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1. Základní údaje o škole 

 

Základní škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace 

Školní 402 

okres Nymburk 

289 21 Kostomlaty nad Labem 

 

1.1. Charakteristika školy 

Škola 

Název školy 

Základní škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace, okres Nymburk 

Adresa školy 

Školní 402, 289 21 Kostomlaty nad Labem 

IČO                          

71008357 

Identifikátor školy  

600 050 645 

Vedení školy 

ředitelka: Mgr. Erika Drobná 

zástupkyně ředitelky: Mgr. Radmila Musilová 

Kontakt 

tel.: +420 736 754 899 

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

ID datové schránky: ygxmnpp 

Zřizovatel 

Název zřizovatele 

Obec Kostomlaty nad Labem 

Adresa zřizovatele 

Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem 
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Kontakt 

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

e-mail: podatelna@kostomlaty-obec.cz 

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

ID datové schránky: r8pbdgy 

Součástí školy 

o Základní škola 

 kapacita 324 míst 

o Školní družina 

 kapacita 90 míst 

o Školní klub 

 kapacita 15 míst 

o Školní jídelna 

 kapacita 400 míst 

  

Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet 

tříd/oddělení 

Počet žáků/dětí Počet žáků 

(dětí)/třída 

(oddělení) 

I. stupeň 5 122 24,4 

II. stupeň 4 87 21,8 

Školní družina 3 70 23,3 

Školní klub 0 0 0 

   

Číselné údaje jsou k 30. 9. 2021 dle Výkazu o základní škole. Číselné údaje družiny jsou k 

31.10.2021 dle Výkazu o školní družině - školním klubu. 

Komentář: 

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

normativní naplněnost. Kvůli dlouhodobé nenaplněnosti školního klubu byl po domluvě se 

zřizovatelem podán návrh na zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení. 

Zpracovala Mgr. E. Drobná, ředitelka ZŠ 
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Základní škola Kostomlaty nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od 28. 2. 1996, její 

budova byla otevřena pro žáky od 1. 9. 1983. V současné době škola disponuje 5 pavilony (A–

E). 

Ode dne 1. 1. 2003 je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní 

formou příspěvkové organizace. 

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

obecní knihovně, zaměstnankyni školy byl pronajat služební byt v prostorách školy, Speciálně-

pedagogickému centru při Národním ústavu pro autismus (NAUTIS) vedenému PaedDr. V. 

Čadilovou od 1. 4. 2019 a Základní umělecké škole F. A. Šporka Lysá nad Labem  

2. Materiálně technické podmínky školy 
 

Ve školním roce 2021/2022 bylo pro výuku k dispozici: 

Učebny, herny 

● 13 učeben, z toho 6 odborných pracoven. 

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

  

Odpočinkový areál, hřiště ŠD 

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

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

tento prostor využíván o přestávkách jako relaxační prostor pro žáky. 

● Hřiště ŠD mezi pavilony B a C. 

●  

Sportovní zařízení a hřiště 

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

Tělocvičnu využívá i MŠ Kostomlaty nad Labem. 

⮚ Zrekonstruované sportovní hřiště má několik multifunkčních částí, je plně 

využíváno školou i MŠ. 

 

Dílny a pozemky 

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

Žákovský nábytek  

⮚ Do učeben 1.-5. třídy byly v tomto školním roce pořízeny nové koberce na relaxační 

přestávky.  

⮚ Popis stavu: žákovský nábytek (lavice a židle) je momentálně zastaralý, ale stále 

funkční. 
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Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou  

⮚ Server se systémem MS Windows Server 2008 R2, které zajišťují síťové služby a 

zajišťují běh školního informačního systému.  

⮚ 32 PC na učebnách  

⮚ 36 notebooků  

⮚ 5 chrombooků 

⮚ 6 tabletů 

⮚ 12 učeben s prezentační technikou  

⮚ Obnova digitalizace školy – ve škole byla prodloužena páteřní síť do pavilonu A. 

Signálem wifi je pokryta celá škola.  

 

Vybavení učebnicemi a učebními texty  

⮚ Dokoupení učebnic pro 1. – 9. třídu vzhledem k nárůstu počtu žáků a obnova 

poškozených učebnic.  

⮚ Obnovení multilicence na software do hodin zeměpisu – Umíme fakta. Obnova 

multilicence programu Silcom-multimedia. 
 

Opravy a novinky 

⮚ Obklad venkovních zděných stěn krytinou. 

⮚ Kompletní rekonstrukce elektrorozvodů, stropních svítidel a podhledů a instalace 

protihlukových panelů v pavilonu A. Zároveň bylo nutné zlikvidovat azbestové 

prvky z prostor učeben.   

⮚ Výmalba pavilonu D (hlavní vstup a šatny). 

 

Potřebné investice ve výhledu 

⮚ Úprava spojovací chodby haly BIOS se školou – kvůli zajištění bezpečnosti je 

potřebné uzavřít spojovací chodbu, což je spojeno s rekonstrukcí WC, sprch a šaten. 

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

⮚ Zateplení budovy, oprava fasád ve dvoře, žaluzie – teploty stoupají v letních dnech 

nad 30 stupňů 

⮚ Rekonstrukce pavilonu C (družiny) - odpady a elektroinstalace. 

⮚ Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně – vybavení je zastaralé a úprava stropu je 

nevyhovující. 

⮚ Kompletní obnova školního rozhlasu. 

⮚ Postupná obměna starých podlahových krytin a nábytku ve třídách a kabinetech. 

 

 Zpracovala E. Drobná, ředitelka školy 
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2.1. Školská rada 

Školská rada funguje od roku 2001. 

E mailová adresa: zsradaskoly@seznam.cz 

Funkce 

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

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

Členové Školské rady pro školní rok 2021/2022 

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

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

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

Školská rada se ve školním roce 2021/2022 sešla na schůzce celkem 2x. První schůzka Rady 

proběhla 14.10.2021. Druhá schůzka Školské rady se konala 25.4.2022. Zápisy z jednání 

Školské rady jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. V tomto školním roce končí 

funkční období školské rady, takže ve školním roce 2022/2023 proběhnou volby do školské 

rady. 

 

2.2. Školní parlament  

Smyslem ŠP je zajištění vlivu žáků na rozhodování v záležitostech školy a získání informací 

od vedení školy. Zástupci ŠP mohou vznášet připomínky, požadavky, ale také přicházet s 

vlastními náměty na zlepšení školy. 

Školní parlament je tvořen zástupci 4. - 9. ročníku. Zástupce do ŠP volí všichni žáci od 4. - 9. 

ročníku.  Každý člen ŠP má právo volit předsedu a místopředsedu. Volby jsou tajné a každý 

žák má pouze jeden hlas. Po sečtení hlasů je do funkce předsedy jmenován člen s nejvyšším 

počtem získaných hlasů. Do funkce místopředsedy je jmenován člen, který obdržel druhý 

největší počet hlasů. 
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ŠKOLNÍ PARLAMENT 2021/2022

 

Předseda: Adam Michálek 

 

Místopředsedkyně: Elizabeth Havlová 

 

 
Třída Žáci     

4. třída B. Havlasová, S. Kopecká, S. Vondrová 
5. třída J. Klepal, P. Koželský, O. Makovička, L. Stránský 
6. třída M. Bergerová, N. Hanusková, D. Píta, Š. Uher 
7. třída L. van Driel, K. Houdková, L. Kopecká, A. Králová, J. Neagu, M. Štěrba 
8. třída 
9. třída 

E. Černá, V. Kinclová, N. Křenková, V. Ponec, K. Procházková, E. 

Vorlíčková, K. Radilová 

E. Havlová, D. Jindra, T. Kroufková, A. Michálek, M. Tomáš, A. 

Zábranská 
 

Koordinátorky: Mgr. Soňa Váňová a Mgr. Lenka Klepalová 

 

Závěry hodnocení činnosti školního parlamentu: 

V tomto roce se nám opětovně osvědčila spolupráce 9. třídy, 1. třídy a parlamentu, kdy se žáci 

deváté třídy stávají „průvodci“ prvňáčků. Jako každý rok členové připravili pro školu několik 
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speciálních dní (barevný, zelený,…), oslavili jsme společně svátky (Vánoce, Halloween,..) a 

připravili pro spolužáky tematické hry (vánoční bojovku, čarodějnický kvíz). 

 

Podařilo se obnovit vysílání rozhlasu a úspěšně zapojujeme do práce také žáky 4. ročníku. 

 

Práci bohužel komplikuje jak materiálové zabezpečení, tak nedostatečné časové a prostorové 

ukotvení. 

 

3. Přehled oborů vzdělání a vzdělávací programy   

Přehled oborů základního vzdělávání 

 

Vzdělávací program Obor vzdělávání Zařazené ročníky 

ŠVP-ZV ZŠ Kostomlaty n/L. 

