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1. Základní údaje o škole 

Základní škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace 

Školní 402 

okres Nymburk 

289 21 Kostomlaty nad Labem 

1.1. Charakteristika školy 

Škola 

  

Název školy 

Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

  

Adresa školy 

Školní 402, 289 21 Kostomlaty nad Labem 

  

IČO                          

71008357 

  

Identifikátor školy  

600 050 645 

  

Vedení školy 

ředitelka: Mgr. Erika Drobná 

zástupkyně ředitelky: Mgr. Radmila Musilová 

  

Kontakt 

tel.: +420 325 538 456 

e-mail: info@zskostomlaty.cz, webové stránky: www.skolakostomlaty.cz 

ID datové schránky: ygxmnpp 

  

Zřizovatel 

  

Název zřizovatele 

Obec Kostomlaty nad Labem 

  

Adresa zřizovatele 

Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem 
 
Kontakt 

tel.: +420 325 538 611, +420 734 202 166 

e-mail:  podatelna@kostomlaty-obec.cz 

webové stránky:  http://www.kostomlaty-obec.cz 

ID datové schránky: r8pbdgy 

mailto:info@zskostomlaty.cz
http://www.skolakostomlaty.cz/
http://www.kostomlaty-obec.cz/
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Součástí školy 

o Základní škola 

▪ kapacita 324 míst 

o Školní družina 

▪ kapacita 90 míst 

o Školní klub 

▪ kapacita 15 míst 

o Školní jídelna 

▪ kapacita 400 míst 

  

Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/oddělení Počet žáků/dětí Počet žáků (dětí)/třída 

(oddělení) 

 I. stupeň 5  124  24,8 

II. stupeň 4  63  15,8 

Školní družina 3  89  29,7 

Školní klub 0  0  0 

Číselné údaje jsou k 30. 9. 2018 dle Výkazu o základní škole. 

Komentář: 

Školní klub se v daném školním roce neotevřel kvůli nedostatečnému zájmu – nebyla dosažena 

normativní naplněnost. 

Zpracovala Mgr. E. Drobná, ředitelka ZŠ 

Základní škola Kostomlaty nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od 28. 2. 1996, její 

budova byla otevřena pro žáky od 1.9.1983. V současné době škola disponuje 5 pavilony (A–

E). 

Ode dne 1.1.2003 je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní 

formou příspěvkové organizace. 

Prostory školy byly v průběhu let postupně pronajaty dalším subjektům – Klubu Kamarád, 

obecní knihovně, soukromé osobě byl pronajat služební byt v prostorách školy, kde tento nájem 

byl ukončen k 30.6.2019 a Speciálně-pedagogickému centru při Národním ústavu pro autismus 

(NAUTIS) vedenému PaedDr. V. Čadilovou od 1.4.2019. 
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2. Materiálně technické podmínky školy 

  

Učebny, herny 

o 13 učeben, z toho 6 odborných pracoven. 

o Odborné pracovny (6), multimediální učebny (2). 

  

Odpočinkový areál, hřiště ŠD 

o Odpočinkový areál se nachází u pavilonu D. Jedná venkovní hřiště, kde je vyhrazená 

plocha jako odpočinkový areál pro žáky. V průběhu školní roku je tento prostor 

využíván o přestávkách jako relaxační prostor pro žáky. 

o Hřiště ŠD mezi pavilony B a C. 

  

Sportovní zařízení a hřiště 

o Škola má k dispozici k užívání sportovní halu BIOS, kde se nachází 1 tělocvična. 

Tělocvičnu využívá i MŠ Kostomlaty nad Labem. 

o Nově zrekonstruované sportovní hřiště (rekonstrukce ukončena v srpnu 2019) má 

několik multifunkčních částí, bude plně využíváno školou i MŠ. 

  

Dílny a pozemky 

o Dílny momentálně škola nemá, pozemky se nacházejí ve dvoře ZŠ. 

  

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. 

o Vybavení pomůckami a sportovním nářadím je vcelku dobré, ale hodně pomůcek je 

opotřebovaných nebo zastaralých. Přes navýšení rozpočtu na ostatní neinvestiční 

výdaje (ONIV) jsou věci pečlivě vybírány, kromě učebnic se jedná především o PC 

programy, výuková DVD a CD, která jsou součástí učebnicových řad. 

o Z peněz školství (ONIV + prostředky na podpůrná opatření) se nakoupily pomůcky 

různého zaměření – softwarové programy Didakta pro výuku Českého jazyka, 

Matematiky a Občanské výchovy (II. stupeň), Česká republika, Lidské tělo, 

Vyjmenovaná slova (I. stupeň), dále pak speciální pomůcky v rámci podpůrných 

opatření, Magnetické obrázky na podporu čtenářské gramotnosti a na práci v Prvouce 

a jiné. 

o Z finančních prostředků školy byly zakoupené nové koberce do všech oddělení ŠD, 

dále pak šatní skříňky nutné kvůli navýšení počtu žáků ve školním roce 2019/20, hračky 

do jednotlivých oddělení ŠD. 

  

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 

o Postupné pořizování inovovaných řad učebnic dle RVP ZV, dokupování učebnic pro 1. 

- 9. třídy a obnova poškozených učebnic. Šlo především o klasické učebnice angličtiny, 

které byly zakoupeny nově pro všechny ročníky, dále pak dokupování učebnic 

matematiky, chemie, dějepisu atd. Zároveň pro výuku Občanské výchovy zakoupen PC 

program místo klasických učebnic. 
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Vybavení kabinetů a učeben 

o Popis stavu: 13 učeben včetně odborných pracoven, 3 družiny, 28 kabinetů včetně 

kanceláří, z toho cca 80 % vybaveno původním starým úložným nábytkem. 

  

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 

o Popis stavu: 50 PC, z toho 14 notebooků, 12 učeben s prezentační technikou. Průměrné 

stáří techniky je 7-8 roků. 

o Obnova digitalizace školy – po škole se v současné době buduje páteřní síť, která v 

budoucnosti propojí jednotlivé pavilony (A, B, C). Signálem Wi-Fi je vykryt pouze 

pavilon A a B. 

o Nákup výpočetní techniky: server se systémem MS Windows Server 2008 R2, které 

zajišťují síťové služby a zajišťují běh školního informačního systému. 

  

Zpracovali E. Drobná, ředitelka školy, R. Musilová, zástupkyně ředitelky, J. Bodlák, metodik 

ICT 

Investiční rozvoj školy 

Opravy a údržba budov jsou plánovány společně s Obecním úřadem Kostomlaty nad Labem, 

protože budovy jsou obecním majetkem. V období školního roku 2018/2019 byly realizovány 

nebo plánovány do 31.8.2019 jako investiční opravy nebo přípravy na opravy (projektové 

dokumentace - dále PD) tyto akce: 

o rekonstrukce přípravny zeleniny ve školní jídelně – odpad a oprava navlhlých 

zdí 

o zakoupení škrabky brambor 

o rekonstrukce/oprava střechy na pavilonu A 

o výstavba nového hřiště 

o rekonstrukce bytu v prostorách školy 

  

Z rozpočtu školy na údržbu byly realizovány ve školním roce 2018/2019 tyto akce: 

rekonstrukce sborovny, běžná výmalba, opravy dlažby v přípravných prostorách kuchyně, 

instalatérské, topenářské, zednické práce, revize hasicích přístrojů, hydrantů a elektrických 

přístrojů, montáž a výměna osvětlení, rekonstrukce páteřní sítě internetu. 

  

Potřebné investice ve výhledu 

1) Rekonstrukce počítačové učebny v pavilonu A – zajištění nového elektrického rozvodu, 

PC sítě, vybavení učebny počítačovou technikou a žákovským nábytkem. Z hlediska 

hygieny učebna nesplňuje požadavky a její rekonstrukce je nevyhnutná. Z hlediska 

elektrických rozvodů je el. síť přetížena. Zároveň s blížícím se možným schválením výuky 

ICT novým způsobem (v rámci jednotlivých předmětů) je nutné navýšit stávající počet míst 

s počítačem z nynějších na minimálně 24, aby každý ze žáků měl svoji vlastní pracovní 

stanici.  

2) Úprava spojovací chodby haly BIOS se školou – kvůli zajištění bezpečnosti je potřebné 

uzavřít spojovací chodbu, což je spojeno s rekonstrukcí WC. 
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3) WC, odpady, rozvody vody (studená, teplá), výměna topení v areálu – příprava projektové 

dokumentace pro případnou realizaci nejdříve v době letních prázdnin 2020. 

4) Rekonstrukce střešní krytiny (mimo pav. A). 

5) Výmalba v celém areálu jednou za 3 roky – povinnost dle vyhlášky 410/2005 Sb. 

6) Oprava povrchu na dvoře u vstupu do jídelny – vysoké nebezpečí úrazu. 

7) Zateplení budovy, oprava fasád, žaluzie – teploty stoupají v letních dnech nad 30 stupňů 

 Zpracovala E. Drobná, ředitelka školy 

 

2.1. Školská rada 

Školská rada funguje od roku 2001. 

E mailová adresa: zsradaskoly@seznam.cz 

  

Funkce 

Orgán školy dle § 167, školského zákona 561/2004 Sb., umožňující zákonným zástupcům 

nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. 

  

Ve školním roce 2018/2019 proběhly volby členů do Školské rady po uplynutí tříletého 

funkčního období. Volby byly vyhlášeny dne 25.4.2019, následně toho samého dne byla 

předána písemná informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků na webových 

stránkách školy, v aplikaci Bakalář a na vývěsní desce ve vstupní hale školy. 

Volby proběhly dne 27.5.2019. Dostavilo se 54 zákonných zástupců a 16 pedagogů. 

