VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOLÍN II., KMOCHOVA 943
ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010

www: http://www.2zskolin.cz
e-mail: info@2zskolin.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
dle zákona číslo 561/2004 Sbírky, §10, odstavec 3, o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 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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1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

 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
telefon: 321 748 111

www.mukolin.cz

e-mail: podatelna@mukolin.cz
 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
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o Školní jídelna

IZO

002 702 525

Kapacita

neuvádí se

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

 Adresa pro dálkový přístup
www: http://www.2zskolin.cz
e-mail: info@2zskolin.cz
sj.kmochova@centrum.cz

 Charakteristika školy:
Příspěvková organizace Základní škola Kolín II., Kmochova 943 je zřízena za účelem
poskytování základního vzdělávání. Její činnost je vymezena zákonem číslo 561/2004
Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Již
několik let se pohybuje počet žáků v rozmezí 285 – 305. Žáci jsou rozděleni do 15 tříd, což
je maximum, které se pohodlně vejde do školní budovy. Demografický vývoj na nejbližší
roky by měl více naplnit jednotlivé třídy.
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. Důraz klademe na účinnou komunikaci
doplněnou vzájemnou tolerancí a respektováním. Vzdělávání je založeno na rovném
přístupu, úctě a zohledňování potřeb jednotlivce.
Škola zřizuje od 6. ročníku specializované třídy s rozšířenou výukou matematiky a
přírodovědných předmětů.
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.
Pro žáky se specifickými poruchami zřizuje škola specializované skupiny, ve kterých
probíhá náprava.
S cílem rozvíjet a podporovat mimoškolní zájmovou činnost žáků jsou zřízeny
zájmové útvary školního klubu a školní družiny. Volný čas mohou žáci 1. stupně trávit ve
školní družině.
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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.
Pro druhé tříleté období má naše školská rada opět šest členů v následujícím složení:
zástupci nezletilých žáků:
Markéta Březinová
Petr Šotola /předseda/ - petr.sotola@rauch.cc
zástupci pedagogických pracovníků školy:
Mgr. Dana Dvořáková /zapisovatelka/
Mgr. Dana Kejklíčková /zapisovatelka/
zástupci zřizovatele:
Vladimíra Nováková /místopředsedkyně/
MUDr. Eva Matějková
Ve školním roce 2009/2010 zasedala školská rada celkem dvakrát. Na svých
jednáních se řídí plánem práce, zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon - §167 a §168, a
vyhláškou číslo 15/2005 Sb. - §7. Ze svých zasedání pořizuje rada zápis, který je vedení
školy k dispozici. Jednotlivá zasedání jsou oboustranně podnětná.

 Školní jídelna
Součástí příspěvkové organizace je i školní jídelna, která vyvařuje obědy pro žáky
školy a pro její zaměstnance. Pomocí čipového systému mají strávníci možnost v některých
dnech volby výběru ze dvou jídel. V tomto školním roce byla stanovena cena od 20,- Kč pro
nejmladší žáky až po 23,- Kč pro nejstarší žáky školy.
V rámci doplňkové činnosti vaří jídelna obědy i pro cizí strávníky za cenu 48,- Kč.
Umožňuje tak vyšší využití kapacity školní kuchyně.
Počet zapsaných stravovaných
k 31. 10. 2008
žáků z 1. stupně
93
žáků z 2. stupně
162
studentů z VOŠ
15
pracovníků škol a školských zařízení
31
ostatní /cizí strávníci/
85
celkem
386
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k 31. 10. 2009
105
164
18
37
179
466

 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 následujících oblastech.
 Pronájem učeben a tělocvičny
Jde o pronájem učeben na volby, pronájem učebny za účelem konání školení, pronájem
tělocvičny na jednorázové aktivity nebo pravidelné sportovní tréninky ve školním roce.
Již několik let pravidelně cvičí v naší tělocvičně občanské sdružení Škola TaekwonDo ITF SILLA, které vede evropská šampiónka. V jejich řadách jsou i žáci naší školy.
Jednu hodinu týdně tráví v tělocvičně i děti ze sousední Mateřské školy Kolín II.,
Kmochova 335. Děti se tak seznamují s prostředím základní školy a zároveň mají zajištěné
pohybové aktivity i v zimním období.
Velmi pozitivně lze hodnotit smlouvu o pronájmu s občanským sdružením Lexem a
obecně prospěšnou společností Nebelvír, které u nás realizovaly celoroční kurz českého
jazyka pro cizince, žáky základních škol. Občanské sdružení Lexem poskytovalo i
poradenství v oblasti vzdělávacího systému ČR pro zákonné zástupce frekventantů.
 Pořádání odborných kurzů
Zaměstnanec naší školy provádí počítačová školení v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. V tomto školním roce jsme proškolili celkem 20 frekventantů v 5
různě zaměřených kurzech.
Jeden počítačový kurz zajišťovalo v naší učebně i Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Nymburk.


Vaření pro cizí strávníky

Získané finanční prostředky pokrývají vzniklé náklady a zároveň umožňují škole nákup
prostředků pro činnosti hlavní. Doplňková činnost je činností ziskovou.

Pozorování nocoviště zimujících havranů a kavek
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2.

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání probíhají ve škole obory dva –
dobíhající obor vzdělání 79-01-C/001 Základní škola a od září 2007 nově nastupující obor
vzdělání 79-01-C/01 Základní škola.
Ve školním roce 2009/2010 se na škole vyučovalo podle dvou vzdělávacích
programů.
 1. stupeň: 1. - 2. – 3. 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: 4. - 5. ročník
Základní škola, č.j. 16 847/96-2
Ke 30. 9. 2009 navštěvovalo 1. stupeň základní školy celkem 142 žáků. Ke 30. 6.
2010 se jejich počet změnil na 143. Během školního roku je pohyb žáků způsoben hlavně
změnou bydliště, která je spojena se zaměstnáním rodičů. Na 1. stupni plní povinnou školní
docházku v zahraničí jeden žák, který během června 2010 úspěšně vykonal komisionální
zkoušku 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
3. 9. 2009 – 4. 2. 2010 (čtvrtek od 10.30 hodin do 11.15 hodin)
3. třída
3. 9. 2009 – 4. 2. 2010 (čtvrtek od 11.15 hodin do 12.00 hodin)
V rámci zajištění bezpečnosti doprovázela každou skupinu žáků spolu s třídní učitelkou ještě
vychovatelka školní družiny. Kurzy ukončilo 28 žáků ze třetího ročníku a 26 žáků ze
druhého ročníku. Všichni základy plavání zvládli.


Nepovinné předměty:

V tomto školním roce nebyla realizována výuka v rámci nepovinných předmětů.

 2. stupeň: 6. – 7. – 8. ročník

třídy: 6.A, 7.A, 8.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: 9. ročník

třída: 9.A

Základní škola, č.j. 16 847/96-2
Ke 30. 9. 2009 navštěvovalo 2. stupeň základní školy ve třídách bez rozšířené výuky
celkem 69 žáků. Ke 30. 6. 2010 se jejich počet změnil na 74. I zde jsou změny vázány na
zaměstnání zákonných zástupců žáků. V sedmém ročníku plní jeden žák povinnou školní
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docházku v zahraničí. I tento vykonal úspěšně v době hlavních školních prázdnin předepsané
zkoušky.


Volitelné předměty:

Disponibilní hodiny:

7.A

Cvičení z českého jazyka /1 hodina/
Ruční práce /1 hodina/

8.A

Druhý cizí jazyk - francouzský jazyk /2 hodiny/
Sportovní hry /1 hodina/
Ruční práce /1 hodina/

9.A

Cvičení z matematiky /1 hodina/
Domácnost /1 hodina/

1 hodina Zeměpis

 2. stupeň: 6. – 7. – 8. ročník
třída: 6.B, 7.B, 8.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: 9. ročník
třídy: 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. 2009 navštěvovalo 2. stupeň základní školy ve třídách s rozšířenou výukou
celkem 84 žáků. Ke 30. 6. 2010 se jejich počet nezměnil.


