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Základní údaje 
 k 30.6.2014 k 30.6.2015 k 30. 6. 2016 k 30. 6. 2017 

Počet žáků 661 728 746 769 
Počet tříd 27 29 31 31 
Vzdělávací programy ŠVP pro ZV 

č.j. 
1343/2013 

„Naše škola“ 

ŠVP pro ZV 
č.j. 

1343/2013 
„Naše škola“ 

ŠVP pro ZV 
č.j. 

1343/2013 
„Naše škola“ 

ŠVP pro ZV 
č.j. 

1343/2013 
„Naše škola“ 

Oddělení ŠD 7 9 10 10 
Průměr žáků na třídu 24,5 25,1 24,1 24,8 
Průměr žáků na odd.ŠD 28,7 29 29 28,6 
Počet pracovníků celk. 70 74 82 82 
Počet pedag.pracovníků  421) 421) 451) 451) 
Počet žáků na 
pedagogického pracovníka 

15,7 17,8 16,6 17,1 

 
1) pedagogičtí pracovníci s přímou vyučovací povinností 
 
Počet žáků v jednotlivých ročnících    
     
Ročník/školní rok 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
1. 100 110 88 104 
2. 89 102 107 86 
3. 77 90 103 105 
4. 71 81 92 101 
5. 73 71 81 90 
6. 68 72 66 77 
7. 73 66 73 71 
8. 62 74 67 70 
9. 48 61 69 65 
Celkem 661 728 746 769 
 
 
 
Prospěch žáků     
     
  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

I.+II.stupeň I.+II.stupeň I.+II.stupeň I.+II.stupeň Prospělo 
s vyznamenáním 417 452 473 502 
Prospělo 240 272 266 265 
Neprospělo 2 4 6 2 
2. stupeň z chování 5 2 5 1 
3. stupeň z chování 1 1 2 3 
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Školní jídelna     
     
  k 30.6.2014 k 30.6.2015 k 30.6.2016  k 30.6.2017 
Celková kapacita 650 750 750 1000 
Počet strávníků 655 634 660 700 
 Počet pracovníků 7 8 9 10 

 

Charakteristika školy 
Základní škola Kostelec nad Černými lesy sídlí na náměstí Smiřických v čísle 33. 
Od 1.1.1996 je škola příspěvkovou organizací. Zřizovatelem ZŠ Kostelec 
nad Černými lesy je Město Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53. Součástí 
školy je školní družina a školní jídelna. 
 
Základní škola i její součásti byly zařazeny do sítě škol 27.3.1996. 
 
Škola poskytuje základní vzdělání v jazyce českém a vyučuje podle vlastního 
školního vzdělávacího plánu "Naše škola", na jehož podobě neustále pracujeme. Je 
školou úplnou, kapacita školy je 800 žáků, má 31 tříd, v každém ročníku má 3 až 4 
kmenové třídy. Školní družina pracuje v deseti odděleních, kapacita školní družiny je 
300 žáků. Ve školní jídelně se stravuje 750 strávníků.  
 
Škola v Kostelci nad Černými lesy je školou spádovou. Dohodou sepsanou dne 
12.6.2001 mezi starostou Kostelce nad Černými lesy a starosty přilehlých obcí byla 
vytvořena spádová oblast Základní školy Kostelec nad Černými lesy pro oba stupně  
školy z obcí Kozojedy, Vyžlovka, Štíhlice, Jevany, Černé Voděrady, Konojedy, 
Nučice, Výžerky, Krupá, Oplany, Oleška a Prusice.  
 
Školní rok 2016/2017 jsme zahajovali 1. 9. 2016 s počtem 787 žáků ve třicetijedna 
třídách. Na počtu žáků se projevily narůstající počty žáků prvních tříd. 
 

 k 30.6.2014 k 30.6.2015 k 30. 6. 2016 k 30. 6. 2017 
Počet žáků v 1. ročníku 100 110 88 104 
 
Škola je velmi rozlehlá, složená z několika staveb. Základní budova byla postavena 
v roce 1901 spolu se školní tělocvičnou. V roce 1938 byla přistavěna další budova se 
šesti třídami a školní jídelnou. Z kapacitních důvodů byla v roce 1973 dokončena 
stavba nové školní jídelny v opačné části školní zahrady.  V osmdesátých letech se 
přikročilo ke stavbě odborných pracoven a stavba byla dokončena v roce 1993. 
Přístavba umožňovala nadstandardní výuku v odborných pracovnách: přírodopisu, 
pěstitelství, školní dílny, počítačové pracovny, fyziky s laboratoří, jazykových 
pracoven, pracovny výtvarné výchovy spolu s modelovnou, pracovny hudební 
výchovy a pracovny chemie s laboratoří. Přístavba z roku 1993 nabídla vyučujícím 
pracovní zázemí v sedmi kabinetech. V červnu roku 2006 byla dokončena 
rekonstrukce školních šaten, které jsou vybaveny šatními skříňkami pro každého 
žáka a zároveň bylo přistavěno jedno patro se třemi učebnami. V roce 2009 byla 
dokončena stavba nového přednáškového sálu plně vybaveného ICT technikou se 
dvěmi interaktivními tabulemi a dvou venkovních učeben.   
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V minulých letech jsme v Základní škole Kostelec nad Černými lesy zažívali 
částečnou rekonstrukci školy. Součástí této rekonstrukce byla i přeměna bývalého 
bytu školníka na knihovnu města. Po kolaudaci se škola stala díky osobnímu výtahu 
školou s bezbariérovým přístupem. Podařilo se nám získat finanční prostředky 
z nadačního programu Oranžové schody a Konta Bariéry a vybudovali jsme tři 
schodišťové plošiny. Pořízením těchto schodišťových plošin se škola stala zcela 
bezbariérovou. Zároveň jsme se stali mediálním partnerem Nadace ČEZ.  
 
V hlavní budově je otevřená knihovna pro obyvatele města Kostelce 
nad Černými lesy, pod školní střechou umožňuje výuku literatury přímo mezi knižními 
svazky.  
 
Tělocvična, která byla zrekonstruována, je neustále plně obsazena žáky prvního 
stupně pro dvouhodinovou výuku tělesné výchovy, v odpoledních hodinách je plně 
využívána jednotlivými odděleními školní družiny a pro tělovýchovné zájmové 
aktivity. Tělocvična však neodpočívá ani ve večerních hodinách, kdy je pronajímána 
vedením školy po dohodě s MÚ aktivitám dospělých. Dobře nám však nově 
rekonstruovaná tělocvična slouží pouze pro 1. až 3. ročníky prvního stupně. Žáci 4. 
ročníku a druhého stupně na výuku tělesné výchovy v dvouhodinové dotaci týdně 
docházejí se svými vyučujícími do haly Tělovýchovné jednoty Sokol Kostelec 
nad Černými lesy. Proto pro tělesnou výchovu v době pěkného počasí plně 
využíváme zázemí školního dvora a školní zahrady. Z tohoto důvodu je v budoucích 
letech nutné vybudovat v těchto prostorech kvalitní hřiště a sportoviště. 
 
Školní dvůr i zahrada slouží i při výuce pracovní činnosti, kterou máme obsazenou 
na druhém stupni v jednohodinové dotaci pro jednotlivé ročníky. Velmi často využívá 
v dobrém počasí dvůr i školní zahradu pro své zájmové aktivity školní družina.  
 
Podařilo vyměnit dlouhodobě nevyhovující okna na budově přístavby ZŠ a zároveň 
jsme celou budovu zateplili. Stejná výměna proběhla i na budově ŠJ. Konečně se 
podařilo i dokončit oplocení areálu školy. 
 
Postupně proběhly další úpravy školní zahrady, která se stala velmi příjemným 
místem pro pobyt našich dětí. Díky problémům s nedostatečnou kapacitou školy 
zřizovatel přistoupil k vybudování "kontejnerové školy" přímo v areálu školy, což se 
samozřejmě projevilo na upravenosti areálu. Dětské hřiště, které bylo umístěno 
v prostoru za budovou přístavby ZŠ, bylo přestěhováno na jinou lokalitu ve městě, 
trampolína, altán a doskočiště jsou z důvodu stavby dočasně mimo provoz.  
 
