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Údaje o škole: 

Název:   Základní škola 

IČO:   71008357 

Identifikátor školy: 600 050 645 

Ulice, číslo:  Školní 402 

PSČ:   289 21 

Zřizovatel školy: obec Kostomlaty nad Labem 

Telefon  325 538 456, 736 754 899, školní kuchyně 736 754 898 

E-mail   zskostomlaty@iol.cz 

Web   www.skolakostomlaty.cz 

Okres:   Nymburk 

Údaje o řediteli: 

Jméno, příjmení, titul: Jaroslav Přeučil, Mgr. 

Praxe:   34 let 

Ve funkci na škole: od 1. 7. 2001 

Praxe v řídící funkci: 23 let 

Údaje o školské radě: 

ŠR pracovala do 31. 8. 2013 ve složení:   

A/ Za rodiče: Keltnerová Jana, Touš Josef, Drahokoupilová Jitka. 

B/ Za zřizovatele: Bidziliová Eva (předseda), Jan Jiroušek, Rathouský Erik. 

C/ Za školu: Mgr. Klepalová Lenka, Mgr. Marečková Zdena, Mgr. Musilová Radmila.  

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

 2012 - 2013 

A/ Charakteristika školy 

Základní škola Kostomlaty nad Labem 

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do rejstříku škol 

a od 1. 1. 2003 je ze zákona samostatným právním subjektem. 

Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu 

ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanismu 

mailto:zskostomlaty@iol.cz
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a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu 

a ekologickou výchovu žáků, dle zájmu umožňuje též náboženskou výchovu. 

Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. 

Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je 

tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. 

Vyučování ve škole probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu, který 

probíhá ze zákona od 1. 9. 2007. Od září 2010 je ŠVP aplikován ve všech ročnících. 

Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. 

Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, počet skupin a počet 

žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu 

s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. 

Škola zajišťuje ambulantní nácviky pro žáky se specifickými vývojovými poruchami 

v učení a chování. Úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou. 

Ředitel školy ustanovuje zástupce ředitele, metodika ICT, metodika primární 

prevence, metodika EVVO, třídní učitele, vedoucí vychovatele školní družiny a školního 

klubu a vedoucí jednotlivých provozů.  

V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty a 

základní školní potřeby. 

Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou 

všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel úspěšně v roce 2001 inicioval vznik Rady školy, 

tato pracuje dodnes pod názvem Školská rada. 

Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické 

rady řád školy, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičny-haly BIOS 

a venkovních hřišť.  

Škola organizuje školu v přírodě, lyžařský kurs, plavecký výcvik žáků, dopravní kurz 

pro žáky 4. ročníku a jejich program schvaluje ředitel školy. 

Škola organizuje exkurze a školní akce související s výchovně vzdělávací činností 

školy. Program těchto akcí též schvaluje ředitel školy. 

Škola ve spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky napomáhá při 

vytváření a realizaci ozdravných programů podle aktuálních potřeb. 

Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary, poskytuje své prostory a vybavení 

k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. V mimoškolní činnosti 

bylo letos v provozu 12 zájmových útvarů-kroužků a svou pobočku zde tradičně provozovala 

Základní umělecká škola F. X. Šporka Lysá nad Labem v oboru hudebním. 

Součástí školy je školní družina, školní klub a školní kuchyně. 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí 

s výchovou a vzděláním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a 

kontroluje jejich dodržování. 

Od 1. 7. 2001 byl na základě výsledků konkurzního řízení jmenován do funkce ředitel 

Mgr. Jaroslav Přeučil. 
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B/ Učební plán školy 

Základní škola Kostomlaty nad Labem  školní rok 2012–2013 

ŠVP ZŠ Kostomlaty nad Labem, č. j.137/2007 

Učební plán – školní rok 2012/2013 

Ročník 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Předměty 

Český jazyk 9 9 9 7 8 4 4 5 5 

Anglický jazyk     3 3 3 3 4 3 4 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

Informatika           2 1 1   

Prvouka 2 2 2             

Přírodověda       2 2         

Vlastivěda       2 2         

Dějepis           2 2 2 2 

Občanská 

výchova           1 1 1 1 

Fyzika           2 2 2 2 

Chemie               2 2 

Přírodopis           2 2 2 2 

Zeměpis           2 2 2 1 

Rodinná výchova           1   1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná 

výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Tělesná výchova 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné 

předměty             2 2 2 

CELKEM 20 22 25 25 26 29 30 32 31 
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C/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy.  

*V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, s nařízením vlády č. 564/2006 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o 

minimální mzdě, s nařízením vlády č.222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, 

vše v platném znění. 

Osobní 

číslo 
Kvalif. Praxe Úvazek Způsobilost Zařazení Poznámka 

8792 ÚSO nad 32 let 1 šéfkuchař vedoucí ŠK   

4673 VŠ-Bc nad 12 let 1 učit. ZŠ TU studuje VŠ 

4852 ÚSO do 6 let 1 učit. 2. st. ZŠ TU studuje VŠ 

4847 ÚSO nad 27 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU 

Zastupující 

metodik prevence 

4854 VŠ do 19 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU  

3709 VŠ do 27 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU 

metodik EVVO 

šéfmetodik I. st. 