Volitelné předměty:

Disponibilní hodiny:

7.B

Druhý cizí jazyk - ruský nebo francouzský jazyk /2 hodiny/

8.B

Druhý cizí jazyk - francouzský jazyk /2 hodiny/
Sportovní hry /1 hodina/
Ruční práce /1 hodina/

9.B

-



1 hodina Český jazyk

Nepovinné předměty:

V tomto školním roce nebyla realizována výuka v rámci nepovinných předmětů.
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Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve škole

V rámci realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve škole jsou žáci
soustavně seznamováni s problematikou životního prostředí. Se žáky hovoříme o udržitelném
rozvoji a vztazích člověka k přírodě, o významu pozitivních mezilidských vztazích a
toleranci. Během celého školního roku spolupracujeme s firmami, které se zabývají
separovaným odpadem – Ecobat s.r.o. (zpětný odběr použitých baterií), Asekol s.r.o. (zpětný
odběr elektrozařízení), AVE s.r.o. (zpětný odběr plastů), Červenka Oil (odběr použitého
rostlinného oleje), Wega recycling s.r.o. (odběr papíru a PET víček).
Pod vedením o.s. Ekodomov Kutná Hora jsme celý rok realizovali projekt „Odpad
z nebe nespad“, jehož cílem bylo zvýšit informovanost žáků ZŠ o ekologicky odpovědném
nakládání s odpady a podpora separace odpadů ve školách. Žáci prakticky realizovali kroky
ke snížení množství netříděných odpadů. Získali nové postoje a návyky, které mohou
přenášet do svých rodin.
V září jsme realizovali biologicko ekologický projekt, kde v praxi kooperovali žáci
prvního a druhého stupně základní školy „K pramenům Vltavy“. Žáci museli spolupracovat a
řešit odborné úkoly, ale i mezilidské vztahy během pobytu v přírodě. Žáci rozkrývali
problematiku národního parku, byli konfrontování s kalamitou lýkožroutem smrkovým
v kombinaci s následky po hurikánu Kyril. Z pobytu vznikla výstava na chodbě školy.
Ve spolupráci s Občanským sdružením Ornita proběhla ve škole aktivní přednáška
s ukázkami inteligence krkavcovitých (krkavec, vrána, sojka, kavka) ptáků. Žáci se přihlásili
do všech kategorií soutěže „Kavka ve městě“ a v zimním čase navštívili nocoviště havranů
pod odborným vedením o.s. Ornita.
Ve spolupráci se Švýcarským velvyslanectvím v České republice proběhla ve škole
putovní výstava „Švýcarskem po stopách změn klimatu“, která prezentuje švýcarské řešení
problémů plynoucích z klimatických změn. Součástí vernisáže byl doprovodný program, ve
kterém naši žáci prezentovali výsledky své práce na projektu „Životní prostředí v srdci
Evropy aneb ekologie v podmínkách základní školy.“
Jarní biologicko ekologický projekt pořádaný ke Dni ptactva nesl název „Valašškou
krajinou“. Žáci pozorovali dvě fytogeografické oblasti (lesy, pastviny) a hledali rozdíly
v jejich druhovém složení. Navštívili ptačí území Beskydy a Horní Vsacko, která jsou
hnízdištěm ohrožených ptáků. Celá akce byla postavena na spolupráci žáků druhého stupně a
používání techniky při práci v terénu.
Tradičně proběhl v dubnu Den Země, do kterého se zapojila celá škola i se školní
družinou. Žáci prvního stupně se zapojili do celostátní výchovně vzdělávací soutěže
vyhlášené společností Dalkia Česká republika „Dárek pro Zemi“. Všichni společně se
zapojili do úklidu v okolí školy. Žáci devátých ročníků navrhovali vlastní pojetí moderní a
polyfunkční školní zahrady. Při výtvarné výchově žáci ztvárnili korálové útesy. Žáci
navštívili výstavu v Národním muzeu v Praze „Příběh planety Země“.
V květnu jsme realizovali exkurzi za krásami Rumunska, ve které jsme spojili
botaniku a zoologii s historií a současností méně známé země.
Během celého roku jsou žáci vedeni k aktivní péči o květinovou výzdobu, dbáme na
upravené okolí školy. Žáci se učí prakticky kompostovat spadané listí, nebo jak krmit ptáky a
jiné živočichy v zimě. Připravují se na tematické olympiády a navštěvují přírodovědný
kroužek.
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3.

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

 Pracovníci

k 30. 6. 2009
fyzické osoby
(RD)

k 30. 6. 2010
fyzické osoby
(RD)

33(+3)

34(+3)

celkem


z toho mužů :
žen :

4
29(+3)

4
30(+3)



pedagogičtí:
správní:
školní jídelna:

23(+2)
5(+1)
5

24(+3)
5
5




z toho ženy na mateřské /rodičovské/ dovolené
z toho dlouhodobě nemocní

 Kvalifikace


32,078

22,628
4,7
4,75
3
0

k 30. 6. 2010

kvalifikace nepedagogických pracovníků
VŠ
SO
základní



k 30. 6. 2010
přepočtené osoby
(bez RD a bez nemoci)

hospodářka+účetní
vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka ŠJ, kuchařka ŠJ, 3 uklízečky
školník, 2 zaučené kuchařky

kvalifikace pedagogických pracovníků
kvalifikovaní
pedagogové
I.stupeň
II.stupeň
ŠD

bez odborné kvalifikace

8 (VŠ)
9 (VŠ)
3 (pedag.škola)
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0
4
0



Počet učitelů s danou odbornou kvalifikací
k 30. 6. 2009

odborná kvalifikace
pro výuku předmětu

počet učitelů

český jazyk
anglický jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
francouzský jazyk
matematika
fyzika
chemie
přírodopis
zeměpis
dějepis
tělesná výchova
výtvarná výchova
občanská výchova/výchova k občanství
pracovní činnosti
rodinná výchova
hudební výchova

 Praxe


k 30. 6. 2009

3
1
0
1
0
4
1
1
2
0
2
0
1
2
2
0
0

k 30. 6. 2010

4
1
2
9
4

do 4 let ( 1-3 platový stupeň)
do 9 let ( 4-5 platový stupeň)
do 19 let ( 6-8 platový stupeň)
do 32 let (9-11 platový stupeň)
nad 32 let (12 pl.st) (z toho 2 důchodce)

1
1
1

do 19 let ( 6-8 platový stupeň)
do 32 let (9-11 platový stupeň)
nad 32 let (12 platový stupeň)

1
1
1

do 4 let ( 1-3 platový stupeň)
do 9 let ( 4-5 platový stupeň)
do 19 let ( 6-8 platový stupeň)
do 32 let (9-11 platový stupeň)
nad 32 let (12 platový stupeň)

0
0
1
3
6

vychovatelky ŠD

více než 10 - 20
více než 20 - 30
více než 30 let


3
1
0
1
0
4
1
1
2
0
2
0
1
2
2
0
0

učitelé

0-5
více než 5 - 10
více než 10 - 20
více než 20 - 30
více než 30 let


k 30. 6. 2010

nepedagogičtí pracovníci

0–5
více než 5 - 10
více než 10 - 20
více než 20 - 30
více než 30 let

0
0
2
3
5
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4
2
2
10
3

 Odborná kvalifikace


Na 1. stupni je vyučováno 170 (= 100 %) hodin za týden.
V tomto školním roce vyučovali na 1. stupni učitelé s odbornou kvalifikací pro 2.
stupeň základní školy celkem 2 (= 1,17 %) hodiny. Dalších celkem 14 (= 8,23 %)
hodin vyučovali učitelé bez vysokoškolského vzdělání.



Na 2. stupni je vyučováno 252,5 (= 100 %) hodin za týden.
Celkem 40 (= 15,84 %) hodin vyučují učitelé bez odborné kvalifikace pro daný
předmět nebo učitelé s odbornou kvalifikací pro 1. stupeň základní školy. Dalších
58 (= 22,97 %) hodin vyučují učitelé bez vysokoškolského vzdělání.

Dlouhodobě sledované procento odborné kvalifikace:
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 %
30.6.2010
90,60 %
61,19 %
I v tomto školním roce došlo ke změnám v
pedagogickém sboru. Studentku francouzského jazyka
vystřídala nová studentka. Dále byla přijata studentka,
která se připravuje na pedagogické fakultě v oboru
český jazyk a dějepis. Dva studenti pokračují ve svém
studiu v oboru zeměpis, německý jazyk a tělesná
výchova. Vzhledem k tomu, že tři učitelky jsou na
rodičovské dovolené, řešíme i nadále některou
odbornou kvalifikaci zaměstnáním důchodců.

Využití odpadového materiálu ve výtvarné výchově
- soutěž AVE Kolín -
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4.