č. j. 127/2016 

Základní škola 3.,4.,5.,8.,9. ročník 

  

Školní vzdělávací program 

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

Předměty            

Český jazyk 9 9 9 7 7 41 4 4 5 5 18 

Anglický 

jazyk 

    3 3 3 9 3 4 3 4 14 

Německý 

jazyk 

       2 2 2 6 

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

Informatika         1  1 2 1 1   4 

Prvouka 2 2 2     6          

Přírodověda       2 2 4          

Vlastivěda       2 2 4          

Dějepis            2 2 2 2 8 
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Občanská 

výchova 

           1 1 1 1 4 

Fyzika            2 2 2 2 8 

Chemie                2 2 4 

Přírodopis            2 2 2 2 8 

Zeměpis            2 2 2 1 7 

Rodinná 

výchova 

           1   1 1 3 

Hudební 

výchova 

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Výtvarná 

výchova 

1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6 

Tělesná 

výchova 

2 3 3 2 2 12 2 2 2 2 8 

Pracovní 

činnosti 

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

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

ZSKOS 151/20 1.,2.,6.,7. ročník 

 

 Předmět 1. stupeň 2. stupeň Celke

m 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

   

 Anglický 

jazyk 

0+1 0+1 3+0 3+0 3+1 3+1 3+0 3+0 3+0 21+4 

 Český 

jazyk a 

literatura 

7+2 7+2 7+2 6+1 6+1 3+1 4+1 4+1 4+1 48+12 

 Další cizí 

jazyk 

0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 2+0 2+0 2+0 6+0 

   

 Matematika 4+0 4+1 4+1 4+1 4+1 3+1 4+0 4+0 4+1 35+6 

   

 Informatika 0+0 0+0 0+0 0+0 1+0 1+0 0+1 0+1 0+0 2+2 

   

 Prvouka 2+0 2+0 2+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 6+0 

 Přírodověd

a 

0+0 0+0 0+0 2+0 1+0 0+0 0+0 0+0 0+0 3+0 

 Vlastivěda 0+0 0+0 0+0 2+0 1+1 0+0 0+0 0+0 0+0 3+1 

   

 Dějepis 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+1 2+0 2+0 2+0 7+1 

 Výchova k 

občanství 

0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+0 1+0 1+0 1+0 4+0 

   

 Fyzika 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+1 2+0 2+0 1+1 6+2 

 Chemie 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 2+0 2+0 4+0 

 Přírodopis 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 2+0 1+1 2+0 1+1 6+2 

 Zeměpis 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 2+0 1+1 1+1 1+0 5+2 

   

 Hudební 

výchova 

1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 9+0 

 Výtvarná 

výchova 

1+0 1+0 1+0 2+0 2+0 2+0 2+0 1+0 1+0 13+0 

   

 Tělesná 

výchova 

2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 18+0 

 Výchova ke 

zdraví 

0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+0 1+0 1+0 2+1 

   

 Pracovní 

činnosti 

1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 0+1 8+1 

 

https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405409&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405409&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405410&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405410&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405410&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405411&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405411&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405417&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405416&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405419&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405421&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405421&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405423&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405412&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405424&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405424&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405413&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405415&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405420&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405427&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405414&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405414&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405426&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405426&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405422&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405422&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405425&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405425&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405418&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
https://svp.csicr.cz/ui3/?action=subject_detail&u03ID=405418&backref=%3Faction%3Dsvp_up%26u02ID%3D47745%26backref%3D%253Faction%253Dsvp_search%2523detail%253D44126
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4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

4.1. Přehled zaměstnanců školy 

(fyzické osoby k 30.6.2022) 

-       počet zaměstnanců celkem                  36 

-       počet učitelů ZŠ                                      16 

-       počet vychovatelů ŠD                            3 

-       počet asistentek pedagoga  8 

-       počet správních zaměstnanců  6 

-       počet zaměstnanců školní kuchyně 3 

  

4.2. Pedagogičtí pracovníci 

 

Titul Jméno Vzdělání  Obor  

Mgr. Jiří Bašus vysokoškolské sport a zdraví, pedagogická 

fakulta 

Mgr. Jana 

Bergerová 

Kopecká 

vysokoškolské učitelství pro I. stupeň ZŠ 

Ing. Josef Bodlák vysokoškolské radiotechnický obor 

Mgr. Petra 

Brabcová 

vysokoškolské učitelství – speciální pedagogika 

Mgr. Libuše 

Břeňová 

vysokoškolské sociální pedagogika 

Mgr. Erika Drobná vysokoškolské učitelství VVP  

  Lenka 

Ladrová 

vyšší odborné vychovatel, pedagog volného 

času (studium ukončeno 

26.4.2022) 

  Eva 

Čmuhařová 

středoškolské gymnázium  
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  Milena 

Formáčková 

středoškolské učitelství pro MŠ 

  Marie 

Hlaváčková 

vyšší odborné doplňující studium pedagogiky 

 Michala 

Holovská 

středoškolské obchod, studium pedagogiky pro 

AP 

Mgr. Hana Hudcová vysokoškolské učitelství pro I. stupeň ZŠ 

Mgr. Lenka 

Apjarová 

Klepalová 

vysokoškolské učitelství VVP  

Mgr. Tereza 

Mezuliánková 

vysokoškolské fakulta tělesné výchovy a sportu 

  Jaroslava 

Michlová 

středoškolské vychovatelství  

 Věra Michlová středoškolské veřejnosprávní činnost, studium 

pedagogiky pro AP 

 Tadhg 

Mockler 

bakalářské rodilý mluvčí 

Mgr. Radmila 

Musilová 

vysokoškolské učitelství pro střední školy a 2.st. 

Mgr. Žaneta 

Neagová 

vysokoškolské filologie, germanistika 

Mgr. et. Mgr. Irena Novotná vysokoškolské speciální pedagogika – učitelství 

pro 1.st. ZŠ 

Mgr. Kristýna 

Řeháková 

vysokoškolské  matematika a hudební kultura se 

zaměřením na vzdělávání 

(studium ukončeno v srpnu 

2022) 

  Andrea 

Poláková 

 střední 

odborné 

 pedagogika pro AP 

Mgr. Tereza Říhová vysokoškolské učitelství pro základní školy 
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 Jitka Tichá středoškolské podnikání, studium pedagogiky 

pro AP 

 Jana Váňová středoškolské ekonomika, studium pedagogiky 

pro AP 

Mgr. Soňa Váňová vysokoškolské učitelství VVP pro ZŠ a SŠ 

  Pavlína 

Seifertová 

středoškolské studium pedagogiky pro AP 

 

 

Třídní učitelé - I. stupeň 

o 1. r.   Mgr. et Mgr. Irena Novotná    

o 2. r.   Mgr. Petra Brabcová 

o 3. r.  Mgr. Žaneta Neagová 

o 4. r.  Mgr. Jana Bergerová Kopecká 

o 5. r.  Mgr. Hana Hudcová 

  

Třídní učitelé – II. stupeň 

o 6. r.  Eva Čmuhařová 

o 7. r.  Mgr. Tereza Říhová 

o 8. r.  Mgr. Lenka Klepalová 

o 9. r.  Mgr. Soňa Váňová 

 

Vyučující bez třídnictví 

Mgr. Jiří Bašus, Ing. Josef Bodlák, Mgr. Erika Drobná, Mgr. Tereza Mezuliánková, T. 

Mockler, Mgr. Radmila Musilová, Mgr. Kristýna Řeháková 

 

-       Výchovná poradkyně: R. Musilová 

-       Školní metodička prevence: L. Klepalová 

-       Metodička environmentální výchovy: H. Hudcová 

-       Metodik ICT: J. Bodlák 

-       Koordinátorka školního parlamentu: S. Váňová, L. Klepalová 

       

Asistentky pedagoga 

M. Formáčková, M. Hlaváčková, M. Holovská, V. Michlová, A. Poláková, P. Seifertová, J. 

Tichá, J. Váňová 

Vychovatelky školní družiny 

L. Břeňová, L. Ladrová, J. Michlová 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Jméno Vzdělávací akce Akreditace Vzdělávací instituce 

Lenka 
Ladrová 

Vychovatelství MŠMT-
29683/200
6-25 

Vysoká škola tělesné výchovy 
a sportu PALESTRA - studium 
ukončeno 26.4.2022 

 

  

Jednotlivé vzdělávací akce 

Datum Vzdělávací akce Číslo 

akreditace 

Jméno 

účastníka 

Organizátor 

31.8.2021 Hygienické 

minimum pro 

pracovníky 

školních jídelen 

 V. 

Michalčuková, 

O. Oupická, V. 

Kočí, O. 

Malínková 

Asociace školních 

jídelen a KHS 

Středočeského 

kraje - online 

forma 

1.9 - 

2.9.2021 

Školení první 

pomoci 

 všichni 

zaměstnanci 

Bc. Zdeňka 

Keistová 

3.9.2021 Bezpečnost na 

internetu 

 všichni 

pedagogičtí 

zaměstnanci 

Ing. Josef Bodlák 

18.6-

8.9.2021 

Vedení třídy MŠMT-

30618/2019-1 

Mgr. S. 

Váňová, Mgr. 

L. Klepalová 

Masarykova 

Univerzita Brno 

22.9.2021 Sportovní talent a 

motivace dětí 

 Mgr. J. Bašus Mgr. Blanka 

Kozáková - online 

forma 

1.10.2021 Družení naživo  Mgr. L. 

Břeňová 

NPI ČR Praha a 

Střední Čechy 

2.11.2021 Zásadní změny v 

archivnictví a 

spisové služby pro 

školy 

 Mgr. E. Drobná Eduardo, nakl. 

FORUM - online 

forma 
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5.11.2021 Vneste pestrost do 

svých hodin 

dějepisu 

MŠMT-

44511/2015-1 

Mgr. S. Váňová Životní 

vzdělávání, z.s. 

11.11.2021 Jak zvládat 

všechny role 

výchovného 

poradce 

MŠMT-

13900/2021-6-

440 

Mgr. R. 

Musilová 

Olchavova.cz - 

online forma 

24.11.2021 Effective Error 

Correction 

MŠMT-

39989/2020-4-

907 

Mgr. T. Říhová Descartes - online 

forma 

25.11.2021 Praktický balíček 

do hodin dějepisu - 

dějepis 3 

MŠMT-

44511/2015-1 

Mgr. S. Váňová Životní 

vzdělávání, z.s. - 

online forma 

26.11.2021 Inovativní metody 

a formy práce 

MŠMT-

44511/2015-1 

Mgr. S. Váňová Životní 

vzdělávání, z.s. - 

online forma 

2.12.2021 Velká revize RVP a 

nutné změny v ŠVP 

 Mgr. E. Drobná Eduardo, nakl. 

FORUM - online 

forma 

9.12.2021 Družiny online 32916/2017 Mgr. L. 

Břeňová 

NPI ČR Praha - 

online forma 

13.12.2021 Čtenářská 

gramotnost v 

dějepise… aneb 

historie jako bonus 

čtení 

MŠMT-

44511/2015-1 

Mgr. S. Váňová Životní 

vzdělávání, z.s. - 

online forma 

14.12.2021 Konference laskaví 

a efektivní sobě: 

učíme (se) na dálku 

MŠMT-

16002/2020-1 

Mgr. J. 