Už několik let je plně využívána místnost pro výchovné poradenství. Konzultace 
s rodiči k volbě povolání i řešení vzniklých problémů probíhá v klidném a důstojném 
prostředí. Místnost je využívána i pro objednaná vyšetření pedagogicko -
psychologické poradny, částečně se nám podařilo personálně zajistit logopedickou 
péči, kterou vyžaduje čím dál větší počet žáků mladšího školního věku, na částečný 
úvazek začala ve škole působit školní psycholožka, která pracuje nejen 
s jednotlivými třídami, ale řeší i aktuální problémy třídních kolektivů i jednotlivců. 
Škola byla zapojena do projektu "Sdílené radosti a strasti ZŠ v ORP Český Brod" 
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu na škole 
pracovala školní psycholožka, speciální pedagožka a školní logopedka. 
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Základní škola v Kostelci nad Černými lesy měla do nedávné doby velmi dobré 
podmínky i pro výuku odborných předmětů. V současné době ale již téměř všechny 
odborné pracovny jsou obsazené kmenovými třídami a pouze na hodiny pracovního 
vyučování a fyziky má škola zatím učebny určené jako odborné pracovny. V dalších 
letech ale budeme pravděpodobně díky velkému nárůstu žáků muset přistoupit i 
k jejich obsazení kmenovými třídami. Stejně problémy má škola i s volnými prostory 
pro výuku cizích jazyků. Pro výuku velmi žádané informatiky slouží žákům dvě 
počítačové pracovny. Učebny fyziky a chemie jsou doplněny laboratořemi, vedle 
učebny výtvarné výchovy je umístěna modelovna vybavená hrnčířským kruhem i 
keramickou pecí. 
 
Celým školním rokem, všemi vyučujícími předměty i volnočasovými aktivitami se jako 
nit táhne soustavná práce vyučujících s žáky v prevenci před návykovými látkami a 
rizikovými projevy chování a soustavná práce třídních učitelů i vyučujících v ochraně 
dětí před agresivitou i šikanou. 
Hodnocení žáků probírají metodické sdružení I. stupně i předmětové komise na II. 
stupni. Velká pozornost je v předmětových komisích věnována na počátku školního 
roku přechodu žáků z prvního na druhý stupeň. Na setkání bývalých i budoucích 
třídních učitelů v posledním srpnovém týdnu vyučující věnují pozornost každému 
žákovi z bývalých pátých tříd. Výsledky vzdělávací a výchovné práce jsou 
kontrolovány hospitační činností vedením školy i formou tzv. srovnávacích prověrek. 
 
Současná stavba "kontejnerové školy" po dokončení vyřeší sice nejaktuálnější 
nedostatek míst pro žáky naší spádové oblasti, pro bezproblémový chod školy 
považujeme za nutné bezodkladně řešit ve spolupráci se starosty spádových obcí 
možné navýšení kapacity a zajištění bezpečného a vyhovujícího provozu  ŠD, 
navýšení kapacity školních šaten a zajištění vhodných podmínek pro výuku Tv, které 
jsou ve škole zatím již mnoho let zcela nevyhovující.                                                                     
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Vzdělávací programy 

Ve školním roce 2016/2017 se výuka realizovala podle platného vzdělávacího 
programu ŠVP Naše škola. 

Od třetího ročníku se ve škole vyučuje anglický jazyk. 

Ve školním roce 2016/2017 škola nabízela tyto volitelné předměty a nepovinné 
předměty: 

Volitelné předměty 
Třída název předmětu   Vyučující 

6.A,B,C Pozorování přírody Mgr. Marcela Týlová  

 Čtenářská dílna Mgr. Andrea Hlaváčková 

 Technické práce  Mgr. Tomáš Tihelka 

 Výtvarné techniky Iva Sieglová 

 Sport v přírodě  Ing. Zuzana Halamková 

 Cvičení z matematiky Mgr. Helena Grůzová 

 Pěstitelství Iva Sieglová 

 Dopravní a zdravotní výchova Mgr. Ivana Maříková 

7.A,B,C Cizí jazyk – němčina Mgr. Vladimíra Hujová 
Mgr. Jaroslava Kotyšanová 

 Cizí jazyk – ruština Mgr. Libor Hrdý 

 Cizí jazyk – francouzština Mgr. Dana Volková 

8.A,B,C Cizí jazyk – němčina Mgr. Vladimíra Hujová 

 Cizí jazyk – ruština Mgr. Jaroslava Kotyšanová 
Mgr. Libor Hrdý 

 Cizí jazyk – francouzština Mgr. Dana Volková 

9.A,B,C Cizí jazyk – němčina Mgr. Vladimíra Hujová 

 Cizí jazyk – ruština Mgr. Jaroslava Kotyšanová 
Bc. Libor Hrdý 

 Cizí jazyk – francouzština Mgr. Dana Volková 

 Seminář a praktika z přírodovědných př. Mgr. Marcela Týlová 

Nepovinné předměty 
Třída, 
ročník 

Předmět hodin Vyučující 

6. - 9. 
Ročník 

KMD 1 Mgr. Helena Piknerová 

6. - 9. 
Ročník 

Tvorba školního 
časopisu 

1 Mgr. Vladimíra Hujová 
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   Kroužky 

Vzdělávací program doplňovalo 18 zájmových kroužků z nichž mnohé pracovaly 
ve více skupinách. Kroužky jsou zaměřeny především sportovně, esteticky a 
technicky.  

 
Kroužek Vedoucí 
Pohybové hry p. Havlíčková 
Aerobik p. Dobešová 
Mažoretky p. Palečková 
Výtvarné techniky p. Sieglová 
Keramika p. Šedinová 
Informatika p.Tihelka 
Taek-won-do p. Zámečník 
Mladí hasiči p. Žyla 
ZUŠ Uhlířské Janovice p. Fišer 
Angličtina p. Chvalinová 
Vědecké pokusy p.Hrnčiříková 
Hra na piano p.Zemanová 
Řečová výchova p. Vágnerová 
Tvořivé ruce p. Ťoupalová 
Taneční kroužek p.Ťoupalová 
IT kroužek p.Tihelka 
Fotbal p. Šimon 
Angličtina p. Poláková 
Angličtina p.Trojan Svobodová 
Dramatický kroužek p. Bardová 

Práce na ŠVP Naše škola  

Během celého školního roku revidovali učitelé školní vzdělávací program. 
Sestavili skupiny podle předmětů, zaměření nebo pracovali jednotlivě. Přepracovali 
předměty: cizí jazyk, další cizí jazyk a tělesnou výchovu. Vzdělávací program 
postupně převádíme do systému INSPIS. 

Školní program je otevřený dokument, umožňuje podle průběhu vzdělávání 
úpravy a doplňky. Změna v pojetí vyučování se odráží nejen v cílech a obsahu 
vzdělávání, ale i v přístupu k žákům, způsobu motivování a hodnocení, v atmosféře 
školy. Aplikovali jsme moderní vyučovací metody (skupinová práce, kooperativní 
výuka, čtení s porozuměním…). 

Na škole je ustanoven koordinátor ŠVP, koordinátor environmentální výchovy a 
ICT koordinátor.  

Testování žáků jako součást hodnocení 

Vedení školy využívá ke zjištění znalostí žáků i dlouhodobý projekt KALIBRO - 
vnější evaluace školy. KALIBRO je ucelený projekt ověřování výsledků vzdělávání. 
Naše základní škola se účastní tohoto projektu od školního roku 1995/96. 
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  Testují se 7. a 9. 
třídy                                          

Testují se 5. Třídy 

1995/96 Aj, Nj   
Český jazyk Čtení a práce s informacemi 
Matematika Širší základ vzdělání 

1996/97 

 Početní dovednosti 
Širší základ vzdělání 1998/99 
Matematika 

Čtení a práce s informacemi 

1999/00 Aj, Nj Čtení a práce s informacemi 
Širší základ vzdělání 
Přírodovědný základ 

2000/01 

Aj, Nj 

Čtení a práce s informacemi 

2001/02 Český jazyk  

Matematika Čtení a práce s informacemi 2002/03 
Český jazyk Početní dovednosti 
Matematika Čtení a práce s informacemi 2003/04 
Český jazyk Početní dovednosti 
Matematika Čtení a práce s informacemi 2004/05 
Matematika Čtení a práce s informacemi 

2006/07  Matematika, Český jazyk 

2007/08 
Čtenářská gramotnost v 6. ročníku 
Český a anglický jazyk, Český a německý jazyk 

2008/09 
Čtenářská gramotnost v 6. ročníku 
Český a anglický jazyk, Český a německý jazyk 

2009/10 Přírodovědný základ 

2010/11 Ekonomické dovednosti v 5. A 9. Ročníku 

2011/12 
Testování 5. a 9. tříd Matematika, Český jazyk, 
Anglický a Německý jazyk 

2012/13 
Testování 5. a 9. tříd Matematika, Český jazyk, 
Anglický a Německý jazyk 

2014/15 Testování 9. tříd - přírodovědné předměty 

2015/2016 Testování neprobíhalo. 

