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VZ sestavena dle Zákona č. 561/2004 Sb. § 10 odst. 3 o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 15/2005 Sb. §7 odst. 1 

vše v platném znění 

Č. j.: 102/2015  
 

VZ zaslána Školské radě dne: 13. 10. 2015                        ŠR schválila dne: 10. 11. 2015 

VZ zaslána zřizovateli Obci Kostomlaty nad Labem dne: 16. 11. 2015 

Vypracoval:   Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel 
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HLAVNÍ VCHOD 
 

Údaje o škole: 

Název:   Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

IČO:   71008357 

Identifikátor školy: 600 050 645 

Ulice, číslo:  Školní 402 

PSČ:   289 21 

Zřizovatel školy: Obec Kostomlaty nad Labem 

Telefon ZŠ:  vedení 325 538 456, 736 754 899,  

   ŠD 734 231 215,  

školní kuchyně 325 538 302, 736 754 898 

E-mail   zskostomlaty@iol.cz 

Web   www.skolakostomlaty.cz 

Okres:   Nymburk  

Kraj:    středočeský 

 

 

mailto:zskostomlaty@iol.cz
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CESTIČKA „DO ŠKOLY“ ZNÁMĚ SE VINE… 

 

 

Údaje o řediteli: 

Jméno, příjmení, titul: Jaroslav Přeučil, Mgr. 

Praxe:    36 let 

Ve funkci na škole:  od 1. 7. 2001 

Praxe v řídící funkci:  25 let 

Údaje o školské radě: 

E mailová adresa: zsradaskoly@seznam.cz 

 

ŠR pracuje ve složení:   

A/ Za rodiče: Mgr. Brož František (předseda), Bc. Keistová Zdeňka, Pijáková Eva  

B/ Za zřizovatele: Bidziliová Eva, Volfová Marcela, Ing. Zalabák Petr (místopředseda) 

C/ Za školu: Mgr. Marečková Zdeňka, Mgr. Novotná Irena, Pokorná Hana   

mailto:zsradaskoly@seznam.cz
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

 2014 - 2015 

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 

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 

platí 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 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 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 lyžařský kurz, 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. 
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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 ve školním roce 2014/2015 v provozu 11 zájmových útvarů - kroužků + 2 navíc 

v 1. pololetí. 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. 

  

 

 

 
POHLED OD JIHU NA PAVILON B 
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B/ Přehled oborů vzdělání a vzdělávací programy  

B1/ Učební plán školy      školní rok 2014 – 2015 
 

 

 

 

 

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 
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Učební plán platný ve školním roce 2014/2015 pro 9. ročník 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

B2/ Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání Poznámka Zařazené třídy 

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

 

B3/ Vzdělávací programy 
Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠVP-ZV ZŠ Kostomlaty n/L. č. j. 137/2007 1. - 9. 

 

 

 

Ročník 
6. 7. 8. 9.  

Předměty 

Český jazyk 4 4 5 5 18 

Anglický jazyk 3 4 3 4 14 

Matematika 4 4 4 4 16 

Informatika 2 1 1   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 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 4 

Volitelné předměty 

(Seminář Nj nebo Seminář 

informatiky)   2 2 2 6 

CELKEM 29 30 32 31 122 
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C/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Vedení školy:                Mgr. Jaroslav Přeučil     ředitel, statutární orgán 

       Mgr. Zdeňka Marečková   zástupce ředitele, koordinátor ŠVP 

       Ing. Václav Trégl    zástupce statutárního orgánu, metodik ICT 

Třídní učitelé:     1. r.  Milena Formáčková  -  metodik primární prevence (zast. za MD) 

   2. r.  Mgr. Luboš Hodač 

      3. r.  Mgr. Hana Hudcová -  koordinátor environmentální výchovy     

            4. r.  Mgr. Irena Novotná -  výchovný poradce-vývojové poruchy  

   5. r.  Jana Volejníková 

     6. r.  Bc. Soňa Váňová 

   7. r.  Eva Čmuhařová        

        8. r.  Mgr. Radmila Musilová - výchovný poradce-volba povolání 

      9. r.  Mgr. Petra Brabcová  
   

   

Učitelé:      Ing. Václav Trégl    metodik ICT  

     Jitka Veselá 
       

Družina a klub:        Hana Pokorná – 1. oddělení, vedoucí vychovatelka 

             Hana Dvořáková – 2. oddělení + asistent pedagoga 

      Libuše Břeňová – 3. oddělení 

       

Provozní úsek:           Jaromír Strnad     školník, vedoucí provozu 

                požární preventista, bezpečnostní technik 

                 Štěpánka Elišková    uklizečka 

   Olga Malínková  uklizečka 

 

Školní kuchyně:   Jaroslav Brabec       šéfkuchař a vedoucí provozu 

  Ludmila Toušová  kuchařka  

     Věra Michalčuková    pracovnice provozu 
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Celkem pracovníků: 22 

  Z toho žen: 17 

  Z toho mužů:   5 

 Pedagogičtí pracovníci celkem: 16 

  Z toho učitelé:   13 

  Z toho vychovatelé:    3 

 Dělnická povolání:     6 

 

 

 

PRAVIDELNÝ LETNÍ ZAHRANIČNÍ DVOUDENNÍ POZNÁVACÍ VÝLET: LETOS BAVORSKO 2015   
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D/ Přijímací řízení 

I. Zápis do 1. třídy      

  U zápisu: 30 

  Přijato:  26 (od 1. 9. 2015: 1 žák se přistěhoval, 1 opakuje ročník) = 28  

  OŠD:      4      

II. Přijímací řízení žáků 9. tříd: 

  Gymnázium:   2 

  SOŠ:    14 

  SOU:    2  

III. Přijímací řízení žáků 8. tříd: 0 

IV. Přijímací řízení žáků 7. tříd: 0 

IV. Přijímací řízení žáků 5. tříd: 3 přijati 

 

 

PRAVIDELNÝ VÁNOČNÍ ZAHRANIČNÍ JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ VÝLET: LETOS NORIMBERK 2014  
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E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně 

vzdělání 

 

Zaměření školy dle cílů ŠVP 

v něm si pedagogové naší školy vytkli pět cílů, kterých chtějí dosáhnout: 

 

1. Poskytovat kvalitní základní vzdělání, znalosti a dovednosti se zaměřením na praxi 

a uplatnění v životě. 

 

2. Klást důraz na úspěšný rozvoj dítěte v populačně přirozené skupině (s různými 

vlastnostmi, vlohami, nadáním). Provádět rozumnou integraci dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami a vytvořit podmínky pro jejich maximální osobnostní rozvoj 

i pro rozvoj nadaných žáků. 

 

3. Podněcovat žáky k respektování základních mravních hodnot lidské společnosti 

a k dodržování stanovených pravidel a společenských návyků, zejména pravidel 

školního řádu, dále ke spolupráci, sounáležitosti, vzájemné pomoci a respektu. 

 

4. Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, podporovat rozvíjení jejich pohybových 

dovedností. 

 

5. Rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském i cizím jazyce, v sociálních 

vztazích také s využitím informačních a komunikačních technologií. 

 

 

Vytčených pět cílů lze zhodnotit následujícím způsobem: 

Vedení školy se snažilo zajistit efektivní organizační prostředí, dodržovat 

demokratické principy a posilovat systematickou spolupráci metodika prevence sociálně-

patologických jevů, výchovných poradců a třídních učitelů. Vede pedagogy k tomu, aby včas 

a citlivě řešili problémy žáků, plnili Minimální preventivní program, úzce spolupracovali 

s odborníky na organizaci seminářů pro žáky už od nejnižších tříd.  

Ve výuce jsme se snažili předávat žákům takové znalosti a dovednosti, které budou 

dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více činnostního učení, 

volit vhodné metody a formy práce, vést žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, 

sounáležitosti a vzájemnému respektu.  

Dařilo se nám úspěšně integrovat žáky se specifickými poruchami učení. Účastí 

v mnoha soutěžích umožňujeme nadaným žákům poměřit své znalosti a vědomosti se stejně 

nadanými žáky z jiných škol. Se stejnou svědomitostí se snažíme věnovat i žákům nejslabším.  

Ve výuce cizích jazyků vyučujeme anglický jazyk již od třetího ročníku. Od sedmého 

ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk.  
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Nejen ve vyučovacích hodinách vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel 

a pravidel školního řádu. Zajišťujeme bezpečnost prostředí. Každý kázeňský přestupek řešíme 

podle závažnosti. Respektujeme jedinečnost jednotlivce.  

Paní vychovatelka zajišťuje žákům kontakt s dětským nakladatelstvím Albatros 

a umožňuje žákům nákup dětských knih za klubové ceny. Do charitativního projektu Čtení 

pomáhá, byla zapojena 4. a 5. třída. Úspěšně se zapojujeme do výtvarných soutěží. Žáci 

mohou využít nabídky Klubu mladého diváka. Během školního roku mají všechny třídy 

možnost navštívit spoustu kulturních programů. Výběr těchto pořadů je na třídních učitelích. 

Pro žáky druhého a třetího ročníku organizujeme kurzy plavání v Plavecké škole v Nymburce. 

Pro všechny žáky školy pořádáme každoročně sportovní den – sportovní olympiádu.  

Žáky vedeme ke třídění odpadu a k úspornému využívání energií. Aktivně se 

zapojujeme do různých činností v rámci projektu Recyklohraní. Vychováváme žáky 

k zodpovědnosti za stav životního prostředí a jeho ochranu.  

Zahraniční zájezdy se v uplynulých třech letech daří zorganizovat ve spolupráci 

s cestovní agenturou Monatour. Vedení školy přispívá pravidelně do Kostomlatských novin 

s aktuálními školními informacemi. O zajímavých akcích škola informuje veřejnost 

prostřednictvím webových stránek. Vedení školy podporuje další vzdělávání všech 

pracovníků školy a umožňuje učitelům doplňkové studium. 

 

 
NOVÝ NÁBYTEK DO 2. TŘÍDY   
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Přehled prospěchu ZŠ Kostomlaty nad Labem za školní rok 2014/2015  - 1. pololetí 
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Výchovná opatření 
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Š
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1. 29 28 1 0 1,040 0 0 0 0 0 

2. 13 13 0 0 1,077 0 0 0 0 0 

3. 19 18 1 0 1,145 0 0 0 0 0 

4. 22 17 5 0 1,265 0 0 0 0 0 

5. 16 12 4 0 1,325 0 0 0 0 0 

I. st. 99 88 11 0 1,175 0 0 0 0 0 

6. 19 6 13 0 1,782 0 2 0 0 0 

7. 21 11 10 0 1,721 0 0 0 0 0 

8. 20 9 10 1 1,616 0 0 0 0 0 

9. 18 6 12 0 1,513 0 0 0 0 0 

II. st 78 32 45 1 1,657 0 2 0 0 0 

Celkem 177 120 56 1 1,460 0 2 0 0 0  
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Přehled prospěchu ZŠ Kostomlaty nad Labem za školní rok 2014/2015  - 2. pololetí 
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1. 29 25 3 1 1,153 0 0 0 0 0 

2. 15 14 1 0 1,152 6 0 0 0 0 

3. 19 15 4 0 1,408 9 0 0 0 0 

4. 22 11 11 0 1,394 7 0 0 0 0 

5. 16 11 5 0 1,400 3 0 0 0 0 

I. st. 101 76 24 1 1,307 25 0 0 0 0 

6. 19 6 13 0 1,793 1 0 0 0 0 

7. 21 9 12 0 1,718 4 1 0 0 0 

8. 20 8 12 0 1,572 8 0 0 0 0 

9. 18 9 9 0 1,494 5 0 0 0 0 

II. st 78 32 46 0 1,642 18 1 0 0 0 

Celkem 179 108 70 1 1,503 43 1 0 0 0 
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F/ Zájmové útvary pro školní rok  2014/2015 

 

 

 

 

    

Zájmový útvar Jméno vyučujícího Čas Platba 

Keramika Bc. Soňa Váňová Po 12.45 – 13.30 1240 Kč/pololetí 

Výtvarný kroužek  

pro I. a II. st. 
Bc. Soňa Váňová Po 13.30 – 14.15 100 Kč/měsíc 

Vařeníčko Mgr. Hana Hudcová 
Út 12.45 – 14.30  

lichý kalendářní týden 
100 Kč/měsíc 

Vařeníčko pro 1. + 2. třídu Mgr. Hana Hudcová 
Út 12.45 – 14.30 

sudý kalendářní týden 
100 Kč/měsíc 

Sportovní kroužek 

(1. – 4. třída) 
Mgr. Luboš Hodač St 13.15 – 14.00 100 Kč/měsíc 

Chemicko-přírodovědný 

kroužek 
Eva Čmuhařová Po 13.30 – 14.15 100 Kč/měsíc 

Příprava na přijímací 

zkoušky z Čj 
Mgr. Radmila Musilová Út 13.30 – 14.15 100 Kč/měsíc 

Příprava na přijímací 

zkoušky z M 
Mgr. Zdeňka Marečková  St 13.30 – 14.15 100 Kč/měsíc 

Florbal pro I. stupeň Mgr. Radmila Musilová Pá 13.15 – 14.00 100 Kč/měsíc 

Florbal pro II. stupeň Mgr. Radmila Musilová Pá 16.30 – 17.30 100 Kč/měsíc 

Angličtina hrou pro 1. třídu Mgr. Irena Novotná Út 11.35 – 12.20 100 Kč/měsíc 

Ambulantní nácviky pro I. 

stupeň 
Mgr. Irena Novotná Čt 12.25 – 13.10 - 

Ambulantní nácviky pro II. 

stupeň 
Mgr. Radmila Musilová Po 13.30 – 14.15 - 
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MIKULÁŠ VE ŠKOLE 

 

 
NOVÝ NÁBYTEK DO 1. TŘÍDY   
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G/ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 2014 - 2015 

Akce školy 2014/2015 

I. pololetí   

 8. 9. – 24. 11. plavání 2. + 3. třídy 

 23. 9. Dětské dopravní hřiště Nymburk, 4. třída 

 2. 10. Přespolní běh Lysá n/L 

 2. 10. Představení evropských zemí, program 9. třídy pro I. a II. stupeň 

 6. 10. – 10. 10. Účast na školení v rámci projektu ORP Nymburk „Společně na cestě 

  ke kvalitě vzdělávání“ 

 13. 10.  KMD W. Shakespeare Sen čarovné noci, divadlo ABC 

 16. 10. Princ Bajaja, divadlo Nymburk, 2. + 3. třída 

 22. 10. VIII. ročník florbalového turnaje 4. + 5. tříd, ZŠ Letců R. A. F. Nymburk 

 23. 10. ÚP Nymburk, program Volba povolání pro 9. třídu 

 31. 10. Dušičkový den, program 9. třídy pro I. a II. stupeň 

 11. 11. Okresní finále florbalu chlapců ZŠ a víceletých gymnázií, ZŠ R. A. F. 

 Nymburk 

 13. 11. Šípková Růženka, divadlo Nymburk, 2. + 3. třída 

 19. 11. Okresní finále florbalu dívek ZŠ a víceletých gymnázií, ZŠ R. A. F. Nymburk 

 20. 11. Okresní finále florbalu chlapců ZŠ a víceletých gymnázií, ZŠ R. A. F.  