Kopecká, E. 

Čmuhařová 

Společně k 

bezpečí, z.s. 

16.12.2021 Kvalita ve školní 

jídelně není sci-fi 

 V. 

Michalčuková 

Seminaria 

20.1.2022 Hravá hudební 

výchova 

 Bc. Kristýna 

Pecháčková 

Taktik 

International, 

s.r.o. - online 

forma 
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4.2.2022 Právo ve škole MŠMT 

31441/2020-1 

Mgr. E. Drobná Společně k 

bezpečí, z.s. 

15.3.2022 Hygienické 

minimum pro 

pracovníky 

školních jídelen 

 V.Michalčukov

á, O. Oupická, 

O. Malínková 

Asociace školních 

jídelen a KHS 

Středočeského 

kraje  

16.3.2022 Interaktivita taktik 

hravě: Nové trendy 

2. stupeň 

 Bc.. K. 

Pecháčková 

Vydavatelství 

Taktik - online 

forma 

19.4.2022 Metodická podpora 

IT Guru 

 Mgr. E. Drobná NPI ČR 

27.4.2022 Praktické náměty 

na hodnocení a 

sebehodnocení 

žáků 

MŠMT-

14486/2021-3-

449 

Mgr. R. 

Musilová 

Edupraxe s.r.o. - 

online forma 

9.5.2022 Náměty na využití 

skupinové práce na 

I. stupni ZŠ 

MŠMT-

14486/2021-3-

449 

Mgr. H. 

Hudcová 

Edupraxe s.r.o. - 

online forma 

9.5.2022 Úpravy ŠVP v 

rámci INSPIS 

MŠMT-

32522/2020-4-

726 

Mgr. S. Váňová Infra - online 

forma 

4.5.2022 Žáci s vývojovou 

dysfázií 

 Mgr. et Mgr. I. 

Novotná 

SPC Poděbrady 

16.5.2022 Výjezdní seminář 

pro ředitele škol 

MŠMT-

13246/2021-3-

625 

Mgr. E. Drobná VISK 

18.5.2022 Interaktivita ve 

třídě, nové trendy 

ve výuce pro 1. 

stupeň 

 Mgr. et Mgr. I. 

Novotná, A. 

Poláková 

online forma 

2.6.2022 Komunikace s 

problémovými 

žáky a s 

nespolupracujícími 

rodiči 

1140/2021-5-5 E. Čmuhařová Agentura 

Majestic, v.o.s. 
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10.6.2022 Celostátní seminář 

vychovatelek a 

vychovatelů ŠD a 

ŠK 

MŠMT-

27322/2021-5-

892 

Mgr. L. 

Břeňová 

NPI ČR 

20.a 

23.6.2022 

Práce se žáky se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami ve 

školní družině 

MŠMT-

14486/2021-3-

449 

Mgr. L. 

Břeňová 

Edupraxe s.r.o. - 

online forma 

1.-2.7.2022 Revitalizace 

sborovny 

MSMT-

566ú2021-4-

143 

Mgr. E. Drobná Společně k 

bezpečí, z.s. 

15.8.2022 Poradenský den - 

prevence ve škole a 

školském zařízení 

MŠMT-

27509/2019-1-

917 

Mgr. L. 

Břeňová 

Společně k 

bezpečí, z.s. 

 

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

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

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

metodických sdruženích a poradách. 

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

kvalifikace. Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií není 

obsazen. Ostatní koordinátoři mají studium splněno. Studium ke splnění kvalifikačních 

předpokladů potřebují získat 3 vyučující. 
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4.3. Nepedagogičtí pracovníci 

 

Jméno a příjmení Zařazení Úvazek 

L. Boubín školník 1 

Š. Elišková uklízečka 1 

R. Horáčková uklízečka 1 

G. Jandlová vrátná 0,5 

O. Malínková kuchařka 1 

V. Michalčuková vedoucí provozu ŠJ 1 

O. Oupická vedoucí kuchařka 1 

M. Rypková sekretářka 1 

Bc. Adéla Vorlíčková školní asistentka 0,5 

Stav k 30.6.2022 
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4.4. Údaje o pracovnících v souhrnu 

Údaje jsou ve fyzických osobách k 30.6.2022 

pracovníků celkem      36 

z toho mužů       3 

z toho žen       33 

 

učitelé a asistenti pedagoga     24 

vychovatelé        3 

 

nepedagogičtí pracovníci     9 

z toho školní jídelna      3 

 

nekvalifikovaní učitelé     3 

nekvalifikovaní ostatní ped. pracovníci – AP, ŠD  0 

 

Akce pro zaměstnance 

(hrazeno z FKSP) 

● příspěvek na dovolenou/dětské tábory, cvičení, wellness v částce 4 000 

Kč/zaměstnanec 

● příspěvek na literaturu (prosinec 2022) 

● příspěvek na vitamínové přípravky (prosinec 2022) 

● uspořádání večeře s kulturním programem před Vánoci a ke Dni učitelů 

● výjezdní seminář spojený s wellness pro zájemce - Hřensko (květen 2022) 

● 2x divadelní představení (duben 2022, květen 2022) 

● výjezdní seminář - Praha (červen 2022) 
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5. Výsledky přijímacího řízení  

 

5.1. Výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23 

Počet prvních tříd Počet dětí 

přijatých do 

prvních tříd 

Z toho počet dětí 

starších 6 let 

(nástup po 

odkladu) 

Konečný počet 

odkladů pro 

nástup 1. 9. 2022 

1 23 6 6 

  

Dne 7.6.2022 byl řádně vyhlášen zvláštní zápis do základního vzdělávání ve školním roce 

2022/23 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství). K zápisu se nedostavil žádný 

uchazeč. 

5.2. Výsledky přijímacího řízení na střední školy 2021/2022: 

Na víceletá gymnázia bylo přijato 

o z pátého ročníku      2 

Na střední školy bylo přijato: 

o gymnázia       0 

o střední odborné školy s maturitou    8 

o střední odborná učiliště s výučním listem  5 

o žáků celkem      13 

 

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

o z osmého ročníku      0 

o z devátého ročníku     13 

o celkem odešlo žáků      15 

 

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

6.1. Počty tříd v ročnících, počty žáků k 30.9.2021 

Ročník Počet tříd Počet žáků 

1. 1 24 

2. 1 27 

3. 1 19 

4. 1 25 

5. 1 27 

6. 1 24 

7. 1 27 

8. 1 23 

9. 1 13 

Celkem 9 209 

          

6.2. Přehled prospěchu a chování 

Ve školním roce 2021/22 byly na naší škole platné dva dokumenty ŠVP: 

- ŠVP-ZV ZŠ Kostomlaty n/L, č.j.: 127/2016 (platný pro 3., 4., 5., 8. a 9.r.) 

- ŠVP ZŠ Kostomlaty nad Labem s názvem “Otevřeno pro všechny” platný od 1.9.2020 

(platný pro 1., 2., 6. a 7.r.) 

Ve školním roce 2021/22 byly ve všech ročnících a předmětech splněny výstupy ŠVP a 

dodrženy roční plány. Jejich plnění bylo průběžně kontrolováno vedením. Detailnější přehledy 

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

 

6.3. Testování ve školním roce 2021/22 

6.3.1. SCIO testování 8. ročníků 

V květnu 2022 proběhlo SCIO testování “Trénink na přijímací zkoušky 2021/22”. Celkově se 

testování účastnila z celé ČR 4 618 žáků 8. ročníků.. Hlavním záměrem projektu  je usnadnit 

žákům rozhodování o výběru střední školy a připravit je na přijímací zkoušky. Na naší škole 

se testovalo 11 žáků z předmětů matematika (M), český jazyk (Čj) a obecných studijních 

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

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

též interpretovat jako procento těch, které žák předstihl. 

Naši osmáci měli celkový percentil 65,2, což je vyhodnoceno jako výborné využití potenciálu. 

V jednotlivých předmětech byl průměrný percentil našich žáků následující: 

obecné studijní předpoklady  68 

český jazyk    70,5 

matematika    57 

Byly zjištěny značné výkyvy mezi jednotlivci (nejlepší průměrný percentil byl 93,1 a nejhorší 

25,2, takže ve výsledku slabší výkony jednotlivců snížily procentuálně výsledky většiny). 

Celkově byl výsledek našich žáků nadprůměrný ve všech testovaných oblastech. 

6.3.2. Jednotná přijímací zkouška 2022 

Jednotných přijímacích zkoušek se v roce 2022 zúčastnilo celkem 12 žáků naší školy. Sedm 

uchazečů o 4 leté studijní obory dosáhlo nadprůměrný výsledek v českém jazyce i v matematice 

- průměrné percentilové umístění v ČR našich žáků bylo 57,4 v českém jazyce a 53,1 v 

matematice.  

Uchazečů o 8letá gymnázia se jednotné přijímací zkoušky účastnilo 5, jejich průměrný 

percentil v Čj byl 62,4 a v M 47. 

Z uchazečů na 8leté gymnázium byli přijati 2 žáci naší školy, uchazeči o 4leté obory byli přijati 

všichni. 

6.3.3 Srovnávací testování žáků 3., 5. a 7. ročníků s partnerskou školou 

Ve školním roce 2021/22 proběhl pilotní ročník srovnávacích testů žáků 3., 5. a 7. ročníků mezi 

naší školou a partnerskou školou ZŠ TGM, Milovice. 

Žáci vybraných ročníků na obou školách vyplňovali testy se stejným zadáním z předmětů 

anglický jazyk, český jazyk a matematika. Následně byly testy vyhodnoceny a byla přijatá 

opatření, kterými bude možné případné nedostatky eliminovat.  