4404 SO do 23 let 1 uklízečka uklízečka   

4013 VŠ do 27 let 1 učit. 2. st. ZŠ ZŘŠ   

4846 zákl. do 32 let 1 uklízečka uklízečka   

3541 VŠ do 32 let 1 učit. 2. st. ZŠ TU  

VP- kariérový 

poradce 

973 VŠ do 32 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU  

 VP-vývojové 

poruchy učení 

292 ÚSO nad 32 let 0,93 vych. ŠD vych. ŠD   

292 ÚSO nad 32 let 0,27 učit. ZŠ učit. ZŠ   

2213 VŠ nad 32 let 1 učit. 1. st. ZŠ ŘŠ   

4851 zákl. nad 32 let 1 

školník-

údržbář školník  

4851 zákl. nad 32 let 0,5 školník-topič topič  

22504 ÚSO do 12 let 1 admin. prac. 

pracovník obch. 

provozu   

8141 zákl. nad 32 let 1 zauč. kuch. zauč. kuch.   

4661 VŠ nad 32 let 1 učit. 2. st. ZŠ učitel  

zástupce statut. 

orgánu 

4799 ÚSO do 19 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU   studuje VŠ 

2740 ÚSO nad 32 let 0,70 ved, vych. ŠD vych. ŠD,ŠK  důchodce 

2740 ÚSO nad 27 let 0,27 učit. ZŠ učit. ZŠ  důchodce 

4791 ÚSO do19 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU   studuje VŠ 
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 Celkem pracovníků: 20 

  Z toho žen: 15 

  Z toho mužů:   5 

 Pedagogičtí pracovníci celkem: 14 

  Z toho učitelé:   12 

  Z toho vychovatelé:    2 

 Dělnická povolání:     6
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D/ Přijímací řízení 

I. Zápis do 1. třídy      

  U zápisu: 18 

  Přijato:  15      

  OŠD:      3      

II. Přijímací řízení žáků 9. tříd: 

  Gymnázium:   1 

  SOŠ:    9 

  SOU:    5  

III. Přijímací řízení žáků 7. tříd: 

  Gymnázium:   0 

IV. Přijímací řízení žáků 5. tříd: 

  Gymnázium:   2 

  



 – 9 –   

 

E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně 

vzdělání. 
  

 

 

Přehled prospěchu ZŠ Kostomlaty nad Labem za školní rok 2012/2013  - 1. pololetí 
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1. 18 18 0 0 1,032 0 1 0 0 0 

2. 25 23 2 0 1,120 0 0 0 0 0 

3. 17 13 4 0 1,326 0 0 0 0 0 

4. 19 12 7 0 1,374 0 0 0 0 0 

5. 23 15 8 0 1,467 0 0 0 0 0 

I. st. 102 81 21 0 1,263 0 1 0 0 0 

6. 20 13 6 1 1,546 0 0 0 0 0 

7. 19 6 13 0 1,748 0 0 0 0 0 

8. 23 8 14 1 1,784 0 0 0 0 0 

9. 13 3 10 0 1,856 0 0 0 0 0 

II. st 75 30 43 2 1,734 0 0 0 0 0 

Celkem 177 111 64 2 1,499 0 1 0 0 0 
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Přehled prospěchu ZŠ Kostomlaty nad Labem za školní rok 2011/2012  - 2. pololetí 

 

 

 

T
ří

d
a 

P
o
če

t 
žá

k
ů

 

P
ro

sp
ěl

 

s 
v
y
zn

am
en

án
ím

 

P
ro

sp
ěl

 

N
ep

ro
sp

ěl
 

P
rů

m
ěr

 t
ří

d
y
 

P
o
ch

v
al

y
 

Výchovná opatření 

N
T

U
 

D
T

U
 

D
Ř

Š
 

S
n
íž

en
á 

zn
ám

k
a 

z 
ch

o
v
án

í 

1. 18 17 1 0 1,071 7 0 1 0 0 

2. 25 22 3 0 1,160 10 0 0 0 0 

3. 17 11 6 0 1,485 0 0 0 0 0 

4. 19 11 8 0 1,480 4 1 0 0 0 

5. 23 13 10 0 1,500 3 0 0 0 0 

I. st. 102 74 28 0 1,339 24 1 1 0 0 

6. 20 11 8 1 1,546 12 0 0 0 0 

7. 19 9 10 0 1,744 8 0 0 0 0 

8. 23 8 14 1 1,807 2 0 0 0 0 

9. 13 2 11 0 1,835 2 2 0 0 0 

II. st 75 30 43 2 1,733 24 2 0 0 0 

Celkem 177 104 71 2 1,536 48 3 1 0 0 
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F/ Zájmové kroužky ve školním roce 2012 - 2013 

 

Zájmové útvary pro školní rok  2012/2013 

 

 

Zájmový útvar Jméno vyučujícího Čas Platba 

Keramika Váňová S. St 13.30 – 14.30 1220Kč/pololetí 

Anglický jazyk Mgr. Novotná I. Čt 12.25 – 13.10 100Kč/měsíc 

Sportovní kroužek  

2 – 5. tř. 
Mgr. Luboš Hodač Po 13.00 – 13.45 100Kč/měsíc 

Výtvarný kroužek Formáčková M. Čt 12.45 – 13.45 100Kč/měsíc 

Vaření Mgr. Hudcová H. 
St 12.40 – 14.30  

(1x za 14 dní v liché týdny) 
100Kč/měsíc 

Tvořeníčko pro mladší 

děti (Vv + Pč + vaření) 
Mgr. Hudcová H. 