  Nymburk  

 26. 11. Okresní kolo v plavání pro 2. stupeň ZŠ, Nymburk 

 3. 12. XV. ročník běžeckého závodu Vzpomínka na Emila Zátopka, Zámecký park 

 Lysá n/L 

 3. 12. KMD Strakonický dudák, Národní divadlo Praha 

 5. 12. SHŠ Pernštejni 2. díl pořadu Přemyslovci na českém trůnu 

 15. 12. Přednáška o problematice drog pro II. stupeň, Martin Hornych 

 16. 12. Zahraniční exkurze Norimberk 

 16. 12. Vánoce na zámku v Radimi, 1. + 2. třída 

 17. 12. Betlémování, Kostel sv. Jana Nepomuckého Kutná Hora, 3. – 5. třída 

 18. 12. Vánoční turnaj minivolejbalu trojic, II. stupeň 

 18. 12. Čert a Káča, divadlo Nymburk, 2. + 3. třída  

 10. 1. KMD  Antoinetta - královna Francie, divadlo Hybernia Praha  

 12. 1. 16. 1. LVVZ, Strážné v Krkonoších 

 21. 1. Matematická olympiáda, kategorie 5. tříd, DDM Poděbrady 

 21. 1. Intervence v 6. třídě (vztahy ve třídě, klima třídy), SVP Kolín 

 22. 1. Kousky Brouka Pytlíka, divadlo Nymburk, 1. + 2. třída 

 

II. pololetí 

 6. 2. Bruslení 6. + 7. třída dívky, 8. + 9. třída chlapci, Zimní stadion Nymburk 

 23. 2. Intervence v 6. třídě (vztahy ve třídě, klima třídy), SVP Kolín 

 12. 3. O líném Honzovi, divadlo Nymburk, 3. + 2. třída 

 19. 3. Hudební nástroje, program pro 2. + 3. + 4. třídu 

 20. 3. Matematický klokan, soutěž pro 2. – 9. třídu 

javascript:void(0);
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 23. 3. Intervence v 6. třídě (vztahy ve třídě, klima třídy), SVP Kolín  

 23. 3. Pythagoriáda, školní kolo 

 24. 3. Okresní kolo volejbalu ZŠ okresu Nymburk, dívky 8. + 9. třída, Nymburk 

 30. 3. Staročeské Velikonoce, program 9. třídy pro I. + II. stupeň 

 31. 3. Školní Florbalový turnaj 

 1. 4. Vzdělávací seminář pro pedagogické pracovníky Jak budovat školní a třídní 

  klima 

 9. 4. Vybíjená základních škol, ZŠ R. A. F Nymburk 

 14. 4. Turnaj minivolejbalu trojic, ZŠ Komenského Nymburk 

 17. 4. Cvičný evakuační poplach 

 23. 4. Dětské dopravní hřiště Nymburk, 4. třída 

 28. 4. Planetárium Praha, pořad Vesmír kolem nás, 3. třída 

 7. 5. Mc Donald’ s Cup, ZŠ R. A. F. Nymburk 

 11. 5. Pythagoriáda okresní kolo, kategorie 5. tříd, DDM Poděbrady 

 12. 5 – 13. 5. Zahraniční exkurze Krásy Bavorska a Legoland 

 14. 5. ÚP Nymburk, program Volba povolání pro 8. třídu 

 15. 5. Testování ČŠI – Zjišťování výsledků žáků 9. ročníků ZŠ v oblasti   

  přírodovědných předmětů 

 18. 5.  Testování ČŠI – Zjišťování výsledků žáků 9. ročníků ZŠ v oblasti   

  společenskovědních předmětů 

 18. 5. Kondiční cykloturistický výlet, 8. + 9. třída chlapci 

 20. 5. Výstava Smrt v Národním muzeu, 8. + 9. třída 

 22. 5. Sběr papíru v obci, 5. – 9. třída 

 26. 5. Cykloturistický výlet, 8. + 9. třída dívky 

 27. 5. Hasičský záchranný sbor Nymburk, preventivní program pro 5. – 9. třídu 

 3. 6. Školní akademie 

 4. 6. Hummer tvrz, školní výlet 3. + 4. třídy,  

 7. 6. KMD Jeníček a Mařenka, Státní opera Praha, 11.00h 

 10. 6. Velká cena Lysé n/L – soutěž školních družstev v atletice 

 11. 6. Hurvínek mezi osly, Divadlo S + H Praha, 3. třída 

 11. 6. ZOO Chleby, výlet 1. třídy 

 12. 6. Plavba lodí Kostomlaty – Poděbrady, výlet 9. třídy 

 15. 6. Muzeum Lega Praha, výlet 2. třídy 

 17. 6. Zámek Loučeň, bludiště a labyrinty, výlet 5. třídy 

 17. 6. Putovní výstava IQpark Liberec v DDM Symfonie Poděbrady, výlet 4. třídy 

 17. 6. Soutěž v laické předlékařské pomoci, SZŠ Nymburk 

 18. 6. Muzeum Škoda Mladá Boleslav, výlet 8. třídy 

 18. 6. Bicí nástroje, program pro 2. + 3. + 4. třídu 

 19. 6. Park Mirakulum Milovice, cyklistický výlet 8. třídy 

 23. 6. IQ Landia Liberec, výlet 6. + 7. třídy 

 24. 6. Sportovní den pro I. stupeň 

 25. 6. Sportovní den pro II. stupeň 

 26. 6. Dětský den 

 2. 8. – 3. 8. Florbalový kemp 
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H/ Účast v soutěžích - školní rok 2014/2015 

1) VIII. ročník florbalového turnaje středočeských ZŠ 4. + 5. tříd – 5. - 7. místo 

2) Florbal dívek ZŠ a víceletých gymnázií, kategorie 8. + 9. tříd, okresní finále – 5. - 6. místo 

3) Florbal chlapců ZŠ a víceletých gymnázií, kategorie 6. + 7. tříd, okresní finále – 7. - 8. 

místo 

4) Florbal chlapců ZŠ a víceletých gymnázií, kategorie 8. + 9. tříd, okresní finále – 5. místo 

5) Výtvarná soutěž ZŠ Kostomlaty nad Labem na motivy novely Bohumila Hrabala Ostře 

sledované vlaky 

David Veselík (7. třída)  1. místo 

Jan Čemus (7. třída)  2. místo  

Vítězslav Macháček (7. třída) cena za nejoriginálnější dílo 

6) Matematická olympiáda okresní kolo 

Přemysl Černý (5. třída) 8. místo 

7) Výtvarná soutěž Silnice, to není hřiště 

Kateřina Purnochová (5. třída) 

Eliška Točíková (3. třída) 

Michaela Tichá (8. třída) 

Karolína Procházková (7. třída) 

Dominika Novotná (7. třída) 

8) Volejbal dívek (8. + 9. třída), okresní kolo – 2. místo 

9) Minivolejbal trojic (5. + 6. třída) – 2x 1. místo + 1x 3. místo 

10) Plavecko - běžecký pohár Středočeského kraje 

Sabina Podroužková (7. třída) – 2. místo 

Barbora Šilarová (8. třída) – 3. místo 

11) McDonald's Cup, okrskové kolo kategorie A žáci 1. – 3. třídy – 2. místo 

12) Matematická soutěž Pythágoriáda – okresní kolo 

Václav Wagner (5. třída) 10. místo 

Přemysl Černý (5. třída) 20. místo 

Pavel Přimda (5. třída) 37. Místo 

13) Výtvarná soutěž Šikovné ruce našich seniorů 2015 – Čestné uznání poroty v kategorii ZŠ 

1. – 3. třída 

14) Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí – Záchranáři 2015 

Maxmilián Procházka (3. třída) – 4. místo 

15) Velká cena Lysé nad Labem – 19. ročník atletické soutěže 



22 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 - 2015  ZŠ KOSTOMLATY NAD LABEM 

 

Běh na 50 m: Žofie Pejchalová (2. třída)  1. místo 

   Anastázie Pejchalová (4. třída) 2. místo 

   Jakub Jeník (2. třída)   3. místo 

Běh na 60 m: Matěj Pařízek (8. třída)  3. místo 

Běh na 1000m: Lukáš Pakandl (1. třída)  2. místo 

   Adéla Zábranská (2. třída)  3. místo 

Běh na 1500 m: Thálie Petráňová (8. třída)  2. místo 

Skok daleký: Žaneta Toušová (2. třída)  1. místo 

   Matěj Pařízek (8. třída)  2. místo 

   Lukáš Pakandl (1. třída)  3. místo 

Hod míčkem: Adéla Zábranská (2. třída)  1. místo 

   František Pejchal (6. třída)  1. místo 

   Jakub Jeník (2. třída)   2. místo 

   Lukáš Radoušek (4. třída)  3. místo 

Vrh koulí:  Nikola Kropáčková (8. třída)  2. místo 

Smíšená štafeta: ZŠ Kostomlaty nad Labem  2. místo 

Celkové pořadí: ZŠ Kostomlaty nad Labem  3. místo 

16) Soutěž v laické předlékařské pomoci 

Nikola Kropáčková – 1. místo v soutěži velitelů týmů 

Nikola Kropáčková, Eliška Apjarová, Klára Dytrychová (8. třída) – 4. místo v soutěži 

týmů 

Veronika Bártová, Adéla Keltnerová, Lukáš Šubrt (8. třída) – 6. místo v soutěži týmů 
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CH/ Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI  

Česká školní inspekce navštívila školu ve dnech 5. - 7. listopadu. Kontrola se 

zaměřila na podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Pochvalně se vyjádřila k pozitivní 

atmosféře školní práce, k postojům žáků, ke všeobecné kulturnosti, k nízkému stavu dětí 

ohrožených školním neúspěchem, k materiálnímu vybavení. Jedna ze silných stránek školy je 

pedagogicko - výchovný proces, citace z inspekční zprávy: „V průběhu vzdělávání byly 

uplatňovány účinné moderní pedagogické postupy, školní vzdělávací strategie podporovaly 

rozvoj funkčních gramotností žáků na různých úrovních. Celkově měl průběh vzdělávání 

požadovanou úroveň, naplňoval cíle školního vzdělávacího programu.“  

Kontrola našla i nedostatky. Byly detekovány výhradně v oblasti nepedagogické a to 

administrativního charakteru (v organizačním řádu školy). Zmíněné administrativní 

nedostatky byly průběžně odstraňovány. Byl vytvořen ŠVP pro ŠD a ŠK, dále Vnitřní řád ŠK 

a Školní řád sjednocen se současnou platnou legislativou. V ŠVP ZŠ byly specifikovány cíle 

pro ZV a následně vyhodnoceny ve VZ (viz. str. 13 - 14). Je potěšující, že to, proč je škola 

školou, tedy učit děti, bylo hodnoceno velmi kladně.  

 

 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MEZI PAVILONY B, C 
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I / Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/ 

DVPP 2014 

Semináře hrazené dotacemi z EU: 

R. Musilová: studium pro výchovné poradce 

Kurz výjezdního školení projektu škol okresu Nymburk. Účastníci za naši školu: Mgr. Hana 

Hudcová, Mgr. Irena Novotná, Mgr. Zdeňka Marečková, Mgr. Radmila Musilová. 

 Harmonogram kurzu: 

6. 10. 8 - 16:00 Individualizace a vnitřní motivace žáků, otevíráme dveře do výuky – co 

   má a nemá vliv na vzdělávací výsledky žáků? 

7. 10. 8 - 16:00 Jak podporovat kvalitní vztahy se žáky - prevence rizikového chování 

8. 10. 8 - 16:00 Jak budovat školní a třídní klima 

9. 10. 8 - 16:00 Metody aktivního učení - klíčové kompetence a jejich rozvíjení, 

   Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost - čtenářské dovednosti 

10. 10. 8 - 11:30 Jak efektivně zavádět, plánovat, řídit a vyhodnocovat kooperativní 

   výuku I.  

 

Stáž v Pedagogicko - psychologické poradně v Nymburce pro VP  

DVPP  1. pololetí 2015: 

       Datum Jméno Zaměření Rozsah Školitel 

20. 1. 2015 Z. Marečková INSPIS ŠVP  6h ČŠI/NIQES 

       25. 3. 2015 Z. Marečková M-metoda Hejný 6h VISK Nbk 

       27. 3. 2015 I. Novotná SVPU 6h Ag. Majestic Pha 

         9. 4. 2015 I. Novotná Reedukace ŠVP 1. st. 6h PPP Nbk 

       23. 4. 2015 Z. Marečková 

Dobré vyučování 

matematice 6 h Descartes Pha 

 

R. Musilová: studium pro výchovné poradce 

Semináře hrazené dotacemi z EU: 

1. Z. Marečková: Metoda Hejného v praxi, ZŠ Rožďalovice 7. 2.; 28. 2.; 14. 3.;  28. 3.; 11. 4. 

a 25. 4. 2015 

2. Z. Marečková, R. Musilová, H. Hudcová, I. Novotná: v rámci projektu ORP Nymburk 

 „Kvalita ve vzdělání“ týdenní blok seminářů na dané téma. 

Osobní studium zaměstnanců: 

V rámci splnění kvalifikačních předpokladů absolvují tři kolegyně distanční studium 

k získání magisterského vzdělání. Dva zaměstnanci v rámci splnění kvalifikačních 

předpokladů studují vychovatelství. 

Celkem studuje v roce 2015 při zaměstnání 5 zaměstnanců = důvod nižší účasti 

na DVPP oproti minulým rokům (absence nejen studujících, ale i zástupy a suplování).   
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Školení pedagogického sboru: 

Jak podporovat kvalitní vztahy se žáky - prevence rizikového chování. Jak budovat třídní  

a školní klima. Termín: 1. 4. 2015; 8 hodin výuky 

Lektor: Mgr. Daniel Vychodil, agentura JOB, vzdělávání ve školství.  

Facilitovaná setkání pedagogů I. a II. stupně v rámci projektu škol okresu Nymburk: „ORP 

Nymburk - společně na cestě ke kvalitě vzdělávání.“ 

 

 

 
  

 
LETNÍ AKADEMIE - ČERVEN 2015 
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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. 

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 např. poskytovali informace o žácích a o zameškaných hodinách. Dále 

spolupracujeme s PČR v 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. 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 metodika 

o problémech žáků (vztahové, rodinné i osobnostní potíže, konflikty s ostatními, 

neúspěchy ve výuce, porušování školního řádu, krádeže, atd). Metodik 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 
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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 provádí opatření směřující ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává a účastní se 

zasedání výchovné komise. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI PREVENCE 

SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ 

Využíváme nabídek vzdělávacích kurzů Pedagogicko-psychologické poradny 

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

stupni ZŠ. Metodik prevence získává nové informace především na seminářích. Ukončil 

studium v programu rozvoje dalšího vzdělávání učitelů škol a školských zařízení 

Středočeského kraje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 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 rodičům přístupný v ředitelně školy. 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. 

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 provozuje oddělení hudební 

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

 OÚ (vítání občánků, kulturní vystoupení pro důchodce) 
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 Mateřskou školou 

 Úřadem sociální péče v Nymburce 

 Policií České republiky  

 Soudem v Nymburce 

 PPP v Nymburce 

 

CÍLE PROGRAMU 

 zvyšování odolnosti dětí ve vztahu ke společensky nežádoucím 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 

systém vztahů, ale také věcné prostředí. 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. Zapojují se 

do projektů týkajících se environmentální tematiky- sběr papíru a elektrosoučástek (projekt 

Recyklohraní). 

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

výtvarnými pracemi a výkladem. Nejčastěji využívanou pomůckou jsou videokazety 

a nejrůznější testy. 

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.) 



29 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 - 2015  ZŠ KOSTOMLATY NAD LABEM 

 

 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. Žáci se učí řešení problémů v rodině a partnerských 

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

FORMY A METODY, REALIZOVANÉ PREVENTIVNÍ AKCE 

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

samostatná, zájmové kroužky, školní výlety, školní družina, lyžařský výcvik, příprava školní 

akademie, Klub mladého diváka, Malý čtenář, atd. 

Ve školním roce 2014/2015 byly na naší škole realizovány aktivity, besedy 

a přednášky, týkající se poruchy příjmu potravy, finanční gramotnosti a agresivity 

na sportovních utkáních s důrazem na mladistvé. 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

 

Kroužky - školní rok 2014/2015 viz kapitola F 

Účast v soutěžích - školní rok 2014/2015 viz kapitola H 

 

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

družina, Klub mladého diváka, Malý čtenář, třídnické hodiny, školní rádio, atd. 

FINANČNÍ ROZPOČET PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 

Veškeré aktivity primární prevence pro žáky hradí jednak jejich zákonní zástupci, 

jednak participuje škola. 

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 listů žáků. Efektivitu MPP hodnotíme pomocí 

dotazníkových šetření např. testy Bodláková-Němec. 
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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 měly také 

návštěvy soudu v Nymburce.  

V současné době je možnost zúčastnit se soudního řízení také velice obtížná. 

Pomocí dotazníků hodnotíme klima ve třídě, posun v postojích a hodnotách dětí 

a četnost výskytu sociálně patologických jevů ve škole.  

Evaluace MPP je prováděna 1x ročně pomocí elektronického hodnotícího dotazníku, 

který je dále zpracováván. Jeho výstupem je zmapování výskytu společensky nežádoucích 

jevů ve větším krajském měřítku. 

 

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. 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Veškeré problémy, které během školního roku vyvstanou, řeší kolektiv pracovníků 

školy společně nebo ve skupinách. 