ÚDAJE O PŘIJETÍ DO ŠKOLY

 Zápis do l. ročníku
Zápis dětí do l. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2010/2011 byl proveden
ve dnech 21. a 22. ledna 2010 za účasti všech vyučujících prvního stupně. K 28. 2. 2010 bylo
zapsáno celkem 34 dětí a byly přijaty 4 žádosti o odklad povinné školní docházky.
V průběhu roku podalo žádost o odklad ještě dalších pět zákonných zástupců, dva
budoucí žáky převedli zákonní zástupci na jinou základní školu a nově byla přihlášena ještě
jedna dívenka. Bylo vyhověno 9 žádostem o odklad a do jedné první třídy nastoupilo k 1.
září 2010 celkem 28 dětí (11 chlapců, 17 dívek).

 Zápis dětí do školní družiny
Ve školním roce 2009/2010 byla otevřena 3 oddělení školní družiny, ve kterých bylo
zapsáno celkem 81 dětí pravidelně docházejících. Tím byla naplněna kapacita zařízení na 90
procent.
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 bezpečnost žáků a
pobyt v klidném prostředí před zahájením školního vyučování. Posiluje vazby různých
věkových skupin.
V čase od 11.40 do 16.30 hodin pracují jednotlivá oddělení dle svých plánů na
pravidelné výchovné, vzdělávací, rekreační a zájmové činnosti v samostatné budově školní
družiny. Dále mají děti možnost přípravy na školní vyučování. Žáci školní družiny
navštěvovali v letošním školním roce i keramický a sportovní kroužek.

 Zápis dětí do školního klubu
Ve školním roce 2009/2010 bylo otevřeno celkem 14 zájmových útvarů školního
klubu, ve kterých bylo na podzim zapsáno celkem 77 různých žáků. Někteří žáci navštěvují
více kroužků. Během školního roku se počet žáků mění.
o Žáci navštěvovali následující zájmové útvary:
Sportovní kroužky - florbal (celkem 3 skupiny), sportovní hry
Dramatický kroužek
Hra na flétnu
Výtvarné kroužky - práce s keramickou hlínou (celkem 2 skupiny),
pedig
Přírodovědný kroužek
Cvičení z matematiky
Latina pro přírodovědce
Zdravotní kroužek
Studovna - práce s informacemi
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O děti ve školním klubu se staralo celkem 10 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.
V rámci příležitostné zájmové činnosti školního klubu docházejí žáci ve středu
odpoledne do počítačové pracovny jako do studovny, kde si mohou připravovat různé úkoly.

 Skupiny pro nápravu vývojových poruch učení
Ve školním roce 2009/2010 pracovalo pravidelně celkem 8 učitelek s 18
integrovanými žáky. Sedmnáct žáků má diagnostikovány vývojové poruchy učení, zejména
poruchy dyslexie, dysortografie a dysgrafie, dále poruchu GM (grafomotorika) a ADHD
(syndrom defektu pozornosti s hyperaktivitou). Jedna žákyně má integraci na nedoslýchavost
a vadu zraku. Všichni tito žáci mají povolené vzdělávání podle individuálního vzdělávacího
plánu.
Pro specifické činnosti při reedukaci jednotlivých klientů poskytla škola základní
školní potřeby ve formě speciálně tvarovaných trojhranných tužek, dále dostali žáci cvičební
a pracovní sešity pro usnadnění nápravy poruchy a individuální učebnice. Pomůcky se
poskytují ve výši 100,- Kč na žáka, dle vyhlášky č. 48/2005, § 6, odstavec 1.
Ve škole se vzdělává ještě dalších 17 žáků, kteří mají diagnostikovanou vývojovou
poruchu učení v mírnějším rozsahu a integrovaní nejsou.
skupina
třída
počet žáků
------------------------------------------------------------------1.
2. třída
1
2.
3. třída
3
3.
4.A + 4.B
2
4.
5.třída
1
5.
4.B + 5.třída
2
6.
6.A + 6.B
2
7.
6.A
3
8.
7.A + 7.B
4
Odborně vyškolené paní učitelky věnovaly více než 190 hodin individuální
integrované péče jednotlivým klientům.

Ekologicko-vlastivědný projekt
„K pramenům Vltavy“
vyrábíme budoucí výzdobu školy
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 Přijímání žáků do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a
přírodovědných předmětů pro školní rok 2010/2011
Řada talentovaných žáků se účastní během školního roku soutěží, které umožňují
posoudit nadání a předpoklady pro zařazení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a
přírodovědných předmětů. Úspěšné řešitele soutěží – PLUS - soutěž žáků pátých ročníků,
Klokan - mezinárodní matematická soutěž, okresní kolo matematické olympiády kategorie
Z5, rádi zařazujeme do specializované třídy.
Žáci, kteří se soutěží neúčastní nebo se neumístí na předních místech, zveme
k vykonání 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. 2010:
Přijato celkem:
z toho chlapců:
12
dívek:
8

31
20

Z přijatých žáků je vytvořena ve školním roce 2010/2011 jedna šestá třída s
rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

 Přijímací řízení žáků 5. ročníku ke studiu na 8 letém gymnáziu od
školního roku 2010/2011
Počet žáků v 5. ročníku školního roku 2009/2010
Gymnázium Kolín

celkem: 24
přijati 2 žáci

Den otevřených dveří – beseda „Sedmero krkavců“
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 Přijímací řízení absolventů školy přihlášených ke studiu na středních
školách a do učebních oborů od školního roku 2010/2011
o Absolventi ZŠ

9.A
26 žáků
9 chlapců
17 dívek
9.B
20 žáků
13 chlapců
7 dívek
8.A
1 žák
1 chlapec
0 dívek
________________________________________________________________
celkem:
47 žáků
23 chlapců
24 dívek

o Umístění žáků podle školy:
Přijato celkem :
9.A
9.B
8.A
________________________________________________________________________
Gymnázium Kolín
6
1
5
Obchodní akademie Kolín
5
2
3
Gymnázium Kutná Hora
3
0
3
Střední zdravotnická škola Kolín
3
1
2
SPŠ strojírenská Kolín
3
3
0
Střední průmyslová škola Kutná Hora
3
1
2
SPŠ stavební Pardubice
3
0
3
SOŠ informatiky a spojů Kolín
2
2
0
SOŠ stavební a SOU Kolín
2
2
0
SOŠ SOU řemesel Kutná Hora
2
2
0
Hotelová škola Poděbrady
2
2
0
SOU Čáslav
2
2
0
SŠ obchodní Kolín IV, Havlíčkova 42
1
1
0
Střední odborná škola Poděbrady
1
1
0
Gymnázium Pardubice
1
1
0
SOU Neratovice
1
1
0
Střední průmyslová škola Čáslav
1
1
0
Střední zdravotnická škola Pardubice
1
1
0
SOU STRAVON Nymburk
1
1
0
SŠ veřejnoprávní TRIVIS Praha
1
0
1
SOŠ veterinární Hradec Králové
1
0
1
SOŠ a SOU Nymburk
1
0
0
1
SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha
1
1
0
_______________________________________________________________________
celkem
47
26
20
1
o Umístění žáků
9.A
9.B
8.A
celkem
(chlapci, děvčata)
(chlapci, děvčata)
___________________________________________________________________________
SŠ odborné
gymnázia
SOU 3 leté učební obory
obchodní akademie

47,0 %
21,2 %
21,2 %
10,6 %

13
2
9
2

(4,9)
(2,0)
(3,6)
(0,2)
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9
8
0
3

(8,1)
(4,4)
(0,0)
(1,2)

0
0
1
0

5.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Na konci školního roku 2009/2010 měla škola v l5 třídách celkem 301 žáků, (158
chlapců a 143 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
2009/2010 (stav k 30. 6. 2010):
Ročník:

Počet
Celkem
Z toho
Z toho
tříd:
žáků:
chlapců:
dívek:
______________________________________________________
l.
2
33
11
22
2.
1
27
15
12
3.
1
29
15
14
4.
2
30
19
11
5.
1
24
16
8
______________________________________________________
1.-5.ročník: 7
143
76
67

6.
2
40
23
17
7.
2
42
27
15
8.
2
30
10
20
9.
2
46
22
24
______________________________________________________
6.-9.ročník: 8
158
82
76
1.-9.ročník:

15

301

158

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

143_____

Průměrný počet žáků na třídu :
30.6. l996
30.6. l997
30.6.1998
30.6.1999
30.6.2000
30.6.2001
30.6.2002
30.6.2003
30.6.2004
30.6.2005
30.6.2006
30.6.2007
27.6.2008
30.6.2009
30.6.2010
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22,05
23,625
22,125
23,000
22,929
21,571
20,714
20,214
20,714
19,867
21,615
20,571
20,642
20,267
20,066



Přehled prospěchu, chování a docházky za školní rok 2008/2009
k 31. 8. 2010 – po vykonání opravných zkoušek
 PROSPĚCH

CHOVÁNÍ

Tř.