2016/2017 
Testování 5. ročníku v oblasti Matematiky, Českého 
jazyka a Světa práce 

Více o KALIBRU najdete na www.kalibro.cz. Výsledky patří školám. Údaje 
o úspěšnosti se zásadně nezveřejňují a neposkytují třetím osobám. 

Ve školním roce 2013/2014 a 2015/2016 jsme se nezúčastnili podle ŠVP 
žádného plošného testování. 

Ve školním roce 2014/2015 jsme byli vybráni do vzorku škol, které byly testovány 
elektronicky v oblasti přírodovědných předmětů v 9. ročníku. 

Ve školním roce 2016/2017 jsme byli vybráni do vzorku škol, které byly testovány 
elektronicky v oblasti Matematiky, Českého jazyka a Světa práce v 5. ročníku. 
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Personální zabezpečení činnosti školy 

V Základní škole Kostelec nad Černými lesy pracuje celkem 69 pedagogických 
pracovníků. Z toho 19 vyučujících I. stupně, z nichž 13 je pro I. stupeň plně 
aprobovaných. Na II. stupni, kde máme dvanáct tříd, pracuje 25 pedagogů. 
V současné době 6 kolegů studuje - studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a 
studium k prohlubování odborné kvalifikace. 

Výukou anglického jazyka od třetích tříd dochází k prolínání vyučujících druhého 
stupně na stupeň první. Naopak zase vyučující I. stupně vyučovali na stupni II. podle 
své aprobace. 

Ve vedení školy pracuje ředitelka školy a její dva zástupci s rozdělením 
pravomocí mezi I. a II. stupeň. 

Z 60 pedagogických pracovníků je deset mužů. Na mateřské dovolené jsou 2 
učitelky z druhého stupně a jedna učitelka z prvního stupně.  Škola využívá celkem 
jedenácti asistentů pedagoga pro žáka s podpůrnými opatřeními. 

V deseti odděleních školní družiny pracuje 10 vychovatelek, jedna z nich 
absolvuje studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.  

Na škole pracují dva výchovní poradci, metodička PP, pracovnice logopedické 
prevence, 2 školní psychologové, koordinátor enviromentálního vzdělávání a metodik 
ICT. 

Práce předmětových komisí a metodického sdružení stejně jako další vzdělávání 
pedagogických pracovníků jsou předpokladem k dosažení zkvalitnění výuky 
v neaprobovaných hodinách. 

O čistotu a chod školy se stará 7 uklizeček, školník, jeden údržbář a 1 
hospodářka školy. Pro ekonomickou práci škola smluvně zaměstnává 1 ekonoma. 

Ve školní jídelně je zaměstnáno celkem 10 pracovnic, z nich jedna je ve funkci 
vedoucí školní jídelny a další ve funkci hlavní kuchařky. Průměrný věk zaměstnankyň 
školní jídelny je 47 let.  

Pedagogičtí pracovníci školy 
  1.  Adamcová Zuzana, Mgr. 5.D 
  2.  Barda Michal, Mgr. školní psycholog 
  3.  Bártová Šárka asistentka pedagoga 
  4.  Bašusová Monika, Mgr. 6.B, metodik PPP 
  5.  Bornhorstová Martina ŠD, asistentka pedagoga 
  6.   Boštičková Bohuslava. ŠD 
  7.  Břečková Jana, Mgr. 3.D 
  8.  Čiháková Světlana 2.A 
  9.  Čvančara Pavel, Mgr. suplent 
  5.  Drozdková Zuzana, Mgr. 5.A 
  7.  Duzbabová Eva 1.A  
  8.  Fejtková Tereza asistent 
  9.  Fišer Milan, Mgr.  
10.  Forisková Dana 2.B 
11.  Fousková Jaroslava, Ing. ŠD 
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12.  Fuksová Milena, Mgr. 1.C  
13.  Gorolová Daniela asistentka pedagoga 
14.  Gorolová Lucie ŠD, asistentka pedagoga 
15.  Grůzová Helena, Mgr. 9.A 
16.  Halamková Irena ŠD, vedoucí vychovatelka 
17.  Halamková Zuzana, Ing 7.C, zdravotník 
18.  Havlíčková Jindřiška, Mgr. výchovná poradkyně, zdravotník 
19.  Hejtmánková Jana, Mgr. 6.B  
20.  Hlaváčková Andrea Mgr. 8.C 
21.  Hrdý Libor, Mgr. 5.C 
22.  Hrnčiříková Jitka, Mgr.  
23.  Hujo Jan, Mgr. suplent 
24.  Hujová Vladimíra, Mgr. 7.A 
25.  Chytka Karel, Mgr.  
26.  Jetenská Dana, Mgr. 4.B 
27.  Jíchová Jana, Mgr. 1.B 
28.  Kadlečková Dana ŠD, asistentka pedagoga 
29.  Kotková Irena, Ing.  3.D 
30.  Kotyšanová Jaroslava, Mgr. výchovná poradkyně 
31.  Králová Miroslava ŠD, asistentka pedagoga 
32.  Krčmářová Libuše, Ing. 9.B 
33.  Kubová Irena, Mgr. 5.B 
34.  Kunteová Jitka, Mgr. zástupce ředitele školy, koordinátor ŠVP 
35.  Kurucová Monika asistentka pedagoga 
36.  Máčiková Ivana, Mgr. 2.D 
37.  Malkovská Romana, PaeDr. 3.A, koordinátor EVVO 
38.  Maříková Ivana, Mgr. 9.C, zdravotník 
39.  Moosová Irena učitelka, ŠD 
40.  Mukařovský Petr, Mgr. 3.B 
41.   Nerudová Jana ŠD 
42.  Palečková Tereza 1.D 
43.  Pečenková Lucie ŠD 
44.  Piknerová Helena, Mgr. 6.A 
45.  Poláková Markéta 7.B 
46.  Rosensteinová Lenka, Mgr. ředitelka školy 
47.  Řepíková Martina  
48.  Sedlmajerová Kateřina 2.C 
49.  Sieglová Iva 3.C, zdravotník 
50.  Slabová Barbora, Mgr. 8.B 
51.  Slabová Hana ŠD, asistentka pedagoga 
52.  Šedinová Pavla  
53.  Škabroudová Iveta ŠD, asistentka  
54.  Štěpán Cyril  
55.  Tihelka Tomáš, Mgr. 8.A 
56.  Týlová Marcela, Mgr.  
57.  Vágnerová Iva, Mgr. 4.C, spec. pedagog - logopedická péče 
58.  Volková Dana, Mgr.  
59.  Záboj Stanislav, Mgr zástupce ředitele, koordinátor ICT, ŠVP 
60.  Zimová Marta asistentka pedagoga 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Konkrétní formy a druhy DVPP 

 
3.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 V317) 
 
V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné 
kvalifikace podle ZPP u tohoto pracovního zařazení: 
- učitel 
- asistent pedagoga 
- vychovatel ŠD 
 
V uvedených případech bude škola podporovat studium vedoucí k dosažení 
plné kvalifikace podle ZPP 
- v bakalářských a magisterských studijních programech, 
- vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a  
  zaměřeném na přípravu učitelů,  
- studium pedagogiky, 
 
Studium pedagogiky: 
V současné době je zapotřebí doplnit toto vzdělání u učitelů odborných předmětů. 
- matematiky, Aj, 1. st.,  
 
Studium pro asistenty pedagoga: 
Ve školním roce 2016/2017 škola měla 10 pracovníků na tomto pracovním zařazení, 
jeden absolvuje požadované studium pro doplnění kvalifikačních předpokladů. 
 