St 12.40 – 14.30  

(1x za 14 dní v sudé týdny) 
100Kč/měsíc 

Dramatický kroužek Bc. Brabcová P. 
Po 13.30 – 15.00  

(1x za 14 dní v liché týdny) 
100Kč/měsíc 

Florbal Mgr. Musilová R. 
Pá 13.10 – 14.00 mladší ž. 

Pá 14.00 – 15.00 starší ž. 
100Kč/měsíc 

Sportovní kroužek - 

OVOV 
Mgr. Hudcová H. Út 13.30 – 14.15 100Kč/měsíc 

Cvičení z Čj Mgr. Musilová R. Čt 13.30 – 14.30 100Kč/měsíc 

Cvičení z M Ing. Václav Trégl 
Po 13.30 – 14.30  

(1x za 14 dní) 
50Kč/měsíc 

Německý jazyk Bc. Brabcová P. 
St 13.30 – 15.00  

(1x za 14dní v liché týdny) 
100Kč/měsíc 
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G/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti  2012-2013 

I.  pololetí    

 10. 9. – 12. 11. – Plavání 2. + 3. třída  

 20. 9. – 23. 9. – OVOV účast na republikovém finále Praha 

 26. 9. – Evropský den jazyků 

 27. 9. – Sběr papíru v obci 

 3. 10. – Přespolní běh Lysá nad Labem 

 8. 10. – Dětské dopravní hřiště Nymburk 4. třída 

 16. 10. – Vítání občánků, kulturní vystoupení žáků ZŠ 

 17. 10. – ZOO Praha, akce pro sponzory, 1. + 2. třída 

 18. 10. – Posezení s důchodci, kulturní vystoupení žáků ZŠ 

 18. 10. – „Perníková chaloupka“ Divadlo Nymburk, 1. + 2. třída 

 5. 11. – Účast 9. + 8. třídy na workshopu na SŠ oděvního a grafického designu Lysá 

n/L 

 15. 11. – „Krkonošská pohádka“, Divadlo Nymburk, I. stupeň 

 15. 11. – Exkurze 8. třídy do Hrdličkova muzea Praha, program „Sběratelé kostí“ 

 19. 11. – 17. 12. – Plavání 4. třída 

 20. 11. – Exkurze 9. třídy na ÚP Nymburk (volba povolání) 

 5. 12. – Zahraniční exkurze Linec, Steyer, II. stupeň 

 10. 12. – Exkurze 6. třídy, památky Prahy + Neviditelná výstava 

 12. 12. – KMD, „Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách“, Divadlo 

V Dlouhé Praha 

 13. 12. – „Ženich pro čertici“, Divadlo Nymburk, I. stupeň 

 19. 12. – Školní florbalový turnaj, 3. – 5. třída 

 21. 12. – Školní florbalový turnaj, 6. – 9. třída 

 11. 1. – Exkurze 7. třídy, výstava „Chovatel“, Výstaviště Lysá n/L 

 24. 1. – Návštěva MŠ v 1. třídě 

 29. 1. – Exkurze dívek 8. + 9. třídy do sportovního centra Nirvana Nymburk 

 

II.  pololetí    

 7. 2. – KMD „Ještě jednou, profesore“, Divadlo Pod Palmovkou 

 8. 2. – Návštěva Florbalového turnaje Praha, florbalový kroužek  

 6. 3. – Recitační soutěž Nymburk 

 14. 3. – „Příběhy včelích medvídků“, 1. + 2. třída, Divadlo Nymburk 

 16. 3. – KMD „Mary Poppins“, divadlo Hybernia Praha 

 20. 3. – Preventan Cup (vybíjená), ZŠ R. A. F. Nymburk 

 22. 3. – Matematická soutěž Klokan 

 3. 4. – Šikana, beseda pro II. Stupeň (primární prevence) 

 10. 4. – „Co se smí a co se nesmí“, beseda s preventivní tematikou pro I. stupeň, 

Policie ČR územní odbor Nymburk (primární prevence) 

 11. 4. – „Pirátská pohádka“, 3. + 4. třída, Divadlo Nymburk 
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 16. 4. – „Trestní odpovědnost a nebezpečný internet“ beseda s preventivní tematikou 

pro II. stupeň, Policie ČR územní odbor Nymburk (primární prevence) 

 17. 4. – „Renesance“, skupina historického šermu Pernštejni, I. + II. stupeň 

 17. 4. – Matematická olympiáda DDM Poděbrady 

 24. 4. – Plavecko-běžecký pohár Středočeského kraje2013, okresní kolo Nymburk 

 25. 4. – Dětské dopravní hřiště 4. třída 

 26. 4. – Florbalový turnaj pořádaný ZŠ Kostomlaty nad Labem 

 2. 5. – Dopravní soutěž Nymburk 

 3. 5. – McDonald’s Cup, I. stupeň, ZŠ R. A. F. Nymburk 

 6. 5. – Úřad práce v 8. třídě s programem Volba povolání 

 10. 5. – Sběr papíru v obci 

 13. 5. – Pohár rozhlasu mladší žáci, Sportovní centrum Nymburk 

 14. 5. – Pohár rozhlasu starší žáci, Sportovní centrum Nymburk 

 15. 5. – ZOO Praha, školní výlet 1. třídy, vlak 

 16. 5. – OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) okresní kolo Říčany 