  

Členové Školské rady 2018/2019 

  

Za zřizovatele: Bc. Keistová Zdeňka, Pijáková Eva, Ing. Zalabák Petr (předseda) 

Za zákonné zástupce: Josef Břeň, Ing. Magdaléna Podroužková, Ing. Jitka Vávrová 

Za pedagogy: Mgr. Brabcová Petra, Mgr. Váňová Soňa, Čmuhařová Eva (místopředsedkyně) 

 

Členové Školské rady po volbách 27.5.2019 pro školní rok 2019/2020 

  

Za zřizovatele: Houdek Tomáš, Bc. Keistová Zdeňka, Ing. Zalabák Petr 

Za zákonné zástupce: Ing. Magdaléna Podroužková, Ing. Jitka Vávrová, Lenka Kudláčková 

Za pedagogy: Mgr. Hana Hudcová, Mgr. Petra Brabcová, Eva Čmuhařová 
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2.2. Školní parlament  

Funkce 

Zástupci všech tříd od 5. do 9. ročníku, zastupují žáky všech tříd a podílejí se na rozhodování 

o záležitostech školy. 

 

Ve školním roce fungoval Školní parlament jako pomoc při zajišťování akcí školy (zápis do 

1.ročníku, Den otevřených dveří atd.). Zároveň připravovali pravidelné rozhlasové relace pro 

žáky školy. Jeho členové měli schůzku s vedením školy a s vedením školní jídelny. 

Zpracovala E. Drobná, ředitelka školy 
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3. Přehled oborů vzdělání a vzdělávací programy   

Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělávání Zařazené ročníky 

79-01-C/01 Základní škola 1. - 9. ročník 

  

Školní vzdělávací program 

 

 

 

Ročník 
1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem 

Předměty 

Český jazyk 9 9 9 7 7 41 4 4 5 5 18 

Anglický jazyk     3 3 3 9 3 4 3 4 14 

Německý jazyk        2 2 2 6 

Matematika 4 5 5 5 5 24 4 4 4 4 16 

Informatika         1  1 2 1 1   4 

Prvouka 2 2 2     6          

Přírodověda       2 2 4          

Vlastivěda       2 2 4          

Dějepis            2 2 2 2 8 

Občanská výchova            1 1 1 1 4 

Fyzika            2 2 2 2 8 

Chemie                2 2 4 

Přírodopis            2 2 2 2 8 

Zeměpis            2 2 2 1 7 

Rodinná výchova            1   1 1 3 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6 

Tělesná výchova 2 3 3 2 2 12 2 2 2 2 8 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Celkem 20 22 25 25 26 118 29 30 32 31 122 
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Vzdělávací program 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠVP-ZV ZŠ Kostomlaty n/L. č. j. 127/2016 1. – 9. 

 

   

4. Rámcový popis personálního zabezpečení 

činnosti školy 

4.1. Přehled zaměstnanců školy 

(fyzické osoby k 30.6.2019) 

-       počet zaměstnanců celkem                  32 

-       počet učitelů ZŠ                                      15 

-       počet vychovatelů ŠD                            4 

-       počet asistentek pedagoga  5 + 3 na částečný úvazek 

-       počet správních zaměstnanců  4 

-       počet zaměstnanců školní kuchyně 4 

  

Komentář: 

Tři vychovatelky pracovaly na část úvazku zároveň jako asistentky pedagoga (H. Dvořáková, 

J. Michlová, L. Břeňová), jedna asistentka pedagoga pracovala na malý úvazek speciálního 

pedagoga pro výuku Předmětu speciální péče (K. Galuščáková). 

  

V květnu 2019 nastoupila jako sekretářka M. Rypková financována z dotací ÚP ČR v rámci 

operačního programu Zaměstnanost. Jako asistentka pedagoga nastoupila 27.5.2019 J. Tichá 

místo paní R. Malé. V srpnu 2019 nastoupili jako učitelé J. Bašus a J. Bodlák. V listopadu 

skončil jako učitel V. Trégl, v červnu skončila jako vychovatelka J. Veselá a jako učitelka H. 

Pokorná a A. Skalická, v srpnu skončila jako učitelka L. Adamkovičová. Zároveň v srpnu 

skočila jako asistentka pedagoga K. Galuščáková. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4.2. Pedagogičtí pracovníci 

Titul Jméno Vzdělání Obor 

Mgr. Lydie 

Adamkovičová 

vysokoškolské učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

(VVP) 

Mgr. Petra Brabcová vysokoškolské učitelství - speciální pedagogika 

Bc. Libuše Břeňová vysokoškolské vychovatelství 

Mgr. Erika Drobná vysokoškolské učitelství VVP 

  Hana Dvořáková vyšší odborné předškolní a mimoškolní pedagogika 

  Eva Čmuhařová středoškolské gymnázium 

  Milena 

Formáčková 

středoškolské učitelství pro MŠ 

Mgr. Klára Galuščáková vysokoškolské integrované studium spec. ped. - učitelství na 

spec. školách 

  Marie Hlaváčková vyšší odborné doplňující studium pedagogiky 

Mgr. Hana Hudcová vysokoškolské učitelství pro I. stupeň ZŠ 

Mgr. Lenka Klepalová vysokoškolské učitelství VVP 

Mgr. Iva Kohoutová vysokoškolské učitelství pro I. stupeň ZŠ 

  Jaroslava Michlová středoškolské vychovatelství 

Mgr. Radmila Musilová vysokoškolské učitelství pro střední školy a 2.st. 

Mgr. Žaneta Neagová vysokoškolské filologie, germanistika 

Mgr. et. 

Mgr. 

Irena Novotná vysokoškolské speciální pedagogika - učitelství pro 1.st. ZŠ 

  Radka Píšová  střední 

odborné 

stravování, studium pedagogiky pro AP 

  Andrea Poláková  střední 

odborné 

 krejčová, studium pedagogiky pro AP 

  Hana Pokorná  středoškolské gymnázium 

Mgr. Zdeněk Přecechtěl vysokoškolské učitelství pro ZŠ 
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Bc. Andrea Skalická vysokoškolské fakulta tělesné výchovy a sportu 

  Jitka Tichá středoškolské podnikání a management, studium 

pedagogiky pro AP 

Mgr. Soňa Váňová vysokoškolské učitelství VVP pro ZŠ a SŠ 

  Jitka Veselá středoškolské vychovatelství 

 

 

Třídní učitelé - I. stupeň 

o 1. r.  Mgr. Iva Kohoutová       

o 2. r.  Hana Hudcová 

o 3. r.  Mgr. et Mgr. Irena Novotná 

o 4. r.  Mgr. Petra Brabcová   

o 5. r.  Milena Formáčková 

  

 

Třídní učitelé - II. stupeň 

o 6. r.  Mgr. Soňa Váňová 

o 7. r.  Eva Čmuhařová 

o 8. r.  Mgr. Radmila Musilová 

o 9. r.  Mgr. Lenka Klepalová 

  

 

Vyučující bez třídnictví 

 Lýdie Adamkovičová, Erika Drobná, Žaneta Neagová, Zdeněk Přecechtěl, Andrea Skalická 

-       Výchovná poradkyně: R. Musilová 

-       Školní metodička prevence: L. Klepalová 

-       Metodička environmentální výchovy: H. Hudcová 

-       Metodik ICT: V. Trégl (do 31.12.2018), E. Čmuhařová (od 1.1.2019) 

-       Koordinátorka školního parlamentu: L. Klepalová 

      

    

Asistentky pedagoga 

L. Břeňová, H. Dvořáková, K. Galuščáková, M. Hlaváčková, R. Malá, J. Michlová, R. Píšová, 

A. Poláková, J. Tichá 

 

 

Vychovatelky školní družiny 

L. Břeňová, H. Dvořáková – vedoucí školní družiny, J. Michlová, J. Veselá 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Jméno Vzdělávací akce Vzdělávací instituce 

L. Břeňová Sociální pedagogika – trvá Univerzita Hradec Králové – 

pedagogická fakulta 

E. Drobná Studium pro ředitele škol a školských 

zařízení – dokončeno 

VISK Praha 

R. Píšová Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 

– dokončeno 

JABOK – Vyšší odborná 

škola sociálně pedagogická a 

teologická 

A. Poláková Studium pro asistenty pedagoga – 

dokončeno 

VOŠ MILLS Čelákovice 

J. Tichá Studium pro asistenty pedagoga VOŠ MILLS Čelákovice 

  

Jednotlivé vzdělávací akce 

Datum Jméno Název 
Místo 

konání 

Akreditace 

MŠMT 

29.10.2018 R. Musilová Profesní vzdělávání zástupců 

ředitele školy I./ZŘŠ a právní 

prostředí školy 

Praha MSMT-

12937/2017-1-

778 

12.11.2018 R. Musilová Profesní vzdělávání zástupců 

ředitele školy II./ZŘŠ a výkon 

základních manažerských funkcí 

ve škole 

Praha MSMT-

12937/2017-1-

778 

14.11.2018 H. Dvořáková Právní vědomí vychovatele ŠD NIDV Praha MSMT-

958/2018-1-111 

26.11.2018 H. Dvořáková Právní vědomí vychovatele ŠD 
a ŠK II. 

NIDV Praha MSMT-
958/2018-1-111 

26.11.2018 R. Musilová Profesní vzdělávání zástupců 

ředitele školy III./ZŘŠ a pracovní 

právo 

Praha MSMT-

12937/2017-1-

778 

29.11.2018 E. Drobná Inspirace pro zvyšování kvality 

vzdělávání na úrovní školy 

Praha ČŠI 

6.12.2018 I. Kohoutová, L. 

Klepalová, E. 
Čmuhařová, P. 