Počet Prům. V P
N Neklas.
DTU DŘ
2. 3. PTU PŘ
žáků třídy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.A
15
1,158 13 2
- - 8
1.B
18
1,104 16 2
- 3
- - 12
2.tř. 27
1,194 22 5 (+1 žák v zahraničí) 1
1
- - 17
3.tř. 29
1,435 18 10
1 5
1
- 6
4.A
15
1,237 13 2
- - 6
1
4.B
15
1,489 9 6
- - 5
2
5.tř. 24
1,296 20 4
- - - 24
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

19
21
16
26
13
17
26
20

1,907
1,267
2,250
1,445
2,094
1,533
2,205
1,616

celkem 301 žáků
klasifikovaných

3
17
0
18
1
6
4
10

16 - 4 - 16 (+1 žák v zahraničí)
8 - 11 1 11 - 22 - 10 - -

z toho

2
3
1
1
2
-

1
3
1
-

4
3
3
-

3
-

10
10
5
8
4
5
7
2

2
5
15
7
4
6
9

prospělo s vyznamenáním -170 ( 56,48 % )
prospělo
-128 ( 42,52 % )
neprospělo
- 3 ( 1,00 % )

hodnocení chování

uspokojivé
neuspokojivé

- 10 ( 3,32 % )
- 3 ( 0,99 % )

opatření k posílení
kázně

pochvala ředitele školy
pochvala třídního učitele
důtka ředitele školy
důtka třídního učitele

- 75 ( 24,91 % )
-105 ( 34,88 % )
- 7 ( 2,32 % )
- 18 ( 5,98 % )

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

- 18 -

V průběhu školního roku se průběžně používají opatření k posílení kázně. Žáci jsou
motivováni pochvalou třídního učitele a výrazné úspěchy studijní i sportovní pochvalou
ředitele školy. V červnu letošního školního roku proběhly Kolínské sportovní dny základních
škol 2010 a všichni úspěšní účastníci byli ohodnoceni pochvalami, neboť závodili s vysokým
nasazením.
Někteří žáci naopak ukončili školní rok se sníženou známkou z chování. Opakovaně
dochází k nevhodnému chování a vystupování mezi spolužáky a dokonce se objevují i
nevhodné projevy vzhledem k vyučujícím. Někteří žáci se stále nedokáží srovnat s
každodenními povinnostmi vyplývajícími ze školní docházky. Netolerujeme hrubé a sprosté
chování a okamžitě řešíme ubližování mezi spolužáky.
 ABSENCE ŽÁKŮ
Celkem
Z toho:
Třída:
zameškáno
omluvené
neomluvené
hodin
hodiny
hodiny
Průměr na žáka:
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.A
642
642
0
42,80
1.B
703
703
0
39,05
2.tř.
1044
1044
0
38,66
3.A
1829
1829
0
63,06
4.A
594
594
0
39,60
4.B
482
482
0
32,13
5.tř.
1339
1339
0
55,79
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
celkem

1033
1972
1192
1419
1146
951
3567
1380
19 293

1033
1972
1191
1419
1138
951
3567
1380

0
0
1 (0,063)
0
8 (0,615)
0
0
0

54,36
93,90
74,43
54,57
87,53
55,94
137,19
69,00
64,096

Z tabulky je zřejmé, že v průměru každý žák 2. stupně naší školy zameškal více než
dva týdny školní výuky. Nejvyššího počtu dosáhli žáci 9.A, kteří si v průměru zkrátili školní
docházku o jeden měsíc. Pro žáky z 1. stupně by to byly tři týdny nepřítomnosti. Ve srovnání
s předchozím školním rokem se celková nepřítomnost v tomto školním roce snížila,
tentokráte o 549 hodin. Neomluvená nepřítomnost se naopak mírně zvýšila.
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Opravné zkoušky

Ve dnech 30. a 31. 8. 2010 proběhly opravné zkoušky žáků osmého ročníku
z matematiky, anglického jazyka a chemie.
Komisionální opravnou zkoušku konaly 2 žákyně druhého stupně, které byly na konci
druhého pololetí klasifikovány z některých z uvedených předmětů známkou nedostatečný.
Zkoušku zvládla úspěšně pouze jedna žákyně. Druhá bude opakovat osmý ročník.
Jeden žák z osmého ročníku se k opravné zkoušce nedostavil. Vzhledem k průběhu
jeho školní docházky tak ukončil své základní vzdělávání.
V období hlavních prázdnin využili žáci možnost konzultací s vyučujícími
uvedených předmětů.

Žáci druhé třídy
v Borkách při
nácviku korfbalu

Žákyně čtvrté třídy při
vlastivědné exkurzi
do muzea v Pardubicích
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6.

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ
PATOLOGICKÝCH JEVŮ



Minimální preventivní program

Ve školním roce 2009/2010 vykonával funkci školního metodika prevence pan učitel
s aprobací biologie – chemie. Při své činnosti úzce spolupracoval se zástupkyní ředitelky,
výchovnou poradkyní a se zákonnými zástupci žáků.
Ve snaze eliminovat patologické jevy nabízíme žákům jako alternativu řadu
zájmových útvarů pro vyplnění volného času. Prevenci pravidelně komponujeme i do
výchovně vzdělávacích výjezdů, exkurzí a výcviků, objevuje se i při realizaci celoškolních
projektů. Variabilita předkládaných činností je zřejmá z přehledu aktivit a z prezentace školy
na veřejnosti.
Tradičně vedeme žáky v duchu hesla „Děti dětem“. Starší ročníky připravují akce pro
své mladší spolužáky - Evropský den jazyků, Mikuláš, Vánoční koncerty, vystoupení
Dramatického kroužku, školní časopis Dvojka, ekologické projekty. Jednotlivé aktivity
mnohdy vznikají za vzájemné spolupráce a podpory. Žáci 1. stupně navštěvují děti v
mateřských školách nebo předškoláci docházejí k nám do školy. V konkrétních podmínkách
tak probíhá skupinová výuka sociálního chování propojená s výukou ke zdravému životnímu
stylu.
V průběhu školního roku probíhá monitoring problémových situací a případný
zjištěný patologický jev je vyhodnocován. U vchodu do školy je umístěna schránka důvěry,
která je pravidelně kontrolována. Schránku žáci využívají jen minimálně.
Všichni pracovníci školy přispívají svým vystupováním ke zlepšení sociálních vztahů
mezi žáky, usilujeme o bez stresovou atmosféru založenou na vzájemné důvěře a toleranci.
I v tomto školním roce jsme spolupracovali při řešení některých přestupků našich
žáků s Odborem sociální péče MěÚ Kolín a Policii České republiky. Řešili jsem
neomluvenou absenci žáků ve škole. Většina
zákonných zástupců se školou spolupracuje. U
některých rodičů narážíme na nepochopení a
nejednotný postup. Při řešení problémových situací
je nám nápomocna i Školská rada.
V letošním školním roce jsme v rámci
intenzivnější péče o problémové žáky devátého
ročníku zařadili kontakt s odborníky Střediska
výchovné péče v Kolíně. Jako úvodní téma jsme
zvolili komunikaci, vztahy a agresivitu. Pod
odborným vedením si žáci měli uvědomit podstatu
sociálních rolí, vzájemného respektování a plnění
svých povinností ve vztahu k okolí. Většina žáků
pochopila smysl a účel této návštěvy a věříme, že
v případě potřeby najdou cestu do této instituce.
Aktivity v oblasti prevence sociálně
patologických jevů probíhají denně a dlouhodobě.

Muzeum Keltů v Dobšicích a 6.B na exkurzi
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7.

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Dalším vzděláváním si pedagogičtí pracovníci obnovují, upevňují a doplňují
kvalifikaci. Dále si mohou zvyšovat kvalifikaci tím, že získají nebo si rozšiřují již získanou
kvalifikaci. Při realizaci se přihlíží k zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a
rozpočtu školy.