 

Možnosti zařazení osobnostního rozvoje do výuky na základní škole 

1. – 3. ročník prvouka 

osvojování vhodného chování ke spolužákům, učitelům a jiným osobám 

osvojování způsobů a možností, jak vyjádřit svůj názor 

volný čas a jeho využití 

potřeba vzájemné pomoci 

podobnost a odlišnost lidí 

vztahy mezi lidmi, konflikty a jejich řešení 

praktické způsoby seznamování a komunikace s lidmi 

osvojování způsobů přátelského chování ve třídě i mimo školu 

osvojování asertivního chování, vyjednávání v kontaktu se spolužáky, dovednosti říci ne 

4. – 5. ročník výchova ke zdraví 

modelové situace zaměřené na osvojování projevů respektu, úcty, vzájemné pomoci, empatie 

diskuse o příkladech dobrých vztahů s ostatními 

modelové situace zaměřené na nácvik asertivního chování 

6. – 9. ročník občanská výchova 
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mezilidské vztahy 

význam lidské spolupráce 

osobnostní vlastnosti člověka, klady a nedostatky, překonávání nedostatků 

citové stavy a nálady 

sebehodnocení 

význam vrstevnických skupin 

problém šikanování, neúspěchu 

podmínky a možnosti reálného hodnocení sebe sama 

náročné životní situace 

6. – 9. ročník rodinná výchova 

dospívající a jeho komunikace v rodině 

osobnost člověka, typy osobností 

sebevýchova a sebepoznání 

psychologické hry (sebepoznávání, seberegulace) 

partnerské vztahy 

pozitivní životní cíle a hodnoty 

8. – 9. ročník volba povolání 

rozhodování 

akční plánování 

životní změny 

komunikační dovednosti 

KRIZOVÝ PLÁN 

Prodej tabákových výrobků osobám mladším 18 let 

- učitelé informují ŘŠ 

- ŘŠ učiní oznámení na PČR (porušení § 6 zákona č. 379/2005 ) 

- ŘŠ udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem  

- ŘŠ informuje zákonné zástupce žáka  

  obvodní oddělení PČR Nymburk: tel. 974 878 740  

Prodej či podání alkoholu osobám mladším 18 let  

- učitel informuje ŘŠ 

- ŘŠ učiní oznámení na PČR (porušení § 12 zákona č. 379/2005) 

- ŘŠ udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem  

- ŘŠ informuje zákonné zástupce žáka  

Konzumace alkoholu a tabákových výrobků v prostorách školy či během školních akcí 

- učitelé informují ŠMP 

- ŠMP provede rozhovor s žákem a vyhotoví zápis na formulář  

- ŘŠ pozve zákonné zástupce žáka do školy prokazatelným způsobem (nejlépe 

doporučeným dopisem) na jednání výchovné komise 

   VK – stanoví společně se zákonnými zástupci žáka další postup  

- ŠMP provede zápis z jednání komise  
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- ŘŠ udělí kázeňské opatření  

- pokud zákonní zástupci žáka nespolupracují, oznámí ŘŠ skutečnost OSPOD dle § 10 

odst. 4, zákona č. 359/1999  

  (OSPOD – telefon: 325 501 240) 

- není-li žák schopen pod vlivem alkoholu absolvovat další vyučování, kontaktuje 

pedagog zákonné zástupce a zajistí žákovi bezpečné prostředí s dozorem 

- pokud nelze zákonného zástupce kontaktovat, vyrozumět OSPOD 

- v případě intoxikace alkoholem je třeba volat 155 popř. 112 

Nález tabákových výrobků či alkoholu u žáka školy 

- učitelé informují ŠMP 

- ŠMP provede rozhovor s žákem a písemného záznamu (datum, čas, popis, komu patří, 

jak byly zachyceny, kým),ŠMP 

- VK pozve zákonné zástupce žáka do školy prokazatelným způsobem (nejlépe 

doporučeným dopisem) na jednání výchovné komise 

- VK dohodne společně se zákonnými zástupci žáka další postup  

- ŠMP provede zápis z jednání komise  

- ŘŠ udělí kázeňské opatření  

- pokud zákonní zástupci žáka nespolupracují, oznámí ŘŠ skutečnost orgánům sociálně 

právní ochrany dětí dle § 10 odst. 4, zákona č. 359/1999  

(OSPOD – telefon: 325 501 240) 

Žák se do školy dostavil pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky  

- učitelé zajistí bezpečnost žáka a jeho spolužáků  

- učitelé zjistí zdravotní stav žáka, v případě podezření, že žákův život je ohrožen, volají 

155 či 112 

- učitelé vždy pouze popíší příznaky, nejsou kompetentní k určení diagnózy 

- není-li ohrožen život žáka, volají učitelé zákonným zástupcům, je nutné, aby si žáka 

převzali 

- nedostaví-li se zákonný zástupce, je třeba žákovi poskytnout povinný dohled po dobu 

školního vyučování 

- učitelé informují ŠMP 

- ŠMP provede pohovor s žákem a zápisu o něm 

- ŘŠ pozve zákonné zástupce žáka do školy prokazatelným způsobem (nejlépe 

doporučeným dopisem) na jednání výchovné komise (VK) a ta dohodne společně se 

zákonnými zástupci žáka další postup  

- ŠMP provede zápis z jednání VK 

- ŔŚ udělí kázeňské opatření  

- pokud zákonní zástupci žáka nespolupracují, oznámí ŘŠ skutečnost orgánům sociálně 

právní ochrany dětí dle § 10 odst. 4, zákona č. 359/1999  

  (OSPOD – telefon: 325 501 240) 

Podezření na uživatele návykové látky 

- učitelé informují ŠMP  
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- ŠMP zajistí další šetření, provedení rozhovoru s podezřelým žákem (nelze slibovat 

mlčení, oznamovací povinnost k zákonným zástupcům, OSPOD, atd.) 

- ŠMP provede zápis 

- ŠMP v případě potřeby zajistí další intervence např. K - centrum 

- ŠMP informuje zákonné zástupce žáka 

- ŠMP provede zápis rozhovoru na předepsaný formulář  

- ŠMP informuje ŘŠ 

- pokud zákonní zástupci žáka nespolupracují, oznámí ŘŠ skutečnost orgánům sociálně 

právní ochrany dětí dle § 10 odst. 4, zákona č. 359/1999  

(OSPOD – telefon: 325 501 240) 

Zajištění látky, o které se domnívám, že je návyková a žák ji dobrovolně vydá 

- učitel zajistí danou látku – požádá žáka, aby látku vložil do obálky 

- je důležité, aby u zajišťování podezřelé látky byly minimálně tři osoby, tj. učitel, který 

látku zajistil, dotyčný žák a svědek 

- učitelé s látkou nijak nemanipulují, neochutnávají ji, nerozbalují a, nezkoumají 

- učitelé sepíší zprávu s informacemi o tom, kdo látku objevil, kdy, kde, u koho a jak 

látka vypadala 

- učitelé zprávu nechají poté podepsat třemi zúčastněnými osobami 

- pokud ji někdo odmítne podepsat, napíší učitelé tuto skutečnost do zprávy 

- učitelé odnesou obálku s neznámou látkou a zprávou do školního trezoru 

- učitelé informují ŘŠ 

- ŘŠ informuje PČR – ta zajistí laboratorní testy a informuje rodiče 

- v případě zjištění návykové látky udělí ŘŠ kázeňské opatření 

  Policie ČR, obvodní oddělení Nymburk: tel. 974 878 740 

Záchyt látky (vybavení), o kterém se domnívám, že je to návyková látka (pokud žák 

látku nevydá) 

- ŘŠ kontaktuje Policii ČR (není nutné vyčkat na její příjezd, sama vyhledá a vyslechne 

svědky) 

Žák se svěří s užíváním návykové látky 

- učitelé se nevyhýbají rozhovoru (nabízejí radu, podporu) 

- nabízejí žákovi možnost relevantní služby (např. kontakt na odborná pracoviště) 

- učitelé informují zákonné zástupce (s vědomím žáka) 

Škola zjistí, že v místě, kde sídlí, lze sehnat návykové látky 

- škola nenese právní odpovědnost  

- škola se spojí s místními organizacemi (PČR, neziskové organizace) 

- škola zváží, zda informovat rodiče, žáky 

- ŠMP zajistí dobrou informovanost pro pracovníky školy  

Rodič vykazuje problémy s návykovými látkami 

- ŘŠ informuje OSPOD 

- ŠMP doporučí rodičům poradenské služby 

- ŠMP nabídne příslušné informace, poradenství a podporu 

Rodič hledá ve škole radu, jak řešit problémy s návykovými látkami u svého dítěte 

- učitelé respektují specifika každého případu 
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- ŠMP poskytne informace o dostupných službách 

- ŠMP doporučí další poradenství 

  (dále dle  20 006/2007-51 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních  

Podezření z prodeje návykových látek spolužákům 

- učitelé informují ŘŠ 

- ŘŠ oznámí věc PČR (§167 zákon č. 140/1961) 

- může se jednat o trestný čin dle §187 a § 188 zákon č. 140/1961  

- ŘŠ učiní oznámení rodičům  

- ŘŠ udělí kázeňské opatření  

 

Neomluvená absence 

1. Neomluvená absence do 10 hodin  

- učitelé informují třídního učitele 

- TU pozve zákonné zástupce žáka prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným 

dopisem) na pohovor do školy 

- TU je upozorní na povinnosti dané zákonem 

- § 22, odst. 3, zákon č. 561/2004 – „zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou 

povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení“,  

- § 31, odst. 2 zákon č. 200/1990 – „přestupku se dopustí ten, kdo zanedbává péči 

o povinnou školní docházku žáka“, § 22, odst. 1 zákon č. 561/2004 – „žáci a studenti 

jsou povinni řádně docházet do školy a školského zařízení a řádně se vzdělávat“  

- TU seznámí zákonné zástupce s možnými následky, pokud budou počty 

neomluvených hodin dále narůstat 

- TU s rodiči společně stanoví další postup  

- TU vyhotoví zápis a zajistí předání kopie zákonným zástupcům  

- TU udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem  

2. Neomluvená absence nad 10 hodin  

učitelé informují třídního učitele 

- TU informuje ŘŠ 

- ŘŠ pozve zákonné zástupce žáka prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným 

dopisem) k pohovoru s VK v prostorách školy 

- VK s rodiči stanoví další společný postupu  

- ŠMP  provede zápis z VK  

- ŘŠ udělí kázeňské opatření  

3. Neomluvená absence vyššího rozsahu – 25 hodin a více 

- učitelé informují  třídního učitele 

- TU informuje ŘŠ 

- ŘŠ informuje OSPOD (dle § 10 odst. 4, zákona č. 359/1999) 

(viz. Metodický pokyn MŠMT č. j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a 

omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví) 
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Podezření na šikanu 

- učitelé umísí žáka do prostředí s dohledem dospělé osoby, vyžaduje-li to situace 

- učitelé informují ŠMP 

- ŠMP provede další šetření, rozhovor s obětí, svědky a agresory (každý zvlášť) nebo 

požádá o šetření odborníka na problematiku šikany z PPP  

- ŠMP či odborník zjistí, kdo je oběť, kdo agresor, o jakou formu šikany se jedná a kdy 

a kde k ní dochází, dále jak častá je, proč agresoři oběť napadají a jaká opatření by si 

navrhli a proč 

- ŠMP informuje ŘŠ 

- ŘŠ pozve zákonné zástupce žáka prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným 

dopisem) k pohovoru s VK v prostorách školy  

- VK domluví s rodiči další společný postup (škola může použít kázeňských opatření, 

doporučení odborné pomoci v PPP, informování OSPOD, informovat PČR) 

- ŠMP provede zápis (ŠMP) 

- ŘŠ udělí kázeňské opatření agresorovi  

- ŘŠ pozve zákonné zástupce oběti k pohovoru s VK 

- VK s rodiči stanoví další společný postup (škola může doporučit odbornou pomoc v 

PPP, zvýšení monitoringu chování, zajistit intervenci na zlepšování sociálních vztahů 

v kolektivu 

- ŠMP provede zápis 

 

V případě závažnějších forem šikany informuje ŘŠ PČR, dle§ 167 zákona č. 140/1961  

PČR, obvodní oddělení Nymburk: tel. 974 878 740 

Policie ve škole  

- Policista se ohlásí u ŘŠ, kde se policista prokáže služebním průkazem nebo odznakem 

služby kriminální policie nebo stejnokrojem s identifikačním číslem. Sdělí důvod své 

návštěvy, co požaduje a na jakém základě 

- v případě pochybností ověřuje ŘŠ totožnost policisty na jeho pracovišti 

 

 

Výslech ve škole  

- ŘŠ informuje rodiče žáka (pokud tak neučinila PČR), v případech, kdy by toto 

informování mařilo další vyšetřování, učiní tak bezprostředně po souhlasu PČR (např. 

je-li žák ohrožen týráním) 

- přítomnost zákonných zástupců u výslechu není nutná 

- ŘŠ poskytne místnost vhodnou pro výslech a u žáků do 15 let také přítomnost učitele 

jako třetí osoby např. ŠMP 

- ŠMP vyhotoví zápisu z výslechu  

 

V Kostomlatech nad Labem dne 19. 9. 2014 

Minimální preventivní program zpracovala: Mgr. Lenka Klepalová, Milena Formáčková 
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NAŠE ÚČAST NA ATLETICKÉM MÍTINKU V LYSÉ NAD LABEM 2015 

 

 

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2015
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K/ Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových 

programů 

Ve školním roce 2014/2015 nebyla škola zapojena v mezinárodních a rozvojových 

programech. 

 

 

 
SKIAREÁL STRÁŽNÉ - LVZ 2015 
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L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

Ve školním roce 2014/2015 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

 

 

 

 
REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU SRPEN 2015 
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 M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů  
 

 

Rozvoj žákovské gramotnosti IC  

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. 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. V současnosti je projekt ve čtvrté fázi pětiletého monitorování. 

Šablonový projekt EU peníze školám 

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

„Škola základ života“. Do 30. 9. 2014 škole přinesl 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 byly 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).  

Projekt elektronického zabezpečení vchodu do budovy 

Škola letos na jaře podala na KÚ Středočeského kraje žádost o dotaci z dotačního 

programu „Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení“ na elektronická 

zabezpečení vchodu do budovy - dotace nebyla přidělena. 

ORP Nymburk - Společně na cestě ke kvalitě vzdělávání 

Cílem třetího projektu školy je pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem. Roční 

projekt administruje město Nymburk. Škola získala například materiály na pomoc dětem 

ohrožených školním neúspěchem v podobě tabletů, sad učebnic, stáží, seminářů a přednášek 

pro pedagogy. Výstupem projektu je důležitý dokument, zvláště pro další čerpání prostředků 

EU: „Lokální strategie zvyšování kvality základních škol v ORP Nymburk,“ a proto je 

také součástí této VZ (zachováno originální formátování dokumentu administrátorem projektu městem Nymburk). 
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Lokální strategie zvyšování kvality 
základních škol v ORP Nymburk 

 
 
 
 

 
Projekt: ORP Nymburk – společně na cestě ke kvalitě vzdělávání 

CZ.1.07/1.1.00/46.0021 
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1. Úvod  
1.1. Základní informace o strategii, kontext vzniku 

Účelem této strategie je hledání řešení v oblasti  zvyšování kvality základního vzdělávání 

v obcích s rozšířenou působností Nymburk (dále jen „SO ORP Nymburk“). Tato strategie 

obsahuje analýzu zmíněného území a možné návrhy řešení.  

Tabulka 1: Základní informace o strategii 

Název strategie 
Strategie zvyšování kvality základního školství v území SO ORP 

Nymburk  

Kategorie strategie 
Místní strategie (strategie SO ORP Nymburk) tematického 

charakteru  

Řešené území 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Nymburk 

Počet obyvatel správního obvodu: 39 260 (k 1. 1. 2014, MVČR) 

Počet obcí ve správním obvodu: 39 

Rozloha správního obvodu: 355,51 km2   

Názvy obcí správního 

obvodu 

Města: Nymburk, Rožďalovice, Sadská    

Městysy: Křinec, Loučeň 

Obce: Bobnice, Budiměřice, Čilec, Dvory, Hořany, Hořátev, 

Hradištko, Hrubý Jeseník, Chleby, Chrást, Jíkev, Jizbice, Kamenné 

Zboží, Kostelní Lhota, Kostomlátky, Kostomlaty nad Labem, Košík, 

Kovanice, Krchleby, Mcely, Milčice, Netřebice, Nový Dvůr, 

Oskořínek, Písty, Seletice, Straky, Třebestovice, Velenka, Vestec, 

Všechlapy, Zbožíčko, Zvěřínek, Žitovlice   

Zadavatel strategie Město Nymburk v rámci projektu…….. 

Zpracovatel strategie MAS Podlipansko 

Rok zpracování strategie 2015 

Schvalovatel strategie Rada města Nymburk 

Forma a datum 

projednání / schválení  

Projednání na shromáždění starostů dne …. Schváleno na 

shromáždění starostů dne ….Projednáno / schváleno usnesením 

DSO dne … 

Číslo a datum aktualizace Zatím neproběhla aktualizace 

Související legislativa Zákon o obcích 

Doba realizace strategie 2014 - 2023 

Odpovědnost za 

implementaci 
Shromáždění starostů SO ORP Nymburk 
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Strategie je určena obcím správního obvodu, jejich občanům, voleným orgánům a 

zřízeným či založeným organizacím. Slouží také představitelům organizací a subjektů v rámci 

daného území správního obvodu - mikroregionům, MAS, ziskovému i neziskovému sektoru. 

K uživatelům strategie mohou patřit též stát a jeho organizace.  

Strategie bude použita i jako podklad pro tvorbu MAP pro 2014 -2023. 

Vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání je jednou z významných aktivit 

obce, kterou jí umožňuje zákon o obcích. Za tím účelem obec buď zřizuje svoji základní školu, 

nebo se postará o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo 

svazkem obcí. 

Při tvorbě strategie jsme vycházeli z dokumentu Školy na cestě ke kvalitě: systém podpory 

autoevaluace škol v ČR vydaném Národním ústavem pro vzdělávání.   

 

ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA  

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vymezuje kompetence a úkoly 

jednotlivých orgánů ve školství, a to jak orgánů samosprávy, tak i orgánů 

vykonávajících státní správu  

 Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

školského zákona, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických 

pracovníků, jejich pracovní dobu, další vzdělávání a kariérní systém. Vztahuje se 

na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku 

škol a školských zařízení a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.  