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 
- ředitelka školy dokončila studium FS II, oba zástupci dokončili studium FS I 
- ředitelka a zástupce školy dokončili kurz Ředitel koučem a pokračují v rozšiřujícím 
vzdělávání 
 
3.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§7-9 V317) 
 
Studium pro výchovné poradce 
- škola má 2 výchovného poradce, oba jsou plně kvalifikovaní 
- v roce 2015 - 2016 zahájila studium další pedagogická pracovnice  
 
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 
- škola zajistila studium zástupců ředitele školy podle § 7 V317, oba dokončili 
studium   
 
Studium k výkonu specializovaných činností 
Pracovníci pro výkon specializovaných činností, kteří absolvovali studium podle § 7 
V317: 
- specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy, 
- koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, 
- studium dokončil metodik MP (v současné době na MD) 
- studium zahájil nový metodik MP 
- koordinátor ŠVP - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a 
vzdělávacích programů vyšších odborných škol, 
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Prioritou školy je zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon 
specializovaných činností, kterými jsou: 
a) koordinátor ŠVP, 
b) prevence sociálně patologických jevů, 
V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných 
vzdělávacích programů vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí. 
 
3.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky 
související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou 
zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, 
teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich 
oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany 
zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP. 
 
Formy průběžného vzdělávání  

- škola bude preferovat systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako 
týmu přímo na pracovišti s docházkou lektorů na školu,  

- dále je možná individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Délka 
trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 
vyučovací hodiny. 

 
3.4. Dlouhodobý plán DVPP 

Škola se zaměřuje na vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy lektoři budou 
docházet přímo na školu a zpracují vzdělávací téma s ohledem na potřeby školy jako 
celku i s ohledem na odbornost jednotlivých vyučujících a potřeby jednotlivých 
vyučovacích předmětů.  

Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy v určitých oblastech, zkvalitnit 
nabídku školy směrem k rodičům a uchazečům o studium. 
 
Škola se bude snažit zajistit dlouhodobé, celoroční kurzy (cca 25 hodin) v oblastech 
 

- Základní pedagogické a psychologické dovednosti učitele. Řada pedagogů 
nepřichází po absolvování studia na VŠ do styku s pedagogickými a 
psychologickými poznatky, nemá přehled o současných trendech a 
možnostech. Studium by mělo prohloubit teoretické znalosti pedagogů i 
praktické dovednosti. 

- Sociálně patologické jevy. Neustále se rozšiřující oblast patologických jevů 
chování u mládeže vyžaduje, aby se pracovníci školy seznamovali průběžně 
s jejich druhy, projevy, jak proti nim účinně zasahovat a jaká jsou možná 
preventivní opatření. 

Témata se mohou prolínat, mohou být zařazována podle aktuálnosti. Dokončení 
kurzu v jedné oblasti neznamená ukončení vzdělávání v této oblasti, v dalších letech 
budou zařazovány opakovací a doplňovací lekce o aktuálním dění v této oblasti.  
Škola zajistí letory tak, aby celý kurz byl vždy akreditován MŠMT a účastníci získali 
osvědčení 1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 V317) 
. 
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Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků 

V lednu 2017 proběhl zápis do 1. ročníku. Na tuto milou návštěvu dětí a jejich 
rodičů se žáci 1. stupně připravovali výrobou drobných dárků pro budoucí prvňáčky. 
Zápisu se zúčastnilo 122 dětí. O odklad požádalo 26 rodičů. Ve školním roce 
2016/2017 nastoupilo 107 dětí, které byly rozděleny do čtyř prvních tříd. 

 

 

 

Kam odcházejí žáci školy z 9. ročníků 

Celkový počet žáků Gymnázia Maturitní obory Učební Obory 
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Na gymnázia odešlo 5 žáků z 5.ročníků. 
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Školní družina 
 
Činnost školní družiny ve školním roce 2016-2017 byla zahájena zápisem dne 1.9. 
2016. 
 
Přihlásilo se celkem 286 dětí do deseti oddělení pod vedením deseti vychovatelek. 
 
Práce dětí v průběhu celého týdne byla rozdělena do jednotlivých výchovných 
činností. 
 
Rozumová činnost – seznamování s přírodou (ekologie, fauna, flora), prohlubování 
znalostí a vztahu k lidovým zvyklostem a pranostikám. Mezilidské vztahy, základy 
hygienických návyků, péče o hračky, úklid tříd. 
 
Jazyková a literární činnost – rozvoj řeči, četba, poslech, dramatizace, návštěva 
muzeí a divadel. 
 
Hudební činnost – seznamování se základy hudebního stylu, práce s Orfovými 
nástroji, hudebně pohybové hry. 
 
Tělesná činnost – rozvoj tělesných aktivit, koordinace pohybu (míčové hry, cvičení 
s hudbou, cvičení s nářadím, zdravotní cvičení, trampolína). 
 
Výtvarná činnost – rozvoj dětské dovednosti spojené s fantazií, různé výtvarné 
techniky. 
 
Pracovní činnost – rozvoj jemné motoriky (práce s různými materiály). 
 
 
Tyto činnosti jsou realizovány ve skupinách nebo jako individuální spontánní činnosti, 
formou didaktických her, při vycházkách a exkurzích. Hry a spontánní činnosti mohou 
být rušnější, což nelze vždy považovat za nekázeň, ale možnou relaxaci 
po soustředění ve vyučování. Zájmové činnosti jsou důležitou součástí výchovy 
mimo vyučování, umožňují dětem nejen relaxaci a seberealizaci, ale i rozvoj poznání. 
Mohou být zařazeny jako součást činnosti oddělení školní družiny, jako kolektivní 
činnosti nebo jako individuální spontánní aktivita. 
 
 
Základní cíle ŠVP školní družiny 
 

- pozitivně podporovat všestranný rozvoj dítěte, podílet se na jeho zdravém, 
citovém, rozumovém a tělesném rozvoji 

- osvojení základních pravidel chování a životních hodnot, mezilidských vztahů 
- přispívat k vytvoření morálních vlastností, ke schopnosti projevovat se jako 

samostatná osobnost 
- chceme dětem ukázat, že ŠD není pokračováním školního vyučování, ale že 

práce spočívá i v zájmové činnosti, rekreaci a odpočinku 
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Jako každý rok v září přibylo do našich oddělení školní družiny velké množství 
prvňáčků, kterým jejich starší kamarádi pomáhali s orientací ve škole a se 
seznamováním ve školní družině. 

 
Děti využily krásného slunečného počasí a trávily co nejvíce času na školní zahradě. 
Zdokonalovaly zde svou fyzickou zdatnost a vytrvalost při plánované akci „Hurvínkův 
veselý triatlon“. 
V závěru měsíce jsme zavzpomínali na svátek svatého Václava. Povídali jsme si 
o jeho životě a vyslechli legendu o rytířích z Blaníku. Zručnost děti projevily 
při výrobě knížecí koruny a štítu. Hrály i divadelní scénku na rytířské téma. 
 
Měsíc říjen přinesl do školní družiny zábavné odpoledne s kytarou. Děti si rády 
zazpívaly a naučily se nové trempské písně. Poznaly i význam kamarádství a 
přátelství. 
„Hurvínkova přírodovědná vycházka lesem“ nás zavedla do lesoparku Sanatorka. 
Děti zde poznávaly stromy, rostliny a sbíraly přírodniny. Z nasbíraného materiálu 
ve škole vyráběly strašidýlka, zvířátka a podzimní skřítky. Výrobky se všem velmi 
povedly a zdobily prostory školy. 
 