Vzhledem k faktu, že se jednalo opravdu o pilotní ročník se testy pro příští rok upraví společně 

s pedagogy z partnerské školy a nadále budeme v této zdařilé akci pokračovat. 

6.4. Semináře, besedy, exkurze, výchovné a kulturní pořady pro žáky 

Celoroční akce 

• Ovoce do škol       ZŠ 

• Mléko do škol       ZŠ 

• Sběr starého papíru, víček, elektroodpadu a baterií  ZŠ 

• Recyklohraní – celoroční environmentální projekt  ZŠ 

• Výuka plavání       2.-3.r. 
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Září 2021 

1. Slavnostní zahájení školního roku    ZŠ 

2. Olympijský běh      6.-9.r. 

3. Kurz OSV – výjezdní socializační seminář   6.-9.r. 

4. Putovní výstava k výročí narození M. Horákové  ZŠ 
 

Říjen 2021 

5. Soutěž “O nejkrásnější jablíčko ze zahrádky”  ZŠ 

6. Projektový den - Společné bubnování   5.-8.r, ŠD 

7. ÚP Nymburk - volba povolání, burza škol   9.r. 

8. Sběrobraní pro zvířátka - sběr plodů    ZŠ 

9. Hálkovo městské divadlo Nymburk “Kocour v botách” 1.-3.r. 

10. Výstava “Leonardo da Vinci”     ZŠ 

11. Preventivní program VZP “VZPoura úrazům”  3.-9.r. 

 

Listopad 2021 

12. Soutěž o “Nej halloweenskou dýni”    ZŠ 

13. Akce ŠP “Strašidelná škola”     1.stupeň + ŠP 

14. Program minimální prevence     6.r. 

15. Exkurze - ČD Nymburk     III.odd. ŠD 

16. Dětské dopravní hřiště Nymburk    4.r. 

17. Beseda “Zdraví v kyberprostoru”    1.-3.r. 
 

Prosinec 2021 

18. Beseda “Bezpečnost on-line”     4.-5.r. 

19. Beseda “Kyberšikana”     6.-9.r. 

20. Čertovské rojení       I.stupeň 

21. Adventní výstava Loučeň     4.r. 

22. Adventní koncert      ZŠ 

23. Pastýřská hra (vystoupení žáků)    1.-4.r. 

24. Vánoční florbalový turnaj     2.-9.r. 

25. Vánoční besídky      ZŠ + ŠD 

 

Leden 2022 

26. Program minimální prevence     6.r. 

Únor 2022 

27. Lyžařský výcvik Janské Lázně    II.stupeň 

Březen 2022 

28. Exkurze - Národní muzeum     8.-9.r. 

29. Akce pro žáky “Trilopark”     1.-9.r. 

30. Matematická soutěž “Klokan”    2.-9.r. 

31. Školní kolo Aj olympiády     II.stupeň 
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32. Den otevřených dveří ve škole    ZŠ 

33. Ukliďme Česko - “Kostopříkopy”    ZŠ 

34. Bruslení       6.-9.r. 

35. Beseda - volba povolání - ÚP Nymburk   8.r. 

 

Duben 2022 

36. Recitační soutěž      1.r. 

37. Velikonoční jarmark      ZŠ 

38. Výjezdní seminář - Krásná     3.r. 

39. Exkurze - Národní muzeum     6.r. 

40. POKOS - Armáda ČR Čáslav     1.-9. 

41. Jarní keramika       1.-4.r. 
 

Květen 2022 

42. Filmové představení “Madagaskar”    6.-9. 

43. McDonalds Cup Poděbrady     1.-5.r. 

44. Exkurze - ZOO Praha      6.-7.r. 

45. Exkurze - Národní muzeum     5.r. 

46. Adaptační kurz pro budoucí 1.r.    ŠP 

47. Vlastivědná vycházka - Praha     4.r. 

48. Minifotbal Nymburk      výběr 8.-9.r. 

49. Exkurze - Botanicus Ostrá     3.r. 

50. Beseda - OÚ Kostomlaty nad Labem    5.r. 

51. Atletický pohár Lysá n/L     výběr žáků 1.-7.r. 

52. Exkurze - Muzeum hudebních nástrojů   8.r. 

53. Den Země - projektový den     ZŠ 
 

Červen 2022 

54. Dětský den       ZŠ 

55. Dopravní hřiště Nymburk     4.r. 

56. Turistická exkurze - Kostomlaty n/L    7.r. 

57. Výjezdní seminář - Malá Skála    8.-9.r. 

58. Exkurze - Praha      7.r. 

59. Exkurze - IQLANDIA Liberec    5.-6.r. 

60. Exkurze - ZOO Praha      1.-2.r. 

61. Exkurze - Čokoládovna RODAS Šestajovice   1.r. 

62. Exkurze - ‘DAGROS      6.-7.r. 

63. Beseda - OÚ Kostomlaty n/L     5.r. 

64. Filmové představení - Poděbrady    1.,2.,4.,5.r. 

65. Exkurze - Poděbrady      ŠD 

66. Beseda - Věznice Jiřice     8.-9.r. 

67. Exkurze - park Mirakulum     4.,7.r. 

68. Exkurze - Libice nad Cidlinou    4.r. 

69. Cyklovýlet       7.-8.r. 

70. Exkurze - Bakov nad Jizerou     ŠP 

71. Přírodovědná vycházka - Mydlovarský luh   3.r. 



 
27 

 

72. Exkurze - lanové centrum Praha    6.r. 

73. Slavnostní rozloučení se školou - OÚ Kostomlaty n/l 9.r. 

74. Exkurze - Jumppark      7.r. 

75. Exkurze - Praha      5.r. 

76. Šipkovaná - akce starších žáků pro mladší   4.,7.r. 

77. Pasování na čtenáře      1.r. 

78. Přírodovědná vycházka     2.,5.,6. 

79. Exkurze - ZOO Liberec     3.r. 

80. Exkurze - Parlament ČR     8.-9.r. 

81. Sportovní den       ZŠ 

 

6.5. Vícedenní školní a výjezdní semináře 

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

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

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

vícedenní výjezdy. 

V měsících listopad 2021 a červen 2022 se žáci 4. ročníku zúčastnili dopravního kurzu, který 

probíhal na dětském dopravním hřišti v Nymburce. 

Ve školním roce 2021/22 se realizoval plavecký výcvik žáků 2. - 3. třídy. Plavecký výcvik 

započal 13. 9. 2021 - 15. 11. 2021. Celkem se ho zúčastnilo 43 žáků. 

Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnily následující výjezdové semináře: 

Termín Třída Akce 

13.9.2021– 17.9.2021 6. - 9.r.  Kurz OSV Bartošova Pec - 

Frýdštejn 

13.2.2022 - 18.2.2022 5. - 9.r. Lyžařský výcvikový kurz 

Janské Lázně 

19.4.2022 - 24.4.2022 3.r. Výjezdní seminář 

Bratříkov - Krásná 

 

6.6. Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu 

HLAVNÍ CÍLE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

Priority 

Priority 
 

1. Hodnocení dopadů mimořádných opatření v době pandemie Covid-19 na vzdělávání 

v naší škole. Provést úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu. Zjistit na poč. září 

individuální úroveň dosažených výstupů u jednotlivých žáků a následné opakování 
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i další výuku přizpůsobit individuální úrovni žáka.. Upevňovat učivo s cílem předcházet 

prohlubování nerovností mezi jednotlivými žáky. Uplatňování jednotných závazných 

pravidel dle pokynů MŠMT pro případ opakované situace, zapracování do školního 

řádu. 
Splněno. 

2. Příprava na realizaci nové verze ŠVP od 1.9.2022 a její zavedení do vzdělávacího 

procesu, zaměření na výstupy v 5. a 9. ročníku a průřezová témata, čtenářskou, 

jazykovou, matematickou, přírodovědnou, digitální a sociální gramotnost.Zapracování 

digitální gramotnosti od I.stupně ZŠ. 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

3. Nastavení fungování povinných hodin Aj od 1. ročníku dle nového ŠVP - letošní školní 

rok poprvé v 2. třídě.  
Splněno. 

4. Zlepšování práce v elektronické matrice, TK a ŽK, zlepšování práce v distančních 

formách výuky, zvyšování digitálních kompetencí a informatického myšlení u 

pedagogů a zaměstnanců obecně. Možnost přechodu na elektronickou TK v odděleních 

školních družin. 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. Přechod na elektronické TK ve školní družině úspěšný 

(od 1.9.2021). 

5. Zaměření výuky na zvyšování digitálních kompetencí a informatického myšlení u 

žáků včetně zlepšování práce v Google Apps a jiných distančních formách; na 

formy, rozsah, kvalitu a výsledky vzdělávání v tématech souvisejících s výukou 

moderních dějin ČR, podpora pohybových dovedností a na podporu rozvoje 

informační, jazykové, finanční, matematické (zaměřené na abstrakci), čtenářské a 

sociální gramotnosti. 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

6. Podpora společného vzdělávání (žáků s poruchami, nadaných, s odlišným mateřským 

jazykem) se zaměřením na naplňování podpůrných opatření, systematické uplatňování 

individuálního přístupu ke všem dětem – předcházení školnímu neúspěchu, podpora 

žákům pro adaptaci při přechodu do 6. ročníku, změně školy nebo po dlouhodobé 

absenci v důsledku vážné nemoci či úrazu; vedení k sebehodnocení. Rozšíření 

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

spolupráce ŠPP se ŠPZ - PPP, SPC, NAUTIS. 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

7. Efektivní prevence a řešení rizikových jevů, prohlubování poznatků prevence 

rizikového chování žáků – Společně k bezpečí a další projekty dle aktuální nabídky, 

kladení důrazu na dlouhodobé cílené působení od prvních tříd. 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

8. Udržování funkčnosti školního parlamentu, vytvoření struktury a pravidel fungování. 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

9. Realizace projektů: 
a) Dotační projekt Ovoce a zelenina do škol  a Mléko do škol pro všechny žáky školy,  

realizátorem je Státní zemědělský intervenční fond“ a získání dalších. 

b) Pokračování projektu Šablony OP VVV z výzvy č. 02 20 080 “Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování “ - od 1.9.2021 čerpání finančních prostředků. 