 23. 5. – Natura Viva Výstaviště Lysá n/Labem, 1. + 2. třída 

 24. 5. – Pythagoriáda 6. + 7. třída, DDM Poděbrady 

 24. 5. – OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) krajské kolo Kolín 

 28. 5. – Kostel sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem, exkurze 7. + 8. třídy 

 29. 5. – Plavecko-běžecký pohár Středočeského kraje, krajské kolo Čelákovice 

 29. 5. – KMD „Babička“, Divadlo Na Fidlovačce Praha 

 31. 5. – Park Mirakulum Milovice, výlet 1. + 2. třídy 

 6. 6. – Cvičení v přírodě + cyklistika (TV), 8. + 9. třída dívky 

 10. 6. – Výstava Tutanchamon, Výstaviště Holešovice, školní výlet 8. třídy 

 11. 6. – Loučení s 9. třídou na OÚ Kostomlaty nad Labem 

 13. 6. – Pražský hrad, dějepisná exkurze 7. třídy 

 13. 6. – Pasování na čtenáře, akce pro 1. Třídu 

 13. 5. – 7. 6. celoplošná generální zkouška testování znalostí žáků 5. a 9. tříd (neslouží 

k hodnocení a porovnávání škol! Avšak rodiče mají možnost vidět výsledky svých dětí 

zakódované na webu) 

 18. 6. – Soutěž v laické předlékařské pomoci, SZŠ Nymburk 

 18. 6. – Výstava Tutanchamon, Výstaviště Holešovice, školní výlet 6. třídy 

 19. 6. – Národní technické muzeum, školní výlet 9. třídy 

 20. 6. – ZOO Dvůr Králové, školní výlet 3. + 4. třídy 

 21. 6. – Dětský den 

 24. 6. – I. stupeň sportovní den 

 25. 6. – II. stupeň sportovní den 

 27. 6. – Cyklistický výlet 6. + 7. třídy, Libice n/Cidlinou 
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H/ Účast v soutěžích - školní rok 2012/2013 

1) 13. ročník běžeckého závodu „Vzpomínka na Emila Zátopka“ 

2. místo - Bára Šilarová, 6. třída 

2) Výtvarná soutěž „Na co myslím, co dělám ve volném čase“ 

2. místo - Tereza Mládenková, 1. třída 

3. místo - Natálie Wagnerová, 8. třída 

3) Výtvarná soutěž „Silnice, to není hřiště“   

Ocenění – Kateřina Stiborová, 4. třída (II. kategorie) 

Ocenění – Aleš Polický, 8. třída (III. kategorie) 

Ocenění - Walter Jiří, Hulpach Ivo, Kincl Filip, Veselá Denisa, 9. třída (Polytechnická 

práce) 

4) Výtvarná soutěž „Bezpečnost v práci – dej zdraví šanci“ 

Matouš Adam, 7. třída – Speciální cena za mimořádně oceněný příspěvek  

5) Preventan Cup okresní kolo vybíjené  

6. místo – ZŠ Kostomlaty nad Labem (4. + 5. třída) 

6) Matematická olympiáda 6. třída – okresní kolo  

1. místo – Václav Novotný, 6. třída 

3. – 4. místo – Karel Michálek, 6. třída 

7) Plavecko – běžecký pohár Středočeského kraje  

2. místo – Šilarová Barbora, 6. třída (kategorie E 6. – 7. tř.) 

3. místo – Podroužková Sabina, 5. třída (kategorie D 4. – 5. tř.) 

4. místo – Šilarová Vendula, 4. třída (kategorie D 4. – 5. tř.) 

6. místo – Šubrt Lukáš, 6. třída (kategorie B 6. – 7. tř.) 

7. místo – Petráš Alex, 5. třída (kategorie A 4. – 5. tř.) 

8. místo – Králová Petra, 8. třída (kategorie F 8. – 9. tř.) 

8. místo – Tamášová Johana, 5. třída (kategorie D 4. – 5. tř.) 

9. místo – Kropáčková Nikola, 6. třída (kategorie E 6. – 7. tř.) 

9. místo – Střelková Simona, 8. třída (kategorie F 8. – 9. tř.) 

13. místo – Pecháček Jiří, 7. třída (kategorie B 6. – 7. třída) 

8) Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo – 2. 5. 2012 Nymburk 

3. místo – družstvo ZŠ Kostomlaty n/L -  Králová Petra, Pecháčková Lucie, Pavelka 

Marek, Janata Marek (2. kategorie) 

9) McDonald's Cup fotbalový turnaj – okrskové kolo – 3. 5. 2012 

3. místo  - kategorie mladší žáci (1. – 3. třída)  

4. místo - kategorie starší žáci (4. – 5. třída) 

10) Pohár rozhlasu – 13. + 14. 5. 2013 

  9. místo – ZŠ Kostomlaty (kategorie mladší dívky) 

  9. místo – ZŠ Kostomlaty (kategorie starší dívky) 

13. místo – ZŠ Kostomlaty (kategorie mladší hoši) 

13. místo – ZŠ Kostomlaty (kategorie starší hoši) 

11) OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) – okresní kolo Říčany 16. 5. 2013 

1. místo – Kropáčková Nikola, 6. třída (soutěž jednotlivců)  
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1. místo – ZŠ Kostomlaty nad Labem (soutěž družstev) 