 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů


Ve školním roce 2009/2010 byli mezi pedagogickými pracovníky čtyři pracovníci
bez odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost. Tři z nich studovali
požadovanou kvalifikaci na pedagogické fakultě.

 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů


Studium pro výchovné poradce
Výchovná poradkyně prošla úspěšně studiem „Rozšíření kompetencí výchovného
poradce bez speciálně pedagogického vzdělání v oblasti péče o žáky se zdravotním
postižením“.



Studium k výkonu specializovaných činností
Koordinátor v oblasti environmentální výchovy zahájil v červnu 2010 akreditované
specializované studium „Kurz pro školní koordinátory EVVO“.

 Studium k prohlubování odborné kvalifikace


Průběžné vzdělávání
-

Pomoci posílit psychickou odolnost pedagogů a jejich schopnost správně zvládat
stres bylo cílem semináře „Rozvoj dovedností, jak jednat s lidmi a zvládání
náročných situací / Prevence stresu a syndromu vyhoření“, kterým prošli všichni
pedagogičtí pracovníci. Program nabízel několik zajímavých technik zvládání
stresových situací.

-

Pedagogičtí pracovníci absolvovali dále seminář pořádaný občanským sdružením
„Společně k bezpečí“ z Kladna na téma „Právní vědomí pedagogů při kontaktu
s problémovými žáky a jejich rodiči“. Cílem programu bylo seznámení
pedagogických pracovníků s platnými normami, které se vztahují na děti a mládež
a s jejich aplikací přímo ve školní praxi.

-

Pro zlepšení znalostí a hlavně dovedností v oblasti první pomoci byli pedagogičtí
pracovníci, ale také někteří nepedagogičtí pracovníci naší školy, proškoleni na
semináři „Problematika dětských úrazů a možnosti jejich prevence, první
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předlékařská pomoc pro pracovníky škol a školských zařízení“. Tento vzdělávací
program pomohl upevnit dosavadní vědomosti pracovníků, ale také i vyvrátil
některé obecné „bludy“ o chování v krizových situacích spojených s úrazy.
-

Základní škola poskytuje i vzdělávání pro žáky cizince, kteří nejsou ze zemí EU.
Aby se tito žáci, mohli úspěšně zapojit do vzdělávaní, potřebují kurz českého
jazyka. Seminář na téma „Jazyková integrace cizinců“ přinesl náměty pro
vyučující žáků cizinců. Pořadatelem bylo občanské sdružení Lexem. Další kurz
s touto tematikou absolvovala vyučující českého jazyka. Odborný kurz zaměřený
na problematiku vzdělávání cizinců s navazujícími tematickými workshopy.
Program zaštítilo Sdružení pro příležitosti mladých migrantů META v rámci
podpořeného projektu programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace
cizinců na území ČR pro rok 2009.

-

Dvě vyučující, zajišťující lyžařský výcvikový kurz, prošly školícím kurzem pro
instruktory školního lyžování a doškolovacím kurzem k prolongaci osvědčení
instruktora školního lyžování organizovanými Vzdělávacím zařízením
Středočeského kraje. Oba kurzy se konaly ve Ski areálu Pec pod Sněžkou.

-

Vyučující tělesné výchovy na prvním stupni a vedoucí sportovního kroužku se již
tradičně účastnila víkendového školení v oblasti Člověk a zdraví, který pořádá
AŠSK ČR a FTVS UK. Seminář „Škola hrou 2009“ se zaměřuje zejména na
školní tělesnou výchovu a mimoškolní pohybové aktivity, letos speciálně na
netradiční sportovní hry, orientační běh, body percusion, využití balančních
pomůcek v hodinách TV, či florbal.

-

Pro učitele anglického jazyka byl určen seminář „Globální témata ve výuce
anglického jazyka“. Zaměřen byl na cíle a metody globálního rozvojového
vzdělávání (které se obsahově překrývá s průřezovým tématem Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech), ale i na přehled o současných
globálních problémech.

 Samostudium


Všichni pedagogičtí pracovníci si vypracovali osobní plán DVPP, který obsahuje i
samostudium, které je zaměřeno hlavně na osobnostní růst.
 práce s časopisy, odbornou i cizojazyčnou literaturou, internetem
 příprava, realizace a evaluace projektů
 specifika práce s nadanými nebo postiženými žáky
 specifika práce s žáky cizinci
 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
 práce na propagačních materiálech.
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8.

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI
ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

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


V říjnu proběhlo okrskové kolo závodů v přespolním běhu. Do okresního
kola postoupili za naší školu chlapci z 6. a 7. tříd a dívky z tříd 8. a 9.



V říjnu připravila společnost AVE Kolín literární a výtvarnou soutěž. Za
výtvarnou práci „Láska je láska“ obdržely žákyně 8. třídy speciální cenu
za využití odpadu.



Okresní přebor žáků ve stolním tenise - chlapci naší školy se umístili
na 1. místě a vybojovali tak postup na kraj.



V prosinci proběhla další sportovní akce, tentokrát v košíkové, žákyně 8. a
9. tříd skončily na 2. místě.



Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Pardubice pořádala soutěž „PC_ák® 2009“. Žák 9. třídy získal 1. místo
za svůj grafický návrh.



V prosincové výtvarné soutěže pro ZŠ, Spec.ZŠ a DD se školou jsme díky
dvěma žákům 7. třídy získali 2. a 3. místo za práce na téma „Nástrahy a
nebezpečí NETu“.



Okresní kolo dějepisné olympiády (14. + 19.-20. místo)



Okresní kolo matematické olympiády Z5 (1. místo)



Okresní kolo matematické olympiády Z9 (3. místo+postup do
krajského kola, 10. + 11.-13. a 19. místo)



Okresní kolo ve Vybíjené (Preventan cup), naši žáci skončili na 1., 3. a
4. místě (postup do krajského kola)



Okresní kolo chemické olympiády (5. + 7.-11. místo)



V Nestlé Basket Cupu, který se konal již po čtvrté, získali chlapci 1. a
dívky 2. místo + postup do krajského kola, kde se hoši umístili na
velmi pěkném 2. místě



Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda
6. ročníky (6., 14., 18. místo), 7. ročníky (6., 10.-14., 15. a 19. místo)



Okresní kolo zeměpisné olympiády kategorie B (9. a 10. místo), kategorie
C (3. + 12. místo)



Okresní kolo olympiády z českého jazyka kategorie I. (7.-8. + 15. místo)



XVI. ročník matematické soutěže žáků 5. ročníků základních škol
+PLUS+ (4., 7. a 11. místo)



Okresní kolo olympiády z fyziky, kategorie E (3. místo)



Okresní kolo matematické olympiády, kategorie Z 6 (8.-10. + 11. + 16.19. místo) kategorie Z 7 (9.-10. + 11.-19. místo), kategorie Z 8 (10. + 13.17. +19. + 24. místo)
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Dopravní soutěž mladých cyklistů – 6. místo ve II. kategorii oblastního
kola



Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“, kategorie 4 (3. místo)



Celostátní soutěž pro žáky základních škol společností Dalkia a Veolia
„Dárek pro zemi“, soutěž byla určena pro žáky 3.-5. tříd a díky nim naše
škola získala nové pomůcky a hračky.



Oblastní kolo soutěže Hlídky mladých zdravotníků 2010
I. stupeň (1. místo + postup do krajského kola)



Výtvarná soutěž „Malovali u Kolína“ vyhlášená organizátory
Kmochova Kolína, 1.stupeň ZŠ – cena diváků 2x



Výtvarná soutěž pořádaná ČZS na téma „Děti na zahrádce“ – kategorie
kresba B - 8. místo

 Obrovský úspěch pro naši školu znamenaly Kolínské sportovní
dny 2010. Naše škola skončila celkově na 3. místě, když
nasbírala 7 zlatých, 7 stříbrných a 15 bronzových medailí, dále
se žáci hojně umisťovali do 10. místa, pracovali jako tým a
pohár za 3. místo si plně zasloužili. Nejúspěšnější byla naše škola
v basketbalu a florbalu.
I tento školní rok tedy zaznamenala naše škola mnoho úspěchů, ať už ve sportovních
disciplínách, výtvarné výchově či matematice. Postup do krajských kol žáci vybojovali ve
stolním tenise, basketbalu a vybíjené. Tradičně úspěšní jsou naši mladí zdravotníci, v
matematické olympiádě jsme uspěli dvakrát.
Naše škola, ač zaměřena na matematiku a přírodovědné předměty, tak dokazuje, že
její záběr je daleko širší a motivuje své žáky k úspěchům v rozličných aktivitách. Všichni
žáci, kteří soutěžili v krajských kolech, obdrželi pochvalu ředitele školy.
I letošní školní rok jsme navrhli na ocenění Stipendijním nadačním fondem města
Kolína nejlepší žáky prvního a druhého stupně. Tato aktivita je společenskou událostí pro
mnoho rodičů a rodinných přátel.