Splněno. 

10. Dodržování hlavních plánů školy a časových plánů výchovně vzdělávacího procesu. 
Splněno. 

11. Zapojení nového koordinátora ŠVP (ukončení studia 30.6.2021) do realizace změn 

ŠVP, jeho zapojení do systému INSPIS ŠVP. 
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Splněno. 

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

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

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

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

spolupráce se zřizovatelem na řešení případných havarijních situací v areálu. 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

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

zlepšení vybavenosti školy. 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 
 

 
 

Dílčí cíle 
 

1. Postupné vylepšování obsahu nových webových stránek školy. Propagace školy 

pomocí nových web stránek, nového loga, ŠVP. 
Splněno. 

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

žáků. 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

3. Cílené rozvíjení vzájemné spolupráce žáků (v rámci tříd) a pedagogů (podpora 

vzájemných hospitací vyučujících + TU a vyučujících v rámci MS a PK). 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

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

a slušnosti. 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

5. Cílená motivace žáků k reprezentaci školy (soutěže, místní projekty, vystoupení na 

veřejnosti atd.). 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

6. Zdokonalení práce školního parlamentu. 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

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

spolupráce v rámci školní družiny/klubu i s externími spolupracovníky (DDM 

Nymburk, Veselá věda a jiné). 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

8. Rozvíjení spolupráce se školskou radou, zřizovatelem a všemi ostatními partnery 

školy. 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 

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

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

webu školy. 
Dlouhodobý úkol, stále se plní. 
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6.6.1. Hodnocení činnosti školní družiny 

Školní klub 

V tomto školním roce došlo k žádosti o výmaz Školního klubu v ZŠ Kostomlaty nad Labem z 

rejstříku škol. Po dobu tří po sobě jdoucích let nebyl o školní klub zájem a podle zákona tedy 

musí škola podat žádost o výmaz. Samozřejmě, předcházela tomu anketa mezi rodiči (květen 

2022), kde se 85,7 procent rodičů vyjádřilo, že zájem o školní klub v následujících letech mít 

nebudou.  

 

Ve školním roce 2021/2022 byla otevřena: 

●   3 oddělení ŠD s naplněnou kapacitou 73 dětí, k 31. červnu 70 dětí 

Personální obsazení ŠD: 

●   1. odd. Jaroslava Michlová  

●   2. odd. Lenka Ladrová 

●   3. odd. Mgr. Libuše Břeňová  

 

Během školního roku 2021/2022 byla 

činnost ve školní družině zaměřena na 

rozvoj v zájmovém vzdělávání podle 

ŠVP školní družiny s důrazem na 

prohlubování prosociálního chování. 

Aktivity se mezi odděleními 

vzájemně prolínaly a vedly ke 

společné reflexi.  

Podzim 

Školní rok v družině jsme zahájili 

úvodním vtažením do celoroční hry 

Cestování po České zemi, ve které 

jsme v průběhu školního roku 

“procestovali” jednotlivé kraje naší 

republiky. Babí léto jsme využili k 

realizaci Podzimní bojovky, kde 

měly děti možnost pohybovat se v 

přírodě a plnit tematicky propojené 

úkoly, které je dovedly až k pokladu. 

Když přišla ta správná chvíle na 

pouštění draků, v rámci Drakiády 

jsme vyráběli papírové draky, kteří 

nám dělali po celý podzimní čas 

krásnou kulisu na chodbě a při jejich 

pouštění se děti učily koordinovat 
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svůj pohyb těla. Velkou odměnou bylo, když se podařilo dostat draky do oblak. V rámci 

družinových aktivit jsme měli možnost zúčastnit se zážitkového workshopu Bubnování se 

zaměřením na základy komunikace, spolupráce, sebevyjádření a improvizaci. V programu 

měly děti možnost vyzkoušet si originální rytmické techniky při hře na drumbeny. Poznaly 

dechový hudební nástroj australských domorodců didgeridoo, který jsme posléze v družině 

vyráběli.  

V září se děti ze školní družiny zúčastnily celostátní soutěže o školní pomůcky společnosti 

PEXO. Staly se vítězi této školní soutěže a byly obdarováni překrásnými školními pomůckami.  

Podzimní odpoledne jsme věnovali výročí narození Zdeňka Milera. V tyto dny měly děti 

možnost dozvědět se spoustu informací, např. jak animovaný film vzniká. S velkým zapojením 

rodičů se dětem podařilo uspořádat výstavu knížek, plyšáků, hrnečků, batůžků a dalších věcí, 

na kterých byla zaznamenána postavička Krtečka. 

Navštívili jsme zákulisí českých drah v Nymburce. Děti se vracely plné nevšedních a 

zajímavých zážitků.

 

 

Zima 

Začátek adventu byl ve znamení tvorby vánoční dekorace, dárečků a přáníček. V tomto období 

jsme si připomínali různé tradice. Vyvrcholením tohoto času bylo Vánočně laděné odpoledne, 

kde jsme zmínili a vyzkoušeli si některé vánoční zvyky a tradice, zpívali koledy, zhlédli dětmi 

zinscenovaný vánoční příběh a závěrem odpoledne došlo na družinovou nadílku v celkové 

hodnotě cca 10 000Kč. Před vánočními prázdninami jsme pro děti uspořádali vánoční kino. 
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Vánoční čas jsme završili odpoledním programem, který směřoval ke svátku Tří králů.  S 

dětmi jsme si zahráli stolní hru zaměřenou na vyprávění příběhu Tří králů, plnili různé úkoly a 

závěrem se jako mudrci z Východu poklonili Ježíškovi. 

Začátkem roku jsme se ve školní družině zabývali velkým tématem – zdraví. Sdíleli jsme 

důležitost zdravého jídla, aktivního pohybu, relaxace a odpočinku. Vyzkoušeli jsme si prvky 

jógy i některé relaxační pomůcky, zmínili základní hygienické návyky a jejich nezastupitelnou 

roli v našem životě. 

K naší pohybové činnosti využíváme tělocvičnu, kde jsme také uspořádali Kelímkovanou, 

akci plnou disciplín s využitím kelímků. Aktivity byly směřovány na pohyb, postřeh, přesnost, 

soustředění i obratnost. Kelímky jsme využili i k další činnosti, tentokrát řemeslné. Vyráběli 

jsme různé masopustní postavičky, hrnečky nebo květináče.  

 

Jaro 

Měsíc březen jsme věnovali knížkám a přecházeli Z pohádky do pohádky. Pohádky a 

pohádkové příběhy byly reprodukovány četbou, poslechem i vlastní dramatizací dětí. Učili 

jsme se pracovat s loutkami a vyzkoušeli si některé pohádkové kostýmy.  V rámci této akce 

jsme navštívili Obecní knihovnu. Na konci dubna jsme uspořádali Slet čarodějů a čarodějnic. 

Děti se na sportovišti např. prolétly na koštěti, skákaly v pytli, házely na cíl nebo přenášely 

dračí vejce. K celoodpolední akci nám přispělo krásné počasí, a tak měly děti možnost plně 

využít celé hřiště a jeho okolí. Jarní počasí umožnilo nejstarším dětem ze školní družiny 

připravit si pro mladší kamarády Šipkovanou. Označovaly cestu šipkami, na které ukryly 

netradiční úkoly. Během cesty zpívaly, hledaly rýmy a tvořily básničky, poslouchaly zvuky, 

plnily i fyzické úkoly. Konec cesty směřoval až k nalezení sladkého pokladu. V tomto období 

jsme opět začali více využívat zahradu s herními prvky, na kterou jsme pořídili zahradní box 

pro uložení pomůcek potřebných pro hru. Družinová olympiáda se nesla v duchu netradičních 

aktivit a plnění sportovních disciplín podpořených heslem “není důležité zvítězit, ale zúčastnit 

se”. Cílem naší olympiády bylo podpořit týmovou spolupráci mezi dětmi. Závěrem nechybělo 

ocenění všech zúčastněných, z nichž si každý odnesl na krku sladkou medaili.  

V průběhu školního roku jsme se snažili být vstřícní ke svému okolí a konali drobné laskavosti. 

Cílem bylo potěšit někoho, 

kdo s námi denně tráví čas. 

Některé drobné skutky si 

děti sdílely na chodbě u 

oddělení školních družin. 

Po dvouleté pauze jsme 

letos měli možnost 

zúčastnit se výstavy 

Celostátního semináře 

vychovatelek a 

vychovatelů ŠD a ŠK 2022 

v Praze, kde jsme 

prezentovali výrobky dětí 
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naší družiny. Nejvíce práce si děti daly s prezentací knihy Lichožrouti, za kterou získaly 

ocenění. 

V letošním roce se nám podařilo uskutečnit dvě jednorázové keramické dílny. Děti tak měly 

možnost vyzkoušet si práci s hlínou. Netradičně jsme se rozloučili se školním rokem realizací 

Cukrárny. S pomocí dětí, které se podílely na zásobování naší cukrárny, se dařilo vytvářet 

pestré poháry a každého obsloužit podle jeho chutě i přání. 

S pomocí vyřazeného nábytku z Mateřské školy jsme vytvořili v odděleních další úložné 

prostory. 

Závěr roku směřoval k ukončení celodružinové hry Cestování po České zemi a sdílení 

poznaného a objeveného. III. oddělení uskutečnilo v rámci této hry svou výpravu do 

Sedmihorek a Poděbrad. Všechna oddělení se sešla ke společnému zhodnocení. 

Mgr. Libuše Břeňová 

 

6.6.2. Evaluace ICT 

Cíle dle plánu ICT na školní rok 2021/2022 byly splněny. 