Brabcová, M. 

Formáčková, S. 
Váňová, A. 

Poláková, I. 

Novotná, R. Malá, 
M. Hlaváčková, H. 

Hudcová, Ž. 

Základní neodkladná resuscitace 

a první pomoc dětí i dospělých 

Kostomlaty 

nad Labem 

Zdravotnická 

záchranná služba 

Středočeského 

kraje 
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Neagová, Z. 
Přecechtěl, L. 

Adamkovičová, H. 

Pokorná, E. Drobná, 
R. Musilová 

10.12.2018  Profesní vzdělávání zástupců 

ředitele školy IV./ZŘŠ a 

financování školy 

Praha MSMT-

12937/2017-1-

778 

23.1.2019 E. Drobná Zdravotník zotavovacích akcí Poděbrady Český Červený 

kříž 

23.1.2019 P. Brabcová Zdravotník zotavovacích akcí Poděbrady Český Červený 

kříž 

23.1.2019 H. Hudcová Zdravotník zotavovacích akcí Poděbrady Český Červený 

kříž 

23.1.2019 R. Musilová Zdravotník zotavovacích akcí Poděbrady Český Červený 

kříž 

1.2.2019 E. Drobná Řešení problémů ve třídě Praha MSMT 

32 045/2012-25-

201 

1.2.2019 L. Klepalová Hygienické minimum Nymburk Krajská 

hygienická 

stanice 

1.2.2019 V. Michalčuková Hygienické minimum Nymburk Krajská 

hygienická 

stanice 

1.2.2019 V. Kočí Hygienické minimum Nymburk Krajská 

hygienická 

stanice 

5.3.2019 O. Oupická Live Cooking Poděbrady InterGast 

5.3.2019 V. Michalčuková Live Cooking Poděbrady InterGast 

17.4.2019 L. 

Adamkovičová 

Výuka Tv a školská legislativa Praha MSMT-

32832/2018-1-

932, NIDV 

24.4.2019 L. 

Adamkovičová 

Škola v pohybu Praha FA ČR 

20.5.2019 E. Čmuhařová Burza nápadů učitelů chemie II Praha MSMT-

28508/2017-1-

1138 

10.5.2019 E. Drobná Výjezdní seminář pro ředitele 

škol 

Seč - Ústupky MSMT-

25795/2018-1-

836 

24.-25.5.2019 L. Břeňová Celostátní seminář vychovatelek 

ŠD 

Praha MSMT-

32832/2018-1-

932 
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Jednotlivé semináře zaměřené na určitý obor si volili pedagogové v rámci svého Plánu 

osobního rozvoje, který si připravuje každý pedagog individuálně a projedná jej na začátku 

školního roku s ředitelkou školy.  Poznatky ze vzdělávání si předávají pracovníci na 

metodických sdruženích a poradách. 

 

Jednou z priorit školy je studium k výkonu specializovaných činností a ke splnění kvalifikace. 

Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií a koordinátor ŠVP není 

obsazen a nikdo z pedagogů nemá zájem studovat. Ostatní koordinátoři mají studium splněno. 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů potřebují získat 2 vyučující. 
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4.3. Nepedagogičtí pracovníci 

 

Jméno a příjmení Zařazení Úvazek 

Š. Elišková uklízečka 1 

V. Kočí pracovnice provozu ŠJ 1 

O. Malínková uklízečka 1 

V. Michalčuková vedoucí provozu ŠJ 1 

O. Oupická vedoucí kuchařka 1 

M. Rypková, hrazena z projektu ÚP Středočeského 

kraje 

sekretářka 1 

J. Strnad školník 1 

L. Toušová kuchařka 1 
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4.4. Údaje o pracovnících v souhrnu 

Údaje jsou ve fyzických osobách k 30.6.2019 

pracovníků celkem      32 

 

z toho mužů       2 

z toho žen       30 

 

učitelé a asistenti pedagoga     20 

vychovatelé        4 

 

nepedagogičtí pracovníci     8 

z toho školní jídelna      4 

 

nekvalifikovaní učitelé     2 

nekvalifikovaní ostatní ped. pracovníci – AP, ŠD  0 

 

Akce pro zaměstnance 

(hrazeno z FKSP) 

• Uspořádání večeře s kulturním programem ke Dni učitelů a před Vánoci. 

• Příspěvky na dovolenou/dětské tábory, cvičení, wellness v částce 4 000 Kč/zaměstnanec. 
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5. Výsledky přijímacího řízení  

 

5.1. Výsledky zápisu k povinné školní docházce pro 

školní rok 2019/20 

Počet 

prvních 

tříd 

Počet dětí 

přijatých do 

prvních tříd 

Z toho počet dětí starších 

6 let (nástup po odkladu) 

Konečný počet odkladů 

pro nástup 1. 9. 2019 

1 19 2 9 

 

Jedno z přijatých dětí změnilo adresu trvalého bydliště a nastoupilo do jiné ZŠ.  

 

5.2. Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

2018/2019: 

Na víceletá gymnázia bylo přijato 

o z pátého ročníku      1 

Na střední školy bylo přijato: 

o gymnázia       0 

o střední odborné školy s maturitou    6 

o střední odborná učiliště s výučním listem  6 

o žáků celkem      13 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: 

o z osmého ročníku      1 

o z devátého ročníku     11 

o celkem odešlo žáků      12 

Zpracovala Mgr. R. Musilová, výchovná poradkyně 
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6. Výchovně vzdělávací proces 

6.1. Počty tříd v ročnících, počty žáků k 30.9.2018 

Ročník Počet tříd Počet žáků 

1. 1 22 

2. 1 26 

3. 1 22 

4. 1 27 

5. 1 26 

6. 1 11 

7. 1 17 

8. 1 23 

9. 1 11 

Celkem 9 185 

          

6.2. Přehled prospěchu a chování 

Ve školním roce 2018/19 byly ve všech ročnících a předmětech splněny výstupy ŠVP 

Kostomlaty nad Labem a dodrženy roční plány. Jejich plnění bylo průběžně kontrolováno 

vedením. Detailnější přehledy prospěchu a chování žáků školy jsou uvedeny v příloze č. 1. 

6.3. Testování ve školním roce 2018/19 

6.3.1. SCIO testování 8. ročníků 

V květnu 2019 proběhlo SCIO testování celého 8. ročníku, jehož se zúčastnilo 5 809 žáků 

z 340 škol. Hlavním záměrem projektu je usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy 

a připravit je na přijímací zkoušky. Na naší škole se online testovalo 23 žáků z předmětů 

matematika (M), český jazyk (Čj) a obecných studijních předpokladů (OSP). 

Výsledky jsou měřené tzv. percentilem, který vyjadřuje pořadí žáka, třídy či školy v testu. Toto 

pořadí je přepočtené na stupnici 0 až 100 (0=nejhorší, 50=střed, 100=nejlepší). Percentil lze 

též interpretovat jako procento těch, které žák předstihl.  

Naši osmáci měli percentil v Čj 43%, což bylo vyhodnoceno společností SCIO jako výborné 

využití potenciálu, v M 22%, což bylo vyhodnoceno jako přiměřené využití potenciálu. Obecné 

studijní předpoklady měly hodnotu 17%. Byly zjištěny značné výkyvy mezi jednotlivci 

(nejlepší průměrný percentil byl 87 a nejhorší 4,6, takže ve výsledku slabé výkony jednotlivců 

snížily procentuálně výsledky většiny). Z toho vyplývají překvapivá doporučení ohledně 

vysněného typu SŠ. 
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6.3.2. Jednotná přijímací zkouška 2018/19 

 

Jednotných přijímacích zkoušek se v roce 2019 zúčastnilo celkem 15 žáků naší školy. Devět 

uchazečů o 8letá gymnázia dosáhlo nadprůměrný výsledek v českém jazyce, v matematice byl 

výsledek slabší. Šest uchazečů o 4leté obory dosáhlo nadprůměrný výsledek v českém jazyce 

a průměrný v matematice. 

Z uchazečů na 8leté gymnázium byl přijat 1 žák školy, uchazeči o 4leté obory byli přijati 

všichni. 

 

6.4. Semináře, besedy, exkurze, výchovné a kulturní 

pořady pro žáky 

Celoroční akce 

• Ovoce do škol       ZŠ 

• Mléko do škol       ZŠ 

• Sběr starého papíru, víček, elektroodpadu a baterií  ZŠ 

• Recyklohraní – celoroční environmentální projekt  ZŠ 

• Výuka plavání       2.-3.r. 

Září 2018 

1. Slavnostní zahájení školního roku    ZŠ 

2. Kurz OSV – výjezdní seminář    6.-9.r. 

3. Evropský den jazyků      II. stupeň 

Říjen 2018 

4. Beseda „Síla lidskosti“ – N. Winton    6.r. 

5. Exkurze „Den zvířat SZŠ Poděbrady“   2.-3.r. 

6. Školní soutěž „O nejkrásnější jablko“   ZŠ 

7. Divadelní představení v Nymburce – Kočky na střeše 1.-4.r. 

8. Exkurze do místní knihovny     2.r. 

9. Exkurze – ZOO Praha      6.,7,9.r. 

10. Přednáška „Poučení z nehody“ – dopravní výchova  ZŠ 

11. Školní soutěž „O nejkrásnější dýni“    ZŠ 

12. Exkurze „Legiovlak“ Poděbrady    II. stupeň 

13. Exkurze – výstaviště Lysá n/l – „Exotika“   6.-7.r. 

14. Kulturní program ke 100. výročí vzniku Československa, sázení pamětního stromu

        ZŠ 
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Listopad 2018 

15. Beseda – „První republika“      II. stupeň 

16. Divadelní představení Praha – KMD „Jak jsem se ztratil“  KMD 

17. Exkurze – ÚP Nymburk      9.r. 

18. Divadelní představení „Princezna na hrášku“, Nymburk  1.-4.r. 

19. Exkurze – Sklárny Poděbrady      5.r. 

20. Divadelní představení v Aj – Easy English with Zee   ZŠ 

Prosinec 2018 

21. Mikuláš a čert        I. stupeň 

22. Divadelní představení Nymburk – „Čert vem anděla“  1.-4.r. 

23. Exkurze do zahraničí – Norimberk     výběr žáků II.st. 

24. Návštěva filmového představení, Nymburk – „Myanmar“  II. stupeň 

25. Beseda „Než užiješ alkohol, užij mozek“    7., 9.r. 

26. Školní turnaj ve vybíjené      4.-5.r. 