 Vyhlášky ke školskému zákonu  

 Ostatní vyhlášky  

 Vyhlášky k zákonu o pedagogických pracovnících  

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů  

 

 

 



44 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 - 2015  ZŠ KOSTOMLATY NAD LABEM 
 

1.2. Charakteristika ORP Nymburk z hlediska školství   

Obec s rozšířenou působností Nymburk má ve svém správním obvodu 39 obcí. Základní 

školy najdeme v 16-ti z nich, přičemž město Nymburk má 3. Ve výsledku se tedy jedná o 18 škol 

analyzovaných v rámci projektu. V deseti případech jsou základní školy spojené se školami 

mateřskými.   

 

 – obec zřizující ZŠ 

Mapa č. 1 Území ORP Nymburk 
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Tabulka č. 2 Seznam škol v ORP Nymburk 

Seznam škol v ORP Nymburk 

Masarykova základní škola a mateřská škola Bobnice 

Základní škola Budiměřice 

Základní a mateřská škola Dvory 

Základní škola a mateřská škola Hořátev 

Základní škola Hradištko 

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník 

Základní škola Kostelní Lhota 

Základní škola Kostomlaty nad Labem 

Základní škola Kovanice 

Základní škola a Mateřská škola Krchleby 

Základní a mateřská škola Křinec 

Základní škola a mateřská škola Loučeň 

Základní škola a Mateřská škola Nymburk (Tyršova) 

Základní škola Komenského Nymburk 

Základní škola Letců R.A.F. v Nymburce 

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice 

Základní škola Sadská 

Základní škola a mateřská škola Straky 

 

Stručné informace o městech a obcích správního obvodu viz. Příloha č. 1 

 

Spádovost viz. Příloha č. 2 
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Počet obyvatel v obcích SO ORP Nymburk v letech 2006-2013 (podrobně v Příloze č. 3) 

Graf č. 3: Vývoj počtu obyvatel v ORP Nymburk (info o 2014 – konec 4/2015) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkem 36 779 37 294 37 658 37 963 38 296 38 974 39 178 39 260 

 

 

         Zdroj: Český statistický úřad 

 

Počet obyvatel v obcích SO ORP Nymburk neustále narůstá od sledovaného roku 2006. 

V roce 2006 žilo na tomto území 36 779 obyvatel, zatímco v roce 2013 jejich počet narostl na 

39 260. 
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Počet narozených dětí v obcích SO ORP Nymburk v letech 2006-2013 

Graf  č. 4: Vývoj počtu narozených dětí v ORP Nymburk (info o 2014 – konec 4/2015 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkem 392 426 458 428 473 393 381 343 

 

 

          Zdroj: Český statistický úřad 

 

Počet narozených dětí v obcích SO ORP Nymburk v letech 2006-2013 prošel dvěma 

fázemi. Po roce 2006 počet narozených dětí, s výjimkou roku 2009, roste do roku 2010. Od roku 

2011 počet narozených dětí klesá, přičemž v roce 2013 se narodilo nejméně dětí za sledované 

období. 

 

Tyto statistiky se promítají i do počtu žáků na základních školách v ORP 

Nymburk. Děti narozené v roce 2008 chodí v současnosti do 1. třídy základní školy. Pro školní 

rok 2015/2016 se očekává největší počet dětí v 1. třídách základních škol za poslední roky. Tato 

skutečnost odpovídá i území ORP Nymburk, kde se narodilo v roce 2010 nejvíce dětí od 

sledovaného roku 2006. 
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2. Analytická část 

Cílem analytické části je mapovat takové oblasti problémů školství a škol samotných, které 

je v silách a možnostech škol, obcí a veřejného sektoru v ORP Nymburk ovlivnit směrem k vyšší 

kvalitě vzdělávání. V rámci tohoto projektu není efektivní shromažďovat a analyzovat data 

vypovídající o nedostatečném financování resortu, nesystémovosti, absenci podpory jeho 

zaměstnanců (rozuměj ředitelů škol, pedagogických i nepedagogických pracovníků),…  

Zaměřme se na to, co ovlivnit a zlepšit v regionu ORP Nymburk v zájmu vyšší kvality 

vzdělávání a efektivity práce „vlastními silami“ lze. 

  

2.1. Oblasti 

2.1.1. Kapacita a vybavenost škol 
Tabulka č. 5 Přehled kapacit škol, počtu žáků, obsazenosti, počtu tříd a žáků na třídu ve  
školním roce 2013/2014 

Do statistických údajů nejsou zahrnuty dvě malotřídní základní školy (Základní a mateřská škola Dvory, Základní škola a Mateřská škola 

Krchleby), které nedodaly VZ. 

Školy 

Kapacita školy 
za školní rok 

2013/2014 

Počet žáků za 
školní rok 
2013/2014 

Obsazenost 
školy v % za 
školní rok 
2013/2014 

Počet tříd za 
školní rok 
2013/2014 

Počty žáků na 
třídu za školní 
rok 2013/2014 

Mimonymburské školy           

Masarykova základní škola a mateřská škola Bobnice 48 30 62,5 2 15 

Základní škola Budiměřice 40 33 82,5 2 16,5 

Základní škola a mateřská škola Hořátev 35 34 97 2 17 

Základní škola Hradištko  24 25 104 2 12,5 

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník 100 49 49 3 16,3 

Základní škola Kostelní Lhota 40 28 70 2 14 

Základní škola Kovanice 35 18 51,4 1 18 

Základní škola a mateřská škola Straky 40 35 87 2 17,5 

Základní škola Kostomlaty nad Labem 350 174 49 9 19,3 

Základní a mateřská škola Křinec 450 134 29,7 9 14,9 

Základní škola a mateřská škola Loučeň 300 147 49 9 16,3 

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice  300 162 54 9 18 

Základní škola Sadská 650 399 61,4 19 21 

Celkové počty a průměry 2412 1268 65,1 71 16,4 

Nymburské školy           

Základní škola a Mateřská škola Nymburk (Tyršova) 540 498 92,2 22 22,6 

Základní škola Komenského Nymburk 836 819 97,9 31 26,4 

Základní škola Letců R.A.F. v Nymburce 560 426 76,1 19 22,4 

Celkové počty a průměry 1936 1743 88,7 72 23,8 

http://www.skolakostomlaty.cz/
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zs-rozdalovice.cz%2F&ei=ZF8AVfqAMcWrad2LgIgK&usg=AFQjCNFF1X80_v1K6Ewz-6VQjHjIZEQHRw&sig2=dnFO-PjB3m6D6EHvAR9zCg&bvm=bv.87611401,d.d2s
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Z daného přehledu ( VZ škol za rok 2013/14) vyplývá srovnatelný poměr kapacity škol a 

počty jejich žáků v rámci venkova na straně jedné a nymburských škol na straně druhé. 

V neprospěch obou skupin pak fakt, že školy venkovské jsou obsazeny průměrně 65,1 % 

(nevytíženost zařízení), zatímco školy v Nymburce 88,7 %. Data o průměrných počtech žáků na 

třídu naznačují nevýhodu nymburských škol co do vyšší náročnosti práce s většími kolektivy.  

 

Tabulka č. 6 Vybavenost škol odbornými vnitřní a venkovními učebnami, tělocvičnami a 
venkovními sportovišti 

Školy 

Odborné 
učebny (IT, AJ, 

environm., 
dílny) Tělocvičny 

Venkovní 
hřiště 

Venkovní 
učebny Zahrady/pozemky 

Mimonymburské školy           

Masarykova základní škola a mateřská škola Bobnice   0 0     

Základní škola Budiměřice   1 0     

Základní škola a mateřská škola Hořátev   0 1     

Základní škola Hradištko    0 1     

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník   0 0     

Základní škola Kostelní Lhota   1 0     

Základní škola Kovanice   1 1     

Základní škola a mateřská škola Straky   1 1     

Základní škola Kostomlaty nad Labem   1 1     

Základní a mateřská škola Křinec   1 1     

Základní škola a mateřská škola Loučeň   0 0     

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice   1 1     

Základní škola Sadská   1 1     

Celkové počty    8 8     

Nymburské školy           

Základní škola a Mateřská škola Nymburk (Tyršova)   1 1     

Základní škola Komenského Nymburk   1 1     

Základní škola Letců R.A.F. v Nymburce     1   1 

Celkové počty    2 3     

 

Jak z rozhovorů s jednotlivými řediteli škol, z jednání na jejich setkáních v rámci projektu, 

z šetření mezi učiteli vyplývá naprostá nedostatečnost vybavení zázemí pro výuku odborných 

předmětů a TV. Požadavkem doby (trh práce, úroveň odborných a praktických vědomostí a 

dovedností,…), zdravotním stavem dětí a jejich sportovní zdatností jsou na jejich vzdělávání a 

výchovu kladeny nároky, které lze jen obtížně za současného stavu vybavení škol plnit.  

 

http://www.skolakostomlaty.cz/
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zs-rozdalovice.cz%2F&ei=ZF8AVfqAMcWrad2LgIgK&usg=AFQjCNFF1X80_v1K6Ewz-6VQjHjIZEQHRw&sig2=dnFO-PjB3m6D6EHvAR9zCg&bvm=bv.87611401,d.d2s
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2.1.2. Pedagogové  

 

Tabulka č. 7 Počet pedagogů v ORP Nymburk za školní rok 2013/2014 

Školy 

Počet 
pedagogů za 

školní rok 
2013/2014 

Malotřídní školy   

Masarykova základní škola a mateřská škola Bobnice 3 

Základní škola Budiměřice 3 

Základní škola a mateřská škola Hořátev 3 

Základní škola Hradištko  4 

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník 3 

Základní škola Kostelní Lhota 4 

Základní škola Kovanice 2 

Základní škola a mateřská škola Straky 4 

Celkový počet 26 

Plně organizované školy   

Základní škola Kostomlaty nad Labem 12 

Základní a mateřská škola Křinec 14 

Základní škola a mateřská škola Loučeň 13 

Základní škola a Mateřská škola Nymburk (Tyršova) 31 

Základní škola Komenského Nymburk 46 

Základní škola Letců R.A.F. v Nymburce 28 

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice  16 

Základní škola Sadská 25 

Celkový počet 185 
 

V současné době školy neřeší neaprobovanost učitelů - je dána zákonem, problémem je 

však jejich kvalita. Jak z šetření mezi řediteli škol ORP Nymburk vyplývá, je stále větší problém 

„nalézt“ mezi povolanými toho vyvoleného, který svými kvalitami (odbornými, osobnostními) 

přispěje k vyšší úrovni vzdělávání a zlepšování klimatu na dané škole. Potřeba zhruba dvou 

stovek takovýchto zaměstnanců v celém ORP Nymburk je velkou výzvou pro jednotlivé ředitele 

škol a potřebností ve prospěch vzdělávání a výchovy žáků. 

 

 

 

 

 

http://www.skolakostomlaty.cz/
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zs-rozdalovice.cz%2F&ei=ZF8AVfqAMcWrad2LgIgK&usg=AFQjCNFF1X80_v1K6Ewz-6VQjHjIZEQHRw&sig2=dnFO-PjB3m6D6EHvAR9zCg&bvm=bv.87611401,d.d2s
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Tabulka č. 8 Přehled počtu DVPP na školách ORP Nymburk 

 

 

Jak z přehledu ( VZ škol za školní rok 2013/2014 – některé školy neuvádějí podrobně) 

vyplývá, je ze strany zaměstnanců i škol plněn požadavek na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Vzhledem k doplňování kvalifikace některých učitelů (studium PF) a tudíž jejich 

většího studijního vytížení, je počet absolvovaných seminářů a kurzů na některých školách nižší. 

Celkově však lze konstatovat dostatečnou míru odpovědnosti učitelů k jejich dalšímu zvyšování 

odbornosti. Je však výjimkou v seznamech absolvovaných seminářů a kurzů nalézt ty, které 

přispívají k obnově sil a motivace jednotlivých pedagogů i celých sborů. Vzhledem k velkým 

nárokům, které jsou na učitele v současnosti kladeny, je zarážející, že není v DVPP tento aspekt 

zohledňován. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Škola 

Vzdělávací kurzy 
pedagogických 

pracovníků za školní 
rok 2013/2014 

Masarykova základní škola a mateřská škola Bobnice neuvedeno 

Základní škola Budiměřice 7 

Základní škola a mateřská škola Hořátev 14 

Základní škola Hradištko  4 

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník 9 

Základní škola Kostelní Lhota 4 

Základní škola Kostomlaty nad Labem 10 

Základní škola Kovanice 1 

Základní a mateřská škola Křinec 13 

Základní škola a mateřská škola Loučeň 11 

Základní škola a Mateřská škola Nymburk (Tyršova) 11 

Základní škola Komenského Nymburk 36 

Základní škola Letců R.A.F. v Nymburce 16 

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera 
Rožďalovice 21 

Základní škola Sadská 2 

Základní škola a mateřská škola Straky 5 

Celkem 164 

http://www.skolakostomlaty.cz/
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zs-rozdalovice.cz%2F&ei=ZF8AVfqAMcWrad2LgIgK&usg=AFQjCNFF1X80_v1K6Ewz-6VQjHjIZEQHRw&sig2=dnFO-PjB3m6D6EHvAR9zCg&bvm=bv.87611401,d.d2s
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zs-rozdalovice.cz%2F&ei=ZF8AVfqAMcWrad2LgIgK&usg=AFQjCNFF1X80_v1K6Ewz-6VQjHjIZEQHRw&sig2=dnFO-PjB3m6D6EHvAR9zCg&bvm=bv.87611401,d.d2s
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Tabulka č. 9 Přehled počtu žáků se SVP a jejich přepočet na třídu v roce 2013/201 

Škola 

Počet žáků se 
SVP za školní 
rok 2013/2014 

Počty žáků 
se SVP na 

třídu 

Masarykova základní škola a mateřská škola Bobnice 0 0 

Základní škola Budiměřice 6 3 

Základní škola a mateřská škola Hořátev 7 3,5 

Základní škola Hradištko  2 1 

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník neuvedeno   neuvedeno 

Základní škola Kostelní Lhota 0 0 

Základní škola Kostomlaty nad Labem neuvedeno   neuvedeno 

Základní škola Kovanice 3 3 

Základní a mateřská škola Křinec 7 0,8 

Základní škola a mateřská škola Loučeň 26 2,9 

Základní škola a Mateřská škola Nymburk (Tyršova) 17 0,8 

Základní škola Komenského Nymburk 35 1,1 

Základní škola Letců R.A.F. v Nymburce 36 1,9 

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice  neuvedeno   neuvedeno 

Základní škola Sadská 39 2 

Základní škola a mateřská škola Straky 7 3,5 

Celkový počet a průměr 185 1,7 

 

Jak z šetření na daném území i v celorepublikovém kontextu vyplývá, vlivem nárůstu 

počtu žáků se SVP dochází i k vyšším nárokům na práci učitelů tento trend zvládat. Kolektiv třídy 

se stává různorodějším (s přihlédnutím k zohledňování potřeb nadaných žáků, poklesu morálky 

dětí obecně i různým typům SVP, nemluvě o realitě plně obsazených tříd). 

Databázi pomocných pedagogických pracovníků lze jen těžko vytvořit, není z čeho, tyto 

pozice se zatím (z důvodu financování) nestaly nedílnou součástí pedagogických kolektivů. Pokud 

ano, pouze dočasně (probíhající projekt) a v omezeném rozsahu. 

 

2.1.3. Komunikace 

Na základě informací ředitelů škol v ORP Nymburk vyplývá absence jakékoliv systémové 

spolupráce škol. Pouze ředitelé škol z Nymburka a Sadské (úplné školy) se měsíčně scházejí při 

neformálních schůzkách. Ostatní školy spolupracují maximálně v počtu 3 – 4 a to pouze účelově, 

většinou na pořádání sportovních akcí. Síťové projekty nejsou žádné, sdílení příkladů dobré praxe 

nebo naopak varování před chybami nárazové a v rovině soukromých sdělení. 

Tabulka č.9  Se školami spolupracující NNO a spolky 

http://www.skolakostomlaty.cz/
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zs-rozdalovice.cz%2F&ei=ZF8AVfqAMcWrad2LgIgK&usg=AFQjCNFF1X80_v1K6Ewz-6VQjHjIZEQHRw&sig2=dnFO-PjB3m6D6EHvAR9zCg&bvm=bv.87611401,d.d2s
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Škola Spolupracující NNO a spolky 

Masarykova základní škola a mateřská 
škola Bobnice neuvedeno 

Základní škola Budiměřice SDH,Svaz žen, Domov mládeže Nymburk 

Základní a mateřská škola Dvory   

Základní škola a mateřská škola Hořátev Policie ČR, SDH, Sokol, FK, Život je hra - Sadská 

Základní škola Hradištko 
Klub důchodců, místní knihovna, Myslivecké sdružení 
Sadská, Sdružení Tereza 

Základní škola a mateřská škola Hrubý 
Jeseník DDM Nymburk, TJ 

Základní škola Kostelní Lhota DD Symfonie Pdy, Česká golfová federace 

Základní škola Kostomlaty nad Labem 

ZUŠ Lysá nad Labem, ÚP, Dětský klub Kamarád, Úřad 
soc. péče v Nymburce, PČR, soud v Nymburce, Myslivecké 
sdružení, oddíl karate, knihovna, J.O.S. 