●  Po ukončení rekonstrukce pavilonu B byla uvedena datová síť do původního stavu, 

zapojeny Wifi a datové přípojky. Na učebnách byly zpět nainstalovány projektory. 

●   Byla provedena inventura ICT materiálu a vyřazena zastaralá a nefunkční technika. 

●   Bylo provedeno výběrové řízení na nákup ICT techniky. 

●   Na učebně ICT bylo nainstalováno 10 nových počítačů. 

●       Na učebně B16 bylo vyměněno 10 repasovaných PC. 

●       Na učebnách ICT bylo provedeno doinstalování  programů na  PC. 

●       Na učebnách A2,A17, A15 byly vyměněny staré kabely VGA za HDMI. 

●       Na učebnách  A2, A17, B1, B2, B3 byly nainstalovány nové projektory. 

●       Na učebně A15 a A13  byl vyměněn porouchaný projektor za starý - opravený. 

●       Byl proveden  nákup a zasazení 5x chromebooků a 3x chromecast. Toto zařízení 

je určeno pro výuku jako mobilní ICT učebna. 

●     Škola se podílela na zpracování projektové dokumentace přeložení datové sítě 

pavilonu C, která proběhne v budoucím období. 
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●    Opravy techniky jsou prováděny průběžně. 

●    Vyřazená technická zařízení a součástky včetně baterií jsou ekologicky likvidovány. 

●       Proběhlo dotazování dětí, rodičů a zaměstnanců  MAPA  ŠKOLY (SCIO) 

●       Bylo zabezpečeno testování žáku 9.třídy ČŠI. 

●       Bylo zabezpečeno provedení srovnávacích testů žáků 8.třídy (SCIO) 

●       Zaměstnanci školy prošli školením systému GDPR. 

●       Zaměstnanci i žáci školy od 1.tříd mají založeny účty v on-line systému G Suite 

for Education. 

●       Na škole běží  server se systémem MS Windows Server 2008 R2, které zajišťují 

síťové služby a zajišťují běh školního informačního systému. 

●       Na škole běží  školní informační systém BAKALÁŘI. 

●       Tiskové služby jsou zajištěny tiskárnou u sekretářky a ve sborovně. 

●       Zákon o ochraně osobních dat - dosavadní právní úpravy (zákon č. 101/2000 Sb.) 

a nové právní úpravy (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679) je 

dodržován! 

●       Škola dbá na dodržování autorských práv.  

●       Webové stránky zabezpečují chod školy a jsou průběžně aktualizovány. 

●       Stav ICT techniky a internetového připojení na ZŠ zabezpečuje chod školy.  

                                                                 zpracoval metodik ICT: J. Bodlák 
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6.6.3. Hodnocení školního programu EVVO  

 Přehled zajištění jednotlivých témat EVVO 

Jednotlivá témata EVVO jsou probírána v rámci výuky – viz přiložená tabulka. 

  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

  
I. stupeň II. stupeň 

Název tématického 

okruhu 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Ekosystémy   Prv Prv Pč 

Vl 

Př 

Pč 

Př 

Př 

Z 

Čj 

F 

Př 

Z Př 

Z 

Základní podmínky 

života 

Hv 

Prv 

    Vl 

Př 

Pč 

Př 

M 

Pč 

Z 

Čj 

M 

F 

Pč 

M 

F 

Ch 

  

F 

Ch 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Prv     Pč 

Vv 

Vl 

Pč 

Vv 

Čj 

Př 

Z 

F 

M 

Ov 

Čj Ch 

D 

Rv 

Z 

Čj Z 

D Ch 

Př   

Ov 
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Vztah člověka k 

prostředí 

Pč 

Prv 

Pč 

Prv 

Pč 

Prv 

Pč 

Př 

Pč 

Vl 

Př 

Ov 

Př 

Pč 

Z 

Pč 

  

Čj 

Př 

Z 

F 

Pč 

Z 

 Přehled akcí, které se uskutečnily: 

● Soutěž O nejkrásnější jablíčko ze zahrádky 

● Sběrobraní pro zvířátka – sběr suchých plodů pro lesní zvěř 

● Nej halloweenská dýně 

● Sběr papíru, drobného elektroodpadu, vybitých baterií 

● Fotografická soutěž na téma Podzim 

● Podzimní úklid veřejného prostranství – hrabání listí 

● Účast v Klimatické CO2 lize 

● Založení nové tradice – výsadba záhonu růží 

● Ukliďme svět - Kostopříkopy – sběr odpadků v okolí Kostomlat a přilehlých obcí – 

spolupráce s OÚ Kostomlaty n. L. a s rodiči žáků 

● Den Země – spolupráce s rodiči a OÚ Kostomlaty n. L. 

● Pokračování v třídění papíru, plastů a skla ve školním prostředí 

● Pokračování v projektu Recyklohraní - sběr drobného elektra, baterií, tonerů z 

tiskáren 

Vzhledem ke skutečnosti, že OÚ Kostomlaty n. L. zabezpečuje třídění papíru v 

domácnostech prostřednictvím sběrových nádob, ukončujeme odebírání papíru v naší 

škole. Veřejnosti pouze umožňujeme odevzdání vybitých baterií do krabice u vchodu 

do školy. 

  

Ve škole pokračujeme ve třídění papíru, umělé hmoty, tonerů z tiskáren, skla a 

elektra. 

          Vypracovala Mgr. Hana Hudcová 

školní koordinátor EVVO 

6.6.4. Nabídka zájmových útvarů 

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

Nymburk, jazykovou školou Milischool a sdružením Veselá Věda. Kroužky 

představují náplň volného času dětí v bezpečném prostředí. 

● Ve školním roce 2021/22 byla nabídka volnočasových aktivit široká. Z nabídky 

kroužků se otevřely následující: 

a) Kroužky vedené pod ZŠ Kostomlaty nad Labem: Příprava na přijímací 

zkoušky - Čj, Příprava na přijímací zkoušky - M, Florbal, Keramika 

b) Millischool: Anglický jazyk (I.st.) 
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c) Veselá věda: Kroužek vědeckých pokusů (1.-5.r.) 

d) DDM Nymburk: Fotografický kroužek, Relaxační geometrické kreslení 

● Zároveň ve školní družině probíhal Badatelský kroužek z projektu 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012525 Učíme se spolu. 

 

 

6.7. Certifikáty školy 

 

Naše dlouhodobé úsilí o vytváření a rozvíjení oboustranně 

vstřícných vztahů mezi školou a rodiči získává konkrétní 

podobu i výsledky. 

Protože jsme splnili podmínky k zařazení do sítě škol, které 

dodržují komunikační pravidla pro spolupráci s rodiči, získali 

jsme certifikát společnosti EDUin a od května 2021 můžeme 

používat značku Rodiče vítáni. 

Jak se pozná škola se značkou Rodiče vítáni? Podle loga na dveřích a plakátu s pravidly 

certifikace vyvěšeného poblíž vchodu. 

Taková škola garantuje, že bude dodržovat šest komunikačních pravidel: 

⮚ Rodiče se dostanou bez problémů do školy. 

⮚ Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy. 

⮚ Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje. 

⮚ Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování 

jejich dítěte před ostatními rodiči. 

⮚ S rodiči komunikujeme partnerským způsobem. 

⮚ Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich 

opravdu zúčastnit. 

Kromě těchto základních pravidel nabízí značka dalších sedmnáct volitelných kritérií. Pro 

udělení značky si z nich škola musí vybrat alespoň dvě.  
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7. Školní poradenské pracoviště 

 

7.1. Evaluace výchovného poradenství  

Ve školním roce 2021/2022 bylo na naší škole vzděláváno 52 žáků s podpůrnými opatřeními, 

z toho 4 žáci podle IVP. V rámci podpůrných opatření pracovalo i nadále 8 dětí za podpory 

asistenta pedagoga. Nadále probíhala podpůrná opatření formou pedagogické intervence – 

předmět speciálně pedagogické péče vedená Mgr. et Mgr. I. Novotnou, Mgr. P. Brabcovou, 

které vystřídaly Bc. G. Šimkovou. Pedagogická intervence – příprava na školu byla přesunuta 

do kompetence vyučujících. Probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky a anglického 

jazyka téměř ve všech ročnících. Po náročné covidové době jsme využili možnosti Národního 

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

pracovních sešitů, přehledů apod. Vhodně byla využívána i zřízená relaxační místnost. 

Výchovné a vzdělávací problémy žáků a jednání s rodiči jsou řešeny ve školním poradenském 

pracovišti.  Ke konci každého pololetí zhodnotili třídní učitelé poskytování podpůrných 

opatření. 

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

Proběhla třídní schůzka s rodiči žáků 5. a 9. třídy ohledně přijímacího řízení. Konzultovali jsme 

s vyučujícími zvolení vhodných metod a forem práce, domácí přípravu, práce se žáky 

vyžadující zvláštní péči, kariérového poradenství i řešení drobných kázeňských přestupků. V 

rámci školního projektu jsme také pokračovali ve spolupráci s organizací „Společně k bezpečí“. 

V rámci kariérového poradenství VP pro žáky 5. a 9. ročníku zajistil informace vztahující se k 

profesní orientaci, nabídl možnost Dnů otevřených dveří středních škol. Žákům byla 

poskytnuta pomoc při výběru škol, podání přihlášek a zápisových lístků, či dalších kroků v 

přijímacím řízení. Ke konci školního roku vznikla i prostor na kariérové poradenství nižších 

ročníků. 

I nadále probíhala spolupráce s metodikem prevence. 

Vypracovala: Mgr. R. Musilová, výchovná poradkyně 

 

7.2.  Evaluace   minimálního   preventivního   programu  

Specifická prevence: 

V tomto školním roce jsme i nadále spolupracovali s organizací Společně k bezpečí. Jednalo 

se převážně o cílenou práci s kolektivem 6. ročníku. 