Leden 2019 

27. Koncert ZUŠ Lysá n/L      ZŠ 

28. Divadelní představení Praha – KMD „Fantom opery“  KMD 

29. Zimní stadion Nymburk – bruslení     4.-5.r. 

30. LVVZ Janské Lázně       5.-9.r. 

Únor 2019 

31. Exkurze – místní knihovna      2., 3., 4.r. 

32. Exkurze – HZS Nymburk      3.r. 

33. Divadelní představení Nymburk     3.r. 

34. Zimní stadion Nymburk – bruslení     4.-5.r. 

Březen 2019 

35. Beseda se záchranáři       6., 8.r. 

36. Divadelní představení Praha – KMD „Lakomá Barka“  KMD 

37. Školní kolo recitační soutěže      I. stupeň 

38. Zimní stadion Nymburk – bruslení     II. stupeň 

39. Exkurze – místní knihovna      1.r. 

40. Prevence – práce se třídou      8.r. 

41. Exkurze – Obecní úřad Kostomlaty nad Labem   8.r. 

42. Divadelní představení Nymburk – „O zámku pod zámkem“  6.r. 

Duben 2019 

43. Beseda s ukázkou – „Ptáci na obzoru“    ZŠ 
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44. Beseda – Policie ČR – preventivní program    7.-9.r. 

45. Hra „Hledáme velikonoční vajíčko“     I. stupeň + 8.r. 

46. Dopravní hřiště Nymburk      4.r. 

47. Prevence – práce se třídou      8.r. 

48. Projekt „Kostel sv. Bartoloměje očima dětí“ – beseda  ZŠ 

49. Ukázková hodina FAČR      I. stupeň 

50. Exkurze – Pražský hrad      8.r. 

Květen 2019 

51. Projektový den - Den Země      ZŠ 

52. Testování SCIO       8.r. 

53. Exkurze – Terezín       8.-9.r. 

54. Divadelní představení ve škole – „Staré pověsti české“  ZŠ 

55. Exkurze – Praha – Úniková hra     6.r. 

56. Beseda – „Černobyl“       8.-9.r. 

57. Beseda se zaměstnancem věznice     8.-9.r. 

58. Beseda – ÚP Nymburk      8.r. 

59. Fotografování tříd       ZŠ 

60. Exkurze – ZOO Dvůr Králové     2., 7.r. 

61. Divadelní představení Praha – KMD „Spejbl kontra dějiny“  KMD 

62. Divadelní představení Praha – „Ulice plná kouzel“   2., 3.r. 

63. Exkurze – hvězdárna Hradec Králové    4.-5.r. 

64. Koncert ZUŠ Lysá n/L      ZŠ 

Červen 2019 

65. Exkurze – Království železnic Praha     2.-3.r. 

66. Divadelní představení Nymburk – anglické představení  7.-9.r. 

67. Dětský den        ZŠ 

68. Exkurze Praha – úniková hra      8.r. 

69. Výjezdní seminář – Dolní Maxov     4.r. 

70. Divadelní představení – divadlo METRO Praha   6.r. 

71. Exkurze – Poděbrady – jízda vyhlídkovým vláčkem   1., 3.r. 

72. Rozloučení s 9. třídou       9.r. 

73. Pasování prvňáčku na čtenáře      1.r. 

74. Soutěž v PPP Nymburk (poskytnutí první pomoci)  výběr žáků II.st. 

75. Sportovní soutěž v dračích lodích – Praha   výběr žáků II.st. 

76. Exkurze – Nymburk       7.r. 

77. Sportovní den        ZŠ 
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6.5. Vícedenní školní a výjezdní semináře 

V rámci ŠVP máme semináře s různou tématikou: lyžařský výcvikový kurz, plavecký výcvik 

žáků, dopravní kurz pro žáky 4. ročníku, výjezdový seminář. Některé se podle rozhodnutí 

vyučujícího a zájmu rodičů mohou realizovat ve škole, jako jednodenní výjezdy nebo právě 

vícedenní výjezdy. 

Ve školním roce 2018/19 se uskutečnily následující semináře 

Termín Třída Akce 

10.9.2018 – 12.9.2018 6. a 7.r. Kurz OSV Roudný - Frýdštejn 

12.9.2018 – 14.9.2018 8. a 9.r. Kurz OSV Roudný - Frýdštejn 

3.2.2019 – 8.2.2019 výběr žáků II.st. Lyžařský výcvikový kurz v Janských 

Lázních 

10.6.2019 – 14.6.2019 4.r. Výjezdní seminář v Dolním Maxově 

 

6.6. Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu 

Hlavní cíle školního roku 2018/19 

1. Zjištění reálného stavu pedagogického procesu, materiálně-technického vybavení, 

provozu a upravení vize školy po nástupu nového vedení. Zpracování konkrétně 

formulované vize školy, se kterou se pedagogové, rodiče a zřizovatel ztotožní. Splněno, 

ve spolupráci s pedagogickým sborem pracujeme na dlouhodobé vizi školy, pro 

náročnost úkolu a hodně různorodých představ pořád ladíme vizi do finální podoby. 

2. Přechod na elektronické ŽK – v roce 2018/19 testovací provoz ve 6. a 7. třídě. 

Splněno. 

3. Podpora aktivity pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace. Nesplněno. 

Jsme lokalitou s vysokým počtem chybějících pedagogických pracovníků.  

4. Podpora vzniku školního poradenské pracoviště, ve kterém budou působit výchovný 

poradce a školní metodik prevence, úsilí o zajištění odborných služeb dalšími 

pracovníky. Splněno. K 31.8.2019 na škole funguje školní poradenské pracoviště a plně 

spolupracuje s PPP, SPC a dalšími subjekty. 

5. Podpora společného vzdělávání se zaměřením na naplňování podpůrných opatření, 

systematické uplatňování individuálního přístupu ke všem dětem – předcházení 

školnímu neúspěchu, podpora spolupráce žáků, vedení k sebehodnocení. Rozšíření 

spolupráce s rodinami těchto žáků - metodické vedení, častější konzultace apod. Úzká 

spolupráce s PPP, SPC. Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

6. Zaměření výuky na dopravní výchovu v ZŠ a na podporu rozvoje matematické, 

čtenářské, přírodovědné, informační a jazykové gramotnosti. Dlouhodobý úkol, 

stále se plní. 

7. Realizace projektů: 

• Rozšířený dotační projekt „Ovoce a zelenina do škol“, realizátorem je Státní 

zemědělský intervenční fond. Do projektu jsou zahrnuti žáci I. i II. stupně ZŠ. 
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• Dotační projekt pro všechny žáky školy „Mléko do škol“ – pravidelné dodávky 

mléčných produktů pro žáky I. i II. stupně ZŠ. 

• Projekt „Šablony OP VVV“ z výzvy č. 02 18 063 „Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II“ byl podán 

v dubnu 2019 a avízo o schvální naší žádosti dorazilo v září 2019. 

• Účast v projektu „Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického 

spektra v ZŠ“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004682. V projektu budeme 

pokračovat i ve školním roce 2019/20. 

• Z projektu registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000013 s názvem 

„Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II“ se nám povedlo získat finanční 

prostředky na zaměstnání sekretářky školy. 

8. Dodržování hlavních plánů školy a časových plánů výchovně vzdělávacího procesu. 

Splněno. 

9. Získání kvalifikovaného koordinátora ŠVP z řad pedagogických zaměstnanců školy 

(studium) a jeho následné využití. Nesplněno.  

10. Co nejvyšší kvalifikovanost pedagogického sboru. Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

11. Elektronické ověřování výsledků žáků v různých ročnících, předmětech a 

gramotnostech - práce v ISPIS Set. Dlouhodobý úkol, stále se plní. Připravili jsme 

školní maily pro žáky školy a od nového školního roku začínáme s využíváním aplikace 

Google Apps. 

12. Systematické pokračování ve zlepšování vybavení školy, estetičnosti prostředí školy, 

spolupráce se zřizovatelem na řešení případných havarijních situací v areálu. 

Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

13. Sledování a využívání výzev ROP, ministerstev a KÚSK na podporu výuky a zlepšení 

vybavenosti školy. Dlouhodobý úkol, škola se aktivně zapojila do práce v MAS 

Nymbursko a počítáme s plným zapojením do jejich aktivit v roce 2021. 

14. Zapojení pedagogických pracovníků do efektivního sdílení dokumentů a materiálů. 

Dlouhodobý úkol, stále se plní. Proběhlo proškolení zaměstnanců v aplikaci Gmail a 

Google Apps. 

15. Autoevaluace školy prostřednictvím dotazníkového šetření mezi žáky, pedagogy a 

rodiči. Splněno. 