Měsíc listopad byl velmi tvořivý. Děti dlabaly, vyřezávaly a zdobily dýně všech druhů 
a velikosti s velkou fantazií a těšily se na zábavné hallowenské odpoledne v družině. 
Naučily se nebát strašidel a jejich dýně zdobily vchod do školy po celý podzim. 
Listopad byl věnován zdravé výživě „Hurvínkova zdravá svačinka“. Hovořili jsme 
o vhodných potravinách, nápojích, vitamínech a ve skupinkách navrhovali zdravé 
svačinky do školy, ale i vymýšleli vhodné a vyvážené obědy do školní jídelny. 
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V prosinci děti v adventních dílničkách vyráběly přáníčka, adventní věnce, pekly a 
zdobily perníčky. Využily šikovné ruce pro pečení a své výrobky nabízely i v Den 
otevřených dveří ve škole. 
V podvečer Vánoc proběhl v kapli místního zámku koncert školní družiny. 
Pod vedením paní vychovatelky Moosové nacvičily děti krásné vánoční koledy 
pro své milé. Úspěch malých zpěváčků byl odměněn velkým potleskem diváků. 
 

          
 
V lednu probíhaly besedy o zdraví s dětským pediatrem „Hurvínkova první pomoc“.  
Díky dostatku sněhu jsme se mohli ve školní družině věnovat i zimním sportům a 
radovánkám na sněhu a soutěži o „NEJ“ sněhuláka. Ten pak zdobil naši zahradu. 
 
Únor nám přiblížil Mezinárodní den mateřského jazyka, děti se učily zajímavé 
jazykolamy. Trénovaly i svou fantazii a paměť. 
 
Jaro jsme uvítali pracovní činností, založením bylinkové zahrádky. Připomněli jsme si 
MDŽ a tvořili dárečky a přáníčka pro maminky, babičky a tety. 
Beseda na koberci „ Zásady hygieny a péče o tělo“ byla spojena s praktickou 
ukázkou jak si správně mýt ruce.  Ve skupinkách si žáci vše vyzkoušeli v praxi. 
 
Duben byl ve znamení Velikonoc. Zajíčci, slepičky, kohoutci a vajíčka. Jedni 
krásnější než druzí. Každé oddělení školní družiny pojalo zdobení kraslic po svém a 
děti ukázaly svoji zručnost a šikovné ruce. 
Duben je i měsícem bezpečnosti, a proto nás navštívil strážník městské policie a 
velmi poutavým způsobem poučil děti o bezpečnosti na silnici a při jízdě na kole.  
 
Závěr školního roku patřil sportu. Na hřištích se pořádaly turnaje v kopané a 
vybíjené. Starší žáci trénovali stolní tenis. Děti se vydaly také sportovat do Svatbína 
na nové multifunkční hřiště či do lesoparku Sanatorka. Svoji šikovnost a postřeh 
vyzkoušely při hraní kuželek v Sokolovně.  
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Budoucí prvňáčci 

Již tradičně před zápisem do prvních tříd naše výchovná poradkyně p. učitelka 
Havlíčková navštívila kosteleckou, jevanskou a vyžlovskou mateřskou školu, 
ze kterých k nám přecházejí děti. Paní učitelka Jíchová navštívila školku 
v Nučicích. Seznamily rodiče s průběhem a organizací zápisu, zodpovídají rodičům 
případné dotazy a radí, jak dítě na školní docházku co nejlépe připravit.  

Pravidelně si v měsíci červnu zveme rodiče našich budoucích prvňáčků. 
Na setkání se rodičům představují nejen třídní učitelé budoucích prvních tříd, ale 
rodiče zde získají i informace o důležitosti první třídy, seznámí se s chodem školní 
družiny, s pravidly a možnostmi stravování ve  školní jídelně. Dozvědí se o práci 
výchovného poradenství ve škole i o možnosti mimoškolních aktivit pro svoje dítě. 
Schůzky s rodiči budoucích žáků prvních tříd se také velmi osvědčují, ve škole mají 
už mnohaletou tradici. Už jedenáctým rokem si rodiče odnášejí informační knížku, 
která obsahuje všechny vyslechnuté informace i plány do budoucna. Tyto informace 
jsou vždy umístěny i na stránkách školy. 

Během května a června naše první třídy navštěvují kamarádi z MŠ v Kostelci 
nad Černými lesy, Nučic, Kozojed, Jevan, Olešky - budoucí prvňáci.  Přicházejí 
v doprovodu svých paní učitelek a brzy se v navštívených třídách rozkoukají.     
Současní prvňáci se pochlubí svým mladším kamarádům, co všechno se už 
ve škole naučili, mladší děti si zase vzpomenou na spoustu básniček, které se 
naučily ve školce. Společně si pak zazpívají a zahrají hry. Po návštěvě prvních tříd 
se vždy podívají i na pohádku, kterou zahrají starší děti pod vedením paní učitelky 
Malkovské. Tato spolupráce se školkami má velmi dobré výsledky, děti v září 
nepřicházejí do úplně neznámého prostředí a přechod do školních lavic zvládají 
podstatně lépe. 
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Výchovné poradenství – vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

Ve školním roce 2016-2017 navštěvovalo naši školu 66 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, z toho 1 žák s tělesným postižením a 2 žáci s autismem. 
Výuka žáků probíhala v běžných třídách a mimo výuku navštěvovali žáci jednou  
hodinu pedagogické intervence. 

Hodiny pedagogické intervence vedly vyškolené paní učitelky: Mgr. Jaroslava 
Kotyšanová, Mgr. Monika Bašusová, Mgr. Jana Jíchová ,  Kateřina Sedlmajerová, 
Mgr. Dana Jetenská , Mgr. Jindřiška Havlíčková, Mgr. Irena Kubová a 
Paeddr.. Romana Malkovská. 

V oblasti diagnostiky výukových problémů naše škola již několik let dobře 
spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kolíně. 

Rodiče měli možnost využívat konzultační hodiny v příjemném prostředí kabinetu 
výchovného poradenství u výchovných poradkyň Mgr. Jaroslavy Kotyšanové,  
Mgr. Jindřišky Havlíčkové, školní psycholožky Mgr. Lenky Kohoutkové a Mgr. etMA 
Michala Bardy V případě potřeby bylo možné domluvit konzultaci mimo stanovené 
hodiny. 

 

Výchova k volbě povolání  
       Správná volba střední školy je velmi důležitým předpokladem pro budoucí 
profesní uplatnění žáků. Proto jsou tématické okruhy související s profesní orientací 
součástí učebního plánu již od 7.ročníku. 
 
7. ročník 8. ročník 9. ročník 
Základy podnikání  Profesní orientace Svět práce 
ISA Svět práce, ISA ISA 
Databox: test volby 
povolání 

Databox: test volby 
povolání 

Burza škol 
Nábor SŠ 

  Beseda s absolventy 

Doplňující výukové prostředky – příručky pro volbu povolání a mnoho letáků, 
informačních a metodických materiálů, portál Info absolvent. 
 
Činnosti v rámci volby povolání 
 
Říjen – leden – výběr školy, kritéria správného výběru, přihlášky, dny otevřených 
dveří, burzy škol. 
 

Údaje o vzdělávání žáků k červnu 2017 

Ve školním roce 2016/2017 jsme zahajovali s počtem 787 žáků. Došlo 
k výraznému navýšení počtu žáků (rok 2012/2013 - 610 žáků). V dalších letech 
můžeme očekávat podle průzkumů další velmi výrazné navýšení. Celkový počet tříd 
je tedy třicet jedna s průměrným počtem žáků ve třídě 24,64 žáků. 
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V minulých letech jsme v Základní škole Kostelec nad Černými lesy zažívali 
rekonstrukci školy. Součástí této rekonstrukce byla i přeměna bývalého bytu školníka 
na knihovnu města. Po kolaudaci se škola stala díky osobnímu výtahu školou 
s bezbariérovým přístupem. Ve školním roce 2011/12 se nám podařilo získat finanční 
prostředky z nadačního programu Oranžové schody a vybudovali jsme dvě plošiny. 
Pořízením těchto dvou schodišťových plošin se škola stala zcela bezbariérovou. 
K  šatnám vybaveným šatními skříňkami pro každého žáka se vstupuje průjezdem. 

V hlavní budově je otevřená knihovna pro obyvatele města Kostelce 
nad Černými lesy. Pod školní střechou umožňuje výuku literatury přímo mezi 
knižními svazky. V roce 2009 byla dokončena přístavba přednáškového sálu, dvou 
venkovních učeben a rekonstrukce přístupové cesty do areálu školy spolu 
s parkovištěm pro zaměstnance a pro handicapované.  