Základní škola Kovanice PČR 

Základní škola a Mateřská škola 
Krchleby 

Gymnázium Nymburk, DDM Nymburk, Městská 
knihovna v Nymburce, Svaz žen v Krchlebích 

Základní a mateřská škola Křinec SDH, TJ, ČRS MO, AVZO, místní knihovna, ÚP Nymburk 

Základní škola a mateřská škola Loučeň 

Semiramis, Klub vojenské techniky, PČR, ÚP, DDM 
Nymburk a Pdy, FC, SDH, Turistický oddíl Huha, místní 
knihovna 

Základní škola a Mateřská škola 
Nymburk (Tyršova) 

Městská knihovna Nymburk, Junák, TJ Sokol, sportovní 
kluby, DDM Poděbrady, Semiramis, GreenLife, Krav Maga 
Nymburk 

Základní škola Komenského Nymburk 

Městská policie, Humanistické centrum Narovinu, Město 
Nymburk, Krajský 
úřad středočeského kraje Praha, Úřad práce Nymburk, 
Dům dětí a mládeže Nymburk, knihovna Nymburk, ČČK, 
SDH,  

Základní škola Letců R.A.F. v 
Nymburce ÚP Nymburk, městská knihovna, Semiramis, skauti 

Základní škola a Mateřská škola G. A. 
Lindnera Rožďalovice 

SDH, PČR, ÚP, Semiramis, FC Trnavan, TJ Sokol, Svaz 
chovatelů drobného zvířectva, Sdružení rodičů, obec 
Košík, Žitovlice, ,  

Základní škola Sadská 

SDH, oddíl Policie ČR, Zdravotnická škola, Říční oddíl 
Policie ČR, místní knihovna, Český svaz chovatelů zvířat, 
DDM, Liga proti rakovině, Život dětem 

Základní škola a mateřská škola Straky TJ Straky, ČČK, skauti, Sokol, Stracké ženy 

 

Dle výčtu spolupracujících NNO, spolků a sdružení je patrno široké rozpětí vztahů 

jednotlivých škol s výše jmenovanými. Uváděny jsou spolupráce jak v rámci výuky, zájmových 

kroužků, tak i partnerství fungující na platformě komunity obce. Nevyskytuje se však zapojení 

podnikatelů, firem a jednotlivců. 

http://www.skolakostomlaty.cz/
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zs-rozdalovice.cz%2F&ei=ZF8AVfqAMcWrad2LgIgK&usg=AFQjCNFF1X80_v1K6Ewz-6VQjHjIZEQHRw&sig2=dnFO-PjB3m6D6EHvAR9zCg&bvm=bv.87611401,d.d2s
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zs-rozdalovice.cz%2F&ei=ZF8AVfqAMcWrad2LgIgK&usg=AFQjCNFF1X80_v1K6Ewz-6VQjHjIZEQHRw&sig2=dnFO-PjB3m6D6EHvAR9zCg&bvm=bv.87611401,d.d2s
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2.2. Analýza rizik   

Název rizika 

Hodnocení rizika 
Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 

Vlastník 

rizika 
Pravděpodobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 

V = 

P*D 

Finanční riziko           

Nedostatek financí na 

investice a vybavení 
2 3 6 

kvalitní žádosti do IROP, hledání 

dalších donátorů 

Obec 

zřizující ZŠ 

      Organizační riziko 
     

Rozmístění ZŠ v rámci 

území  
1 1 1 

Analýza území z hlediska kapacit 

a demografického vývoje 

Obce 

daného 

území 

Nedostatek dětí / příliš 

mnoho dětí  
1 2 2 

Nabídka prodeje cenově 

výhodných parcel 

Obce 

daného 

území 

Nezájem či neochota obcí o 

spolupráci 
3 2 6 

Zlepšit komunikaci, najít 

společný cíl (např. přes DSO) 

Obce 

daného 

území 

      Právní riziko           

Reformy, které zhorší 

podmínky pro kvalitní 

výuku 

2 5 10 
Dostatek odborníků na klíčových 

pozicích 

Obce 

daného 

území 

      Technické riziko           

Špatný technický stav 

budov ZŠ 
2 3 6 Čerpání rezervy, dotace 

Obec 

zřizující ZŠ  

Zastaralé či nevyhovující 

vybavení 
2 3 6 Čerpání rezervy, dotace 

Obec 

zřizující ZŠ  

           Věcné riziko 
     

Nízká kvalita výuky 2 4 8 Motivovaní a inovativní učitelé,  
Konkrétní 

ZŠ 

Nezájem rodičů o umístění 

dětí do konkrétní ZŠ 
4 5 20 

Zatraktivnění dané školy pomocí 

nadstandardní nabídky 

mimoškolních aktivit, kvalitních 

pedagogů a informovanosti 

Konkrétní 

ZŠ 

Personální rizika 

(aprobovanost, fluktuace, 

věk, …) 

2 2 4 

Vybírat zejména motivované 

učitele, kteří dokáží nadchnout a 

motivovat děti a vytvářet jim 

kvalitní pracovní podmínky 

Konkrétní 

ZŠ 

Zdroj: Vlastní šetření 

 
Zpracovávání této analýzy jsme konzultovali s jednotlivými cílovými skupinami, dále 

s řediteli škol a také s několika pedagogy. Dále jsme vycházeli ze zveřejněných výročních zpráv a 

z projektů jednotlivých škol realizovaných v předchozích letech. 
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2. 3. SWOT analýza (dotazníky, VZ, setkání zástupců škol, rozhovory s řediteli) 

 

S - silné stránky W - slabé stránky 
S1/1A Nesporná kvalita malých škol a málotřídek W1/1A Nevyužitá kapacita málotřídek 

S2/1A Fungující síť škol v ORP Nymburk W2/1A Velký počet žáků ve velkých ZŠ (Nymburk) 

S3/1A Další servis velkých škol (družiny, kluby, kroužky) 
W3/1A  Nedůvěra veřejnosti a rodičů v kvalitu místní školy a 
malé povědomí o jejích kvalitách 

S4/1A Velké finanční zázemí v rozpočtu města Nymburk 
W4/1A Děti nejsou vedeny ke vztahu reg. příslušnosti, 
anonymita 

S5/1B Kvalifikovaný personál pro výuku odborných předmětů W5/1B Nevyhovující zázemí pro výuku odborných předmětů 

S6/2B Fungující DVPP  W6/1B,3A Nespolupracující školy 

S7/2C Pomůcky a metodiky pro výuku žáků se SVP W7/2A Nesystémové vyhledávání kvalitních pedagogů 

S8/3B Spolupodílení se škol na veřejném životě obce W8/2B Unavení a vyhořelí pedagogové 

  
W9/3B Nezájem nových obyvatel nových lokalit obcí o 
místní komunitu včetně školy 

  
W10/3B Málo efektivní spolupráce s místní komunitou 
(NNO, spolky, podnikateli, firmami,…) 

    

    

    

    

O - příležitosti T - hrozby 
O1/1A Spolupráce s mentorem v oblasti medializace škol T1/1A, 3C Nízká prestiž málotřídek 

O2/1B,2B MŠMT dotační tituly, OPVVV 
T2/1B Nezajištění podmínek pro kvalitní výuku odborných 
předmětů/dotační politika 

O3/2A Navázání spolupráce univerzitami/ped. fakultami T3/2A Nízká prestiž povolání učitele 

O4/2B Existující nabídka psychologických seminářů pro 
pedagogy T4/2B Velké pracovní a psychické nároky na učitele 

  T5/2B Pokles morálky ve společnosti/ dětí 

  
T6/2B,C Vzrůstající počet žáků se SVP v nepoměru k daným 
personálním a fin. podmínkám ve školství 

  
T7/3B Nesoulad mezi školskou politikou a způsobem 
financování školství 
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2.4. Shrnutí analytické části 

V ORP Nymburk je patrná nevyváženost v naplnění kapacit škol. Školy mimo Nymburk 

řeší stále spíše problém nedostatku dětí (i přes značné kvality a výhody vzdělávání v málotřídních 

školách a „přesah“ venkovských škol jako takových do společensko – kulturního rámce obcí), 

nymburská školská zařízení musí žadatele o vzdělávání odmítat. 

Zejména ve školách mimo lokalitu Nymburk je třeba větších investic do odborných 

vnitřních a venkovních učeben, dále přetrvává problém s nedostatkem nebo špatným stavem 

tělocvičen a sportovních hřišť. 

Pedagogové ve školách ORP Nymburk jsou kvalifikovaní (dokončená studia, či studia 

potřebného stupně vzdělání), pociťován je problém v zajišťování kvalitních pedagogů absolventů 

a v předcházení stavu vyhoření u učitelů s dlouholetou praxí. Ve prospěch zlepšujícího se stavu 

pedagogických sborů nemluví ani nárůst žáků se SVP, který si vyžaduje další specialisty 

(psychology, asistenty, logopedy). 

Školy cítí i větší potřebu kontaktu s veřejností a rodiči v zájmu osvěty a předcházení 

anonymity či nepochopení. Příčinou bývá i častá formálnost vztahů s obcí a fungování Rad škol. 

 

3. Návrhová část 

3.1. Vize  

Na území ORP Nymburk je stabilní počet škol se srovnatelnou rovnoměrnou 

naplněností. Jednotlivé školy jsou kvalitně vybaveny pro výuku všech žáků včetně žáků se SVP. 

V ORP Nymburk procuje dostatek mladých a kvalitních pedagogů. Je pečováno o psychické 

zdraví všech pedagogických pracovníků a specialistů, kterých je na školách dostatek. Všechny 

školy v ORP Nymburk navzájem spolupracují na rozličných úrovních s ohledem na řešená 

témata. V rámci komunitního života obcí, jejichž nedílnou součástí jsou školská zařízení, panuje 

naprostá důvěra a spolupráce. Obyvatelé regionu žijí a vychovávají své potomky v duchu 

sounáležitosti s obcí a regionem, ve kterém se cítí doma. 
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3.2. Problémové okruhy 

Problémové okruhy Problém Cíle 
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3.2.1. Kapacita a 
vybavenost škol 

1A) Rozdílná naplněnost škol 

Cíl 1: Rovnoměrná naplněnost 
škol a zachování stávající sítě škol 
v ORP Nymburk 

  

1B) Nedostačující vybavenost 
škol 

Cíl 2: Zlepšení vybavenosti a jeho 
efektivní využití 

3.2.2. Pedagogičtí 
pracovníci 

2A) Nedostatek nových 
kvalitních učitelů 

Cíl 3: Aktivní vyhledávání 
kvalitních učitelů 

  

2B) Unavení a demotivovaní 
pedagogičtí pracovníci, sbory 

Cíl 4: Regenerace sil a motivace k 
další kvalitní práci pedagogů 

    

Cíl 5: Vytvoření podmínek pro 
začleňování dětí se SVP 

  
2C) Přetěžování učitelů 
zvyšujícím se počtem žáků se 
SVP  

Cíl 5: Vytvoření podmínek pro 
začleňování dětí se SVP 

3.2.3. Komunikace 
3A) Nedostatečná komunikace 
mezi školami 

Cíl 1: Rovnoměrná naplněnost 
škol a zachování stávající sítě škol 
v ORP Nymburk 

    

Cíl 2: Zlepšení vybavenosti a jeho 
efektivní využití 

    
Cíl 3: Aktivní vyhledávání 
kvalitních učitelů 

    
Cíl 4: Regenerace sil a motivace k 
další kvalitní práci pedagogů 

    
Cíl 5: Vytvoření podmínek pro 
začleňování dětí se SVP 

  
3B) Nedostatečná komunikace 
se zřizovateli a veřejností 

Cíl 1: Rovnoměrná naplněnost 
škol a zachování stávající sítě škol 
v ORP Nymburk 

  
  

Cíl 2: Zlepšení vybavenosti a jeho 
efektivní využití 

    

Cíl 7: Vytvoření opravdu 
erudovaných týmů Rad škol a 
nastavení partnerských vztahů s 
veřejností 
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3.2.1. Kapacita a vybavenost škol 

A) Rozdílná naplněnost škol 

Na území ORP Nymburk se nacházejí školy dvojího typu: plně organizované (1. – 9. roč.) 

v městysech a větších městech Nymburk (3x), Kostomlaty nad Labem, Sadská, Rožďalovice, 

Loučeň, Křinec a tzv. málotřídky (1. – 5. roč.) v menších obcích. Větší rozdíly, než ve velikosti a 

typu škol jsou však patrné v jejich lokaci. Z analýzy vyplývá fakt většího umísťování dětí do škol 

nymburských v neprospěch škol venkovských. V současné době však není tato situace kritická 

vzhledem k příznivému demografickému vývoji. Praxí je, že nymburskými školami odmítnuté děti 

jsou přijímány ve školách venkovských, ke kterým dle místa bydliště přináleží. Rodiče proto ne 

vždy mohou volit pro ně pohodlnější variantu z hlediska místa jejich zaměstnání a většího servisu 

školských zařízení městských škol (ranní družiny, odpolední nabídka kroužků a kurzů).  

Pokud by došlo k vyrovnané obsazenosti škol mimonymburských a nymburských, mohla 

by se zvýšit kvalita vzdělávání ve školách v Nymburce a udržitelnost a rozvoj škol venkovských, 

vzhledem k demografickému vývoji obyvatelstva – viz. Graf  č. 3 a Graf. č. 4.  

Příčiny problému: 

1. Nedůvěra rodičů v kvalitu malých škol.  

2. Pohodlnější řešení výběru školy vzhledem k místu zaměstnání rodičů a většímu 

servisu městských škol (ranní a odpolední družiny, odpolední kroužky a kurzy). 

3. Častá neochota obyvatel nových lokalit žít v místě bydliště, jezdí pouze přespávat a 

tento model přenášejí i na své děti. 

 

Důsledky neřešení problému: 

1. Existenční problémy malých škol 

2. Děti nejsou vychovávány s pocitem Tady žiji 

3. Strádá společensko – kulturní život obce. Není s kým. 

 

B) Nedostačující vybavenost škol 

Školy v současné době řeší problémy co do odborného vybavení škol. V souvislosti s 

trendem podpory technických a přírodovědných předmětů se potýkají s nedostatkem odborných 

učeben a jejich vybavení. Stálým problémem jsou tělocvičny a venkovní sportoviště. 
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Příčiny problému: 

1. Zastaralé vybavení laboratoří, absence zrušených dílen, venkovních učeben, školních 

zahrad a pozemků, špatný technický stav učeben (potřeba větších investic) – možná 

větší využitelnost v nabídce volitelných předmětů a neformálního vzdělávání 

2. Potřeba technického a přírodovědného vzdělávání žáků, tělesné zdatnosti (zručnost, 

logické myšlení, environmentální výchova). Reakce na potřeby pracovního trhu. 

Nedostatek financí. Většinou jde o větší investice, které nelze řešit z běžného rozpočtu 

zřizovatele.  

 

Důsledky neřešení problému: 

1. Nekvalitní a provizorní výuka v nedostačujících prostorách a s nevyhovujícím 

vybavením 

2. Chybějící motivace k daným oborům ze strany žáků, ale i učitelů. 

3. Absence možnosti rozvoje školy směrem ke spolupráci s ostatními školami, veřejností, 

obcí – využívání prostor k organizování akcí sdílených s dalšími školami, s veřejností 

(tělocvičny, sportoviště, zahrady), rozvoj zájmových kroužků se zapojením 

veřejnosti,… 

 

3.2.2. Pedagogičtí pracovníci 

A) Nedostatek nových kvalitních učitelů 

Většina škol na území ORP Nymburk v současné době neřeší nekvalifikovanost učitelů. 

Zaměstnáváni jsou buď absolventi pedagogických fakult či dálkově studující. Aprobovanost 

učitele však ještě nesvědčí o jeho kvalitách. Je mnoho povolaných, však málo vyvolených. A 

vzhledem k ne mnoha přednostem tohoto povolání (nízká prestiž ve společnosti, platové 

ohodnocení, velká míra osobního nasazení, ….), tak nemají zřizovatelé velký prostor k výběru 

kvalitních učitelů pro svou školu.  