 

Dílčí cíle 

 

1. Rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti 

žáků. Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

2. Cílené rozvíjení týmové práce žáků (v rámci tříd a skupin na jazyky, VP, NP) a 

pedagogů (podpora vzájemných hospitací vyučujících + TU a vyučujících v rámci MS 

a PK). Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

3. Prohlubování poznatků prevence rizikového chování žáků – organizace kurzů OSV 

pro 6. – 9.r. Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

4. Etická výchova – vedení žáků důsledně slovem i vlastním příkladem k ohleduplnosti 

a slušnosti. Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

5. Cílená motivace žáků k reprezentaci školy (soutěže, vystoupení na veřejnosti atd.). 

Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

6. Zdokonalení práce školního parlamentu – pověřené odpovědné osoby z řad ped. 

zaměstnanců. Částečně splněno. Je jedním z cílů pro další školní rok. 

7. Zajištění péče o žáky v době mimo vyučování - nabídka volnočasových aktivit. 

Dlouhodobý úkol, stále se plní. 
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8. Rozvíjení spolupráce se školskou radou, zřizovatelem a všemi ostatními partnery 

školy. Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

9. Rozvíjení spolupráce s okolními školami (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ). Dlouhodobý úkol, stále 

se plní. 

10. Zlepšení propagace práce školy v tisku v místních novinách a dalších médiích, na 

webu školy. Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

 

6.6.1. Hodnocení činnosti školní družiny 

Ve školním roce 2018/2019 byla otevřena: 

•   3 oddělení ŠD s naplněnou kapacitou 89 dětí 

Personální obsazení ŠD: 

•   1. odd. Michlová Jaroslava 

•   2. odd. Dvořáková Hana (vedoucí vychovatelka) 

•   3. odd. Bc. Břeňová Libuše 

Během školního roku 2018/2019 proběhlo ve školní družině několik akcí.  

V září zorganizovala naše školní družina akci Malování na chodník. Všechny děti se do práce 

pustily s velkým nadšením a dobrou náladou. Vyzdobily chodník na zahradě školy barevnými 

obrázky. Děti byly nakonec odměněny drobnými sladkostmi. 

V říjnu jsme s dětmi ve školní družině pořádali Halloweenskou oslavu. Několik dní před jejím 

vypuknutím jsme s dětmi začali vyrábět strašidelnou výzdobu - vytvořili jsme dýně z 

barevného papíru, papírové netopýry a pavouky. Děti si přinesly masky nejrůznějších strašidel, 

příšer a čarodějnic. Následoval rej strašidel, tanec a soutěže. Odměnou dětem byly drobné 

sladkosti. 

V listopadu jsme ve školní družině vyhlásili soutěž Škola hledá talent. Děti tančily, hrály na 

hudební nástroje, zpívaly, cvičily, dokonce i kouzlily. O nejlepším vystoupení rozhodovali 

sami žáci. Výherci byli odměněni diplomem a drobnými sladkostmi. Po celé odpoledne vládla 

bezvadná atmosféra a všichni jsme si soutěž náležitě užili.   

Prosinec se nesl ve znamení Vánoc. Vytvářeli jsme s dětmi vánoční výzdobu tříd a výrobky na 

Vánoční jarmark. Na této akci si rodiče dětí a přátelé školy mohli nakoupit od žáků jejich 

vlastnoručně vyrobené vánoční dekorace. Nechybělo ani výborné občerstvení. Na této akci 

jsme spolupracovali s třídními učiteli. 

Na samém závěru roku jsme uspořádali vánoční besídky. Během nich si děti vyzkoušely různé 

vánoční zvyky a tradice - pouštění lodiček, rozkrajování jablíček, zpívání vánočních koled a 

ochutnávání vánočního cukroví. Následovala vánoční nadílka. Ta se skládala ze zakoupených 

společenských her a stavebnic (v celkové hodnotě cca 10.000,-Kč). 

V lednu proběhla ve školní družině beseda se záchranářem, žáci se seznámili se zásadami první 

pomoci, sami si vyzkoušeli obvázat zranění a na figuríně i nepřímou masáž srdce. 

V únoru se uskutečnila akce s agenturou Šimona Pečenky - Safari karneval. Děti se při 

promenádě předvedly ve svých krásných maskách, za které získaly drobné odměny. Odpoledne 

plné písniček, tanců a soutěží se nám velmi vydařilo.  
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V březnu jsme ve školní družině vyhlásili pěveckou soutěž Superstar. Děti soutěžily s velkou 

chutí a odvahou. Porota měla těžké rozhodování, a nakonec udělila několik hlavních cen. 

Soutěžní odpoledne jsme si společně příjemně užili. 

V dubnu ve školní družině proběhla výtvarná soutěž. Sešlo se nám mnoho vydařených 

výtvarných prací. Vybrat ty nejlepší nebylo vůbec jednoduché. Všichni malí umělci byli 

oceněni sladkou odměnou.  

Na květen jsme si pro děti přichystali Olympiádu. Soutěžili jsme ve družstvech. Děti si 

vyzkoušely různé disciplíny. V závěru jsme uspořádali turnaj ve vybíjené. Strávili jsme 

společně příjemné sportovní odpoledne. 

V červnu jsme s dětmi oslavili Den dětí. Na akci jsme přizvali agenturu Šimona Pečenky, se 

kterou se nám dobře spolupracuje. Odpoledne plné písniček, tanců a soutěží se nám velmi 

vydařilo. Jako odměnu dostaly děti balónky ve tvaru různých zvířátek a drobné sladkosti. 

Děti ve velké míře využívaly i prostory tělocvičny a školního hřiště. Setkávaly se zde při 

sportovních aktivitách. 

 

Zpracovala H. Dvořáková, vedoucí ŠD 

 

6.6.2. Evaluace ICT 

  

Žáci naší školy se v minulém školním roce zúčastnili následovných akcí: 

•  testování SCIO 8. ročníků (R. Musilová, E. Čmuhařová) 

•  ICT SLOT 8. a 9.tříd (E. Čmuhařová) 

• rizikové chování na internetu (E. Čmuhařová)  

Pro zaměstnance školy proběhlo školení v oblasti GDPR. 

 

V oblasti technického zabezpečení byly plněny následovné úkoly: 

• proběhla 1.etapa výstavby páteřní PC sítě školy (pan Tykva) 

• na škole byl zasazen školní server se současnou přeinstalací programu BAKALÁŘI s 

připojením na učitelská PC. 

• průběžně se provádí údržba a drobné opravy. 

• byl proveden upgrade části učitelských i žákovských PC. 

• počet PC na učebně informatiky byl zvýšen o dva počítače. Více nelze z důvodu 

nedostatečného rozvodu elektrické energie. V budoucnosti bude nutné počítat s 

navýšením žákovských PC minimálně na 24. 

• v závěru školního roku přešla škola na G Suite (dříve Google Apps) s cílem plného 

využití v novém školním roce jak žáky tak zaměstnanci školy. 

    

Všechen software používaný na škole je řádně licencovaný. Škola dbá na dodržování 

autorských práv.  

Webové stránky školy jsou pravidelně aktualizovány, zabezpečují chod školy (E. Čmuhařová). 

Stav ICT techniky a internetového připojení na ZŠ zabezpečuje chod školy 

 

Zpracoval: J. Bodlák, E. Drobná  

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiW5JTU0MjkAhWXhdUKHVXsCpIYABAAGgJ3cw&sig=AOD64_3h1kWJ_-xrZNj8dhPKmrMubBb5aA&adurl=&q=
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiW5JTU0MjkAhWXhdUKHVXsCpIYABAAGgJ3cw&sig=AOD64_3h1kWJ_-xrZNj8dhPKmrMubBb5aA&adurl=&q=
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6.6.3. HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO PROGRAMU EVVO  

 

Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Hana Hudcová 

 

Přehled zajištění jednotlivých témat EVVO 

 

Jednotlivá témata EVVO byla realizována především formou integrace do normální výuky. 

Blíže je integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů.  

 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

  I. stupeň II. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Ekosystémy 

 Prv Prv Pč 

Vl 

Př 

Pč 

Př 

Př 

Z 

Čj 

F 

Př 

Z Př 

Z 

Základní 

podmínky života 

Hv 

Prv 

  Vl 

Př 

Pč 

Př 

M 

Pč 

Z 

Čj 

M 

F 

Pč 

M 

F 

Ch 

 

F 

Ch 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí 

Prv   Pč 

Vv 

Vl 

Pč 

Vv 

Čj 

Př 

Z 

F 

M 

Ov 

Čj    Ch 

D 

Rv 

Z 

 

Čj   Z 

D    Ch 

Př    

Ov 

Vztah člověka  

k prostředí 

Pč 

Prv 

Pč 

Prv 

Pč 

Prv 

Pč 

Př 

Pč 

Vl 

Př 

Ov 

Př 

Pč 

Z 

Pč 

 

Čj 

Př 

Z 

F 

Pč 

Z 
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CELOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2018/2019 

Termín Celoškolská aktivita 
Odpovědný 

pracovník 

SPLNĚNO 

NESPLNĚNO 

22.10. Výstava dýní Váňová splněno 

31. 10. Slavnostní zasazení lípy  

k 100. výročí vzniku samostatného 

československého státu 

Hudcová, 

Brabcová 

splněno 

říjen Soutěž o nejkrásnější jablko  Hudcová splněno 25. 10. 

průběžně Sledování naučné stezky 

Mydlovarský luh 

učitelé 

PRV, PŘ 

splněno 

červen 

konec září Sběr papíru třídní učitelé 5. - 

9. tř. 

splněno 5. 10. 

průběžně Úklid okolí školy  Váňová splněno 

listopad Úklid veřejných prostranství – 

hrabání listí 

třídní učitelé 2. - 

9. tř. 

nebylo 

požadováno 

listopad Podzimní fotografická soutěž „Krásy 

podzimu“ 

Hudcová splněno 30. 11. 

