnost se zúčastnit v současné první 
třídě vyučování. 

 
� Koncerty s vánoční tematikou ( prosinec )  

• pro rodiče 
• pro děti z mateřských škol 
• pro žáky školy 

  
Je pěkné, že více než 60 žáků naší školy vystupuje každoročně na již tradičních 

koncertech s vánoční tematikou. 

 
� Divadelní představení dramatického kroužku Drak + Dráček  

• pro žáky školy 
• pro děti z mateřských školek 
• pro rodiče 

 
� Školní časopis „Dvojka“ 
Již jedenáctým rokem pracuje více než desítka dobrovolníků na tvorbě školního 

časopisu. Žáci se učí pracovat s  vlastním textem, s  grafikou, počítačovými programy. 
Domlouvají se na obsahu, neboť ten je stále tím hlavním, proč je o časopis zájem mezi dětmi 
ba i mezi jejich rodiči.    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
škola v přírodě 
 
a kozí farma 
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99..          ÚÚDDAAJJEE    OO    VVÝÝSSLL EEDDCCÍÍ CCHH        
          II NNSSPPEEKKČČNNÍÍ       ČČII NNNNOOSSTTII         
  
  
  

Ve školním roce 2008 - 2009 neproběhla na našem zařízení inspekční činnost České 

školní inspekce. 

 

 

 
 

 
 

vystoupení dramatického kroužku v ZUŠ pro spolužáky 
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1100..  ZZÁÁKK LL AADDNNÍÍ       ÚÚDDAAJJEE              
        

                      OO    HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ       ŠŠKK OOLL YY    VV    RROOCCEE      22000088              
 
 
 
 
 

Celkem

hlavní dopl ňková

501 spotřeba materiálu 1 761 130,00 325 910,00 2 087 040,00

502 spotřeba energie 720 050,00 81 860,00 801 910,00

511 opravy a udržování 272 000,00 11 910,00 283 910,00

512 cestovné 31 840,00 31 840,00

513 náklady na reprezentaci 4 500,00 4 500,00

518 DVPP 27 690,00 27 690,00

518 ostatní služby 337 120,00 4 970,00 342 090,00

521 mzdové náklady 8 051 420,00 227 700,00 8 279 120,00

524 zákonné sociální pojištění 2 800 570,00 79 700,00 2 880 270,00

525 ostatní sociální pojištění 32 530,00 690,00 33 220,00

527 zákonné sociální náklady 157 600,00 3 300,00 160 900,00

542 ostatní pokuty a penále 0,00 0,00

549 jiné ostatní náklady 128 780,00 128 780,00

551 odpisy 405 330,00 405 330,00

celkem 14 730 560,00 736 040,00 15 466 600,00

Činnost
Náklady
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Celkem

hlavní dopl ňková

náklady celkem 14 730 560,00 736 040,00 15 466 600,00

výnosy celkem 14 682 750,00 816 840,00 15 499 590,00

výsledek hospoda ření -47 810,00 80 800,00 32 990,00

ČinnostVýnosy - náklady

 
Celkem

hlavní dopl ňková

601 tržby za vlastní výrobky 928 980,00 619 590,00 1 548 570,00

602 tržby z prodeje služeb 134 200,00 197 250,00 331 450,00

644 úroky 2 400,00 2 400,00

648 zúčtování fondů 51 910,00 51 910,00

649 jiné ostatní výnosy 119 380,00 119 380,00

691 příspěvky a dotace 13 445 880,00 13 445 880,00

celkem 14 682 750,00 816 840,00 15 499 590,00

Činnost
Výnosy

 
 
 
 
     
  
 
   
    
    
   

 
 
 

 
V tomto školním roce byl jeden den v měsíci dubnu vyhlášen jako volný den pro 

žáky. V uvedený den probíhali dokončovací práce na výměně 12 oken v učebnách s okny na 
frekventovanou silnici. V takto upravených místnostech je nyní klidná práce. Okolní úprava 
změnila i vzhled učeben.Výměnu zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic jako protihlukové 
opatření. Tyto technické důvody přinesly snazší organizaci práce v období čerpání letních 
dovolených u technického personálu školy.    
  I v tomto školním roce jsme pokračovali v modernizaci vnitřních prostor školních 
zařízení. V budově základní školy se modernizovala učebna českého jazyka, kde bylo 
vybudováno nové počítačové pracoviště s datovým projektorem. Z důvodu technického 
stárnutí došlo k  technickému zhodnocení počítačové pracovny a serveru školy. Zároveň byla 
vyměněna podlahová krytina v této hojně používané učebně.  