 

Uskutečnilo se rovněž několik přednášek (např. s tématem vězeňství), ovšem největší úspěch 

sklidil projekt POKOS, který koncem dubna do naší školy zavítal. Seznámil žáky s prací AČR, 

jejím vybavením a prací v misích. Vojáci s žáky zopakovali základy první pomoci. 
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Nespecifická prevence: 

Ve škole je stabilně nabízena možnost návštěvy kroužků. Ve druhém pololetí nebylo možné 

využívat tělocvičnu, což tuto nabídku omezilo. Žáci se mohou zapojit do práce ve školním 

parlamentu, navštěvovat školní družinu a využívat aktivit v Klubu kamarád. 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

8.1. Přehled účasti a úspěchů v soutěžích 

 

Úspěchy žáků přírodovědných soutěžích 

⮚ Matematická soutěž “Padák” - okresní kolo 

Ondřej Makovička   5.r.  4. místo 

Pavel Koželský, Václav Král  5.r.  7. místo 

⮚ Matematická soutěž “Klokan” - okresní kolo 

Václav Král    5.r.  4. místo 

Úspěchy žáků v humanitních soutěžích 

⮚ Olympiáda v anglickém jazyku – okresní kolo 

T. Hradilová  8.r.  kategorie IIA  účast v okresním kole 

Úspěchy žáků ve výtvarných soutěžích  

Žáci naší školy se s chutí zapojili do mnoha výtvarných projektů a soutěží. Účastnili jsme se 

následujících soutěží ve výtvarné oblasti: 

⮚ Výtvarná soutěž „Ptáci v zahradě“ – DDM Nymburk 

Viktorie Šebová   5.r.  zvláštní cena poroty 

⮚ Výtvarná soutěž “Malovat a přežít” - památník Terezín 

Anděla Ilková   7.r.  účast soutěži 

⮚ Výtvarná soutěž “Bezpečný cyklista” – celostátní soutěž Policie ČR 

Michaela Balcová  5.r.  1. místo v krajském kole pro danou kat. 

Anděla Ilková   7.r.  1. místo v krajském kole pro danou kat. 

Tereza Tanglová  6.r.  3. místo v krajském kole pro danou kat.  
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⮚ Výtvarná soutěž “Operace 

ANTHROPOID” - kreativní soutěž POKOS 

žáci 6.-9.r. 

Zadání bylo vyrobit parašutistu nebo jakýkoliv jiný 3D 

model na téma operace Anthropoid.A tento krásný pán 

nám zdobí školu z výšky. 

 

Úspěchy žáků ve sportovních soutěžích  

⮚ Okresní kolo ve florbale 

T. Kukal, M. Vorlíček, M. Černý, J. Klepal, T. Neagu, M. Vacek, L. Stránský, M. Zinek, A. 

Radoušek, K. Gruberová, D. Filipová 

    4. - 5.r.  2. místo 

⮚ Okresní kolo v přehazované 

T. Kukal, M. Vorlíček, T. Neagu, L. Stránský, M. Zinek, R. van Driel, K. Gruberová, D. 

Filipová, V. Šebová, M. Šilarová 

    4. - 5.r.  3. místo 

⮚ Okresní kolo - Štafetový pohár 

M. Zinek, T. Kukal, R. van Driel, L. Stránský, M. Šnajdr, K. Uhrová, R. Jeníková, M. 

Šilarová, K. Gruberová, V. Kubešová, M. Vorlíček, A. Stránský, M. Kočí, F. Koželský, E. 

Zinková, T. Koželská, E. Neagová, A. Zajíčková, N. Toušová 

1.- 5.r.  3. místo 

⮚ Oblastní kolo - McDonald´s Cup 

J. Klepal, Š. Janáček, J. Mikeš, A. Špidlen, O. Posekaný, J. Malý, J. Malý, M. Vorlíček, A. 

Stránský, J. Opletal, K. Šeba, D. Hanzl 

    1.- 3.r.  1. místo 

⮚ Oblastní kolo - McDonald´s Cup 

T. Kukal, M. Vorlíček, T. Neagu, L. Stránský, M. Zinek, R. van Driel, M. Vacek, V. Král, M. 

Černý, J. Klepal, A. Radoušek, M. Tykva 

    4. - 5.r.  1. místo 

⮚ Okresní kolo ve vybíjené 

T. Kukal, M. Vorlíček, T. Neagu, L. Stránský, M. Zinek, M. Černý, O. Makovička, H. 

Váchová, V. Šebová, K. Gruberová, A. Radoušek 

    4. - 5.r.  2. místo 
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⮚ Sportovní liga ZŠ - minifotbal 

V. Tykva, M. Tůma, Š. Zinek, J. Neagu, N. Hrázská, M. Touš, M. Pospíšil, O. Jeník, D. Píta, 

A. Štěpán 

    6. - 7.r.  9.-10. místo 

J. Jeník, D. Jindra, L. Pakandl, J. Vácha, A. Vaněk, V. Zvěřina, D. Herajn, T. Muller, M. 

Bureš, O. Rýpar 

   8. - 9.r.   9. místo 

⮚ Okresní kolo - McDonald´s Cup 

J. Klepal, Š. Janáček, J. Mikeš, A. Špidlen, O. Posekaný, J. Malý, J. Malý, M. Vorlíček, A. 

Stránský, J. Opletal, K. Šeba, D. Hanzl 

    1.- 3.r.  4. místo 

⮚ Okresní kolo - McDonald´s Cup 

T. Kukal, M. Vorlíček, T. Neagu, L. Stránský, M. Zinek, R. van Driel, M. Vacek, V. Král, M. 

Černý, J. Klepal, A. Radoušek, M. Tykva 

    4. - 5.r.  1. místo 

⮚ Krajské kolo - McDonald´s Cup 

T. Kukal, M. Vorlíček, T. Neagu, L. Stránský, M. Zinek, R. van Driel, M. Vacek, V. Král, M. 

Černý, J. Klepal, A. Radoušek, M. Tykva 

    4. - 5.r.  4. místo 

⮚ Velká cena Lysé nad Labem - atletická soutěž družstev 

M. Vorlíček, N. Janstová, E. Zinková, D. Ilko, A. Špidlen, M. Šnajdr, R. Jeníková, K. 

Uhrová, T. Kukal, J. Tománek, E. Slípková, K. Břeňová, N. Hanusková, M. Touš, M. Tůma, 

J. Jandl, Z. Podroužková, A. Ilková, L. van Driel, N. Lukáčová 

    2. - 7.r.  2. místo 

⮚ Atletický trojboj družstev - Milovice 

M. Zinek, T. Kukal, H. Váchová, D. Filipová 

    5.r.  1. místo 

L. Stránský, M. Vorlíček, K. Gruberová, M. Šilarová 

    5.r.  11. místo 

⮚ Krajské kolo - McDonald´s Cup 
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8.2. Akce pro rodiče a veřejnost 

Celoročně 

o Sběr papíru, plastových víček, drobných elektrospotřebičů a baterií 

o Možnost objednání knih z Klubu mladého čtenáře 

 

Září 

⮚ 6.9. 2021  Slavnostní zahájení školního roku 

⮚ 9.9.2021 Třídní schůzky zákonných zástupců 

⮚ 20.9.2021 Putovní výstava k výročí narození M. Horákové 

Prosinec 

⮚ 2.12.2021  Kyberšikana - přednáška pro rodiče 

⮚ 14.12.2021 Adventní koncert pro veřejnost - Kostel sv. Bartoloměje  
 

Březen 

⮚ 18.3.2022 První setkání Školské rady 

⮚ 22.3.2022 Den otevřených dveří v ZŠ 

⮚ 26.3.2022 Ukliďme Česko - KOSTOPŘÍKOPY 

Duben 

⮚ 5.4.2022 Zápis do 1. ročníku 

⮚ 11.4.2022 Velikonoční jarmark 

Květen 

⮚ 10.5.2022 Program „Školáček“ pro žáky budoucího 1.r. 

⮚ 19.5.2022 Program „Školáček“ pro žáky budoucího 1.r. 

⮚ 26.5.2022 Program „Školáček“ pro žáky budoucího 1.r. 

Červen 

⮚ 23.6.2022 Slavnostní rozloučení s 9. třídou 
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9. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Odborové organizace 

Na škole odborová organizace není. 

Obecní úřad Kostomlaty nad Labem 

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

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

na úpravu vnitřních prostor objektu školy. 

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

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

ročníku. 

● Exkurze žáků v rámci výuky. 

 

Mateřská škola v Kostomlatech nad Labem a v okolních obcích 

● Návštěvy dětí z MŠ v 1. ročníku ve vyučování. 

● Spolupráce při zápisu do 1. ročníku. 

 

 

Obecní knihovna Kostomlaty nad Labem 

● Stále četnější návštěvy jednotlivých tříd v prostorách knihovny. 

● Pasování prvňáčků na čtenáře. 

 

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka 

● Úzká spolupráce při poskytování služeb ZUŠ v prostorách školy. 

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

školou. 

● Koncertní a divadelní představení pro žáky naší školy a veřejnost. 

 

Dům dětí a mládeže Nymburk a Poděbrady 

● Zajišťování volnočasových aktivit žáků školy. 

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

 

MUDr. A. Zikmunda 

● Smlouva o zajišťování pracovně lékařských služeb. 

Místní akční plán pro vzdělávání II na Nymbursku 

● Nabídka akcí pro žáky, pedagogy i širší veřejnost. 

● Účast E. Drobné v jazykové sekci. 
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Informační a poradenská služba (IPS) Nymburk 

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

Speciálně pedagogické centrum NAUTIS 

● Pronájem odloučeného pracoviště SPC v prostorách školy. 

● Velmi častá osobní i telefonická spolupráce s PaedDr. Věrou Čadilovou a Mgr. J. 

Bittmannem při řešení problémových situací. 

● Pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů. 

● Supervize žáků školy a klientů společnosti NAUTIS. 

 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje pracoviště Nymburk, Kolín 

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

speciálními pedagogy z poraden. 

● Pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů. 

