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ŠŠKKOOLLNNÍÍ  RROOKK  22001155//22001166  

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.: 128/2016  
 

VZ zaslána Školské radě dne: 12. 10. 2016                       ŠR schválila dne: 8. 11. 2016 

VZ zaslána zřizovateli Obci Kostomlaty nad Labem dne: 25. 11. 2016 

Vypracoval:   Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel 
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HLAVNÍ VCHOD 
 

Údaje o škole: 

Název:   Základní škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace 

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, sborovna 604 568 960 

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:    37 let 

Ve funkci na škole:  od 1. 7. 2001 

Praxe v řídící funkci:  26 let 

Údaje o školské radě: 

E mailová adresa: zsradaskoly@seznam.cz 

 

ŠR pracuje ve složení:   

A/ Za rodiče: Mgr. Brož František (předseda do 6. 4. 2016), 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 

 2015 - 2016 

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, kurzy OSV, 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 2015/2016 v provozu 8 zájmových útvarů. 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. 

  

 

 

PŘEHLÍDKA SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ 
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B/ Přehled oborů vzdělání a vzdělávací programy  

B1/ Učební plán školy      školní rok 2015 – 2016 
 

 

 

 

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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V RÁMCI PČ NAVŠTĚVUJEME MÍSTNÍ FI DAGROS - DISTRIBUTORA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 
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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.  Mgr. Petra Brabcová  

      2. r.  Milena Formáčková   

   3. r.  Mgr. Luboš Hodač 

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

            5. r.  Mgr. Irena Novotná  

      6. r.  Mgr. Lenka Klepalová -  metodik primární prevence 

     7. r.  Bc. Soňa Váňová 

   8. r.  Eva Čmuhařová        

        9. r.  Mgr. Radmila Musilová - výchovný poradce 

       
   

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 + asistent pedagoga 

       

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 

  Libuše 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 ALSASKO 2016  
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D/ Přijímací řízení 

I. Zápis do 1. třídy      

  U zápisu: 25 

  Přijato:  23 (od 1. 9. 2016: 2 žáci se odstěhovali) = 21  

  OŠD:      2      

II. Přijímací řízení žáků 9. tříd: 

  Gymnázium:   4 

  SOŠ:    12 

  SOU:    3  

III. Přijímací řízení žáků 8. tříd: 0 

IV. Přijímací řízení žáků 7. tříd: 0 

IV. Přijímací řízení žáků 5. tříd: 0 

 

 

 
ALSASKO 2016 - PO STOPÁCH HISTORIE
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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 snaží zajistit efektivní organizační prostředí, dodržovat demokratické 

principy a posilovat systematickou spolupráci metodika prevence sociálně-patologických 

jevů, výchovného poradce 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.  

Nejen ve vyučovacích hodinách vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel 

a pravidel školního řádu. Zajišťujeme bezpečnost prostředí. Každý kázeňský přestupek řešíme 
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podle závažnosti. Respektujeme jedinečnost jednotlivce. V září děti absolvují kurzy 

osobnostní a sociální výchovy, kdy během 3 dnů pedagogové pracují se třídou podle předem 

daného scénáře (kooperativní práce, upevňování vztahů v kolektivu, rozvíjení týmových 

dovedností, pozornost sociálně patologickým jevům, apod.) vše pod dohledem metodika 

prevence, výchovného poradce a TU. 

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 a ve 

finále Školní akademii.  

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 

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 UČEBNY ČJ 
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Přehled prospěchu ZŠ Kostomlaty nad Labem za školní rok 2015/2016  - 1. pololetí 
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1. 28 28 0 0 1,005 0 0 0 0 0 

2. 28 26 2 0 1,159 0 0 0 0 0 

3. 14 13 1 0 1,179 0 0 0 0 0 

4. 18 12 6 0 1,414 0 0 0 0 0 

5. 21 13 8 0 1,395 0 0 0 0 0 

I. st. 109 92 17 0 1,231 0 0 0 0 0 

6. 13 4 8 1 1,962 0 1 0 0 0 

7. 18 5 11 2 1,937 0 1 0 0 3 

8. 21 9 11 1 1,780 0 0 0 0 0 

9. 19 8 11 0 1,516 0 0 0 0 0 

II. st 71 26 41 4 1,777 0 2 0 0 3 

Celkem 180 118 58 4 1,530 0 2 0 0 0  
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Přehled prospěchu ZŠ Kostomlaty nad Labem za školní rok 2015/2016  - 2. pololetí 
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1. 28 28 0 0 1,005 2 0 0 0 0 