 

 

Příčiny problému: 

1. Nízká prestiž povolání učitele 

2. Špatné platové ohodnocení, pro muže neperspektivní 
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3. Potřeba velké míry osobního zaujetí a pocitu poslání – v dnešních mladých lidech není 

pěstováno 

4. Nedostatečné nasazení při vyhledávání kvalitních pedagogů – spolupráce s ped. 

fakultami, sdílení pedagogů 

 

Důsledky neřešení problému: 

1. Zaměstnávání nekvalitních učitelů, kteří budou „chodit do práce“ 

2. Brzká opotřebovanost kvalitních pedagogů 

3. Absence konkurence mezi učiteli a motivace k lepším výkonům 

4. Absence inspirace a nového náboje do řad pedagogických sborů příchodem kvalitního 

absolventa 

5. Snižování úrovně kvality vzdělávání na ZŠ 

6. Nepříznivé klima školy 

 

B) Unavení a demotivovaní pedagogičtí pracovníci, sbory 

To, že se učitel dále vzdělává, rozšiřuje si své vědomosti, dovednosti, získává nové 

zkušenosti je dnes samozřejmé. Vyplývá to i z přehledů DVPP jednotlivých škol. Vše v zájmu 

profese. Co ale chybí, je odpovídající přehled absolvovaných kurzů a seminářů v rámci zachování 

zdravé mysli a duševní pohody učitelů. Která jiná profese je tak náročná na udržení si aktivního 

postoje k životu, k neustálé regeneraci sil duševních a mnohdy i fyzických?  

 

Příčiny problému: 

1. Velké profesní nároky na učitele  

2. Změny chování žáků k horšímu 

3. Vzrůstající počet žáků se SVP 

4. Tlak společnosti, rodičů, dětí 

 

Důsledky neřešení problému: 

1. Unavený, vyhořelý učitel 

2. Snižující se kvalita vzdělávání 

3. Nespokojenost dětí, rodičů, obce 
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C) Přetěžování učitelů zvyšujícím se počtem žáků se SVP  

Vzhledem k narůstajícím pracovním povinnostem pedagogů, procesu začleňování 

zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin žáků do vzdělávání na ZŠ se zvyšuje i potřeba 

zřizování postů školních a pedagogických asistentů, zvyšování počtů školních logopedů, 

psychologů a speciálních pedagogů. 

 

Příčiny problému: 

1. Začleňování žáků s různými typy znevýhodnění (zdravotní, sociální), kteří jsou 

přijímáni ke studiu na ZŠ 

2. Nedostatečná podpora a péče o ohrožené děti ze strany rodiny 

3. Zanedbávání rozvoje řečových schopností dětí v předškolním věku 

 

Důsledky neřešení problému: 

1. Neúměrná zátěž učitelů a jejich předčasná opotřebovanost 

2. Zhoršování klima ve školách  

3. Zvyšující se počet výskytu sociálně patologických jevů 

 

3.2.3. Komunikace 

A) Nedostatečná komunikace mezi školami 

Mezi školami ORP Nymburk chybí systém vzájemné komunikace. Dle projektového 

šetření zde panuje určitá míra rivality. Tento stav však nenapomáhá zkvalitňování výuky na 

školách v regionu.   

 

Příčiny problému: 

1. Boj o žáka 

2. Ochrana know-how 

 

Důsledky neřešení problému: 

1. Izolovanost škol 

2. Omezení příležitostí k financování vlastního rozvoje školy (síťové projekty, 

vybavenost škol, sdílení spec. pedagogů ) 

3. Ochuzení školy (a zejména jejích žáků) o pocit regionální sounáležitosti 

4. Nemožnost sdílení příkladů dobré praxe, poučení se z chyb druhých 
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B) Nedostatečná komunikace se zřizovateli a veřejností 

Ač všechny školy uvádějí pozitivní vztahy se svými zřizovateli (Výroční zprávy), praxí 

bývá potvrzeno, že jde převážně o dialog formální a v rámci skutečného spolupodílení se na 

rozvoji školy (ne jen materiální) celkem nedostačující. Kontroly se nepřehání, vstříc se vychází  

v rámci rozpočtu, vize čekají na lepší finanční časy.  

 

Příčiny problému: 

1. Nedostatek finančních prostředků pro investice do škol 

2. Spíše formální účast zastupitelů obce v Radě školy, vesměs nekompetentnost 

zvolených členů 

3. Zřizovatel se necítí odpovědný za kvalitu výuky  

4. Nedostatečná informovanost veřejnosti o dění ve škole. Ne jen akcích pro rodiče, 

ale i problémech, věcech v řízení, plánech a jejich překážkách, kvalitách, 

úspěších,… 

5. Ne všude fungující spolupráce s NNO a spolky v obci 

6. Absence spolupráce s podnikateli v obci, regionu 

7. Nezájem části obyvatel (nové lokality) o žití v místě bydliště, ale i v regionu jako 

takovém 

8. Vytížení a vyhořelí učitelé, kteří nejsou otevření novinkám, komunitní práci 

9. Nedostatečné využívání školních budov pro aktivity dospělých (zábava, sport, 

vzdělávání) 

 

 

Důsledky neřešení problému: 

1. Nevyužití možností investic do škol na základě aktivní spolupráce obce a školy (i 

v rámci spolupráce mezi obcemi a jejich školami) 

2. Stagnace nevyužitého potenciálu možností rozvoje školy 

3. Omezení příležitostí k budování důvěry a pozitivního vztahu s rodiči a obyvateli 

obce 

4. Uvadající společenský život v obcích 

5. Nedůvěra rodičů v kvality školy s možným následkem přihlašování svých dětí do 

okolních (městských) škol. 
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6. Další generace vyrůstající bez vztahu ke svému domovu/obci/regionu 

7. Připravení se o možnost rozvoje školy (společenský, etický, materiální)  

 

3.3. Cíle  

Problémový okruh:    1A) Rozdílná naplněnost škol 

              3) Komunikace            

 

Cíl 1: Rovnoměrná naplněnost škol a zachování stávající sítě škol v ORP Nymburk 

 

Popis cíle: Z analýzy naplněnosti škol 88,7% x 65,1% vyplývá menší využití kapacity 

venkovských škol, ve velké míře jde o školy málotřídní.  Soustavnou osvětovou a mediální 

činností informovat veřejnost a tím i rodiče potenciálních žáků o kvalitách a specifikách 

vzdělávání v malých školách. Přínosem by mohla být i širší spolupráce subjektů v rámci obcí a 

regionu. Šetření České školní inspekce nepotvrdilo převažující vyšší kvalitu vzdělávání ve velkých 

městských školách nad školami málotřídními nebo těch v menších městech. Demografický 

průzkum a prognózy v rámci území Středočeského kraje nenaznačují razantní pokles počtu dětí. 

Jedná se spíše o dlouhodobý postupný pokles v návaznosti na celorepublikový demografický 

vývoj. 

 

Hlavní opatření: *Propagace kvalit, práce a potřebnosti malých škol  

-v rámci spolupráce škol vytvořit pracovní skupinu systematicky pracující na zlepšení mediálního 

obrazu malých škol ve společnosti v daném regionu  

- společný projekt posilující pozitivní obraz málotřídního vzdělávání v ORP Nymburk 

- zajištění odborného vzdělávání cílové skupiny zástupců škol v oblasti lepší propagace 

málotřídního vzdělávání (semináře, příklady dobré praxe) 

      *Podpora sounáležitosti s regionem a obcí 

- prostřednictvím ŠVP a síťových projektů škol pracovat ne zlepšení regionálního povědomí 

 

Název indikátorů k hodnocení cíle:  Počet škol zapojených do spolupráce 
   Počet článků v reg. tisku 
   Počet společných propagačních akcí (burza reg. škol ) 

 

 



64 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 - 2015  ZŠ KOSTOMLATY NAD LABEM 
 

Problémový okruh:    1B) Vybavenost škol 

              3) Komunikace       

     

Cíl 2: Zlepšení vybavenosti a jeho efektivní využití 

 

Popis cíle: Na základě spolupráce škol ORP Nymburk vytvořit databázi potřeb investic do 

vybavení škol a jeho následného využívání. Díky této vzájemné spolupráci a jejím výstupům by se 

tak otevřely další možnosti rozvoje kvality vzdělávání (síťové projekty, upevňování regionální 

identity, příklady dobré praxe, sdílení pedagogů,…) 

V současné době není ve finančních možnostech obcí dovybavit školská zařízení potřebnými 

odbornými a venkovními učebnami. Jde o velké finanční investice, na které lze dosáhnout z OP 

v rámci podporovaných sdílených projektů EU. 

V ORP Nymburk chybí systematická spolupráce mezi školami, s obcemi, s podnikateli, NNO, 

sdruženími a spolky.  

 

Hlavní opatření: *Vytvoření databáze projektů a vytváření společných projektů 

     *Asistence realizací projektů 

     *Vytvoření databáze výstupů a jeho možného sdílení 

 

Název indikátorů k hodnocení cíle:  Počet zapojených škol 

        Databáze potřebných investic 

        Databáze připravených projektů     

 

Problémový okruh:    2A) Nedostatek nových kvalitních učitelů 

            3A) Nedostatečná komunikace mezi školami 

 

Cíl 3:  Aktivní vyhledávání kvalitních učitelů 

 

Popis cíle: Navázáním spolupráce s pedagogickými fakultami a jejími studenty (nejlépe rodáky 

s vazbou na region). Získávat tak hodnotné posily pedagogických sborů. 

V rámci spolupráce škol vytvořit databázi možných sdílených učitelů 

Hlavní opatření: *Navázání kontaktů s VŠ 

- vytvoření databáze VŠ a jejích studijních oborů 
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       *Vytvoření databáze učitelů 

- vytvoření databáze potřeb a požadavků škol 

- vytvoření pravidel sdílení učitelů 

 

Název indikátorů k hodnocení cíle: Počet spolupracujících VŠ 

        Rozsah databáze učitelů 

Problémový okruh:    2B) Unavení a demotivovaní pedagogičtí pracovníci, sbory 

            3A) Nedostatečná komunikace mezi školami 

 

Cíl 4): Regenerace sil a motivace k další  kvalitní práci pedagogů 

 

Popis cíle: Na základě vyhodnocení složení pedagogického sboru a jeho „stavu opotřebení“ 

zvolit vhodné způsoby jeho pravidelné regenerace. 

Vytvořit mnohdy přetěžovaným pedagogům systém pomoci a zároveň pocit zájmu a ně samé. 

Spokojený učitel – motivovaný učitel. 

 

 

Hlavní opatření: *Diagnostika stavu pedagogického kolektivu 

- formou dotazníku, společného setkání, odborné analýzy 

       * Volba způsobů podpory regenerace sil a motivace          

-týmování, stmelování a mimopracovní sžívání v jiném než školním prostředí (exkurze, pobytové 

zážitky). 

- povinné absolvování kurzů různých technik duševní hygieny v rámci DVPP. 

- řešení v rámci školy, napříč spolupracujícími školami (např. v rámci předmětů) 

 

Název indikátorů k hodnocení cíle: Počet škol pečujících o duševní pohodu svých pedagogů 

                 Počet absolvovaných akcí, kurzů na školu 
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Problémový okruh:     2C) Přetěžování učitelů zvyšujícím se počtem žáků se SVP  

               3A) Nedostatečná komunikace mezi školami 

               2B) Unavení a demotivovaní pedagogičtí pracovníci, sbory 

 

Cíl 5: Vytvoření podmínek pro začleňování dětí se SVP. 

Popis cíle: S nárůstem počtu žáků se SVP a absencí zajištění podmínek této integrace ze strany 

MŠMT vyvstává problém neúměrného zatěžování pedagogů. Vzniká tak potřeba dalších 

speciálních pedagogů ve školách. V zájmu snazšího financování potřeb jednotlivých škol se nabízí 

cesta sdílených ostatních pedagogických pracovníků mezi školami (školní logoped, psycholog, 

školní asistent). 

Vytvořit účinný systém jistého odlehčení a pomoci pedagogům v jejich práci. 

Potřebné investice do kompenzačních pomůcek pro žáky se SVP 

 

Hlavní opatření: * Vytvoření databáze potřeb škol   

     *Vytvoření databáze sdílených odborníků 

     *Zajištění možných způsobů financování  

 

Název indikátorů k hodnocení cíle: Počet zapojených škol 

Počet sdílených specialistů, kteří pracují minimálně ve dvou 

školách během šk. roku na daném území 

 

Problémový okruh:    3A) Nedostatečná komunikace mezi školami 

 

Cíl 6: Zlepšení komunikace a atmosféry spolupráce mezi školami 

K naplnění přispěje Cíl 1, Cíl 2, Cíl 3, Cíl 4, Cíl 5 a Cíl 7 

 

Problémový okruh:    3B) Nedostatečná komunikace se zřizovateli a veřejností 

 

Cíl 7:  Vytvoření opravdu erudovaných týmů Rad škol a nastavení partnerských vztahů s 

veřejností 

Popis cíle: Na základě osobní motivace kontaktovat a zapojit do Rad škol takové zastupitele, 

kteří svým zájmem a popř. odbornými znalostmi napomohou k efektivnějšímu a smysluplnému 
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fungování tohoto orgánu. Dosavadní praxe ukazuje spíše na jistou povinnost těchto zastupitelů 

účastnit se jednání těchto rad. 

Z řad rodičů nebývá problém se zájmem o práci pro školu, často však ztrácejí motivaci ve 

formálnosti svých postů. Jednání rad nejsou tvůrčí a oni ztrácejí důvod na svých setrvávat. 

Volit členy s aktivním přístupem nejen k řešení potřeb škol, ale i ke komunitnímu životu obce 

vůbec. Na základě takové spolupráce by bylo možno aktivovat komunitu jako takovou, rodiče 

žáků, místní podnikatele, spolky a vytvářet tak prostředí domova pro mladou generaci   

To, že jsou školy ve svých obcích vnímány vesměs kladně je trend, který je více méně dlouhodobě 

neměnný (s výjimkou  kárných případů). Každá škola má svůj systém informování a spolupráce 

s rodiči, veřejností, organizacemi v obci, popřípadě regionem již dlouhodobě zaběhnutý. 

Nastanou-li ale situace, ve kterých je potřeba se opřít o vzájemnou důvěru, ta mnohdy chybí. 

Malé školy to mají o to těžší, že je na ně více „vidět“, jsou jedním z mála témat k diskusím v obci. 

A to i přes to, že svou roli centra vzdělání, kultury a společenského života v obci berou velice 

odpovědně. Není šprochu… 

 

Hlavní opatření: *Shromažďování příkladů dobré praxe 

     *Databáze vhodných spolupracovníků v jednotlivých obcích 

       *Vytvoření kvalitních týmů 

       *Nastavení partnerských vztahů s komunitou obce 

 

-zapojování veřejnosti do práce škol (někde fungující brigády, sdílení prostor pro aktivní využívání 

veřejností) 

- budování rovnocenných partnerských vztahů (omezovat postoj veřejnosti „Škola zase něco 

potřebuje“ 

- větší prostor pro spolupráci s podnikateli, jednotlivci, NNO,… a získávat tak co nejširší úhel 

pohledu na fungování školy a jejího obrazu ve veřejném mínění. 

- zapojení co největšího počtu subjektů spolupracujících nějakým způsobem se školou 

- rozšíření systému informačních toků (fungující vývěsky, místní rozhlas, věstníky – obecní, 

školní) 

- zkvalitňování života v obcích 

- výchova mládeže k místnímu a regionálnímu patriotismu 
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Název indikátorů k hodnocení cíle:  Počet škol 

Zvýšení počtu projektů se zapojením obce a jejích 

obyvatel v rámci rozvoje obce a regionálního povědomí 

 

    Cíle 

Problémové 
okruhy Problém 

Cíl 1: 
Rovnoměrná 
naplněnost 

škol a 
zachování 

stávající sítě 
škol v ORP 
Nymburk 

Cíl 2: 
Zlepšení 

vybavenosti 
a jeho 

efektivní 
využití 

Cíl 3: 
Aktivní 

vyhledávání 
kvalitních 

učitelů 

Cíl 4: 
Regenerace 

sil a 
motivace k 

další 
kvalitní 
práci 

pedagogů 

Cíl 5: 
Vytvoření 
podmínek 

pro 
začleňování 
dětí se SVP 

Cíl 6: 
Zlepšení 

komunikace 
a atmosféry 
spolupráce 

mezi 
školami 

Cíl 7: 
Vytvoření 
opravdu 

erudovaných 
týmů Rad škol 

a nastavení 
partnerských 

vztahů s 
veřejností 

3.2.1. 
Kapacita a 
vybavenost 
škol 

1A) Rozdílná 
naplněnost 
škol 

x         x   

  

1B) 
Nedostačující 
vybavenost 
škol 

  x       x   

3.2.2. 
Pedagogičtí 
pracovníci 

2A) 
Nedostatek 
nových 
kvalitních 
učitelů 

    x     x   

  

2B) Unavení a 
demotivovaní 
pedagogičtí 
pracovníci, 
sbory 

      x x x   

  

2C) 
Přetěžování 
učitelů 
zvyšujícím se 
počtem žáků 
se SVP  

        x x   

3.2.3. 
Komunikace 

3A) 
Nedostatečná 
komunikace 
mezi školami 

x x x x x x   

  

3B) 
Nedostatečná 
komunikace 
se zřizovateli a 
veřejností 

x x       x x 
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3.4. Indikátory 

Problémový 
okruh Cíl 

Číslo 
indikátoru Název indikátoru 

1. Kapacita a 
vybavenost škol 

1. Rovnoměrná naplněnost škol a 
zachování stávající sítě škol v ORP 
Nymburk 

1.1 Počet škol zapojených do spolupráce 

1.2 Počet článků v reg. tisku 

1.3 Počet společných propagačních akcí 

2. Zlepšení vybavenosti škol a jeho 
efektivní využití 

2.1 Počet zapojených škol 

2.2 Databáze potřebných investic 

2.3 Databáze připravených projektů 

2. Pedagogičtí 
pracovníci 

3. Aktivní vyhledávání kvalitních 
učitelů 

3.1 Počet spolupracujících VŠ 

3.2 Rozsah databáze učitelů 

4. Regenerace a motivace k další 
kvalitní práci pedagogů 

4.1 
Počet škol pečujících o duševní pohodu svých 
pedagogů 

4.2 Počet absolvovaných akcí, kurzů na školu 

5. Přetěžování učitelů zvyšujícím se 
počtem žáků se SVP 

5.1 Počet zapojených škol 

5.2 

Počet sdílených specialistů, kteří pracují 
minimálně ve dvou školách během šk. roku na 
daném území 

3. Komunikace 

6. Zlepšení komunikace a atmosféry 
spolupráce mezi školami 1.1 - 5.2 

7. Vytvoření opravdu erudovaných 
týmů Rad škol a nastavení 
partnerských vztahů s veřejností 

7.1 Počet škol 

7.2 

Zvýšený počet projektů se zapojením obce a 
jejích obyvatel v rámci rozvoje obce a reg. 
povědomí 
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4. Postup tvorby strategie a její řízení  

Základem práce na této Strategii bylo dotazníkové šetření mezi školami ORP Nymburk, 

skupinová setkání ředitelů škol a řízené rozhovory s řediteli škol daného regionu v rámci jejich 

plánovaných projektových setkání  - 4.2 a 18. 3. 2015 (dle Harmonogramu projektu Lokální 

strategie).  