Podařilo se nám pokrýt budovu školní družiny dostupným připojením na internet.     
Na podzim roku 2009 je přislíbena výměna střešní krytiny na budově základní školy.  
Pro budoucí školní roky je potřeba zajistit výměnu dalších nevyhovujících oken a 

postupnou opravu opadávající fasády. Ve vnitřních prostorách je potřeba se zaměřit na 
rekultivaci podlah v učebnách. Opravy budovy se každoročně řeší se zástupci majitele.    
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1111..  ÚÚDDAAJJEE    OO    ZZAAPPOOJJEENNÍÍ     ŠŠKK OOLL YY    DDOO  
  

      RROOZZVVOOJJOOVVÝÝCCHH    AA    MM EEZZII NNÁÁRROODDNNÍÍ CCHH    PPRROOGGRRAAMMŮŮ   
 

Rozvojové programy MŠMT jsou popsány v  oddíle 2. Přehled oborů vzdělání.  
Další rozvojové programy MŠMT jsou z oblasti finanční podpory pracovníků ve školství a 
jsou určeny pro kalendářní rok 2009, proto jsou ještě v průběhu čerpání.  

Rozvojový program MŠMT Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního 
vzdělávání, č.j. 3 638/2009-26 ze den 7. dubna 2009 byl využit dle pokynů. 

Mezinárodní programy v tomto školním roce nebyly realizovány. 

 
 

1122..  ÚÚDDAAJJEE    OO    ZZAAPPOOJJEENNÍÍ     ŠŠKK OOLL YY    DDOO    DDAALL ŠŠÍÍ HHOO  
  

          VVZZDDĚĚLL ÁÁVVÁÁNNÍÍ     VV    RRÁÁMM CCII     CCEELL OOŽŽII VVOOTTNNÍÍ HHOO    UUČČEENNÍÍ     
 

Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení byly v tomto školním roce zapojeny 
tři pedagožky školy.  

Zástupkyně ředitelky je zapsaná ve studijním programu Studia pro vedoucí pracovníky 
při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

Vychovatelka školní družiny úspěšně ukončila v  lednu 2009 studium v  oblasti 
pedagogických věd Speciální pedagogiku pro absolventy SŠ na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze.  
 Vyučující anglického jazyka ukončila úspěšně kvalifikační program celoživotního 
vzdělávání - Rozšiřující studium anglického jazyka pro učitele 1. a 2. stupně základních škol 
na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.  

 
 

1133..  ÚÚDDAAJJEE    OO    PPŘŘEEDDLL OOŽŽEENNÝÝCCHH    AA    ŠŠKK OOLL OOUU  
  

  RREEAALL II ZZOOVVAANNÝÝCCHH    PPRROOJJEEKK TTEECCHH    FFII NNAANNCCOOVVAANNÝÝCCHH    
  

                                                                                                                                                                                                                                                                              ZZ    CCII ZZÍÍ CCHH    ZZDDRROOJJŮŮ      
  

� Městský úřad Kolín podporuje každoročně svými finančními prostředky (30.000,-  
Kč) mimoškolní aktivity žáků základních škol v rámci projektu „Boj proti kriminalitě“. 
V prosinci 2008 vrcholil projekt nazvaný „Vánoce jsou svátky pohody“. Během měsíce si 
žáci za vydatné podpory svých třídních učitelů vytvářeli ozdoby a přáníčka, pekli vánoční 
cukroví, zdobili vánoční stromky. Někteří si vyrobili vlastní hliněný Betlém, jiní vytočili 
voskové svíčky, další upravili věnce do oken, nechyběly ani ozdoby z pedigu. V další 
činnosti si žáci zdokumentovali svoji práci pomocí fotoaparátu a vše uložili v počítačích.  
    