 

Policie ČR, Hasičská záchranná služba 

● Zajišťování besed – nerealizováno z důvodu uzavření škol. 

● Dodávání preventivních materiálů pro žáky. 

 

Klub Kamarád 

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

● Zajištění volného času žáků v odpoledních hodinách 
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10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

10.1. Projekt Šablony OP VVV  

 

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

● Realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 

● Celková částka: Kč 1.014.262 
 
Tento projekt byl ukončen k 31.8.2021. Bohužel z důvodu uzavření škol se nepovedlo splnit 

všechny aktivity, takže část poskytnutých finančních prostředků byla vrácena poskytovateli po 

ukončení realizace projektu.  

● Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019981 

● Realizace: 1.9.2021 - 28.2.2023 

● Název projektu: Učíme se spolu II 

● Celková částka: Kč 502.457 

 

Jedná se o poslední projekt z výzvy OP VVV (Operační program “Věda, výzkum, 

vzdělávání). Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených 

projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci 

projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů. 

 

Z této výzvy škola realizovala následující aktivity: 

1. Školní asistent - jedná se o nepedagogického pracovníka školy, který poskytuje 

podporu žákům a učitelům 

2. Školní kariérový poradce - cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu 

žákům základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace. 

Probíhaly individuální konzultace se žáky, případně s rodiči ohledně budoucího výběru 

škol či pomoc při podávání přihlášek, informací atd. V době mimořádných opatření a 

uzavření škol probíhala podpora distanční formou. 

3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. 

Do konce monitorovacího období tohoto projektu zbývá využít ještě projektové dny, které 

proběhnou v říjnu a září 2022 a budou zaměřeny na historii obce Kostomlaty nad Labem. 
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10.2. Účast v projektu „Ovoce a zelenina do škol” a „Mléko do škol“ 

• Realizátor: Státní zemědělský intervenční fond 

Produkty dodává firma Bovys, 

s.r.o., Dědová 40, 539 01 

Hlinsko, žadatel o dotaci – státní 

zemědělský intervenční fond 

(SZIF)  

Firma zaváží pro 1. a 2. stupeň 

1x týdně ovoce a zeleninu + 

mléčné výrobky a 2x ročně 

ochutnávku exotického ovoce. 

 

Sortiment ovoce a zelenina: pomeranč, nektarinka, mandarinka, bluma, hruška, jablko,  

meruňka, khaki, paprika, mrkev, pitíčko ovocné.  

Mléčné výrobky: mléko, bio jogurt, čerstvý sýr, žervé, eidam. 

 

10.3. Účast v projektu „Obědy do škol“ 

● Realizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 
Projekt je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). 

V roce 2021/22 se škola zapojila do projektu Obědy do škol, který zaštiťuje Evropská unie 

společně se Středočeským krajem. U tohoto projektu bohužel nevybírá děti přímo škola a její 

učitelé, kteří nakonec vědí o sociální situaci rodiny nejvíce, ale Úřad práce. Ten potom nahlásí 

jména dětí, jejichž rodiče souhlasili se zapojením do projektu.  

Cílem projektu je financovat obědy pro děti z rodin, které jsou sociálně znevýhodněné nebo ve 

finanční nouzi. 
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11.  Kontrolní činnost ve školním roce 2021/2022 

Česká školní inspekce 

Inspekční činnost ČŠI na naší škole proběhla v termínu 1.3. - 3.3. a 7.3.2022. Předmětem 

inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků základního a 

zájmového vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů (dále ŠVP), jejich 

naplňování a souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 

odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

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

Dle kontrolních zjištění nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy byly následující: 

- Zefektivnit kontrolní a evaluační systém školy. 

- Zabezpečit poskytování účinné didakticko-metodické podpory pedagogickým 

pracovníkům školy. 

- Zajistit a podporovat ve výuce diferenciaci a individualizaci obsahu a množství úloh 

zadávaných žákům vzhledem k jejich předpokladům ke vzdělávání, a to zejména v 

případě nadaných žáků. 

- Zintenzivnit míru vyhodnocování účinnosti podpory poskytované žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

- Zjistit aktuální zájem účastníků o činnost školního klubu a v případě nadále trvajícího 

nezájmu iniciovat u orgánu vedoucího rejstřík škol a školských zařízení jeho výmaz. 

- Podpořit praktický dopad poznatků učitelů získaných v rámci dalšího vzdělávání do 

jejich výuky. 

Na základě těchto doporučení vedení školy přijalo opatření a pracuje na zlepšení činnosti školy 

v každé z oblastí. 

BOZ a hygienické kontroly  

Ve školním roce 2021/22 neproběhly žádné kontroly z oblasti BOZ ani hygieny. 

Proběhla běžná vnitřní roční prověrka BOZP vedená firmou Redfire, drobné závady byly v 

termínech odstraněny. 

Veřejnosprávní kontroly 

- 23.11.2021 – veřejnosprávní kontrola na místě s předmětem Finanční hospodaření za 

rok 2021. Nebyly shledány nedostatky. 

- 4.3.2022 – veřejnosprávní kontrola na místě s předmětem Inventarizace 2021. Nebyly 

shledány nedostatky. 
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12. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021  

 

Výroční zpráva o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím v platném znění za období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 

 

 

 

1)  Celkový počet písemných žádostí o informace     0 

 

2)  Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace  0 

 

3)  Počet soudních rozsudků, kterými došlo k přezkoumání rozhodnutí 

 o neposkytnutí informace        0 

 

4) Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona     0 

 

Veškeré písemné dotazy a kopie vyřízení eviduje ředitelka školy. 

 

 

 

V Kostomlatech nad Labem dne 15. ledna 2022 

 

 

 

        

 …………………………… 

               Mgr. Erika Drobná 

                  ředitelka školy 
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13. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2021 

 

OBDOBÍ 1.9.2021 – 31.8.2022    

 

 údaje v tis. Kč 

NÁKLADY PROVOZNÍ hlavní činnost doplňková činnost celkem za účetní jednotku 

materiál 1399 129 1528 

energie 1203 40 1243 

údržba 195 0 195 

cestovné 22 0 22 

služby 854 7 861 

mzdové náklady 70 140 210 

pojistné komerční 50 0 50 

odpisy 95 0 95 

drobný majetek 484 0 484 

NÁKLADY CELKEM 4372 316 4688 

 

 údaje v tis. Kč 

VÝNOSY PROVOZNÍ hlavní činnost doplňková činnost celkem za účetní jednotku 

prodej služeb 1391 406 1797 

jiné výnosy z činnosti 0 0 0 

čerpání fondů 38 0 38 

ostatní výnosy 88 0 88 

dotace provoz 3097 0 3097 

VÝNOSY CELKEM 4614 406 5020 

    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 242 90 332 

jedná se o průběžný výsledek za školní rok : období 1.9.2021 – 31.8.2022 

 

Náklady a výnosy doplňkové činnosti se vztahují k následujícím činnostem : stravování pro cizí strávníky, 

pronájmy a zájmové kroužky. 

 

STAVY FONDŮ k datu 31.8.2022 

    

FOND ODMĚN 12 862 Kč   

FKSP 288 554 Kč   

REZERVNÍ FOND 500 495 Kč   

REZERVNÍ FOND-DARY 5 400 Kč   

FRIM 234 126 Kč   

 

POŘÍZENÍ DROBNÉHO MAJETKU 

- Z OBECNÍHO ROZPOČTU 483 764,00 Kč 
zejména výpočetní technika 

zejména výpočetní technika - ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 66 470,00 Kč 

 

POŘÍZENÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU 

KOTEL NA VAŘENÍ MARENO 164 300,00 Kč   
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Výroční zpráva ředitelky školy byla zpracována na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., 

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

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

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

Pedagogové byli seznámeni s výroční zprávou dne 14. 10. 2022.  

 

 

_______________________  

Mgr. Radmila Musilová  

zástupkyně ředitelky školy  

 

 

Školská rada ji schválila dne 5.10.2022.  

 

_______________________  

zástupce školské rady  

 

 

Zřizovateli byla předána dne 14.10.2022.  

 

 

_______________________  
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14. Přílohy 

14.1. Přehledy prospěchu 

Příloha č. 1 
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14.2. Výsledky projektu Mapa školy 

Příloha č. 2 

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

pololetí školního roku 2021/22. Jednalo se o anonymní dotazníkové šetření spokojenosti s 

dílčími oblastmi školy a účastnilo se ho 190 žáků, 111 rodičů, 21 učitelů a 8 provozních 

zaměstnanců. 

Dovolte mi představit hlavní zjištění vyplývající z dotazníkového šetření. 
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14.3. Napsali o nás 

 

 

 

 

 

 



 
56 
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14.4. Fotodokumentace 

Příloha č. 3 
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Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 - září 2021 

 

Olympijský běh - září 2021 
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Výhra v soutěží PEXO - školní družina - říjen 2021 

 

Celostátní akce VZP - Bezpečnost a prevence úrazů - říjen 2021 
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Putovní výstava k výročí M. Horákové - říjen 2021 
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Putovní výstava k výročí M. Horákové - říjen 2021 

 

Školní soutěž “O nejkrásnější jablíčko” - říjen 2021 
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Mikuláš a čerti ve školní jídelně - listopad 2021 

 

Školní soutěž o nejkrásnější dýni - listopad 2021 
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Vyhlášení výsledků soutěže Policie ČR - blahopřejeme Andělce I. za krásné první místo - listopad 

2021 

 

Mikuláš a čerti ve škole - listopad 2021 
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Vánoční koncert pro žáky a veřejnost – prosinec 2021 
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Vánoční vystoupení 4. třídy pro spolužáky – prosinec 2021 

 

Akce školního parlamentu – Bláznivý den – duben 2022 
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Zápis do 1. třídy – duben 2022 
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Den s Armádou ČR – duben 2022 

 

Dětský den – červen 2022 
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T-mobile běh – červen 2022 

 

Rozloučení s 9. třídou – červen 2022 

 