2. 28 26 2 0 1,165 8 0 0 0 0 

3. 13 11 2 0 1,394 6 0 0 0 0 

4. 18 8 10 0 1,549 11 0 0 0 0 

5. 21 14 7 0 1,400 6 0 0 0 0 

I. st. 108 87 21 0 1,285 33 0 0 0 0 

6. 12 5 7 0 1,988 0 1 1 0 0 

7. 18 5 11 2 2,004 1 0 3 0 0 

8. 21 10 11 0 1,765 2 3 0 0 0 

9. 19 6 13 0 1,621 4 0 0 0 0 

II. st 70 26 42 2 1,819 7 4 4 0 0  

Celkem 178 113 63 2 1,577 40 4 4 0 0  
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F/ Zájmové útvary pro školní rok  2015/2016 

 

 

 

    

Zájmový útvar Jméno vyučujícího Čas Platba 

Keramika Bc. Soňa Váňová 
Úterý sudý kalen. 

týden 13. 30 – 15. 00h 
1250 Kč/pololetí 

Sportovní kroužek 

(1. – 3. třída) 
Mgr. Luboš Hodač Středa 13.15 – 14.00 100 Kč/měsíc 

Příprava na přijímací 

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

Příprava na přijímací 

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

Florbal pro I. stupeň Mgr. Radmila Musilová Pátek 13.10 – 14.00 100 Kč/měsíc 

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

Angličtina pro 1. třídu Mgr. Petra Brabcová Středa 11.35 – 12.20 100 Kč/měsíc 

Ambulantní nácviky 

I. stupeň 
Mgr. Irena Novotná Úterý 12. 25 – 13.10  

Ambulantní nácviky 

II. stupeň Čj 
Mgr. Radmila Musilová Čtvrtek 12. 25 – 13. 10  

Ambulantní nácviky 

II. stupeň M 
Mgr. Zdeňka Marečková Úterý 7. 15 – 7. 40  
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JARMARK 2015 ↑↓ 
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G/ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 2015 - 2016 

Akce školy 2015/2016 

 od 7. 9. Plavání 2. + 3. třída 

 7. 9. – 9. 9. Školní kurz OSV 6. + 7. třída, Josefův Důl 

             9. 9. – 11. 9. Školní kurz OSV 8. + 9. třída, Josefův Důl 

 24. 9. Cvičný evakuační požární poplach 

 2. 10. Evropský den jazyků – program 9. třídy pro 6. – 8. třídu 

   6. 10. DDH Nymburk, 4. třída 

 13. 10. Tv8,9 chlapci – turistická vycházka  

 19. 10. Tv8,9dívky – turistická vycházka 

   21. 10. Florbal 4. + 5. tříd, ZŠ Letců R. A. F. Nymburk 

   27. 10. Dušičkový den v 1. třídě 

 5. 11. Program Volba povolání pro 9. třídu na ÚP Nbk  

 6. 11. Přednáška o zdravé výživě, p. Poncová  

   8. 11. KMD Romeo a Julie, Divadlo v Celetné 

  10. 11. Sportovní liga základních škol o Pohár ministryně školství 2015/2016, 

florbal chlapci 8. + 9. třída, ZŠ R. A. F. Nymburk 

 16. 11. Školní florbalový turnaj 

  20. 11. Sportovní liga základních škol o Pohár ministryně školství 2015/2016, 

florbal chlapci 6. + 7. třída, ZŠ R. A. F. Nymburk 

  23. 11. Planetárium Praha, pořad Pohyby Země, 6. třída2 

    5. 11. Předvánoční dílnička 1. třídy – setkání rodičů a dětí ve školním prostředí, 

učebna VV, 16.00h 

 25. 11. Předvánoční dílnička 1. třídy – setkání rodičů s dětmi ve školním prostředí 

 3. 12. Den otevřených dveří + Vánoční jarmark, 15.00h – 19.00h 

 4. 12. 9. třída – Mikuláš v MŠ (9.00h) + na I. st. 