11) OVOV – krajské kolo Kolín 24. 5. 2013 

1. místo – Kropáčková Nikola, 6. třída (soutěž jednotlivců)  

10. místo – ZŠ Kostomlaty nad Labem (soutěž družstev) 

12) Výtvarná soutěž „Hozená rukavice“ 

1. místo – Šimon Mitráš 4. třída (kategorie I. stupeň ZŠ) 

2. místo – Kristýna Toušová 4. třída (kategorie I. stupeň ZŠ)  

3. místo – Eliška Váchová 1. třída (kategorie I. stupeň ZŠ)  

13) Výtvarná soutěž „Svět očima dětí“ 

Ocenění - Matouš Adam 7. třída (kategorie 20 let Armády) 
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CH/  Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI  

V letošním školním roce 2012-2013 nebyla naše škola inspektována.  
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I / Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/: 

DVPP  2012: 

 

Semináře hrazené dotacemi z EU: 

I. Novotná: Nová metodika výuky prvopočátečního čtení Sfumato (tzv. Splývavé čtení). 

Cílem je vytvořit páteřní síť pedagogů-lektorů.  

H. Hudcová: Genetická metoda čtení 

I. Novotná: Čtenářská gramotnost a didaktické pomůcky pro český jazyk 
 

DVPP za 1. pololetí roku 2013: 

 

V rámci splnění kvalifikačních předpokladů absolvují čtyři kolegyně distanční studium  

na PF UK k získání magisterského vzdělání (viz odd. C). 

Kariérový poradce absolvuje studium pro výchovné poradce na PF UK. 

DVPP  -  2012         šk.rok 2011/2012…173 dětí, 173x50 = 8 650,-Kč 

dat. doklad jméno zaměření rozsah školitel cena  

17. 1. 2012 FP10/12 J. Přeučil Novela ZP 6h 

VISK 

Nbk 750,- 

1. 3. 2012 FP 64/12  Aktualizace CD-Právo   354,- 

    . 

 Státní rozpočet 

zásadně pokrácen-

prostředky prioritně 

použity na úhradu 

nemocenské       

            1 104,-  

DVPP  -  2013         šk.rok 2012/2013…179 dětí, 179x50 = 8 950,-Kč 

  

dat. doklad jméno zaměření rozsah školitel cena  

13. 2. 2013 FP 36/13 J. Přeučil Právní předpisy 6h Fakta 1 190,- 

20. 3. 2013 FP 67/13 J. Přeučil BOZP 6h Fakta 1 190,- 

       

            2 380,-  
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J/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 

Minimální preventivní program vychází z materiálu Koncepce prevence zneužívání 

návykových látek a dalších sociálně patologických jevů, metodického pokynu MŠMT 

k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14514/2000-51, atd. Školní 

program proti šikanování je součástí Školního řádu. 

Charakteristika žáků 

Většina žáků pochází z Kostomlat nad Labem, ostatní žáci dojíždějí z okolních obcí 

(Kostomlátky, Lány, Hronětice, Doubrava, Rozkoš a Vápensko). Několik žáků dojíždí také 

ze vzdálenějších míst (Nymburk, Lysá nad Labem, Kamenné Zboží) 

Školní rok 2012 - 2013 

Žáků celkem:    179 

Tříd celkem:        9      

Průměrný počet žáků na třídu: 19,88 

Pedagogičtí/nepedagogičtí pracovníci: 12 učitelů a 2 vychovatelky/7 

 

Analýza současného stavu 

Ve škole funguje monitorovací systém problémového chování žáků, který spočívá 

v odhalování nežádoucích sociálně patologických jevů ve škole nebo na školních akcích 

(šikana, agresivita, záškoláctví, alkohol a kouření, jiné závislosti, slabý prospěch, neplnění 

studijních požadavků, ničení školního majetku a další porušení školního řádu). Je založen 

na spolupráci školního metodika prevence s výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními 

pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy. Cílem tohoto systému je podchytit 

problémové žáky a pomoci jim v řešení jejich problémového chování tak, aby nedocházelo 

k vyhrocení konfliktních situací a k narušování optimálního sociálního klimatu ve třídě či 

škole.  

Školní metodik prevence provádí přehled rozsahu sociálně patologických jevů. 

Podněty dostává především od třídních učitelů. Podle závažnosti jednotlivých případů 

postupuje podle Metodických pokynů MŠMT a informuje vedení školy. Poté je přistupováno 

k adekvátním řešením. 

V loňském roce škola především spolupracovala s PPP Nymburk, OSPOD Nymburk, 

kdy jsme poskytovali informace o žácích a o zameškaných hodinách. Dále jsme 

spolupracovali s PČR případech, kdy bylo třeba vyslechnout svědky. 

 

Personální zajištění prevence a garanti programu 

Metodik prevence vytváří preventivní program spolu s ostatními pedagogy. Všichni 

společně se poté věnují jeho realizaci. V případě problémů navrhuje možnosti řešení. 

Spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi (PČR, OSPOD, PPP, atd.) Shromažďuje 

a předává kolegům, žákům i rodičům informace o problematice sociálně patologických jevů. 