10. 4. Výukový program Ptáci na obzoru Hudcová splněno 10. 4. 

22. 4. 

 

Den Země – 1. stupeň – vycházky do 

lužního lesa + naučná stezka 

Mydlovarský luh  

všichni učitelé 1. 

stupně  

vycházky 

přesunuty na 

červen 

 

22. 4. Den Země – celá škola Čmuhařová splněno 

květen Výtvarná soutěž „Jarní příroda“ učitelé 1. st., 

rozšířeno i na 2. 

stupeň 

soutěž 

nahrazena 

projektem 

Poznej kostel 

sv. 

Bartoloměje ze 

všech stran 

květen Den s lesy – Výstaviště Lysá n. L. učitelé 1. st. nesplněno 

z důvodu 

časové tísně 

květen Den Země – 2. stupeň  Čmuhařová přesun na  

22. 4. 

červen Poznávání krás ČR třídní učitelé splněno 

červen Adopce KLOKÁNKA 

KRÁLIKOVITÉHO – ZOO Praha – 

žáci 2.tř. 

Hudcová splněno 

26. 6. Slavnostní zasazení růže – žáci 9. 

třídy 

Klepalová splněno 
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celoročně Školní recyklační program 

„Recyklohraní“ 

Hudcová, Strnad splněno 

průběžně Vzdělávací programy – ZOO Praha třídní učitelé 1. 

st., učitel 

přírodopisu 

splněno  

celoročně Třídění odpadu – papír, umělá hmota, 

sklo, víčka 

všichni učitelé a 

provozní 

zaměstnanci 

včetně školní 

kuchyně 

splněno 

částečně 

 

Některé z aktivit uvedených výše nebyly v původním plánu, ale reagovali jsme na nabídku 

pružně a zařadili je do programu. 

Nepodařilo se umožnit dalším pedagogům a provozním zaměstnancům proškolit se 

v environmentální problematice. Ekologizace provozu v prostorách školní kuchyně je v řešení. 

 

Zpracovala H. Hudcová, koordinátor EVVO     

 

 

6.6.4. Nabídka zájmových útvarů 

• Na organizaci školních kroužků jsme spolupracovali také s Domem dětí a mládeže 

Nymburk. Kroužky představují náplň volného času dětí v bezpečném prostředí. 

• Ve školním roce 2018/19 byla nabídka volnočasových aktivit sestavena tak, že všechny 

nabízené kroužky byly otevřeny.  

 
 

Zájmový útvar 

 

Jméno vyučujícího 

 

Čas 

 

Platba 

 

Florbal 3. - 5. tř. 

 

Mgr. R. Musilová 

 

Úterý 13.15 – 14.00 

 

100 Kč/měsíc 

 

 

Florbal 6. - 9. tř. 

 

Mgr. R. Musilová 

 

Čtvrtek 13.30 – 14.15 

 

100 Kč/měsíc 

Příprava na přijímací 

zkoušky z Čj 
Mgr. L. Klepalová Úterý 13.30 – 14.15 100 Kč/měsíc 

Příprava na přijímací 

zkoušky z M 

 

Ing. V. Trégl, od 

prosinec 2018 Mgr. 

Z. Přecechtěl 

Středa – sudý týden 

13.25 – 14.55 

100 Kč/měsíc 

 

Keramika 

 

Mgr. S. Váňová 

Čtvrtek – lichý týden 

13.30 – 15.00 

1270,- Kč/pololetí 
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   Výtvarné tvoření 

4. třída 

 

Mgr. P. Brabcová 

Čtvrtek – sudý týden 

13.00 – 14.30 

100 Kč/měsíc 

Dramatický kroužek A. Češková Středa 

13:30 – 14:30 

DDM ceník 

 

 

7. Školní poradenské pracoviště 

 

7.1. EVALUACE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ  

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo na naší škole vzděláváno 38 žáků s podpůrnými opatřeními, 

z toho 21 žáků podle IVP. PLPP byl využit u 14 dětí. V rámci podpůrných opatření pracovalo 

7 dětí za podpory asistenta pedagoga. V rámci podpůrných opatření probíhaly pedagogické 

intervence – předmět speciálně pedagogické péče a příprava na školu vedené Mgr. et Mgr. I. 

Novotnou, Mgr. R. Musilovou, M. Formáčkovou, Mgr. Z. Přecechtělem a Mgr. K. 

Galuščákovou. Pro integrované žáky byly zakoupeny speciální školní pomůcky v podobě 

pracovních sešitů, přehledů, tabletu apod. Výchovné a vzdělávací problémy žáků a jednání s 

rodiči jsou řešeny ve školním poradenském pracovišti.  V průběhu roku zhodnotili třídní učitelé 

poskytování podpůrných opatření. 

 

VP-koordinátor inkluze zajišťuje spolupráci s PPP a asistentů pedagoga s vyučujícími a rodiči.   

Během školního roku se výchovný poradce zúčastnil několika jednání s rodiči a třídními učiteli 

za účelem pomoci žákům při výuce (zvolení vhodných metod a forem práce, domácí příprava, 

práce se žáky vyžadující zvláštní péči), kariérového poradenství i řešení drobných kázeňských 

přestupků.  

 

V rámci kariérového poradenství VP pro žáky 8. a 9. ročníku zajistil účast na programu 

profesní orientace na ÚP IPS v Nymburce. Žáci se individuálně zúčastňovali Dnů otevřených 

dveří středních škol. VP informoval o žácích přijatých k dalšímu vzdělávání. 

VP se podílel na realizaci zápisu dětí do 1. třídy. 

I nadále probíhala spolupráce s metodikem prevence. 

 

Zpracovala: Mgr. R. Musilová, výchovná poradkyně 
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7.2. Evaluace   minimálního   preventivního   programu  

 

V rámci školy byla pozornost věnována především následujícím tématům: 

 

naše obec, ochrana životního prostředí 

bezpečnost, doprava, hasiči, policie 

drogy a drogová závislost ( drogy, alkohol, kouření ) 

rozvoj přátelských vztahů a spolupráce 

zdraví, zdravý životní styl 

rodina, mezilidské vztahy, sexuální výchova 

 

                                 

Aktivity pro žáky byly realizovány v průběhu běžných vyučovacích hodin a dále probíhaly 

prostřednictvím různých přenášek či besed, jako např. beseda s klientem Věznice v Jiřicích, 

která se týkala jak jeho trestné činnosti související s užíváním drog, tak právního vědomí. Jiné 

aktivity probíhaly formou činnosti žáků např. během Mezinárodního dne Země.              

      

Realizace MPP 

o poskytování informací – přednášky, besedy, konzultace, osvětový materiál, 

videoprojekce, kulturní akce, sportovní aktivity, kroužky, projekty            

o pobytové akce – kurz OSV, škola v přírodě 

o aktivní učení v modelových situacích – RV, OV, volba povolání, třídnické hodiny 

o dotazníky, ankety – jejich hodnocení – především během třídnických hodin pro potřeby 

třídních učitelů 

o práce Školního parlamentu a rádia (zprávy) 

 

akce pro metodika prevence zajišťuje především PPP Nymburk 

 

 

Spolupráce  s rodiči 

 

Aktivní 

o zapojení v rámci projektových dnů (Den Země) či školy v přírodě 

o účast zástupců rodičů v radě školy 

o kulturní a sportovní akce pro rodiče a děti – zájezdy do divadel, Vánoční jarmark 

o třídní schůzky 

o individuální schůzky s rodiči – řešení problémových situací 

 

Pasivní 

o zápisy a oznámení v ŽK 

o písemná sdělení rodičům 

o zprávy v místním rozhlase, v Kostomlatských novinách 

o zprávy na nástěnkách ve škole 
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Evidence sociálně-patologických jevů na škole 

 

o velký počet hodin omluvené absence (ohrožení prospěchu a přijímacího řízení) 

o nevhodné chování vůči spolužákům   

o nevhodné chování ve škole, poškození majetku školy 

o špatná příprava do školy  

 

Výsledky strategie MPP v tomto školním roce 

 

Podařilo se 

o udržet nabídku kroužků 

o zapojit žáky do školních akcí 

o zapojení některých rodičů do práce školy 

o zařadit zajímavé exkurze – ÚP, místní firma 

 

 

Nepodařilo se 

o zlepšit chování některých žáků vůči spolužákům 

o rozšířit možnosti spolupráce s rodiči 

o zajistit kontinuální program prevence na naší ZŠ 

 

 

Zapsala Lenka Klepalová, metodik prevence 
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

8.1. Přehled účasti a úspěchů v soutěžích 

Úspěchy v soutěžích s přírodovědným zaměřením 

V rámci školních kol soutěží se žáci zúčastnili Matematického klokana, a to v rámci 2. – 9. 

ročníku. 

Úspěchy v soutěžích s humanitním zaměřením 

• Dějepisná soutěž „100 let ČR“ – ZŠ TGM Milovice 

Naše družstvo ve složení T. Kroufková (6.r.), M. Procházka (7.r.), K. Pakandlová (8.r.) 

a T. Podroužková (9.r.) obsadilo 1. místo. 

Moc všem děkujeme a blahopřejeme. 