 15. 12. Koncert ZUŠ pro ZŠ  

 8. 12. Obří akvárium Hradec Králové + Hrádek u Nechanic, 1. + 3. třída 

 11. 1. LVVZ – horská bouda Zvonařka Strážné v Krkonoších 

 12. 1. návštěva MŠ v 1. třídě 

 15. 1. návštěva MŠ v 1. třídě 

 19. 1. Bruslení 8. + 9. třída, Zimní stadion Nymburk 

 20. 1. KMD B. Smetana The greatest hits, divadlo ABC Praha 

 5. 2. Bruslení 8. + 9. třída, zimní stadion Nymburk  

 20. 2. KMD, Přízrak Londýna, divadlo Hybernia Praha 

 4. 2. Masopustní rej – hala BIOS 

  17. 3. Recitační soutěž I. stupně, školní kolo, 3. – 4. h, učebna Hv 

  18. 3. Matematický klokan 

  22. 3. Soutěž Hledáme velikonoční vajíčka (pro I. stupeň připravila 9. třída) 

  23. 3. Soutěž I. stupně Zdobíme kraslice 

  23. 3. Beseda v ZŠ Kostomlaty n/L pro 8. + 9. třídu (věznice Jiřice) 
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  30. 3. Dětská scéna 2016 - Celostátní přehlídka dětské recitace, 8.00h ZŠ 

 Komenského Nbk 

  1. 4. Školní turnaj ve vybíjené pro I. stupeň 

  8. 4. Prohlídka historických vojenských vozidel v ZŠ Kostomlaty nad Labem 

  11. 4. Dětské dopravní hřiště pro 4. třídu 

  12. 4. 16. ročník přespolního běhu „Vzpomínka na Emila Zátopka, Lysá nad 

   Labem 

  12. 4. Volejbal SLZŠ (Sportovní liga základních škol) dívky 8. + 9. tříd,  

   okresní kolo 

  13. 4. KMD Věštkyně, vraždy a jasnovidci, Karel Čapek, Arnošt Goldflam, 

 divadlo Rokoko 

  13. 4. Hasík – program HZS Poděbrady pro 2. + 6. třídu 

  14. 4. Čokoládovna Šestajovice, exkurze 5. třídy 

  20. 4. Exkurze na Pražský hrad, 6. + 7. třída 

  21. 4. Divadlo Nymburk „Malá čarodějnice“, 1. + 4. třída 

  22. 4. Den Země, projektový den 

  25. 4. Hasík – program HZS Poděbrady pro 2. + 6. třídu 

  26. 4. Školní volejbalový turnaj pro II. stupeň 

  27. 4. Plavecko-běžecký pohár, Nymburk 

  28. 4. Europa park a Alsasko, zahraniční zájezd 

  3. 5. Výstava motýlů v Botanické zahradě, skleník Fata Morgana, exkurze 3. r. 

  5. 5. McDonald's Cup, fotbalový turnaj žáků 1. – 5. tříd 

   10. 5. Testování SCIO žáků 8. tříd 

   17. 5. Bláznivé dějiny do každé rodiny, dějepisný program pro 4. – 6. třídu 

   17. 5. Pohár rozhlasu, atletická soutěž pro mladší žáky 

   18. 5. Pohár rozhlasu, atletická soutěž pro starší žáky 

   24. 5. Terezín, exkurze 8. + 9. třídy 

   26. 5. Školní kolo pěvecké soutěže pro I. stupeň 

   30. 5. Hasičský záchranný sbor Nymburk, exkurze 2. + 3. třídy  

   31. 5. Veselé malování na chodníku „Cesta kolem světa“, I. stupeň 

   1. 6. Mini IQ park, program 5. třídy pro I. + II. stupeň 

   1. 6. ZOO Liberec, školní výlet 2. třídy 

   2. 6. Hasičský záchranný sbor Nymburk, exkurze 6. + 7. třídy  

   7. 6. Velká cena Lysé nad Labem, 20. ročník atletické soutěže školních 

   družstev  

   9. 6. Výstava Titanic Praha, školní výlet 9. třídy 

  10. 6. Tučňáci opět v Rudolfinu, vzdělávací program České filharmonie 

 Praha, 4. + 5. třída 

   10. 6. Cyklistický výlet 9. třídy 

   14. 6. Plavecko-běžecký pohár Středočeského kraje 2016, krajské finále 

   15. 6. Školní akademie 

   17. 6. Florbalový turnaj 5. – 9. třídy 

   21. 6. IQ Landia, školní výlet 6. třídy 
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   21. 6. ZOO Praha, školní výlet 7. třídy 