Získané poznatky byly zpracovány (Analytická část), vyhodnoceny problémové okruhy 

z hlediska možností a reálnosti jejich řešení a následné zpracování cílů, vedoucích ke zkvalitnění 

vzdělávání na ZŠ ORP Nymburk (Návrhová část). 

První verze dokumentu byla prezentována 22. 4. 2015 na posledním projektovém setkání 

ředitelů škol s výzvou k jejímu připomínkování. K jednání byli přizvání i zástupci Školského 

odboru MěÚ Nymburk, starostové dotčených obcí a představitelé NNO a spolků v regionu. 

Konečná podoba dokumentu byla zadavateli odevzdána 15. 5. 2015. 

 

Pro řízení strategie bude ustanovena řídící skupina: 

Zástupce školského odboru MěÚ Nymburk 

Manažeři MAS Podlipansko a MAS Svatojiřský les (2) 

Platforma ředitelů škol, která bude v zájmu realizace strategie založena 

  - vytvoření 2 skupin škol (plně organizované, málotřídky) 

  - ustanovení koordinátorů skupin 

  - vytvoření harmonogramu a obsahu setkávání (dáno plněním cílů strategie) 

        - v rámci jednotlivých skupin 

        - v rámci řídící skupiny  

  - sdílení informací a vzájemná spolupráce škol v zájmu zvyšování kvality ZŠ v ORP Nymburk 

 

Otázkou je stanovení manažera strategie, který by zodpovídal za celkovou koordinaci 

všech aktivit souvisejících s realizací strategie a plnění jejích cílů, dále pak jeho financování. A to i 

do budoucna. 
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5. Závěr 

Jako problémové okruhy školství v ORP Nymburk byly shledány „Rozdílná naplněnost 

škol“ a „Nedostačující vybavení škol“ v oblasti 2.1.1. Kapacita a vybavenost škol; „Nedostatek 

nových kvalitních učitelů“, „Unavení a demotivovaní pedagogičtí pracovníci a sbory“ a 

„Přetěžování učitelů zvyšujícím se počtem žáků se SVP“ v oblasti 2.1.2. Pedagogičtí pracovníci; 

„Nedostatečná komunikace mezi školami“ a „Nedostatečná komunikace se zřizovateli a 

veřejností“ v oblasti 2.1.3. Komunikace. 

Návrhová část si klade za cíl v rámci problémového okruhu „Rozdílná naplněnost škol“ 

zlepšit povědomí o kvalitě malých škol a málotřídek formou spolupráce škol na propagaci a 

osvětě (i s ohledem na regionální sounáležitost). V oblasti „Nedostatečná vybavenost škol „pak 

zlepšení tohoto stavu vytvořením databáze potřeb škol v ORP Nymburk  

a vytvářením společných projektů škol na základě jejich spolupráce (s ohledem na možnosti 

financování z OP). V problémové oblasti „Pedagogičtí pracovníci“ je cílem řešit nedostatek 

kvalitních absolventů spoluprací s univerzitami a sdílením společné databáze škol a jejich potřeb v 

ORP Nymburk, předcházet stavu vyhoření a demotivace učitelů podporou jejich dalšího 

vzdělávání v oblasti duševní hygieny (jak v rámci škol, tak spolupráce mezi nimi), jistou pomocí je 

hledání způsobů financování ostatních pedagogických pracovníků (logopedů, školních asistentů, 

psychologů) v rámci síťového projektu mezi školami v ORP Nymburk.  Problémový okruh 

„Komunikace“ (mezi školami, se zřizovateli a veřejností) je řešen navrhovanou spoluprací škol 

(formou založení platformy ředitelů škol v ORP Nymburk – dotýká se všech navrhovaných cílů 

této strategie), v rámci obcí pak navazováním kvalitních partnerských vztahů s obecními 

zastupitelstvy, s NNO a spolky, s podnikateli a firmami, s jednotlivci. 

Klíčem k úspěšné realizaci této strategie je aktivní přístup všech zúčastněných škol, obcí, 

MAS a Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Nymburk. 
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6. Přílohy 

Příloha č. 1 

Stručné informace o městech a obcích správního obvodu  

Bobnice         

Obec se nachází 2 km severně od města Nymburk, tedy v Polabské nížině. Bobnice je 

součástí Mikroregionu Nymbursko. Žije zde 878 obyvatel a její katastrální území má rozlohu 

994 ha. Najdeme zde Masarykovu základní a mateřskou školu. 

Budiměřice    

Budiměřice leží asi 5 km východně od Nymburka. Obec je součástí Mikroregionu 

Nymbursko. Žije zde 628 obyvatel a katastrální území má rozlohu 802 ha. Obec vydává vlastní 

zpravodaj. V obci působí tři spolky. SDH Budiměřice vznikl v roce 1898 a v současné době má 

70 členů. Dále zde působí fotbalový klub TJ Sokol Budiměřice-Šlotava. ATP Budiměřice je místní 

tenisový klub, který byl založen v roce 2013. V obci se nachází Základní škola Budiměřice. 

Čilec 

Čilec leží asi 6 km severozápadně od Nymburka. Má 227 obyvatel a její katastrální 

území má rozlohu 460 ha. I přes nízký počet obyvatel je škála sportovních aktivit poměrně 

široká. V obci působí Šipkový klub Š. K. Čilecká šlechta, Sbor dobrovolných hasičů a fotbalový 

klub. V obci se nenachází základní škola. 

Dvory  

Obec Dvory leží asi 5 km severozápadně od Nymburka. Je součástí Mikroregionu 

Nymbursko. Obec má 558 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 679 ha. V obci se 

nachází Základní a mateřská škola Dvory. 

Hořany 

Hořany jsou obec ležící asi 13 km jihozápadně od Nymburka. Obec patří do 

Mikroregionu Nymbursko. Mají 136 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 380 ha. 

V obci nemají základní školu.  

Hořátev 

Hořátev leží asi 4 km jižně od Nymburku. Má 765 obyvatel a její katastrální území má 

rozlohu 715 ha. Na obecním úřadě je umístěna knihovna. V obci působí sbor dobrovolných 

hasičů, rybářský spolek, sokol a fotbalový klub SK Hořátev. V obci se nachází Základní a 

mateřská škola Hořátev. 



73 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 - 2015  ZŠ KOSTOMLATY NAD LABEM 
 

Hradištko 

Hradištko leží asi 9 km západně od Nymburku. Součástí obce je i osada Kersko, která je 

spojená s činností českého spisovatele Bohumila Hrabala. Obec vydává vlastní noviny a 

nachází se zde knihovna. Hradištko má 531 obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 

1825 ha. Působí zde fotbalový klub TJ sokol Hradištko, Klub starších důchodců, Klub mladších 

důchodců a Dámský spolek Klubko. V obci se nachází Základní škola Hradištko. 

Hrubý Jeseník 

Hrubý Jeseník je obec ležící zhruba 8 km severovýchodně od Nymburka. Má 561 

obyvatel a její katastrální území má rozlohu 649 ha. V obci najdeme knihovnu. Působí zde 

sbor dobrovolných hasičů a fotbalový klub. V obci se nachází Základní škola a mateřská škola 

Hrubý Jeseník. Na druhý stupeň základní školy dojíždějí žáci do vedlejšího Křince nebo 

vzdálenějšího Nymburka.  

Chleby 

Obec leží asi 5 kilometrů severovýchodně od Nymburku. Místní část Draho se nachází 

asi 1,5 km jižně od vesnice Chleby. Obec má 424 obyvatel a její katastrální území, v němž leží 

obě místní části, má rozlohu 959 ha. V obci mají knihovnu a zoologickou zahradu. Obec 

vydává Informační občasník. V obci nenajdeme základní školu. 

Chrást  

Chrást je obec ležící asi 14 km jihozápadně od Nymburku. Je součástí mikroregionu 

Nymbursko. Má 524 obyvatel a její katastrální území má rozlohu 492 ha. V obci působí 

fotbalový klub SK Čechie Chrást, sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení. V obci se 

nachází pouze mateřská škola. 

Jíkev 

Jíkev leží asi 9 km severně od Nymburku. Obec spadá do Mikroregionu Nymbursko. 

Má 323 obyvatel a její katastrální území má rozlohu 918 ha. Obec vydává informační dvojlist 

Jíkeváček. V obci působí sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub TJ Jíkev, rybářský kroužek a 

myslivecké sdružení. Obec nemá základní školu. 

Jizbice 

Jizbice jsou obec ležící 9 km severozápadně od Nymburku. Jsou součástí Mikroregionu 

Nymbursko. Jejich katastrální území má rozlohu 531 a žije zde 340 obyvatel. Obec má vlastní 
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knihovnu. V obci působí spolek Welšánek, což je skupinka rodičů, dětí, chovatelů koní, 

především plemena welšských poníků. V obci působí Sbor dobrovolný hasičů Zavadilka. V obci 

nenajdeme mateřskou ani základní školu. Děti většinou navštěvují mateřskou školu na Vlkavě a 

v Krchlebech a základní školu v Nymburce či Krchlebech. 

Kamenné Zboží 

Obec Kamenné Zboží je obec ležící asi 3 km severozápadně od Nymburka. Je 

součástí Mikroregionu Nymbursko. Obec má 562 obyvatel a její katastrální území má rozlohu 

466 ha. V obci je zřízena knihovna. V obci působí Tělovýchovná jednota Kamenné Zboží, sbor 

dobrovolných hasičů, myslivecká společnost, Sbor pro občanské záležitosti a rybářský spolek. 

V obci není základní škola. 

Kostelní Lhota 

Kostelní Lhota je obec ležící asi 7 km jižně od Nymburku a 7 km od Poděbrad. V roce 

2013 měla 837 obyvatel a její katastrální území má rozlohu 866 ha. V obci působí fotbalový a 

volejbalový klub, sdružení dobrovolných hasičů a Sdružení chovatelů „U rybníčku“. V obci 

najdeme mateřskou školu a základní školu.  

Kostomlátky 

Kostomlátky leží asi 5 km západně od Nymburku. Jsou součástí Mikroregionu 

Nymbursko. Mají 281 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 574 ha. V obci mají 

knihovnu. Nenajdeme zde základní školu. 

Kostomlaty nad Labem 

Kostomlaty nad Labem jsou obec ležící asi 7 km západně od Nymburka. Jsou 

součástí Mikroregionu Nymbursko. Mají 1820 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 

1804 ha. Obec zřídila knihovnu a vydává Kostomlatské noviny. V obci působí fotbalový klub TJ 

Sokol Kostomlaty a Dětský klub Kamarád. V obci se nachází základní škola.  

Košík 

Košík leží asi 18 km severovýchodně od Nymburku. V obci žije 376 obyvatel a její 

katastrální území má rozlohu 1469 ha. V obci funguje sbor dobrovolných hasičů a fotbalový klub 

TJ Sokol Košík. Obec nemá základní školu. 

Kovanice 

Kovanice jsou obec ležící na půl cesty mezi Nymburkem a Poděbrady. Obec má 825 

obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 807 ha. V obci působí fotbalový klub FK 

Kovanice, myslivecké sdružení Hořátev – Kovanice a sbor dobrovolných hasičů. V obci se 

nachází základní škola.  
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Krchleby 

Krchleby leží 6 km severně od Nymburku. Obec je součástí Mikroregionu Nymbursko. 

Mají 755 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 813 ha. Obec zřídila knihovnu a působí 

zde sbor dobrovolných hasičů. V obci se nachází Základní a mateřská škola Krchleby. 

Křinec 

 Křinec je městys ležící 11 km severovýchodně od Nymburku. V obci žije 1 325 obyvatel. 

Jeho katastrální území má rozlohu 2 584 ha. Městys má knihovnu a vydává Občasník Křinecko. 

V městysu působí sbor dobrovolných hasičů, střelecká organizace, zahrádkářský svaz a fotbalový 

klub TJ Křinec. Nachází se zde Základní a mateřská škola Křinec.  

Loučeň 

Loučeň je městys ležící 12 km na sever od Nymburka. Žije zde 1 303 obyvatel a 

katastrální území má rozlohu 1 903 ha. Obec má vlastní knihovnu a vydává Loučeňský občasník. 

V městysu působí sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub FK Loučeň a Sdružení Poználkov. 

Městys disponuje Základní a mateřskou školou Loučeň. 

Mcely 

Mcely jsou obec ležící 13 km severně od Nymburka. Žije zde 383 obyvatel a 

její katastrální území má rozlohu 1 338 ha. Obec vydává Mcelský zpravodaj a provozuje 

knihovnu. V obci působí Tělovýchovná jednota Mcely, včetně fotbalového klubu, sbor 

dobrovolných hasičů, Český červený kříž Mcely, Děti Mcely, Rybářský kroužek Mcely, Vlastivědný 

a okrašlovací spolek Mcely a Sbor pro občanské záležitosti. V obci není základní škola. 

Milčice 

Milčice jsou obec ležící asi 11 km jihozápadně od Nymburku. V obci žije 302 obyvatel a 

jejich katastrální území má rozlohu 651 ha. Obec provozuje knihovnu. V obci není základní škola. 

 

Netřebice 

Netřebice jsou obec ležící 8 km východně od Nymburku. Mají 212 obyvatel a 

jejich katastrální území má rozlohu 559 ha. V obci se nachází pouze mateřská škola.  

Nový Dvůr 

Obec Nový Dvůr leží 7 km severovýchodně od Nymburku. Žije zde 72 obyvatel. 

Její katastrální území má rozlohu 247 ha. Obec disponuje knihovnou. V obci působí sbor 

dobrovolných hasičů. Obec nemá základní školu.  
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Nymburk 

Nymburk je město ve Středočeském kraji na řece Labe, 45 km východně od Prahy a 

zhruba 35 km jihozápadně od Mladé Boleslavi. Ve městě žije 14 881 obyvatel a má rozlohu 

2059 ha. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Město má vlastní knihovnu 

a vydává Městský zpravodaj a Kulturní měsíčník. Ve městě působí mnoho spolků. Jmenovitě 

se jedná o Český rybářský svaz Nymburk, Český zahrádkářský svaz, Společnost přátel starého 

Nymburka, TJ Sokol Drahelice, TJ Lokomotiva Nymburk, Klub přátel plastikových modelářů, 

Vojenské sdružení rehabilitovaných a Český kynologický svaz Nymburk. Ve městě se nachází 

tři základní školy. Zároveň najdeme ve městě jedinou základní školu praktickou a jedinou 

základní uměleckou školu v celém ORP Nymburk. 

Oskořínek 

Oskořínek je obec ležící asi 7 km severovýchodně od Nymburka. Je 

součástí Mikroregionu Nymbursko. Žije zde 550 obyvatel a katastrální území má rozlohu 561 ha. 

Obec má vlastní knihovnu. V obci se nachází pouze mateřská škola. 

Písty 

Obec leží asi 4 km jihozápadně od Nymburku. Písty jsou součástí Mikroregionu 

Nymbursko. Mají 409 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 175 ha. V obci působí TJ 

Sokol Písty, sbor dobrovolných hasičů a Český svaz zahrádkářů. Obec nemá základní školu. 