Kooperace žáků druhého
stupně na Valašsku
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 Aktivity výchovně vzdělávacího charakteru - pro žáky
 Školní výlety, exkurze, kulturní akce, přednášky,...
září

Činnost opět zahajuje Čtenářský klub (1.-9.ročníky)
Ekologicko-vlastivědný projekt „K pramenům Vltavy“ (5. třída+9.B)
„Po stopách minulosti- Libice nad Cidlinou“ (8.AB)
Návštěva Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání (9.AB)
Řepařská drážka „O hloupém Honzovi“ (1.AB)
Návštěva výstavy „Děvčata z pokoje 28“ -Přátelství, naděje a přežití v Terezíně (9.A)
Interaktivní divadelní představení v anglickém jazyce (1. stupeň)
Exkurze Pražský hrad (9.A)
Seznamovací kurz 6.A + 6.B, chata Roxana – Rokytnice nad Jizerou
Filmové představení „Doba ledová 3“ (ŠD)
Návštěva psího útulku (2. třída)
Evropský den jazyků - projekt: „Den jazyků“ (všichni)
Měšťanská domácnost v 19. století, Muzeum Kolín (5.tř.)

říjen

Exkurze ZOO Jihlava + podzemí (7.A+8.AB, 2.třída)
Dopravní výchova na dopravním hřišti (3.-5.ročníky)
Exkurze do čističky odpadních vod v Kolíně (8.AB)
Burza škol (9.AB)
Kouzelnické představení s dětmi ve školní družině
„Utvoř si svoji rodinu“ – Muzeum hlavního města Prahy, vzdělávací pořad (9.A)
Návštěva Leteckého muzea Kbely (9.AB)
Klub mladého diváka „Tanec pralesa“, Městská knihovna v Praze

listopad
Středisko výchovné péče „Agresivita, vztahy, komunikace“ – beseda (9.A)
Den otevřených dveří na SPŠ stavební (9.AB)
Dlouhodobý projekt „Odpad z nebe nespad´“ – beseda (2.třída+ 4AB)
Dějepisná návštěva Dvořákova muzea pravěku (6.AB)
Divadelní představení „Princ a chuďas“- Městské divadlo Kolín (6.AB)
Přírodovědný Klokan (8.AB+9.AB)
Prezentace basketbalu – návštěva kolínských reprezentantů
Návštěva Městské knihovny – výstava ilustrátora Adolfa Dudka (3.+ 4.AB)
Primární prevence beseda na téma „Hodnoty“ (8.AB)
Testování Eskalátor (4.-9.tř.)
Beseda s myslivcem + navazující výtvarná soutěž dětí s tématem ochrany životního
prostředí (ŠD)
Přednáškový cyklus občanského sdružení Ornita „Sedmero krkavců“(všichni)
Výstava spojená s besedou „Korea – země vzdálená i blízká“ (8.AB+9.AB)
Představení loutkového divadla „Cesta do Betléma“ (1.AB)
Staročeské Vánoce na kolínském náměstí (1.stupeň)
prosinec
Exkurze Přerov nad Labem, muzeum vesnice a moto+velo (2.třída)
Kersko – lesní ateliér, vánoční obyčeje (3.třída)
Akce „Mikuláš“ (žáci 9. tříd pro spolužáky + do MŠ Kmochova)
Klub mladého diváka, Divadlo ABC „Lakomá Barka“
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Vlastivědná exkurze Praha, Staré Město (5.třída)
Návštěva Střediska výchovné péče v Kolíně (7.A)
Naučná beseda – Kino 99 „Láska ano, děti ještě ne“
Psí útulek – vánoční nadílka pro mazlíčky (1.AB)
Vánoční koncert pro MŠ Bachmačská + Kmochova + Masarykova + Bezručova +
Nová Ves + Legerova
Pozorování nocoviště zimujících havranů a kavek (1. stupeň)
Vystoupení dramatického kroužku v ZUŠ, „Honza a tři sudičky“ (pro rodiče a
spolužáky)
Návštěva Muzea Kolín (4.A)
Beseda „Prostituce a promiskuita“ (8.AB)
Návštěva vánoční výstavy na 4. ZŠ děti se školní družinou
Vánoční koncert pro žáky a pro rodiče (1.-9.třída)
Vánoční Praha, Muzeum voskových figurín (6.B)
Bruslení na sídlišti (4.B)
Vánoční besídky (všichni, ŠD)
leden Doprovodný projekt k výstavě „ Ekologie v podmínkách ZŠ“ (9.AB+5.třída)
Vernisáž výstavy „Švýcarskem po stopách změn klimatu“ (všichni)
Lyžařský výcvikový kurz, chata Krakonoš, Pec pod Sněžkou (2.stupeň)
Pečujeme o zvířátka v zimě – projekt dětí ve školní družině (strom pro ptáky,
krmítko,...)
únor Kino 99 – Alvin a Chipmánkové, děti se školní družinou
Filmové představení, Kino 99, „Indie – Královna Orientu“ (2. stupeň)
Klub mladého diváka, Praha, „Cyrano z Bergeracu“
Odborná beseda „Řekni drogám ne“, Kino 99 (8.AB)
Bruslení se školní družinou
březen Bruslařský výcvik na kluzišti na sídlišti (1.stupeň)
„Pyžamová party“ – zábavné odpoledne ve školní družině
Návštěva městské knihovny se školní družinou – podpora čtenářské gramotnosti
Muzeum archeologie (4.B)
Beseda s myslivcem – zájmové odpoledne ve školní družině
Skanzen v Kouřimi – výstava prací žáků keramického kroužku
Divadelní představení, Městské divadlo Kolín, „Princ a chuďas“ (4.A+5.třída)
Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN (2.-9. ročníky)
Zahajuje činnost „Kroužek čtenáře“ = pravidelné návštěvy v knihovně (ŠD)
Výtvarná soutěž „Děti na zahrádce“ (všichni)
Matematická soutěž pro 5. ročníky „PLUS“
Celodružinový karnel v DDM Kolín
Exkurze – Přerov nad Labem, Kersko (3.třída+4.B)
Biologicko-ekologický projekt „Valašskou krajinou“ (6.B+7.AB+9.B)
Hudební představení „Já nic, já muzikant“ (1.-3. třída)
Návštěva výstavy na 4. ZŠ Kolín „Velikonoční jarmark“ (ŠD)
duben Klub mladého diváka – „Pan Kaplan má třídu rád“
Kroužek čtenáře, návštěva knihovny (2.třída)
Projekt - „Mít tak hostinu na zámku“, Loučeň (2. třída)
Exkurze – Zdravotnická záchranná služba Nemocnice Kolín (3.třída)
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Vycházka do jarní přírody, Lesopark Borky se školní družinou
Představení „Páni z Kolína“ – vlastivědná exkurze (4.B)
Návštěva zeměpisné expozice v RM Kolín – Mexiko (9.AB)
Den Země na zahradě ŠD – Soutěž s environmentální tematikou – žáci 6. ročníku pro
děti ze školní družiny
Nácvik dopravních situací na dopravním hřišti (2.třída)
Historická exkurze Libice nad Cidlinou, Poděbrady (7.AB)
Návštěva Regionálního muzea Kolín, „Historie čarodějnictví“ (1.AB+2.třída)
květen Návštěva Národního muzea v Praze, „Příběhy planety Země“ (5.třída+6.AB+9.AB)
Exkurze Důl Osel, Kutná Hora (4.B)
Přednáška „Sekty“ (9.AB)
Testování „Eskalátor“ – 2. etapa on-line testování angličtiny a čtenářské gramotnosti
Návštěva Regionálního muzea Kolín (6.B)
„Příroda v Polabí“ – výukový program Pardubice (4.AB)
Koncert Jamaha, Městské divadlo Kolín (2.stupeň)
Biologicko-geologicko-zeměpisný projekt „Rumunsko 2010“
„Putování žáka Nezbedy“ ve spolupráci s MŠ Nová Ves (1.AB)
Dopravní výchova na hřišti Vodní svět (1.AB+2.třída)
Vyvrcholení celoročního projektu „Objevitelé“ – výjezd do Španělska (5.třída+6.B)
Výstava „Myslivost, rybářství a ochrana přírody“ v MSD Kolín (5.třída, 6.AB, 7.A)
Anglicko-český muzikál žáků Gymnázia Kolín, Zámecká (7.B+9.B)
„Pravidelné čtení“ – návštěva knihovny se školní družinou
Divadelní představení „Jak pan Spejbl prášil“ (2.třída)
červen Primární prevence – beseda s psychologem (8.A)
Třídní výlet „Krajem Boženy Němcové“ (7.B)
Beseda o jaderné energetice (9.AB)
Beseda o obezitě (8.AB)
Třídní výlet „Historické památky Prahy“ (8.AB)
Závěrečné setkání a prezentace škol z projektu „Odpad z nebe nespad“, Městské Tylovo
divadlo Kutná Hora
Kolínské sportovní dny základních škol 2010
Setkání s hokejovými mistry světa Čáslavou a
Mojžíšem, MSD Kolín (8.AB+9.AB)
Třídní výlet 9.A a 9.B, Zbýšov
Výstava Železniční modely a kolejiště, DDM
Kolín (ŠD)
„Putování prostorem a časem“ – seminář a
instruktáž k novému projektu (5.třída)
Návštěva knihovny (2.třída)
Exkurze do Komerční banky (9.B)
Třídní výlet 6.B – Muzeum Keltů v Dobšicích