Vede přehled o organizacích, na které je možné se v případě potřeby obrátit. Dokumentuje 

a hodnotí realizaci MPP. 
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Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity, které 

se oblasti prevence týkají. Aktivně spolupracuje s ostatními učiteli, žáky i rodiči. Věnuje 

pozornost žákům, jejichž osobnostní vývoj, sebepojetí nebo komunikace s druhými jsou 

ohroženy. Učitelé informují výchovného poradce o problémech žáků (vztahové, rodinné i 

osobnostní potíže, konflikty s ostatními, neúspěchy ve výuce, porušování školního řádu, 

krádeže, atd). Dále navrhuje řešení, udělení výchovných opatření, navrhuje řediteli svolání 

výchovné komise a konzultuje problémy s žáky, rodiči, podává informace o možnostech další 

odborné péče. Spolupracuje s odbornými organizacemi. 

Pedagogové věnují pozornost osobnostnímu rozvoji žáků. Pozorně sledují chování 

žáků. Spolupracují s výchovným poradcem a metodikem prevence. Konzultují a na 

pedagogických radách hodnotí uplynulá období, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu 

s rodiči žáků nejen při třídních schůzkách, ale i dle potřeby během konzultačních hodin.  

Ředitel školy sleduje výsledky realizace MPP. Monitoruje problémy ve škole a prování 

opatření směřující ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává a účastní se zasedání 

výchovné komise. 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů 

Využíváme nabídek vzdělávacích kurzů Pedagogicko-psychologické poradny 

v Nymburce. Pokoušíme se rozvinout prevenci sociálně patologických jevů na prvním stupni 

ZŠ. Protidrogový koordinátor získává nové informace především na seminářích. Své poznatky 

průběžně předává kolegům. 

Od září 2009 došlo k personální změně na pozici metodika prevence z důvodu nástupu 

předchozího na mateřskou dovolenou.  

 

Propagace MPP 

Minimální preventivní program je vyvěšen na nástěnce. Učitelé jsou s prací metodika 

primární prevence seznamování na pedagogických radách a rodiče na třídních schůzkách.  

 

Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 

Škola podává informace o prospěchu a chování žáků prostřednictvím žákovských 

knížek, na třídních schůzkách, jejichž četnost si vyučující mohou zvolit podle potřeby, 

v konzultačních hodinách, telefonicky, elektronickou poštou, případně dopisem. Rodiče 

mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím. Veřejnost je informována 

o dění ve škole prostřednictvím článků v Kostomlatských novinách.  

Dobrá spolupráce s rodiči je považována za úspěch ve vztahu žák – škola – rodič. 

Výchovné a prospěchové problémy jsou řešeny společným setkáním všech zúčastněných 

stran: rodiče – žák – třídní učitel – výchovný poradce – vedení školy a cílem setkání je 

stanovení pravidel spolupráce, nalézt cestu, jak do budoucna problémům předcházet, vytvořit 

vztah vzájemné důvěry a partnerství mezi zúčastněnými stranami. 
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Na základě zákona č. 561/2004 Sb. §167 a §168 zřizovatel zřizuje školskou radu. 

Ve Školské radě zastupují školu tři členové. 

Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků a žáků prospěchově slabších je 

spolupráce s PPP v Nymburce. 

Dále spolupracujeme s: 

 ZUŠ v Lysé nad Labem, která u nás otevřela dvě oddělení, výtvarné a hudební 

 Úřadem práce v Nymburce (práce s dětmi na konci 8. ročníku a na začátku 9. ročníku) 

 Dětským klubem Kamarád 

 OÚ (vítání občánků, kulturní vystoupení pro důchodce) 

 Mateřskou školou 

 Úřadem sociální péče v Nymburce 

 Policií České republiky (Ajaxův zápisník) 

 Soudem v Nymburce 

 PPP v Nymburce 

 

Cíle programu 

 zvyšování odolnosti dětí ve vztahu k sociálně patologickým jevům 

 odhalení problémů a jejich řešení 

 pozitivní působení na osobnostní vývoj dítěte 

 změna postojů dětí k sociálně patologickým jevům  

 rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti, náboženského vyznání, atd.  

 vytvoření kladného vztahu k přírodě, nutnost ji chránit 

 úcta, empatie, důvěra, spolupráce 

 zvýšení počtu žáků využívajících volnočasové aktivity z nabídky školy 

 udržení zájmu rodičů o umisťování dětí do naší školy 

 

Realizace 

V procesu realizace MPP vycházíme ze skutečnosti, že součástí života školy je nejen 

věcné prostředí, ale i systém vztahů. Klademe tedy důraz na přátelskou atmosféru ve škole 

a otevřené vztahy. Budujeme atmosféru důvěry mezi učiteli, žáky a ostatními pracovníky 

školy. Rozvíjíme u dětí snášenlivost, úctu a empatii především pomocí prací ve skupině. 

Stanovujeme systém pravidel a povinností. Tvoříme vhodné organizační prostředí 

a soustřeďujeme se na spolupráci, smysluplnost a přiměřenost učiva a na motivující 

hodnocení.  

Vytváříme podmínky umožňující společnou činnost dětí v době mimo vyučování a 

ve spolupráci s dětmi pracujeme na vytvoření příjemného, estetického prostředí. Žáci naší 

školy mají možnost uplatnit své představy v zájmových kroužcích, podílí se aktivně 

na výzdobě školy, vysílání školního rádia a na přípravě kulturních akcí. 