• Olympiáda v anglickém jazyku – okresní kolo 

V.  Valenta   7.r.  kategorie IA  4. místo 

J. Kopečková   8.r.  kategorie IIA  16. místo 

• Celostátní přehlídka dětské recitace Nymburk 

T. Hradilová   5.r.  čestné uznání 

• Předlékařská první pomoc 

M. Břeňová, D. Dobrovodská, E. Váchová, A. Moravcová  4. místo 

T. Mládenková, E. Klosovská, A. Pospíšil    6. místo 

Úspěchy ve sportovních soutěžích  

• Přespolní běh Lysá nad Labem 

chlapci 8.r.        10. místo 

dívky 8.r.        11. místo 

• X. ročník florbalového turnaje středočeských ZŠ 

družstvo 4.-5.r.       3. místo 

• Okresní finále školní ligy ZŠ a víceletých gymnázií – florbal chlapců 

družstvo 8.-9.r.       6.-7. místo 

• Přehazovaná Milovice 

družstvo 6.-9.r.       1. místo 

• Okresní kolo ve volejbale 

družstvo dívek II. stupně      4. místo 

• Beach volejbal 

T. Hradilová, M. Čech, M. Bureš, K. Radilová   1. místo 

smíšené družstvo II. stupně      6. místo 

• Okresní kolo ve vybíjené 

družstvo 4.-5.r.       7.-8. místo 

• McDonald´s Cup – minikopaná, okrskové kolo 
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družstvo 2.-3.r.       4. místo 

družstvo 4.-5.r.       1. místo  

• McDonald´s Cup – minikopaná, okresní kolo 

družstvo 4.-5.r.       2. místo 

• Velká cena Lysé nad Labem v atletice 

družstvo 1.-8. smíšená štafeta      2. místo 

celkové pořadí škol       3. místo 

• Štafetový běh Lysá nad Labem 

družstvo 1.-3.r.       2. místo 

Úspěchy žáků ve výtvarných soutěžích  

Žáci naší školy se s chutí zapojili do mnoha výtvarných projektů a soutěží. Jedná se třeba o: 

Obaly zdravých a chutných potravin (LIDL) – 4.-5.r., Požární ochrana očima dětí a mládeže – 

2.-9.r., Všichni jezdí připoutaní – 4.-9.r., Příroda kolem nás – 6.-7.r., Navrhni logo školy – ZŠ, 

školní fotografická soutěž atd. 

Práce našich žáků byly vystaveny na výstavě dětských prací v Hálkově divadle v Nymburce, a 

to konkrétně na téma Divadelní etika.  

Výstupem dalšího projektu pod názvem Kostel očima dětí byla výstava prací žáků školy 

v místním kostele sv. Bartoloměje. 

• Nymburská abstrakce, soutěž pro žáky 6.-9.r. 

E. Pýchová    8.r.    2. místo 

E. Klosovská    7.r.    4. místo 

• Voda pro všechny – celorepubliková výtvarná a fotografická soutěž 

A. Zábranská    6.r. 

P. Přimda    9.r. 

Práce těchto žáků se umístily mezi nejlepšími 38 fotografiemi z celkového počtu 2 500 

účastníku. 

• Neuvěřitelný svět fantazie a Jsem dítě, ale mám svá práva, výtvarná soutěž pro žáky 4.-

9.r. organizovaná Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 

N. Lukáčová    4.r.    3. místo 
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8.2. Akce pro rodiče a veřejnost 

Celoročně 

o Sběr papíru, plastových víček, drobných elektrospotřebičů a baterií 

o Možnost objednání knih z Klubu mladého čtenáře 

Září 

o 3.9. 2018 Slavnostní zahájení školního roku 

Říjen 

o 5.10. Sběr papíru po obci 

o 11.10. První setkání Školské rady 

o 31.10. Kulturní program ke 100. výročí vzniku Československa, sázení pamětního 

stromu 

Listopad 

o 15.11. Třídní schůzky pro rodiče žáků 

Prosinec 

o 13.12. Vánoční jarmark 

Únor 

o 13.2. Návštěva předškoláků v 1. třídě 

o 26.2. Druhé setkání Školské rady  

o 28.2. Návštěva předškoláků v 1. třídě  

Březen 

o 14.3. Návštěva předškoláků z MŠ Ostrá v 1. třídě  

o 28.3. Den otevřených dveří v ZŠ 

Duben 

o 2.4. Zápis do 1. ročníku 

o 11.4. Třídní schůzky pro rodiče žáků 

o 16.4. Sběr papíru po obci 

Květen 

o 14.5. První „Předškoláček“ – setkání pro budoucí žáky 1. třídy 

o 21.5. Druhý „Předškoláček“ – setkání pro budoucí žáky 1. třídy 

o 27.5. Volby do Školské rady 
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Červen 

o 18.6. Rozloučení s 9. třídou na obecním úřadě 

o 19.6. Pasování prvňáčků na čtenáře 

o 25.6. Třetí setkání Školské rady 
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9. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání 

Odborové organizace 

Na škole odborová organizace není. 

Obecní úřad Kostomlaty nad Labem 

o Stálá intenzivní spolupráce s vedením obce při rekonstrukcích v areálu školy, při 

havarijních situacích v objektu, při návrzích a realizaci projektů a grantů, při návrzích 

na úpravu vnitřních prostor objektu školy. 

o Podpora a vstřícnost při realizaci rozloučení se žáky 9. ročníku. 

o Účast vedení obce na zahájení školního roku a předávání pamětních listů žákům 9. 

ročníku. 

o Exkurze žáků v rámci výuky. 

Mateřská škola v Kostomlatech nad Labem a v okolních obcích 

o Návštěvy dětí z okolních MŠ v 1. ročníku ve vyučování. 

o Spolupráce při zápisu do 1. ročníku. 

Obecní knihovna Kostomlaty nad Labem 

o Stále četnější návštěvy jednotlivých tříd v prostorách knihovny. 

o Pasování prvňáčků na čtenáře. 

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka 

o Úzká spolupráce při poskytování služeb ZUŠ v prostorách školy. 

o Zajišťování kulturního programu pro žáky školy a veřejnost při akcích organizovaných 

školou. 

o Stále četnější koncertní a divadelní představení pro žáky naší školy. 

Dům dětí a mládeže Nymburk a Poděbrady 

o Zajišťování volnočasových aktivit žáků školy. 

o Pomoc při zajišťování okresních kol odborných soutěží (E. Drobná – olympiáda v Aj). 

MUDr. A. Zikmunda 

o Smlouva o zajišťování pracovně lékařských služeb. 

Místní akční plán pro vzdělávání II na Nymbursku 
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o Nabídka akcí pro žáky, pedagogy i širší veřejnost. 

o Účast E. Drobné v jazykové sekci. 

Informační a poradenská služba (IPS) Nymburk 

o Spolupráce v rámci volby povolání v 8. a 9. ročníku – jedenkrát ročně v obou ročnících. 

Úřad práce ČR 

o Vyřízení žádosti o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro 

uchazeče o zaměstnání v rámci projektu Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II – do 

31.5.2020 finanční dotace na sekretářku. 

Speciálně pedagogické centrum NAUTIS 

o Pronájem odloučeného pracoviště SPC v prostorách školy. 

o Velmi častá osobní i telefonická spolupráce s PaedDr. Věrou Čadilovou při řešení 

problémových situací. 

o Pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů. 

o Supervize žáků školy a klientů společnosti NAUTIS. 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje pracoviště Nymburk, Kolín 

o Velmi častá spolupráce mezi výchovnou poradkyní Mgr. R. Musilovou a jednotlivými 

speciálními pedagogy z poraden. 

o Pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů. 

 

Policie ČR, Hasičská záchranná služba 

o Zajišťování besed. 

o Dodávání preventivních materiálů pro žáky. 

Klub Kamarád 

o Spolupráce při zajištění některých akcí (Pasování na čtenáře, návštěvy místní knihovny) 

o Zajištění volného času žáků v odpoledních hodinách 
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10. Zapojení školy do rozvojových a 

mezinárodních programů 

 

10.1. Projekt Šablony OP VVV 

o Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012525 

o Realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021 

o Celková částka: Kč 1.014.262 

Tento projekt uvádím do školního roku 2018/19 z toho důvodu, že žádost již byla schválena. 

Finanční prostředky budou poskytnuty do 30 dnů od vydání Rozhodnutí. 

10.2. Projekt Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II 

o Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000013 

o Realizace: 1.6.2019 – 31.5.2020 (v naší škole) 

o Realizátor: Úřad práce České republiky 

Cílem projektu je, aby účastník nalezl zaměstnání během nebo krátce po své účasti v projektu, 

a aby se celkově zvýšila jeho zaměstnatelnost. Předpokladem je získání či prohloubení 

dovedností formou rekvalifikace, zprostřed. zaměstnání s možností poskytnutí mzdových 

příspěvků zaměstnavateli, odstranění překážek účasti prostřednictvím přímé podpory ve formě 

cestovného aj., zvýšení flexibility, motivace a kvalifikace tak, aby se začlenili na trh práce nebo 

byli k němu dobře připraveni.  

Škola dostává finanční prostředky, z kterých financuje sekretářku školy. 
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10.3. Účast v projektu „Ovoce a zelenina do škol” 

• Realizátor: Státní zemědělský intervenční fond 

 

Cíl projektu: Projekt „Ovoce do škol” byl v České republice 

zahájen ve školním roce 2009/10. Jedná se o projekt 

Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení 

spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací 

návyky ve výživě dětí, a tím zároveň bojovat proti dětské 

obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až 

pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno 

čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. 

Dovoz zajišťuje stále firma Bovys s. r. o., a to v úterý před 

velkou přestávkou, rozdání koordinuje školník spolu s TU. 

Drobné nedostatky bývají vstřícně odstraňovány. Projekt je 

inspirací do hodin Vv, Hv, Čp, Čs, Aj a součástí výchovy ke 

zdravé výživě.  