Použití vakuové dlahy zakoupené z
projektu Boje proti kriminalitě
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 Školy v přírodě
1. A
1. B
3. třída
4. A
4. B

penzion Bohemia, Vítkovice v Krkonoších
hotel Peklo v Jizerských horách
penzion Bohemia, Vítkovice v Krkonoších
hotel Peklo v Jizerských horách
penzion Bohemia, Vítkovice v Krkonoších

Pobyt žáků na škole v přírodě – výuka v jiném prostředí, pobyt bez rodinného
zázemí, každodenní soužití se spolužáky, sebe obslužnost v praxi – to vše a mnoho dalšího si
vyzkoušeli žáci prvního stupně během týdenního pobytu v přírodě.
 Lyžařský výcvikový kurz
I v tomto školním roce se podařilo naplnit lyžařský výcvikový kurz na chatě
Krakonoš v Černém Dole v Krkonoších. Na výcvik odjelo celkem čtyřicet žáků z různých
ročníků druhého stupně spolu s pěti instruktory. Byly vytvořeny dvě skupiny lyžařů
(začátečníků a pokročilých) a snowboardistů, kteří byly také rozděleni podle dovedností.
Počasí v době pobytu bylo velmi náročné pro zájezd z polabské nížiny. Mrzlo, padal sníh,
foukal vítr, ale také chvílemi svítilo sluníčko. Výcvik probíhal přiměřeně povětrnostním
podmínkách, všichni žáci odjeli domů jako lyžaři nebo snowbordisté. Lyžovalo se u chaty
nebo v areálu SKI Pec pod Sněžkou. Žáci zvládli i nácvik poskytování první pomoci a péči o
výzbroj a výstroj. Aktivně se zapojili do besedy se členem Horské služby. Kooperace mezi
různými ročníky byla příkladná.
 Matematická soutěž "Plus"
16. ročník matematické soutěže pro žáky 5. tříd z celého okresu proběhl 24. března
2010. Soutěžilo 110 žáků, řešili 10 úloh, které provázeli Brouk Pytlík, Ferda Mravenec a
Beruška. Všichni účastníci byli oceněni drobnými dárky a pamětním listem. Prvních dvacet
řešitelů obdrželo také knižní poukázku na výběr knihy dle vlastního uvážení. Poukázky jsme
nakoupili se souhlasem a za podpory Komise školské a mládeže a MěÚ Kolín.
Na soutěž se sjeli žáci celkem z dvaceti různých základních škol okresu. Soutěž je
vždy příjemným setkáním dětí a učitelů, kteří nalezli oblibu v zábavné matematice.

Kolínské sportovní dny
základních škol 2010
- atletika -
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 Ostatní prezentace školy na veřejnosti
 Den otevřených dveří (24. 11. 2009)
Každoroční otevření dveří naší školy je událostí, kterou pomáhají realizovat žáci
devátých tříd společně se zaměstnanci. Škola se snaží ukázat, že má co nabídnout stávajícím i
budoucím žákům i široké veřejnosti. Během dopoledne realizovalo Občanské sdružení Ornita
přírodovědný pořad „Sedmero krkavců“ o krkavcovitých pěvcích s ukázkami jejich inteligence.
Ve školní kuchyňce praktikovali žáci šestých ročníků a jejich výrobky mohli návštěvníci
ochutnat. Zájemci navštívili i keramickou dílnu a odnesli si pěkné výrobky žáků.
Tento den mohou rodiče sledovat své děti i při výuce a je škoda, že toho využívají
nejčastěji rodiče žáků prvního stupně, návštěvnost hodin na druhém stupni je nízká.

Škola nanečisto (3.11.2009 - 30.3.2010)
Pro děti, které půjdou k zápisu v lednu roku 2010 nebo jim byl již udělen odklad,
připravily paní učitelky z 1. stupně „přípravku“. Snahou je zbavit děti strachu a obav ze
vstupu do školy. Děti i jejich rodiče se seznámí se způsobem práce našich paní učitelek.
Rodiče získají představu o šikovnosti dětí v kolektivu stejně starých předškoláků.


Návštěva dětí z mateřských škol v naší škole (14.10. - 19.11.2009)
Řada předškolních dětí z kolínských mateřských škol přijde se svými paní učitelkami
do jedné třídy základní školy. Navzájem si předvedou písničky a říkanky, vyzkoušejí si
malování a jiné školní hrátky. V prosinci zahráli dětem z mateřských škol naši žáci v
kolínském muzeu vánoční písně a koledy. Žáci devátého ročníku navštěvují MŠ Kmochova
na Mikuláše.


Koncerty s vánoční tematikou (prosinec)
Vánoční „koncert na schodech“ je další akcí, kterou můžeme označit jako tradiční.
Každým rokem vystupují žáci napříč všemi třídami s tradičními vánočními písněmi a
koledami. S vystoupením se představí rodičům i žákům, kteří se neúčastní. Navíc letos hráli i
v prostorách muzea pro mateřské školy, aby předškolním dětem zpříjemnili předvánoční čas.


Švýcarskem po stopách změn klimatu (18.1.2010 – 1.2.2010)
Pod záštitou Švýcarského velvyslanectví, Ministerstva životního prostředí a
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky proběhla ve škole putovní
výstava „Švýcarskem po stopách změn klimatu“, která prezentuje švýcarské řešení problémů
plynoucích z klimatických změn. Součástí vernisáže byl doprovodný program, ve kterém
naši žáci prezentovali výsledky své práce na projektu „Životní prostředí v srdci Evropy aneb
ekologie v podmínkách základní školy.“ Při prezentaci hovořili žáci anglicky.


Divadelní představení dramatického kroužku Drak + Dráček
Pro první pololetí byla napsána autorská pohádková hra „Honza a tři sudičky“.
Celkem pět představení mohli shlédnout děti z partnerských mateřských škol a žáci prvního
stupně. Velký ohlas mělo večerní představení pro rodiče, které se již pravidelně koná
v prostorách kolínské základní umělecké školy.
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V druhé polovině školního roku nastudovali členové dramatického kroužku dvě hry,
obě budou mít premiéru v průběhu nového školního roku. Jejich názvy jsou „Starosti
královny“ a „Sherlock Holmes na Dvojce“.
 Školní časopis „Dvojka“
Tvorba školního časopisu v sobě zahrnuje několik užitečných aktivit, které si více než
desítka žáků, kteří se na jeho vzniku podílí, osvojí. „Redaktoři“ pracují s vlastními texty, jejich
grafickým zpracováním, pracují s textovými editory, domlouvají se na obsahu, celkovém
vzhledu. Časopis je distribuován mezi žáky, učiteli, rodiči i třeba návštěvníky dne otevřených
dveří.