Tělocvična, která byla před desíti lety zrekonstruována, je neustále plně 
obsazena žáky prvního stupně pro dvouhodinovou výuku tělesné výchovy, 
v odpoledních hodinách je plně využívána jednotlivými odděleními školní družiny a  
pro tělovýchovné zájmové aktivity našich dětí. Tělocvična však neodpočívá ani  
ve večerních hodinách, kdy je pronajímána vedením školy po dohodě s MÚ aktivitám 
dospělých.  

Dobře nám však nově rekonstruovaná tělocvična slouží pouze pro 1. až 3. 
ročníky prvního stupně. Žáci 4., 5. ročníku a druhého stupně na výuku tělesné 
výchovy v dvouhodinové dotaci týdně docházejí se svými vyučujícími do haly 
Tělovýchovné jednoty Sokol Kostelec nad Černými lesy. Proto pro tělesnou výchovu 
v době pěkného počasí plně využíváme zázemí školního dvora a školní zahrady. 
Z tohoto důvodu je v budoucích letech nutné vybudovat v těchto prostorech kvalitní 
hřiště a sportoviště. 

Školní dvůr i zahrada slouží i při výuce pracovní činnosti, kterou máme 
obsazenou na druhém stupni v jednohodinové dotaci pro jednotlivé ročníky. Velmi 
často využívá v dobrém počasí dvůr i školní zahradu pro své zájmové aktivity školní 
družina.  

V roce 2011/2012 se podařilo vyměnit dlouhodobě nevyhovující okna na budově 
přístavby ZŠ a zároveň jsme celou budovu zateplili. Stejná výměna proběhla i 
 na budově ŠJ. Konečně se podařilo i dokončit oplocení areálu školy. 
       Přes prázdniny 2009 i 2010 proběhly další úpravy školní zahrady, která se stala 
velmi příjemným místem pro pobyt našich dětí. Práce však neustaly ani během 
školního roku. Byla dokončena stavba dvou venkovních učeben a rekonstrukce 
přístupové cesty do areálu školy spolu s parkovištěm pro zaměstnance a 
pro handicapované. V areálu školy byla vybudována i venkovní trampolína. Postupně 
proběhly další úpravy školní zahrady, která se stala velmi příjemným místem 
pro pobyt našich dětí. Díky problémům s nedostatečnou kapacitou školy zřizovatel 
přistoupil k vybudování "kontejnerové školy" přímo v areálu školy, což se 
samozřejmě projevilo na upravenosti areálu. Dětské hřiště, které bylo umístěno 
v prostoru za budovou přístavby ZŠ, bylo přestěhováno na jinou lokalitu ve městě, 
trampolína, altán a doskočiště jsou z důvodu stavby dočasně mimo provoz.  

 
 



 - 24 - 24 

 

Už několik let je plně využívána místnost pro výchovné poradenství. Konzultace 
s rodiči k volbě povolání i řešení vzniklých problémů probíhá v klidném a důstojném 
prostředí. Místnost je využívána i pro objednaná vyšetření pedagogicko -
psychologické poradny. 

Již osmým rokem se nám podařilo personálně zajistit logopedickou péči, kterou 
vyžaduje čím dál větší počet žáků mladšího školního věku. 

Od roku 2009 ve škole začala na částečný úvazek pracovat školní psycholožka, 
která pracuje nejen s jednotlivými třídami, ale řeší i aktuální problémy třídních 
kolektivů i jednotlivců. ve školním roce 2014/15 byla škola zapojena do projektu 
"Sdílené radosti a strasti ZŠ v ORP Český Brod" v rámci OP Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu na škole pracovala školní 
psycholožka, speciální pedagožka a školní logopedka. Od letošního školního roku 
na škole pracuje na poloviční úvazek druhý školní psycholog. 

Základní škola v Kostelci nad Černými lesy měla do nedávné doby velmi dobré 
podmínky i pro výuku odborných předmětů. V současné době ale již téměř všechny 
odborné pracovny jsou obsazené kmenovými třídami a pouze na hodiny pracovního 
vyučování a fyziky má škola zatím učebny určené jako odborné pracovny. V dalších 
letech ale budeme muset díky velkému nárůstu žáků pravděpodobně přistoupit i 
k jejich obsazení kmenovými třídami. Stejně problémy má škola i s volnými prostory 
pro výuku cizích jazyků. Pro výuku velmi žádané informatiky slouží žákům dvě 
počítačové pracovny. Učebny fyziky a chemie jsou doplněny laboratořemi, vedle 
učebny výtvarné výchovy je umístěna modelovna vybavená hrnčířským kruhem i 
keramickou pecí. 

Ve školním roce 2016/17 jsme poprvé realizovali projekt "Absolvenstských 
žákovských prací", které jsou jednou z forem završení působení žáka v Základní 
škole Kostelec nad Černými lesy. Jejich prezentace a obhajoba by měly potvrdit 
nabyté vědomosti, dovednosti, názory, postoje či jiné schopnosti vycházejícího žáka. 

Prospěch i chování žáků je pravidelně projednáván na pedagogických radách. 

Celým školním rokem, všemi vyučujícími předměty i volnočasovými aktivitami se 
jako nit táhne soustavná práce vyučujících s žáky v prevenci před drogami, 
soustavná práce třídních učitelů i vyučujících v ochraně dětí před agresivitou 
i šikanou. 
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Hodnocení žáků probírají metodické sdružení I. stupně i předmětové komise  
na II. stupni. Velká pozornost je v předmětových komisích věnována na počátku 
školního roku přechodu žáků z prvního na druhý stupeň. Na setkání bývalých 
i budoucích třídních učitelů v posledním srpnovém týdnu vyučující věnují pozornost 
každému žákovi z bývalých pátých tříd. Výsledky vzdělávací a výchovné práce jsou 
kontrolovány hospitační činností vedením školy i formou tzv. srovnávacích prověrek, 
jejichž zadávání se řídí dlouhodobým plánem. 

Největším problémem školy se jeví nedostatečná kapacita školy pro potřebu 
spádového obvodu, do kterého spadá 13 obcí. 
 
       Současná stavba "kontejnerové školy" po dokončení vyřeší sice nejaktuálnější 
nedostatek míst pro žáky naší spádové oblasti, pro bezproblémový chod školy 
považujeme za nutné bezodkladně řešit ve spolupráci se starosty spádových obcí 
možné navýšení kapacity a zajištění bezpečného a vyhovujícího provozu  ŠD, 
navýšení kapacity školních šaten a zajištění vhodných podmínek pro výuku Tv, které 
jsou ve škole zatím již mnoho let zcela nevyhovující.                                                                     
 
 
 
Všeobecná primární prevence 
 

 Obsah Minimálního preventivního programu školy je zaměřen na osvojování 
základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, prevence a rozvoj 
vědomostí, které by měly cíleně vést žáky k odmítání všech druhů 
sebedestruktivního chování a jednání, projevům slovní i fyzické agresivity, 
netolerance, porušování pravidel vzájemného soužití a zákonných norem. Jeho 
úkolem je zajišťovat a realizovat průběžné dlouhodobé preventivní působení 
nespecifického charakteru. 

Aktivity ve školním roce 2016/2017 byly zaměřeny do oblastí prevence rizikového 
chování, podpory zdravého životního stylu, prevence záškoláctví, prevence v oblasti 
užívání legálních a nelegálních návykových látek, kyberšikany, patologického 
hráčství a netolismu, budování pozitivních vazeb mezi spolužáky. V souladu s tímto 
zaměřením proběhly v průběhu školního roku různorodé aktivity v jednotlivých 
třídách, ročnících i celoškolní akce.  

Pro 7.ročníky jsou pravidelně připravovány lyžařské kurzy, pro 8.ročníky 
cyklistický kurz, pro 9.ročníky vodácký kurz. V rámci dopravní výchovy navštěvují děti 
4. a 5.ročníků dopravní hřiště v Kolíně a následně absolvují proškolovací aktivity 
od pracovníků Policie ČR. V rámci zlepšování vztahů mezi žáky proběhly ve škole 
tyto akce: Hrajeme pohádku pro MŠ, Žáci žákům – vánoční besídky, Den učitelů, 
Den dětí, Mikuláš, odpoledne s rodiči – připravují starší ročníky pro mladší 
spolužáky. 