   21. 6. Loučení s 9. třídou na OÚ Kostomlaty nad Labem 

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

   22. 6. Libice nad Cidlinou, školní výlet 4. třídy 

  23. 6. Výstup na horu Říp + zámek Benátky nad Jizerou, školní výlet 1., 3., 4., 

 5. třídy 

  23. 6. Libice nad Cidlinou, turistický výlet 8. třídy 

   24. 6. Dětský den v ZŠ Kostomlaty nad Labem 

   27. 6. Sportovní den I. stupně 

   28. 6. Sportovní den II. stupně 

   28. 6. Pasování na čtenáře 1. třída 

   29. 6. Montamilk Kamenné Zboží, exkurze 1., 3., 4. třídy 

   29. 6. Šipkovaná II. stupně 

   30. 6. Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016 

 

 

 

 
KLUB VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL NÁM PŘEDSTAVUJE OT 64VZOR SKOT 
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H/ Účast v soutěžích - školní rok 2015/2016 

1) VIII. ročník florbalového turnaje středočeských ZŠ 4. + 5. tříd 

2) Sportovní liga základních škol o Pohár ministryně školství 2015/2016, florbal chlapci 

6. + 7. tříd 

3) Sportovní liga základních škol o Pohár ministryně školství 2015/2016, florbal chlapci 

8. + 9. tříd  2. místo  

4) Výtvarná soutěž Silnice, to není hřiště 

Eliška Váchová (4. třída) 

Adéla Radilová (4. třída) 

Aneta Šnajdrová (4. třída) 

Sabina Podroužková (8. třída) 

5) Matematický klokan, mezinárodní matematická soutěž 

Václav Novotný – nejvyšší počet bodů v kategorii Kadet za okres Nymburk 

6) Celostátní přehlídka dětské recitace Nymburk 

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

8) 16. ročník přespolního běhu „Vzpomínka na Emila Zátopka 

Nikola Kropáčková (9. třída)   1. místo v kategorii starší žákyně 

Thalie Petráňová (9. třída)    1. místo v kategorii mladší dorostenky 

Jan Radoušek (9. třída)    3. místo v kategorii starší žáci 

Radek Kuzma (9. třída)    3. místo v kategorii mladší dorostenci 

9) Plavecko- běžecký pohár Středočeského kraje 2016 

Sabina Podroužková (8. třída)  3. místo 

Thalie Petráňová (9. třída)   5. místo 

Lukáš Šubrt (9. třída)   5. místo 

Lukáš Pakandl (3. třída)   6. místo 

Adam Vaněk (2. třída)   7. místo 

Alex Petráš (8. třída)   7. místo 

Adéla Zábranská (3. třída)   8. místo 

Barbora Pourová (9. třída)   8. místo 

Žaneta Toušová (3. třída)   9. místo 

Kateřina Purnochová (6. třída)  9. místo 

Jeník Jakub (3. třída)   12. místo 

10) Výtvarná soutěž Můj vysněný vláček 

Kateřina Stiborová (7. třída) 

Michaela Tichá (9. třída) 

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

12) Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí – Záchranáři 2016 
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Eliška Váchová (4. třída)    3. místo 

Eliška Točíková (4. třída)   6. místo 

Karolína Walterová + Simona Bednárová (7. třída) 8. místo 

David Veselík (8. třída)   9. místo 

Aneta Šnajdrová (4. třída)   11. místo 

Adriana Kynclová (6. třída)  12. místo 

13) Pohár rozhlasu – pořadí škol 

15. místo v kategorii mladší žáci 

14. místo v kategorii mladší dívky 

14. místo v kategorii starší žáci 

13. místo v kategorii starší dívky 

14) Velká cena Lysé nad Labem – 20. ročník atletické soutěže 

Viktorie Chládková (2. třída)  hod míčkem   1. místo 

Adéla Králová (2. třída)   běh na 1000 m  1. místo 

Martin Kukal (4. třída)   běh na 1000 m  1. místo 

Lukáš Radoušek (5. třída)   hod míčkem   1. místo 

 