� Další dlouhodobý projekt financovaný z cizích zdrojů provádělo občanské sdružení  
Prostor. Cílem projektu  bylo předejít vlivům společensky nežádoucích jevů na cílovou 
skupinu. Usilovali jsme o to, aby žáci 2. stupně získali znalosti, dovednosti a postoje 
podporující zdravý životní styl a aby poznané nástroje dokázali uplatnit ve svém chování 
nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Částku 18.700,- Kč poskytl Městský 
úřad Kolín prostřednictvím Komise školské a mládeže. 
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� V květnu vyvrcholil biologický projekt se zaměřením na ekologicko – historické  
aspekty působení člověka na krajinu „Rumunskem křížem krážem“. I na tento projekt získala 
škola finanční příspěvek z cizích zdrojů. Částku ve výši 25.000,- Kč poskytl Městský úřad 
Kolín prostřednictvím Komise školské a mládeže. 
 

�  Ve školním roce zahájil činnost čtenářský kroužek „Knihoholky“. Úkolem kroužku  
bylo seznámení spolužáků s knížkami ze školní knihovny. Projekt měl čtyři části se 
zaměřením na různé věkové kategorie a přiměřenou literaturu. Pro nejmenší se hledaly 
příběhy z večerníčků v knížkách, starší děti se zaměřili na koně v literatuře. Bez rozdílu věku 
se četly pohádkové knížky. Tato aktivita podpořila Noc s Andersenem a vyústila večerním 
čtením v projektu „S knížkou do spacáku“. U nejstarších žáků se nejvíce objevovaly knihy 
s tematikou fantazy a encyklopedické knihy. Celý projekt nazvaný „Kniha je náš kamarád“ 
byl realizován v rámci projektu „Boj proti kriminalitě“ a podpořen částkou 30.000,- Kč 
z Městského úřadu Kolín.  

  
 

1144..  ÚÚDDAAJJEE    OO    SSPPOOLL UUPPRRÁÁCCII     SS    OODDBBOORROOVVÝÝMM II   
  

      OORRGGAANNII ZZAACCEEMM II ,,  OORRGGAANNII ZZAACCEEMM II     ZZAAMMĚĚSSTTNNAAVVAATTEELLŮŮ  
  

                              AA    DDAALL ŠŠÍÍ MM II     PPAARRTTNNEERRYY    PPŘŘII     PPLL NNĚĚNNÍÍ     ÚÚKK OOLLŮŮ    VVEE  
  

                                                                                                                                                                          VVZZDDĚĚLL ÁÁVVÁÁNNÍÍ       
 
Škola nespolupracuje s odborovými organizacemi ani organizacemi zaměstnavatelů. 
 
V rámci spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání lze uvést podíl na  

projektu Agentury N+N s.r.o., který byl zahájen v dubnu roku 2009. Projekt byl vyhlášený 
OP VK Středočeským krajem a nese název 

„Základní a střední školy společně – praktickými zkušenostmi k rozvoji a zvyšování 
kompetencí“. 

V projektu vystupují jako partneři – Obchodní akademie Kolín, Základní škola Kolín II., 
Kmochova 943, Základní škola Plaňany, Střední odborné učiliště a Střední odborná škola 
Hořovice. Předmětem projektu je příprava nadstavbového programu pro DVPP pro další 
profesní vzdělávání. Hlavní aktivity jsou zaměřeny na rozvoj a zvyšování kompetencí 
pedagogů a řídících pracovníků ve školství, při využití nových technik a nástrojů efektivní 
komunikace mezi žadatelem a partnery.   

 
 Školní rok 2008/2009 lze považovat za rok, ve kterém se dařilo naplňovat úkoly 
základní školy. 
 
 
V Kolíně dne 12. října 2009   
 
 
 
 
        Mgr. Hana Holcmanová 
            ředitelka 
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1155..  SSCCHHVVÁÁLL EENNÍÍ     VVÝÝRROOČČNNÍÍ     ZZPPRRÁÁVVYY   
 

 
 
 
 

Školská rada při Základní škole Kolín II., Kmochova 943 
 
 

Na základě § 7, odstavec 2, vyhlášky 15/2005 Sbírky, kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, 
proběhlo dne 26. října 2009 jednání Školské rady při Základní škole Kolín II., Kmochova 
943.  

Přítomní členové školské rady projednali předloženou Výroční zprávu o činnosti 
Základní školy Kolín II., Kmochova 943 za školní rok 2008/2009. Výroční zpráva byla 
schválena bez připomínek.  

 
 
V Kolíně dne 26. 10. 2009 
 
 
 
 
 
              Petr Šotola  

            předseda    
 