Škola pravidelně obměňuje nabídku volnočasových aktivit se zaměřením 
na pohybové, taneční, rukodělné (dřevíčková dílna) činnosti a podporuje dlouhodobě 
čtenářskou a matematickou gramotnost v klubech pro žáky. Ve spolupráci s policií 
ČR a městskou policií proběhly přednášky pro žáky 5. – 9. ročníků (Právní povědomí 
a odpovědnost, Prevence šikany a nezákonného chování, Kriminalita nezletilých a 
mladistvích, Pro záchranu života, Moderní je nekouřit, Bolest jménem šikana). Se 
zájmem sledovali žáci 7. – 9. ročníků přednášku zaměřenou na sexuální výchovu, 
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kterou vedl MuDr. Radim Uzel. Dotazníkového anonymního on-line šetření na téma 
Vnímání a prevence kyberšikany se zúčastnili žáci 8. – 9.ročníků. Výchova 
ke zdravému životnímu stylu byla podpořena interaktivní přednáškou pro 6. + 7. 
ročníky „Jezte chytře – nemoci z jídla“. Projektový den O zdravé svačině proběhl 
ve školním krámku,  

Ve spolupráci se školní psycholožkou třídní učitelé připravovali aktivizační 
tématické bloky preventivního působení, komunikačních dovedností, socializačních 
technik ke zlepšení klimatu třídy, prevence a zvládání agresivity, chování v krizových 
životních situacích, ochrana zdraví a prevence úrazů. Z programu Evropská 
prevence užívání návykových látek byly v některých třídách realizovány kapitoly 
z Unpluggedu (prevence kouření, pití alkoholu, formování postojů, prosociální 
chování, tolerance k odlišnostem).  

Konzultační činnost pro rodiče a kolegy zajišťují pracovníci výchovného 
poradenství ve spojení s poradenskými aktivitami specializovaného centra 
Magdalena o.p.s. Primární prevence je zakotvena v ŠVP. 
 

Metodické sdružení 

Na naší škole pracuje metodické sdružení, jehož členy jsou všichni vyučující 1. – 
5.tříd. Porady probíhají průběžně během celého školního roku. 

Učitelé se vyjadřují k výuce, prospěchu, chování. Věnují se dodržování 
bezpečnosti, úpravám školního vzdělávacího programu. Seznamují se s novými 
učebnicemi, pomůckami, publikacemi, metodami a postupy ve výuce. 

Společně konzultují přípravu školních, popř. ročníkových kulturních a sportovních 
akcí. Například v tomto školním roce připravovali již v listopadu prosincové vánoční 
trhy, Mikuláše, vánoční besídky. Ke Dni učitelů opět uspořádali vyučující 9.ročníku 
akci „deváťáci vyučují“, která je na obou stupních naší školy velmi oblíbená a stala se 
již tradicí. Stejně jako další ročník Zpívání pro Maxima, které proběhlo v místní 
sokolovně. 

Velkou výzvou byla organizace školní akademie. Většina učitelů prvního stupně 
se aktivně zapojila nejen do nácviku jednotlivých vystoupení, ale podílela se i 
na přípravě celé akce, která měla velký ohlas u všech rodičů. 

Členové MS plánují ekologické vycházky do okolí školy, řeší společné třídění 
odpadu dětmi, sběrové akce, například pro psí útulek v Maršovicích, bleskové sběry 
papíru, sběr PET víček atp.. Ve druhém pololetí pak řeší průběh plaveckého výcviku 
v Říčanech Na Fialce, který probíhá v rámci Tv a výchovy ke zdravému životnímu 
stylu. 

Učitelé koordinují výuku našich žáků na dopravním hřišti v Kolíně, návštěvy 
městské knihovny. Posun zápisu budoucích prvňáčků nebyl pro naše pedagogy 
žádný problém. 

Školní rok pak ukončujeme naplánováním školních výletů a plánem organizace 
následujícího školního roku, na kterém úzce spolupracujeme s vedením školy. 
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Předmětové komise 
Na II. stupni se scházejí předmětové komise: 

 Českého jazyka 
 Matematiky 
 Cizích jazyků 
 Společenských věd (dějepis, zeměpis, občanská výchova) 
 Přírodních věd (fyzika, přírodopis, chemie) 
 Výtvarné a hudební výchovy 
 Tělesné výchovy 
 Výchovného poradenství 

Předmětová komise českého jazyka  

Předseda komise: Helena Piknerová 

Členové: Jaroslava Kotyšanová, Vladimíra Hujová, Andrea Hlaváčková a Monika 
Bašusová 

Předmětová komise koordinuje výuku českého jazyka na škole. Vyučující 
konzultují výuku v jednotlivých ročnících. Důraz je kladen na čtenářskou gramotnost 
a komunikaci. Žáci se aktivně zapojovali do Olympiády z českého jazyka, Klubu 
mladého čtenáře, Klubu mladého diváka i Noci s Andersenem. Žáci 9. ročníků byli 
různými formami intenzivně připravováni na povinné přijímací zkoušky na SŠ. 

KMD 

Členové KMD během školního roku 2016/2017 navštívili 4 představení pražských 
divadel, a to v odpoledních hodinách a převážně o víkendech. Na rozjezd to bylo 
představení V + W revue v ABC, které dětem ukázalo poetiku humor osvobozeného 
divadla. Další představení se dá řadit do alternativního proudu, proběhlo v Městské 
knihovně v Praze s cílem předvést možnosti moderního tance, pro děti zajímavá byla 
i následná beseda s mladými umělci.  

Výjimečným zážitkem se stala návštěva představení Modrý pták ve Stavovském 
divadle. Poslední akcí KMD se stala návštěva muzikálu Mýdlový princ, kde se děti 
bavily, užívaly skvělou atmosféru, a dokonce i zazpívaly. 

 

Předmětová komise matematiky 

Předseda komise: Ivana Maříková 

Členové: Zuzana Halamková, Helena Grůzová, Stanislav Záboj 

Členové PK se scházejí na pravidelných schůzkách, kde společně řeší vybavení 
pomůckami a interaktivní technikou, požadavky na sešity, učebnice. Sledují plnění 
tematických plánů a rozložení písemných prací během celého klasifikačního období. 
Konzultují mezipředmětové vztahy hlavně s vyučujícími fyziky, chemie a zeměpisu. 
Řeší optimální přípravu žáků 9. ročníků na přestup do středních škol a pravidelně se 
seznamují s novými programy v počítači, kterých využívají při výuce. Spolupracují 
s vyučujícími I. stupně při zavádění RVP a přechodu žáků na II. stupeň. Připravují 
nadané matematiky do matematických soutěží, které jsou pro ně pořádány: 
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matematická olympiáda 5. – 9., Pythagoriáda 6. a 7.ročník, mezinárodní soutěž 
Klokan, kde se v letošním roce umístila na 1.místě Magdaléna Mrázková v kategorii 
Cvrček. 

Všem matematikům přejeme, aby se jim i v příštím školním roce dařilo stejně 
úspěšně a matematika pro ně byla stále koníčkem. 

Předmětová komise cizích jazyků 

Členy předmětové komise cizích jazyků v  minulém školním roce byli Zuzana 
Drozdová, Jana Hejtmánková, Libor Hrdý, Vladimíra Hujová, Dana Jetenská, Jana 
Jíchová, Irena Kubová, Jaroslava Kotyšanová, Jitka Kunteová, Markéta Poláková, 
Martina Řepíková, Cyril Štěpán. 

Předmětová komise cizích jazyků je poradním orgánem nejen pro anglický jazyk, 
ale i pro další cizí jazyky – německý, francouzský i ruský, které se vyučují na naší 
škole. Při společných setkáních řešíme otázky spojené s výukou cizího jazyka, 
probíráme problémy, které nastanou v hodinách, sdělujeme si zkušenosti, 
pomáháme si při řešení problémů v hodinách cizího jazyka, připravujeme žáky 
pro studium na střední škole. Žáci se různými formami seznamují s kulturou zemí, 
jejichž jazyk studují. 

Předmětová komise společenských nauk 

Předseda: Helena Piknerová 

Členové: Milan Fišer, Jana Hejtmánková, Jaroslava Kotyšanová, Bára 
Nešporová Slabová, Andrea Hlaváčková, Vlasta Svobodová, Libor Hrdý, Monika 
Bašusová a Markéta Poláková. 