10.4. Účast v projektu „Mléko do škol”  

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných 

výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních 

škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. 

Také tady dovoz zajišťuje firma Bovys s.r.o. 

11. Předložené a školou realizované projekty 

financované z cizích zdrojů ve školním roce 

2018/19 

11.1. Program společnosti Erudis, o. p. s. “Inovativní 

metody integrace žáků s poruchou autistického spektra v 

ZŠ”  

o Název: Inovativní metody integrace žáků s PAS v ZŠ  

o Realizace projektu: 1. 8 . 2017 - 31. 7. 2020  

Cílem projektu je zvýšit účinnost individuální integrace žáků se SVP, především s poruchami 

autistického spektra. Jsou vytvořeny dvě platformy Center kolegiální podpory, (Jihomoravský 

kraj, Praha/Středočeský kraj), ve kterých získají pedagogičtí pracovníci pravidelnou odbornou 

podporu k práci s žáky s PAS, prostor pro výměnu zkušeností a individuální zpětnou vazbu ve 

výuce. Vzniká soubor pracovních materiálů pro žáky s SVP na I. st. ZŠ, probíhají osvětové 
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akce pro spolužáky, rodiče a veřejnost. Pedagogové naší školy mají možnost využívat 

odbornou individuální podporu metodiků či navštěvovat pravidelné měsíční setkávání v Centru 

kolegiální podpory a zpracovat kazuistiku či příklad dobré praxe, které budou sdíleny se všemi 

účastníky projektu. Za naši školu se účastní Mgr. E. Drobná, R. Musilová, P. Brabcová a M. 

Formáčková. 

 

12. Kontrolní činnost ve školním roce 2018/2019 

Česká školní inspekce 

Ve školním roce 2018/2019 ČŠI školu nenavštívila.  

BOZ a hygienické kontroly  

Dne 14.2.2019 bylo provedeno šetření Krajskou hygienickou stanicí zaměřené na kontrolu 

provozu školní jídelny. Byly zjištěny následující nedostatky: 

- Porušený povrch stěny v prostoru suchého skladu potravin a v prostoru hrubé přípravny 

zeleniny.  

Po rychlé reakci na problém ze strany zřizovatele proběhla rekonstrukce prostor suchého 

skladu potravin a hrubé přípravny zeleniny v době letních prázdnin červen – srpen 2019. 

Závada je plně odstraněna. 

Další nedostatky nebyly shledány. 

V tomto školním roce se konala na naší škole běžná vnitřní roční prověrka BOZP firmy Redfire, 

drobné závady byly v termínech odstraněny. 

Veřejnosprávní kontroly 

- 15.10.2018 – auditorská společnost ATLAS AUDIT s.r.o. – hospodaření za období 

1.1.2018 – 31.8.2018 

Společností ATLAS AUDIT s.r.o. byly uloženy doporučení nápravných opatření, které byly ve 

školním roce 2018/19 splněny. Díky chybějící dokumentaci nebylo možné realizovat jedno 

z doporučení auditní firmy.  

- 28.5.2019 – Českomoravský odborový svaz pracovníků školství – kontrola SIBP nad 

stavem BOZP 

Zjištěné drobné závady byly nahlášeny zřizovateli. 
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13. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 

2018  

 

Výroční zpráva o poskytování informací 

 

 

 

 

 

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění za 

období 1.1.2018 - 31.12.2018 

 

 

 

1)  Celkový počet písemných žádostí o informace     0 

 

2)  Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace  0 

 

3)  Počet soudních rozsudků, kterými došlo k přezkoumání rozhodnutí 

 o neposkytnutí informace        0 

 

4) Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona     0 

 

 

 

Veškeré písemné dotazy a kopie vyřízení eviduje ředitelka školy. 

 

 

 

V Kostomlatech nad Labem dne 15. ledna 2019 

 

 

 

         …………………………… 

               Mgr. Erika Drobná 

                  ředitelka školy 
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14. Základní údaje o hospodaření školy v roce 

2018  

EKONOMICKÉ ÚDAJE K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 
OBDOBÍ 1.9.2018 – 31.8.2019    

    

   údaje v tis. Kč 

NÁKLADY PROVOZNÍ hlavní činnost doplňková činnost celkem za účetní jednotku 

materiál 2406 99 2505 

energie 1384 13 1397 

údržba 202 0 202 

cestovné 15 1 16 

služby 857 0 857 

mzdové náklady 254 233   

pojistné komerční 12 0   

odpisy 96 0 96 

drobný majetek 201 0 201 

NÁKLADY CELKEM 5427 346 5773 

    

   údaje v tis. Kč 

VÝNOSY PROVOZNÍ hlavní činnost doplňková činnost celkem za účetní jednotku 

prodej služeb 1950 352 2302 

jiné výnosy z činnosti 429 3 432 

čerpání fondů 0   0 

ostatní výnosy 0 10 10 

dotace provoz 3411   3411 

VÝNOSY CELKEM 5790 365 6155 

    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 363 19 382 
jedná se o průběžný výsledek za školní rok : období 1.9.2018 – 31.8.2019  

    

STAVY FONDŮ k datu 31.8.2019   

    

FOND ODMĚN 89 195 Kč    

FKSP 237 669 Kč   

REZERVNÍ FOND 91 988 Kč   

REZERVNÍ FOND-DARY 5 764 Kč   

FRIM 324 572 Kč   

    
Sestavila : Dana Vondrášková    
15.9.2019 
     

15. Závěr  

Školní rok 2018/19 byl prvním rokem pod vedením ředitelky Mgr. Eriky Drobné. Byl to velmi 

náročný rok po všech stránkách. Od září se ve škole měnilo hodně zaběhlých postupů i 



45 
 

dokumentů, a tím pádem to byl pro všechny zaměstnance rok plný změn, které ovšem ještě 

nekončí. Proto bych jim ráda poděkovala za jejich ochotu a spolupráci. 

Chtěla bych poděkovat také všem občanům obce i zastupitelům, kterým na naší škole záleží za 

veškerou pomoc a konstruktivní řešení nečekaných problémů.  

Areál školy bohužel potřebuje stále finanční prostředky na vše, co je nutno opravit, protože 

hrozí nebezpečí úrazu, škody na majetku, nebo dokonce havárie. Je nutné si uvědomit, že škola 

je otevřená již 36 let a jak prostory, tak i vybavení nutně potřebují obnovu a rekonstrukci. 

Ačkoli by se mohlo zdát, že pod tlakem všech vyjmenovaných problémů podléháme chmurám, 

nezapomínáme na to, že jsme především vzdělávací instituce. Naším primárním úkolem je 

vychovat z našich žáků všeobecně vzdělané lidi, kteří budou připraveni na vstup do života. 

Proto nás každá kladná odezva ze strany žáků i jejich zákonných zástupců naplňuje pocitem, 

že má naše snažení cenu. Návštěvníci školy přes to všechno vnímají příznivé klima školy, 

protože se po chodbách potkávají se spokojenými žáky a ochotnými pedagogy. Nezbývá než 

doufat, že nám tentýž elán vydrží minimálně po dobu příštího školního roku. Věříme, že se na 

tomto předsevzetí budete podílet s námi.  

 

V Kostomlatech nad Labem dne 30. 9. 2019  

_______________________  

Mgr. Erika Drobná 

 ředitelka školy  
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Výroční zpráva ředitelky školy byla zpracována na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., 

v platném znění; vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění; a na základě zákona č. 106/1999 

Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.  

Pedagogové byli seznámeni s výroční zprávou dne 10. 10. 2019.  

_______________________  

Mgr. Radmila Musilová  

zástupkyně ředitelky školy  

 

 

Školská rada ji schvaluje dne 24. 9. 2019.  

_______________________  

zástupce školské rady  

 

 

Zřizovateli byla předána dne 17. 10. 2019  

_______________________  

  



47 
 

16. Přílohy 

Přehledy prospěchu 

Příloha č. 1 
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50 
 

 

Výsledky projektu Mapa 

školy 

Příloha č. 2 
 

 

Dotazníkové šetření pro rodiče, žáky a pedagogy zaměřené na klima školy proběhlo ve 2. 

pololetí školního roku 2018/19. Jednalo se o anonymní dotazníkové šetření spokojenosti s 

dílčími oblastmi školy a účastnilo se ho 182 žáků, 103 rodičů, 20 učitelů a 7 provozních 

zaměstnanců. Na následujících dvou stranách je souhrn výsledků společnosti SCIO určený 

přímo rodičům žáků a pomůže Vám udělat si představu o chodu školy. 
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Fotodokumentace 

Příloha č. 3 
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Den zvířat Poděbrady říjen 2018 

 

 
Školní turnaj ve florbalu říjen 2018 
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Den evropských jazyků říjen 2018  

 

 
Den evropských jazyků říjen 2018  
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Soutěž 100 let republiky říjen 2018 Milovice 

 

 
Soutěž 100 let republiky říjen 2018 Milovice 
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Halloween listopad 2018 

 

 
Halloween listopad 2018 
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Legiovlak listopad 2018 

 

 
Legiovlak listopad 2018 
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Soutěž o nejkrásnější dýni listopad 2018 

 

 
Soutěž o nejkrásnější jablko listopad 2018 
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Vánoční jarmark prosinec 2018 

 

 
Lyžařský výcvik únor 2019 
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Recitační soutěž březen 2019 

 

 
Recitační soutěž březen 2019 
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Malování na chodník říjen 2018 Školní družina 

 

 
Vánoční besídka prosinec 2018 
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Safari karneval únor 2019 Školní družina 

 

 
Beseda se záchranářem březen 2019 Školní družina 

 

 
 

 

 

 

 