Anežka Točíková (2. třída)  běh na 50 m   2. místo 

Tomáš Műller (2. třída)   běh na 1000 m  2. místo 

Martin Čech (2. třída)   hod míčkem   2. místo 

Jakub Jeník (3. třída)   běh na 50 m   2. místo 

Žaneta Toušová (3. třída)   běh na 50 m   2. místo 

Lukáš Pakandl (3. třída)   skok daleký   2. místo 

Kateřina Purnochová (6. třída)  hod míčkem   2. místo 

Dominika Novotná (8. třída)  skok daleký   2. místo 

Sabina Podroužková (8. třída)  běh na 1500 m  2. místo 

Natálie Drápalíková (8. třída)  vrh koulí   2. místo 

Nikol Králová (8. třída)   běh na 60 m   2. místo 

Tomáš Hradil (8. třída)   vrh koulí   2. místo 

 

Alex Petráš (8. třída)   běh na 60 m   3. místo 

Adéla Zábranská (3. třída)   běh na 1000 m  3. místo 

Kateřina Purnochová (6. třída)  běh na 60 m   3. místo 

Karolína Zinková (6. třída)  běh na 1500 m  3. místo 

Karolína Zinková (6. třída)  skok daleký   3. místo 

Martin Kukal (4. třída)   skok daleký   3. místo 

Jakub Jeník (3. třída)   hod míčkem   3. místo 

Zuzana Podroužková (1. třída)  skok daleký   3. místo 

Žaneta Toušová (3. třída)   skok daleký   3. místo 

Adéla Zábranská (3. třída)   hod míčkem   3. místo 

Tomáš Keist (7. třída)   běh na 1500 m  3. místo 

Tomáš Hradil (8. třída)   skok daleký   3. místo 
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Petr Dytrych (5. třída)   běh na 60 m   3. místo 

Petr Dytrych (5. třída)   běh na 1500 m  3. místo 

Marek Touš (2. třída)   běh na 50 m   3. místo 

Marek Touš    skok daleký   3. místo 

ZŠ Kostomlaty nad Labem  smíšené štafety 4 x 300 m 3. místo 

ZŠ Kostomlaty nad Labem  atletické klání škol  3. místo 

15) Plavecko-běžecký pohár krajské kolo 

Sabina Podroužková (8. třída)      7. místo 

16) Soutěž v laické předlékařské pomoci 

Nikola Kropáčková, Eliška Apjarová, Klára Dytrychová (9. třída) 4. místo 

Magdalena Kleinová, Dominika Novotná, Alex Petráš   5. místo 

 

 

 

 

SOUTĚŽ V PŘEDLÉKAŘSKÉ PRVNÍ POMOCI  
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CH/ Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI  

Škola nebyla ve školním roce 2015 - 2016 fyzicky inspektována. 

 

 Naše škola se zúčastnila inspekčního elektronického zjišťování, realizovaném v souladu s 

§ 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato forma 

elektronického zjišťování je provedena dle § 174 odst. 15 školského zákona a nahrazuje v 

dané záležitosti inspekční činnost na místě. Účast proběhla v termínech: 

 říjen 2015 - Počty romských žáků a žákyň vzdělávaných v jednotlivých vzdělávacích              

          programech 

únor 2016 - Vzdělání v tématech etické výchovy 

březen 2016 - Podpora nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků 

duben 2016 - Prevence rizikového chování. 

 

 
BAGR VE ŠKOLNÍ KUCHYNI - REKONSTRUKCE ODPADŮ 
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I / Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/ 

DVPP  

 

Osobní studium zaměstnanců: 

V rámci splnění kvalifikačních předpokladů absolvují tři kolegyně distanční studium  

k získání magisterského vzdělání.  

Celkem studují při zaměstnání 4 zaměstnanci. 

Funkční studium F1: ZŘŠ Mgr. Z. Marečková listopad 2015 - červen 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 
REKONSTRUKCE ODPADŮ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ 
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REKONSTRUKCE ODPADŮ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ↓↑  
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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. 

V září roku 2015 se do funkce metodika prevence vrací původní metodička, využívá 

ovšem znalostí své předchůdkyně, konzultuje s ní své kroky. 