Učitelé pracují s tématem sociálně patologických jevů formou scének, hrami, 

výtvarnými pracemi a výkladem. Nejčastěji využívanou pomůckou jsou videokazety 

a nejrůznější testy. 
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Nástroje dosažení cílů 

 přátelské prostředí mezi žáky, učiteli a rodiči 

 jasné stanovení pravidel chování pro všechny účastníky života školy 

 vytvoření empatie, snášenlivosti a pomoci 

 vytvoření podmínek pro mimoškolní činnost (kroužky, školní rádio, akce v rámci obce 

(tj. florbal, kopaná, atd.) 

 konzultační hodiny pro rodiče 

 

1. stupeň 

Snažíme se včas rozlišit specifické poruchy učení. Žáci prohlubují dobré zdravotní 

návyky, zdravý životní styl, umí vyhodnotit bezpečnou a nebezpečnou situaci. Ví, jak se 

zachovat v nebezpečí. Znají instituce, které mohou pomoci, dovedou je kontaktovat. Žáci 

prohlubují vztahy v rodině, využívají nabídky možností k využití volného času. Dokáží 

rozeznat škodlivé látky, životní hodnoty. Učíme žáky respektování zákonů, atd. 

 

2. stupeň 

Žáci se seznamují s problematikou návykových látek. Seznamují se také s jinými 

formami sociálně patologického chování (krádeže, vandalství) a související legislativou. Žáci 

znají práva a také povinnosti občana. Učí řešení problémů v rodině a partnerských vztazích. 

Znají rizika civilizačních a pohlavních chorob (HIV/AIDS), atd. 

 

Formy a metody 

Osnovy, školní řád, školní i mimoškolní soutěže, výklad, práce skupinová, párová, 

samostatná, zájmové kluby, kroužky, prázdninové výlety, školní družina, školy v přírodě, 

lyžařský výcvik, příprava školní akademie, Klub mladého diváka, Malý čtenář, atd. 

 

Volnočasové aktivity 

Snažíme se žákům nabídnout různorodé kroužky, některé z nich probíhají v rámci 

činnosti školní družiny. Každým rokem se snažíme nabídku kroužků rozšířit či obměnit. 

 

Rok 2012/2013 

 

Anglický jazyk 

Dramatický kroužek 

Keramika 

KMD 

KMČ 
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Cvičení z M 

Cvičení z ČJ 

Dopravní kroužek 

Sportovní kroužek  

Přírodovědný kroužek 

Kroužek vaření 

Výtvarný kroužek 

Německý jazyk 

Florbal 

OVOV 

 

V roce 2012/2013 můžeme říci, že účast na kroužcích neklesá, ba naopak. Proto byl 

znovu otevřen dramatický kroužek, přírodovědný kroužek a kroužek vaření. 

 

Spolupracujeme také s ostatními místními organizacemi, které se věnují práci s 

mládeží, např. rybářský kroužek, karate atd. 

Účast v soutěžích - školní rok 2012/2013…viz odd. H 

 

Aktivity v rámci primární prevence…viz. Odd. G  

 

 Časový harmonogram 2012-2013 

1. pololetí  

 návštěvy kin a divadel 

 soutěž O nejkrásnější jablko 

 plavecký výcvik 

 návštěva 9. ročníku na Úřadu práce v Nymburce 

 akce s tematikou EVVO  

 Sběr papíru 

 sportovní a vědomostní soutěže  

 vánoční besídky ve třídách 

 návštěva dopravního hřiště, atd. 

 

2. pololetí  

 akce související s EVVO 

 výtvarné soutěže 

 sportovní a vědomostní soutěže 

 lyžařský výcvik 

 zápis do 1. třídy + výroba dárků pro budoucí žáky prvního ročníku 

 Dětský den  

 exkurze (např. zoo) 

 oslavy Velikonoc – práce v hodinách VV a PČ 
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 školní výlety a školy v přírodě 

 slavnostní rozloučení s 9. třídou 

 sportovní den 

Průběžně během celého roku: školní i mimoškolní soutěže, zájmové kluby, kroužky, 

školní družina, školy v přírodě, Klub mladého diváka, Malý čtenář, třídnické hodiny, školní 

rádio, atd. 

 

Projekty 

Den Země - Po úspěchu prvního ročníku soutěže se zaměřením na EVVO letos 

proběhl její další ročník. Žáci školy plnili zadané úkoly pod vedením učitelů a žáků devátého 

ročníku. 

Rozvoj žákovské gramotnosti IC – Tento projekt byl realizován s cílem zvýšení 

čtenářské gramotnosti žáků, prohloubení mezipředmětových vztahů, rozvojem klíčových 

dovedností žáků a tvorbou výukových materiálů. Probíhal ve třech fázích. První byl nákup a 

instalace multimediálních zařízení do specializované učebny, druhou e-learning a třetí 

samotné vypracování výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě. Projekt byl 

30. 6. 2011 úspěšně zakončen a jeho cíle byly bezezbytku dosaženy. 

EU peníze školám 

Úkolem projektu je vytvoření pracovních materiálů a jejich následné ověření ve výuce. 

 

Evidence, efektivita a evaluace 

Přestupky žáků jsou na naší škole zapisovány žákům do žákovských knížek 

a sdělovány rodičům. Výchovná opatření jsou evidována v periodických zápisech 

z pedagogických rad a katalogových listech žáků. Efektivitu MPP hodnotíme pomocí 

dotazníkových šetření, např. testy Bodláková-Němec. 