Rožďalovice 

Rožďalovice jsou město ležící 18 km severovýchodně od Nymburku. Jeho katastrální 

území má rozlohu 2 391 ha. Žije zde 1626 obyvatel. Od 23. ledna 2009 jsou Rožďalovice opět 

městem. Obec disponuje městskou knihovnou. V obci působí šachový kroužek a sbor 

dobrovolných hasičů. V obci se nachází Základní a mateřská škola G. A. Lindnera. 

Sadská 

Sadská je bývalé lázeňské město v okrese Nymburk. Leží v Polabské 

nížině na Poděbradsku, 37 km východně od Prahy na „staré“ silnici do Poděbrad. V sadské žije 

3 305 obyvatel a její katastrální území má rozlohu 1 642 ha. Ve městě působí fotbalový klub 

AFK Sadská, basketbalový klub, Český rybářský svaz Sadská, TJ Sadská (stolní tenis, karate), 

Kuželkářský klub Sadská, ZO Českého svazu chovatelů, ZO Českého svazu zahrádkářů, 

divadelní spolek KLICPERA, Kynologický klub Sadská, myslivecké sdružení, Klub přátel přírody 

a sbor dobrovolných hasičů. Ve městě se nachází jedna mateřská a jedna základní škola.   
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Seletice 

Seletice jsou obec ležící asi 17 km severně od Nymburku. Mají 192 obyvatel a 

jejich katastrální území má rozlohu 1 138 ha. V obci působí sbor dobrovolných hasičů a TJ 

Seletice. Obec nemá mateřskou ani základní školu. 

Straky 

Obec Straky leží 7 km západně od Nymburku. Náleží k Mikroregionu Nymbursko. Žije 

v ní 564 obyvatel její katastrální území má rozlohu 923 ha. V obci funguje řada spolků: Český 

červený kříž, Jezdecký klub Straky, Myslivecké sdružení Straky, rybářská organizace, sbor 

dobrovolných hasičů, skautský oddíl a TJ Straky. V obci se nachází Základní škola a mateřská 

škola Straky.  

Třebestovice 

Třebestovice jsou obec ležící 2 km jihozápadně od Sadské a 9 km jihozápadně 

od Nymburka. Katastrální území Třebestovic zaujímá rozlohu 337 ha. Žije zde 843 obyvatel. 

Obec provozuje knihovnu a vydává Třebestovické rozhledy. V Třebestovicích působí TJ Sokol 

Třebestovice. V obci se nachází pouze mateřská škola.  

Velenka 

Velenka je obec ležící asi 14 km jihozápadně od Nymburku. Má 291 obyvatel a 

její katastrální území má rozlohu 498 ha. V obci působí myslivecký spolek, sbor dobrovolných 

hasičů, občanské sdružení Občanů a přátel Velenky a Volkswagen Veteran Club. V obci není 

mateřská ani základní škola. 

Vestec 

Vestec je obec ležící 9 km severovýchodně od Nymburku. Žije zde 310 obyvatel a 

její katastrální území má rozlohu 744 ha. V obci najdeme knihovnu. V obci funguje myslivecké 

sdružení, Vestecký puťák, rybářský spolek, sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Vestec a 

Vestecký ochotnický soubor amatérů. V obci není základní škola. 

Všechlapy 

Obec Všechlapy leží 4 km severně od Nymburka. Je součástí Mikroregionu 

Nymbursko. Žije zde 676 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 304 ha. V obci působí 

TJ Sokol Všechlapy a sbor dobrovolných hasičů. V obci je pouze mateřská škola.  
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Zbožíčko 

Zbožíčko je obec vzdálená 8 km severozápadně od Nymburku. Náleží k Mikroregionu 

Nymbursko. Celková výměra pozemků je 428 ha.  Obec obývá 230 osob. V obci nenajdeme 

základní školu.  

Zvěřínek  

Obec Zvěřínek se nachází zhruba 4,5 km jihozápadně od Nymburka. Žije zde 260 

obyvatel. Celková výměra pozemků činí 205 ha. V obci je zřízena knihovna. V obci působí sbor 

dobrovolných hasičů a Klub seniorů. V obci není základní škola. 

Žitovlice 

Žitovlice jsou obec ležící asi 16 km severovýchodně od Nymburku. Jsou 

součástí Mikroregionu Nymbursko. Celková výměra pozemků je 658 ha. V obci žije 175 osob. 

V obci působí SK Sokol Žitovlice a sbor dobrovolných hasičů. V obci není základní škol 

 
Příloha č. 2  

Spádovost 

Masarykova základní škola a mateřská škola Bobnice 

Spádovou oblastí jsou obce Bobnice a Kovansko. Žáci z Kovanska dojíždějí linkovým 

autobusem. Žáci po absolvování 5. ročníku odcházejí spádově do škol v Nymburce.  

Základní škola Budiměřice  

 Základní škola v Budiměřicích je malotřídní školou. Po absolvování 5. ročníku žáci 

nastupují do základních škol v Nymburce, převážně do Základní školy Komenského Nymburk. 

Základní škola a mateřská škola Hořátev 

 Základní škola má pět ročníků I. stupně ve dvou odděleních. Školu navštěvují hlavně 

místní děti. V poslední době však přibývá i žáků z okolních vesnic (Písty, Zvěřínek, Písková 

Lhota). I z tohoto důvodu nemá škola zatím problém s dostatečným počtem žáků, ačkoli někteří 

rodiče přihlašují své děti z různých důvodů do 1. ročníku do nymburských základních škol. 

Spádovou školou po absolvování 5. ročníku je Základní škola a Mateřská škola Nymburk 

(Tyršova). Žáci však odcházejí i do jiných nymburských škol. 

Základní škola Hradištko 

 Škola je malotřídní o dvou třídách. Školu navštěvují děti z Hradištka a přilehlých obcí. Po 

absolvování 5. ročníku děti přechází převážně do Základní školy Sadská a Základní školy Semice.   

Základní škola a Mateřská škola Hrubý Jeseník 
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 Základní škola je malotřídní školou s pěti ročníky ve třech třídách. Žáci jsou převážně 

z obce Hrubý Jeseník a Oskořínek. Po absolvování 5. ročníku odchází žáci zejména do Základní a 

mateřské školy Křinec a Základní školy Komenského Nymburk (z důvodu spádovosti bydliště, 

mimoškolních aktivit v Nymburce). Žáci se hlásí i na víceletá gymnázia (např. EKO Gymnázium 

a Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady). 

Základní škola Kostelní Lhota 

 Na škole probíhá výuka 4 ročníků ve dvou třídách. Na školu dochází žáci převážně 

z Kostelní Lhoty, Pískové Lhoty a Sadské. Po absolvování 4. ročníku přechází žáci, s ohledem na 

polohu Kostelní Lhoty, zejména na Základní školu Sadská, nymburské a poděbradské základní 

školy. 

Základní škola Kostomlaty nad Labem 

 Škola má devět ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. 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, Stratov). 

Základní škola Kovanice 

 Základní škola má 5 ročníků ve dvou třídách. Převážná část žáků pochází z Kovanic. 

Spádovými školami je zejména osmileté gymnázium v Nymburce a nymburské základní školy. 

Základní a mateřská škola Křinec 

 Základní škola je úplnou školou s postupovým prvním až devátým ročníkem. Na školu 

dochází žáci z Křince a přilehlých obcí. Na víceletá gymnázia se hlásí minimum žáků. Po 

absolvování 9. ročníku odchází žáci zejména na gymnázia a střední odborná učiliště v Nymburce 

a Poděbradech.  

Základní škola a mateřská škola Loučeň 

 Základní škola je úplnou školou s 9 ročníky. Školu studují žáci převážně z Loučeně a 

přilehlých obcí. O víceletá gymnázia není velký zájem. Žáci převážně odchází na střední školy do 

Nymburka.  

Základní škola a Mateřská škola (Tyršova) 

 Základní škola Tyršova je úplnou školou s postupným prvním až devátým ročníkem. 

Školu navštěvují žáci z Nymburka, Kovanic, Chvalovic, Hořátve, Zvěřínka, Píst, Chleb, Strak, 

Netřebic, Bobnic, Krchleb, Budiměřic, Křince, Milovic, Kamenného Zboží a dalších přilehlých 

vesnic. Žáci převážně pokračují studium na středních školách v Nymburce. 

Základní škola Komenského Nymburk 
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 Základní škola je školou úplnou s 9 ročníky. Žáci pochází z Nymburka a kolem 40 % 

procent žáků dojíždí z okolních obcí. Na víceletá gymnázia se hlásí asi třetina žáků 5. ročníku. 

Žáci si vybírají ze středních škol v Nymburce a blízkém okolí. 

Základní škola Letců R. A. F. v Nymburce 

Škola je úplnou školou s 9 ročníky. Žáci pochází z Nymburka a přilehlých obcí. Mezi 

středními školami volí zejména SOŠ a SOU Nymburk, SZŠ a SOU Poděbrady a SOŠ informatiky 

a spojů Kolín.       

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice 

 Základní škola a je plně organizovaná škola s jednou třídou v 1. až 9. ročníku. Je 

spádovou školou pro obce Rožďalovice (Podlužany, Hasina, Viničná Lhota, Ledečky), Košík 

(Tuchom) a Žitovlice. O víceletá gymnázia není velký zájem, na rozdíl od studijních a učebních 

oborů. Po absolvování 9. Ročníku žáci volí převážně střední školy v Nymburce, Trutnově, 

Mělníku, Světlé nad Sázavou, Mladé Boleslavi a Praze.  

Základní škola Sadská 

  Škola má 9 ročníků. Dochází na ni žáci ze Sadské a přilehlých obcí. Na škole je velký 

zájem o střední odborné školy. Žáci odchází na střední školy v Nymburce a okolí. 

Základní škola a mateřská škola Straky 

 Základní škola je malotřídní školou s 5 ročníky. Žáci pochází převážně ze Strak a 

Zbožíčka. Po absolvování 5. ročníku odchází žáci převážně do nymburských škol.   
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Příloha č. 3  

Počet obyvatel v obcích SO ORP Nymburk v letech 2006-2014 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SO ORP - Nymburk 36 779 37 294 37 658 37 963 38 296 38 974 39 178 39 260  

obec Bobnice 810 810 836 839 856 874 890 878  

Budiměřice 599 598 603 611 614 621 616 628  

Čilec 204 210 219 217 222 212 226 227  

Dvory  477 491 503 505 518 555 550 558  

Hořany 91 97 103 104 109 137 139 136  

Hořátev 677 698 711 717 728 747 753 765  

Hradištko 447 463 498 516 538 534 532 531  

Hrubý Jeseník 514 514 524 513 523 551 539 561  

Chleby 366 389 390 399 418 424 421 424  

Chrást 492 498 511 521 521 518 527 524  

Jíkev 298 323 313 310 310 321 315 323  

Jizbice 294 300 297 299 295 318 335 340  

Kamenné Zboží 542 550 546 562 568 565 564 562  

Kostelní Lhota 764 768 775 800 813 826 840 837  

Kostomlátky 250 278 279 283 280 271 271 281  

Kostomlaty nad Labem 1 652 1 658 1 709 1 742 1 762 1 777 1 819 1 820  

Košík 338 336 344 357 363 366 363 376  

Kovanice 731 754 755 775 795 825 828 825  

Krchleby 722 742 749 759 769 769 754 755  

Křinec 1 315 1 297 1 316 1 314 1 319 1 335 1 324 1 325  

Loučeň 1 153 1 186 1 220 1 236 1 253 1 265 1 287 1 303  

Mcely 367 371 367 382 381 385 390 383  

Milčice 275 280 285 282 279 314 313 302  

Netřebice 203 204 202 197 199 205 211 212  

Nový Dvůr 66 70 71 72 73 72 72 72  

Nymburk 14 363 14 473 14 543 14 568 14 614 14 793 14 871 14 881  

Oskořínek 549 554 545 542 546 540 545 550  

Písty 371 375 383 377 386 405 408 409  

Rožďalovice 1 589 1 614 1 634 1 626 1 626 1 630 1 634 1 626  

Sadská 3 063 3 115 3 139 3 200 3 257 3 294 3 317 3 305  

Seletice 170 177 181 185 187 197 194 192  

Straky 530 551 538 542 530 555 553 564  

Třebestovice 783 779 752 776 810 865 852 843  

Velenka 243 256 266 274 276 286 288 291  

Vestec 314 310 310 320 314 314 311 310  

Všechlapy 612 624 642 660 666 669 681 676  

Zbožíčko 181 199 207 206 204 211 213 230  

Zvěřínek 232 244 248 228 224 251 256 260  

Žitovlice 132 138 144 147 150 177 176 175  

Zdroj: Český statistický úřad  

 

 



82 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 - 2015  ZŠ KOSTOMLATY NAD LABEM 
 

Příloha č. 4 
Počet narozených dětí v obcích SO ORP Nymburk v letech 2006-2014    Zdroj: Český statistický úřad  

Obec 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bobnice 11 9 13 11 18 15 11 13   

Budiměřice 6 5 6 6 11 5 7 4   

Čilec 1 3 2 2 4 3 0 1   

Dvory 6 9 8 6 5 7 6 6   

Hořany 0 5 2 1 4 3 0 0   

Hořátev 8 8 9 6 12 10 6 8   

Hradištko 4 7 5 9 4 3 6 2   

Hrubý Jeseník 4 2 6 2 6 4 1 1   

Chleby 5 3 6 4 6 3 2 5   

Chrást 4 5 12 6 5 4 10 5   

Jíkev 3 4 3 4 6 3 2 4   

Jizbice 0 6 1 2 3 0 6 3   

Kamenné Zboží 11 11 3 9 10 1 2 3   

Kostelní Lhota 9 12 5 7 8 9 10 4   

Kostomlátky 2 2 1 2 3 1 4 2   

Kostomlaty nad Labem 7 14 20 21 20 23 23 15   

Košík 6 2 8 3 3 3 2 5   

Kovanice 6 8 6 8 9 12 6 3   

Krchleby 7 9 7 9 5 6 2 8   

Křinec 10 14 12 12 15 8 9 17   

Loučeň 11 12 11 9 13 13 17 9   

Mcely 2 3 6 4 5 6 2 1   

Milčice 7 3 5 5 3 4 3 3   

Netřebice 3 1 2 4 1 2 2 0   

Nový Dvůr 1 1 0 2 0 1 0 0   

Nymburk 183 169 194 179 204 160 156 147   

Oskořínek 0 1 4 0 1 0 0 2   

Písty 3 4 5 9 6 0 4 1   

Rožďalovice 16 14 22 7 9 19 9 19   

Sadská 26 40 30 40 45 29 31 26   

Seletice 0 3 0 1 0 1 1 0   

Straky 11 3 5 6 5 4 6 5   

Třebestovice 8 11 11 16 8 7 13 1   

Velenka 1 4 4 1 5 4 6 4   

Vestec 2 3 7 5 1 5 1 3   

Všechlapy 5 7 6 3 4 6 7 8   

Zbožíčko 0 5 6 3 2 1 3 3   

Zvěřínek 2 3 5 2 2 6 3 1   

Žitovlice 1 1 0 2 2 2 2 1   

Celkem 392 426 458 428 473 393 381 343   
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N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání 

Ve školním roce 2014/2015 nebyla škola spolupracovníkem ani partnerem jiné 

organizace. 

 

 

 
AKADEMIE POD ŠIRÝM NEBEM - ČERVEN 2015 
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O/ Základní údaje o hospodaření ZŠ Kostomlaty nad Labem 
 

 

 

I. Příjmy 2014 1. pol. 2015 

Příjmy celkem 11 898 012,39 6 173 469,98 

1. Dotace 10 305 279,80 5 201 779,98 

a) dotace SR- KÚ 8 396 835,00 4 331 779,98 

b) od obce (z vlastních zdrojů obce) 1 750 000,00 870 000,00 

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

3. Prostředky od subjektů 0,00 0,00 

4. Prostředky z programu podpory školství EU Projekt ÚZ 

33123/RF k 31/12 2013 

158 444,80 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 176 810,00 81 990,00 

7. Úroky/bankovní účet 1,59 0,00 

8. Ostatní výnosy z činnosti 1 415 921,00 889 700,00 

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

II. Výdaje   

Neinvestiční výdaje celkem: 11 768 594,48 5 950 430,02 

a) náklady na platy zaměstnanců HČ 6 024 032,00 3 040 512,00 

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

c) ostatní osobní náklady EU Projekt ÚZ 33123 148 800,00 0,00 

d) ostatní osobní náklady HČ 158 900,00 131 100,00 

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

f) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění, FKSP HČ, 

Kooperativa 

2 157 290,00 1 090 653,97 

g) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění, FKSP DČ 13 090,00 7 140,00 

h) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění EU Projekt ÚZ 33123 2 500,00 0,00 

ch) výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky 166 437,93 158 357,01 

i) ostatní provozní náklady HČ 2 744 114,75 1 336 947,04 

j) ostatní provozní náklady DČ 307 270,00 152 765,00 

k) ostatní provozní náklady EU Projekt ÚZ 33123 7 144,80 0,00 

III. DVPP   

čerpání prostředků 1 615,00 12 555,00 
 