  

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) v součinnosti se ZUŠ Lysá  



30 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 - 2016  ZŠ KOSTOMLATY NAD LABEM 

 

 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, her, výtvarných 

prací a výkladem. Nejčastěji využívanou pomůckou byly v předchozích letech videokazety, 

nyní postupně nahrazované DVD 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  
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(tj. florbal, kopaná, atd.) 

 konzultační hodiny pro rodiče 

1. stupeň 

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

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

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

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

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

2. stupeň 

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

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

znají práva a také povinnosti občana. Žáci se učí řešení problémů v rodině a partnerských 

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

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 

Jedním z důležitých momentů působení na žáky v rámci sekundární prevence je 

spolupodílení se na chodu školy. Z tohoto důvodu byl v naší založen žákovský parlament. 

Nejprve byla stanovena pravidla práce parlamentu a nyní se jeho členové věnují aktivně dění 

ve škole. Z iniciativy školního parlamentu se budou konat různá sportovní klání, jarmark, 

školní akademie atd. Vznikem parlamentu podpoříme nejen komunikační, ale i sociální vazby  

ve škole. Školní parlament je koordinován metodikem prevence a výchovným poradcem.  

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 2015/2016 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 2015/2016 viz kapitola F 

Účast v soutěžích - školní rok 2015/2016 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. 
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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. 

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 účast na soudním řízení velice obtížná, znovu však jednáme  

o možnosti navštívit věznici v Jiřicích nebo uskutečnit jejich návštěvu u nás. 

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). 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 
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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 

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 
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- 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  

- 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 písemný záznam (datum, čas, popis, komu patří, jak 

byly zachyceny, kým), 

- 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 
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- 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  

- 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 



36 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 - 2016  ZŠ KOSTOMLATY NAD LABEM 

 

- 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 

- 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 
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- 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) 

 

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 
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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 18. 9. 2015 

Minimální preventivní program zpracovala: Mgr. Lenka Klepalová, metodička primární prevence 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠE ÚČAST NA ATLETICKÉM MÍTINKU V LYSÉ NAD LABEM 2016 
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DEN ZEMĚ 2016 ↑↓ 
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K/ Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových 

programů 

Ve školním roce 2015/2016 nebyla škola zapojena v mezinárodních a rozvojových 

programech. 

 

 

DEN ZEMĚ 2016 
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L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

Ve školním roce 2015/2016 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

 

 

 

 
NOVÝ NÁBYTEK VE 3. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 
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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 v páté a poslední 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.“  
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N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání 

Ve školním roce 2015/2016 nebyla škola spolupracovníkem ani partnerem jiné 

organizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. AKADEMIE POD ŠIRÝM NEBEM - ČERVEN 2016 
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O/ Základní údaje o hospodaření ZŠ Kostomlaty nad Labem 
 

 

 

I. Příjmy 2015 1. pol. 2016 

Příjmy celkem 12 224 374,00 6 638 204,82 

1. Dotace 10 654 374,00 5 481 809,02 

a) dotace SR- KÚ 8 904 374,00 4 641 809,02 

b) od obce (z vlastních zdrojů obce) 1 750 000,00 840 000,00 

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

3. Prostředky od subjektů 0,00 0,00 

4. Příspěvky a dary: 0,00 0,00 

a) od fyzických osob 0,00 0,00 

b) od právnických osob 0,00 0,00 

5. Poplatky od žáků, rodičů-odvedené školné 166 015,00 73 675,00 

6. Úroky/bankovní účet 0,00 0,00 

7. Ostatní výnosy z činnosti 1 403 985,00 964 741,00 

8. Čerpání fondů/RF zapojen k 31/12/2015 0,00 117 979,80 

II. Výdaje   

Neinvestiční výdaje celkem: 12 209 733,48 6 623 508,82 

a) náklady na platy zaměstnanců HČ 6 415 537,00 3 298 587,00 

b) náklady na platy zaměstnanců DČ 47 400,00 20 400,00 

d) ostatní osobní náklady HČ 201 020,00 137 020,00 

e) ostatní osobní náklady DČ 0,00 1 693 627,80 

f) zákonné odvody zdrav.  a soc. pojištění,FKSP HČ, kooperativa 2 297 265,25 1 199 860,02 

g) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění,FKSP DČ 16 590,00 7 242,00 

ch) výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky 181 985,01 111 311,00 

i) ostatní provozní náklady HČ 2 725 501,22 0,00 

j) ostatní provozní náklady DČ 311 880,00 155 461,00 

III. DVPP 12 555,00 0,00 

čerpání prostředků 0,00 0,00 

 