Vyhodnocení dává přehled o počtech realizovaných akcí a účastníků, dále o změnách 

a dopadech na účastníky akce. Většinou se jedná o několik krátkých otázek. Tímto způsobem 

se nám podařilo zjistit, že žáci druhého stupně velmi kladně hodnotili možnost návštěvy 

Vazební věznice v Jiřicích. Ty bohužel již nejsou možné, ale vynikající ohlas měla i návštěva 

soudu v Nymburce. Pomocí dotazníků hodnotíme klima ve třídě, posun v postojích a 

hodnotách dětí a četnost výskytu sociálně patologických jevů ve škole.  

 

Řešení přestupků 

Drobné přestupky žáků řešíme domluvou, poznámkou či konzultací s rodiči, 

při hrubších prohřešcích udělujeme v souladu se školním řádem výchovná opatření 

(napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele, snížená známka 

z chování). Přestupky řešíme konzultací s metodikem primární prevence a schůzkou 

výchovné komise. Krizové situace řešíme postupem popsaným v našem krizovém plánu popř. 

dle metodického pokynu č. j.  20 006/2007-51. 



 – 24 –   

 

Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště na naší škole dosud nefunguje. Veškeré problémy, které 

během školního roku vyvstanou, řeší kolektiv pracovníků školy společně nebo ve skupinách. 
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K/ Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových 

programů. 

Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola zapojena v mezinárodních a rozvojových 

programech. 
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L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 
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M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů. 
 

 

 

Škola ve svém prvním projektu z peněz z ESF v rámci OP Vzdělání 

pro konkurenceschopnost, který časově trval od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2011, získala 

2 288 610 Kč. Projekt byl zaměřen jednak na technické vybavení multimediální struktury, 

jednak na tvorbu unikátních výukových materiálů. Teprve na rozhraní roku 2011- 2012, díky 

finančně-administrativním průtahům MŠMT a KÚ, končila administrace tohoto dvouletého 

grantového projektu. Díky jeho realizaci nabízí nyní škola kvalitnější výuku moderními 

metodami s pomocí moderních výukových prostředků ve formě interaktivní učebny. 

Druhý projekt školy na čerpání peněz z EU byl odstartován 1. dubna 2012 s názvem 

„Škola základ života“. Do 30. 9. 2014 by měl škole přinést 1 010 973 Kč. V první etapě, která 

trvala do konce října 2012, byly dovybaveny všechny třídy interaktivní technikou, druhá etapa 

projektu je ve znamení tvorby výukových materiálů. K 30. 9. 2014 budou vytvořeny digitální 

učební materiály (DUM) ke zkvalitnění výuky. Druhý projekt tematicky navazuje na první 

a zajistil již nyní 100%technické vybavení učitelského pracoviště moderní technikou 

(notebook nebo PC-dataprojektor-interaktivní tabule). 
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N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání. 

Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola spolupracovníkem ani partnerem jiné 

organizace. 
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O/ Základní údaje o hospodaření ZŠ Kostomlaty nad Labem 

I. Příjmy 2012 1. pol. 2013 

Příjmy celkem 11 652 387,32 5 648 710,73 

1. Dotace 10 299 563,80 4 799 333,00 

a) dotace SR- KÚ 7 927 980,00 3 839 333,00 

b) od obce (z vlastních zdrojů obce) 1 765 000,00 960 000,00 

2. Prostředky získané vlastní činností 0,00 0,00 

3. Prostředky od subjektů 0,00 0,00 

4. Investiční dotace EU Projekt ÚZ 33123 0,00 0,00 

4a. Prostředky z programu podpory školství 

EU Projekt ÚZ 33123 606 583,80 0,00 

5. Příspěvky a dary: 0,00 0,00 

a) od fyzických osob 0,00 0,00 

b) od právnických osob 0,00 0,00 

6. Poplatky od žáků, rodičů-odvedené školné 386 264,00 210 510,00 

7.Úroky/bankovní účet 268,52 67,73 

8. Ostatní výnosy z činnosti 965 496,00 638 800,00 

9. Čerpání fondů/Sponzorské dary 795,00 0,00 

II. Výdaje     

Investiční výdaje EU Projekt ÚZ 33123  0,00 0,00 

Neinvestiční výdaje celkem: 11 667 040,46 5 554 827,83 

a) náklady na platy zaměstnanců HČ 5 807 432,00 2 783 722,00 

b) náklady na platy zaměstnanců DČ 37 400,00 20 400,00 

c) ostatní osobní náklady EU Projekt ÚZ 

33123 0,00 0,00 

d) ostatní osobní náklady HČ 122 800,00 50 775,00 

e) ostatní osobní náklady DČ 0,00 0,00 

f) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění, 

FKSP HČ, Kooperativa 2 075 504,00 996 314,00 

g) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění, 

FKSP DČ 13 091,00 7 140,00 
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h) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění EU 

Projekt ÚZ 33123 0,00 0,00 

ch) výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky 66 607,00 86 816,70 

i) ostatní provozní náklady HČ 2 707 278,26 1 474 736,13 

j) ostatní provozní náklady DČ 201 814,00 132 544,00 

k) ostatní provozní náklady EU Projekt ÚZ 

33123 634 010,20 0,00 

III. DVPP     

čerpání prostředků 1 104,00 2 380,00 

 