Kolínské sportovní dny základních škol 2010 – atletika + plavání
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9.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH
INSPEKČNÍ ČINNOSTI

Ve školním roce 2009 - 2010 neproběhla na našem zařízení inspekční činnost České
školní inspekce.
Česká školní inspekce provedla hodnocení školního vzdělávacího programu.

Výuka ve španělské škole - paní učitelka má svou asistentku v multinárodnostní škole
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10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009

Činnost

Náklady
hlavní
501 spotřeba materiálu

Celkem

doplňková

1 748 810,00

321 310,00

2 070 120,00

502 spotřeba energie

799 630,00

82 680,00

882 310,00

511 opravy a udržování

227 160,00

10 050,00

237 210,00

512 cestovné
513 náklady na reprezentaci
518 DVPP
518 ostatní služby

25 060,00

25 060,00

3 540,00

3 540,00

18 000,00

18 000,00

322 380,00

2 530,00

324 910,00

521 mzdové náklady

8 821 190,00

221 560,00

9 042 750,00

524 zákonné sociální pojištění

2 871 100,00

74 010,00

2 945 110,00

525 ostatní sociální pojištění

35 380,00

650,00

36 030,00

527 zákonné sociální náklady

172 640,00

3 090,00

175 730,00

528 ostatní sociální náklady

12 520,00

12 520,00

549 jiné ostatní náklady

155 530,00

155 530,00

551 odpisy

453 890,00

453 890,00

celkem

15 666 830,00
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715 880,00

16 382 710,00

Činnost

Výnosy
hlavní
601 tržby za vlastní výrobky
602 tržby z prodeje služeb
644 úroky

Celkem

doplňková

1 007 650,00

621 740,00

1 629 390,00

114 300,00

140 450,00

254 750,00

2 650,00

2 650,00

648 zúčtování fondů

12 750,00

12 750,00

649 jiné ostatní výnosy

18 930,00

18 930,00

691 příspěvky a dotace

14 481 440,00

14 481 440,00

celkem

Výnosy - náklady

15 637 720,00

762 190,00

Činnost
hlavní

16 399 910,00

Celkem

doplňková

náklady celkem

15 666 830,00

715 880,00

16 382 710,00

výnosy celkem

15 637 720,00

762 190,00

16 399 910,00

-29 110,00

46 310,00

17 200,00

výsledek hospodaření

V tomto školním roce byly dva dny vyhlášeny jako volné dny pro žáky. V listopadu
probíhalo školení pedagogického sboru pod názvem „Rozvoj dovedností, jak jednat s lidmi a
zvládání náročných situací /Prevence stresu a syndromu vyhoření“. Druhý volný den souvisel
s technickými důvody, neboť nám ČEZ Distribuční služby, s.r.o. v dubnu přerušily dodávku
elektřiny.
V oblasti naplňování koncepce rozvoje školy jsme pokračovali v modernizaci školní
budovy. Zřizovateli se podařilo uvolnit finanční prostředky na rekonstrukci střechy. Od října
do června se za plného provozu podařilo bezpečně rekonstrukci zvládnout. Poděkování patří
všem zúčastněným. Jsme rádi, že do školy neprší a že nám nová střecha sluší.
V době hlavních prázdnin došlo k rekonstrukci parket ve všech učebnách druhého
patra. Zároveň s tím jsme dokončili výměnu školních lavic a židlí za nové, výškově
uzpůsobené žákům. Ve sborovně školy jsme vybudovali bezdrátové připojení ke školní
počítačové síti a k internetu.
Ve školní družině došlo v prosinci k výměně nevyhovujících oken ve dvou
místnostech a na chodbě budovy. Zlepšily se tím tepelné podmínky a po vymalování i
estetická úroveň zařízení.
Úkol zajistit výměnu nevyhovujících oken a postupnou opravu opadávající fasády na
školní budově zůstává.
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11.

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO

ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Rok 2009 byl bohatý na rozvojové programy MŠMT z oblasti finanční podpory
pracovníků ve školství.
 Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických
pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce ve dvou etapách.
 Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků také ve dvou etapách.
Zaměstnanci tak dostali vyplaceno více než půl milionu korun.
Rozvojový program MŠMT Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního
vzdělávání byl využit dle pokynů.
Mezinárodní programy v tomto školním roce nebyly realizovány.

12.

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
V tomto školním roce nebylo realizováno dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení.

13.

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU

REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH
Z CIZÍCH ZDROJŮ
 Městský úřad Kolín podporuje každoročně svými finančními prostředky (30.000,-Kč)
mimoškolní aktivity žáků základních škol v rámci projektu „Boj proti kriminalitě“. V tomto
školním roce jsme se zaměřili na posílení minimalizace školních úrazů a na nácvik zvládání
úrazů. Úkolem projektu bylo žáky připravit na zvládání situací tak, aby nebyli zaskočeni,
vyděšeni a uměli adekvátně reagovat.
 Další celoroční projekt financovaný částečně z cizích zdrojů nesl název “Objevitelé“.
Na finančních nákladech se podílely - Fond primární prevence na rok 2009 - 2010
Středočeského kraje částkou 35 000,- Kč a příspěvek z Fondu hejtmana Středočeského kraje
ve výši 30 000,- Kč.
Cílem projektu bylo vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času,
orientování žáků na zdravý životní styl. Dále šlo o začlenění žáků pátého ročníku do
celoškolních projektů, které podporují spolupráci napříč třídami a ročníky. Vyvrcholení
projektu proběhlo cestou do Španělska, kde žáci kromě jiného navštívili tamní školu. Měli
tak možnost srovnat své školní podmínky s podmínkami žáků západoevropské země.
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 Na šestnáctý ročník autorské soutěže +PLUS+ žáků pátých ročníků jsme získali od
Městského úřadu Kolín prostřednictvím Komise školské a mládeže finanční částku 5 000,Kč, kterou jsme použili na drobné ceny pro všechny účastníky a na hlavní odměny pro
úspěšné řešitele.
 V závěru roku 2009 poskytl Městský úřad Kolín prostřednictvím Komise školské a
mládeže několik finančních příspěvků na aktivity z environmentální oblasti.
Příspěvek 8.000,- Kč na ornitologickou exkurzi na nocoviště zimujících havranů a kavek
na Nymbursku. Projekt odborně zajišťovalo občanské sdružení Ornita z Prahy.
Dále nám byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč na účastenský poplatek za
celoročně realizovaný projekt Odpad z nebe nespad. Tento projekt odborně zaštiťuje
občanské sdružení Ekodomov Praha. Projekt spojuje vzdělávání dětí o odpadech
s konkrétními činnostmi přispívajícími ke zlepšení nakládání s odpady v jednotlivých
školách. Pro učitele byl připraven praktický seminář se zaměřením na projektové vyučování.
Ekodomov vybavil celou školu nádobami, které umožňují žákům i učitelům odpad účelně a
jednoduše separovat a rovněž jim poskytl pracovní a metodické materiály, které pomohou
učitelům téma odpadu zařadit do výuky a ohlídat, aby získané nádoby byly účelně
využívány.
Vlastní soutěž žáků prvního stupně ve třídění odpadů Smajlík byla podpořena částkou
5 000,- Kč. Žáci druhého stupně vedli své mladší spolužáky během dlouhodobé soutěže ke
správnému třídění vyprodukovaných odpadů ve školní třídě. Částku jsme použili na odměny
pro všechny soutěžící.

14.

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI

ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ
A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE
VZDĚLÁVÁNÍ
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. V říjnu 2009 se uskutečnil seminář „Osobnost a
osobní potenciál“. Účastníci prošli různými modelovými situacemi, týmovou prací i
indoorovou aktivitou.
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Závěrem této zprávy chci poděkovat všem, kteří se podílejí na pozitivním působení
na mladou generaci. V našem případě se jedná o zřizovatele školy, o zákonné zástupce
našich žáků a všechny pracovníky školy. Bez vzájemné součinnosti bychom nemohli úspěšně
rozvíjet realizované vzdělávání.
V Kolíně dne 5. října 2010

Mgr. Hana Holcmanová
ředitelka

Předáváme znak Kolína v Rumunské osadě
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15.

SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

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 . října 2010 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 2009/2010. Výroční zpráva byla
schválena bez připomínek.
V Kolíně dne . 10. 2010

Petr Šotola
předseda

- 38 -