V rámci PK společenských nauk spolupracují učitelé dějepisu, zeměpisu a 
výchovy k občanství. 

Ve školním roce 2016/2017 jsme se úspěšně účastnili Olympiády v dějepise. 
Pro mladší děti bylo uspořádáno několik vycházek v rámci regionu. Vyučující 
Výchovy k občanství se podíleli na primární preventivní péči, v 9.ročníku se 
zaměřovali na volbu povolání. Proběhlo několik celoškolních akcí, besed a 
představení.  

Předmětová komise přírodních věd 

Komise přírodních věd pracovala ve školním roce 2016/2017 ve složení: 

Helena Grůzová – vedoucí předmětové komise, Tomáš Tihelka, Libuše 
Krčmářová, Jitka Hrnčiříková 

        V oblasti přírodních věd se snažíme žáky aktivizovat a vzbudit u nich zájem 
o tuto oblast různými činnostmi mimo rámec klasických vyučovacích hodin. 
Příkladem je poznávání míst naší vlasti spojené s pozorováním přírody a rozvíjením 
zájmu o techniku.  Systém exkurzí koresponduje s učivem F, CH, Z, Př a odpovídá 
věku žáků. O exkurzích si žáci vedou záznamy nebo pracovní listy, ke kterým se 
vracíme při výuce v přírodovědných a technických předmětech. 
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Mezi zdařilé exkurze tohoto školního roku patří návštěva Elektrárny Temelín, 
Festival vědy Praha, Škoda Mladá Boleslav, Planetárium Praha, Pivovarské muzeum 
Kostelec nad Černými lesy. 

Talentovaní a zvídaví žáci se zapojují do soutěží a přírodovědných olympiád. 
V tomto školním roce se uskutečnilo školní kolo fyzikální soutěže, kterého se 
zúčastnilo 24 žáků. Úspěšnými řešiteli byli Kadleček Ondřej 9.B, Borl Jaroslav 9.B a 
Chládková Eliška 9.A. Proběhlo také školní kolo biologické olympiády s účastí 50 
žáků v kategoriích 6. a 7. ročník, 8. a 9.ročník. 

V přírodovědných předmětech jsou hojně využívány digitální výukové materiály 
tak, aby odpovídaly plnění ŠVP. Žáci své poznatky zpracovávají v hodinách 
informatiky při tvorbě referátů nebo prezentací, vyhledávají informace, zpracovávají 
texty a obrázky. Výuka je oživená jejich pracemi a žáci se tak více zapojují 
do výukového procesu. 

 

Předmětová komise výtvarné a hudební výchovy 

Předseda komise: Barbora Nešporová Slabová 

Členové: Lenka Rosensteinová, Pavla Šedinová, Iva Sieglová, Monika 
Bašusová,  Zuzana Adamcová, Cyril Štěpán, Irena Moosová 

Vyučující výtvarné a hudební výchovy se pravidelně setkávají na schůzkách, 
při kterých konzultují učební plány, připravované kulturní akce i požadavky 
na výtvarné potřeby a materiály. Během školního roku spolu s dětmi zdobí chodby i 
třídy výtvarnými pracemi.  

Žáci rozvíjejí své výtvarné nadání ve výtvarných kroužcích Ivy Sieglové a 
v kroužcích keramiky pod vedením Pavly Šedinové.  

 

Předmětová komise tělesné výchovy 

Předseda komise: Petr Mukařovský 
 
 Členové komise : Zuzana Halamková, Milan Fišer, Michal Šimon a vyučující TV 
na 1.st. 
 
Interní akce školy : 

 Vánoční turnaj v odbíjené 
 Vánoční turnaj v sálové kopané 
 Vánoční turnaj ve florbale 
 Vánoční turnaj v přehazované 
 Kurz cyklistiky, netradičních sportů a her v přírodě  
 Vodácký kurz 
 Štafetový běh mezi třídami 
 Olympiáda ve školní družině 
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Turnaje a úspěchy 2016-17    
     
Název turnaje kategorie chlapci dívky skladba, smíšené 
          
          
Přespolní běh okres 8.+ 9. 4.místo 1. místo   
  4.+ 5. 8. místo 8. místo   
  6.+ 7. 9. místo 5. místo   
Přespolní běh kraj     8.místo   
Coca Cola cup 1.kolo 8.+ 9.   8. místo   
Coca Cola cup 2.kolo 6.- 9. 3. místo     
Florbal okrsek 6.- 9.       
  4.- 5.     3. místo 
Florbal okres 8.+ 9. 4. místo     
Volejbal okres 8.+ 9.       
Sálová kopaná okrsek 8.+ 9.       
  8.+ 9. 5.místo     
Pohár rozhlasu okres 6 + 7.     3.místo 

  6.+ 7. 
12. 
místo 

11. 
místo   

O nejlepší pohybovou skladbu 8.+ 9. 11.místo 
12. 
místo   

  Mladší kategorie   2.místo Rybičky,rybičky… 

  Starší kategorie   2.místo 
Den svat. 
Valentýna 

Přebor škol v orient. běhu     3.místo Stěhuj.cz 
  Kozadajev Adam 7. místo     
  Ludvíková Natálie   9. místo   

  Borl Filip 
11. 
místo     

  Ludvíková Alice   
11. 
místo   

  Volek Jaroslav 
11. 
místo     

  Kuželová Ela    1. místo   
  Sukdoláková Anna   4. místo   
  Borl Jaroslav 3. místo     
  Votavová Žofie   4. místo   
  mladší družstvo     4. místo 
  starší družstvo     5. místo 
Česko se hýbe ve školách kraj         
  Mladší kategorie   3. místo Rybičky, rybičky … 
  Starší kategorie   3. místo Den sv. Valentýna 
      1. místo Stěhuj.cz 

      1. místo 
Vstříc pařížským 
bul. 

Česko se hýbe ve školách republika Mladší kategorie   1. místo Rybičky, rybičky … 
  Starší kategorie   1. místo Stěhuj.cz 
      3. místo Den sv. Valentýna 

Atletický trojboj 4. a 5. roč.- okres     2. místo 
Vstříc pařížským 
bul. 

  Borl Filip 2. místo   skok daleký 
  Hrnčíř Jonáš 2. místo   běh 50 m 
    5. místo   skok daleký 
  Máša Matěj 5. místo   hod míčkem 
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    8. místo   skok daleký 
  Volek Robin 9. místo   hod míčkem 
  Gubiš Vojtěch 8. místo   hod míčkem 
  Losos Matěj 8. místo   skok daleký 
  Nedvědová Rozálie   3. místo skok daleký 

      
17. 
místo hod míčkem 

  Pačesová Rozálie   6. místo skok daleký 
      7. místo hod míčkem 
  štafeta 10x200 m 5. místo 5. místo smíšená 
Spotovní setkání škol ZŠ Kostelec n. Č. l.     1. místo 

Školní turnaje 2016 - 2017 
 
    V prosinci 2016 se uskutečnil turnaj žáků druhého stupně ve florbalu. Každá třída 
měla na soupisce deset chlapců a minimálně jednu dívku, kteří se na hrací ploše 
střídali. Hrálo pět hráčů v poli plus brankář. Pokud dala branku dívka, počítala se 
za dva body. V šestém ročníku zvítězila 6. A, v sedmém ročníku 7. A, v osmém 
ročníku 8. B a v devátém ročníku 9. A. Vítězné třídy převzali putovní poháry, které si 
ponechají do příštího turnaje. 
    V předvánočním čase se konal také turnaj v pavolejbalu (volejbal s dopadem míče 
na zem mezi odbitím) smíšených trojic. Trojice si žáci mohli utvořit v kategorii šestých 
a sedmých tříd a v kategorii osmých a devátých tříd. Podmínkou byla účast aspoň 
jedné dívky. Vítězné trojice obdržely diplomy.  
   Turnaje proběhly v hale TJ. Pěknou atmosféru vytvořili žáci na tribuně, kteří přišli 
spolužáky podpořit. 
 
Vánoční turnaj ve futsalu  
 
    V prosinci se konal ve sportovní hale turnaj ve futsalu. Turnaje se zúčastnili žáci 
druhého stupně. V každém družstvu mohly být i dívky. Pokud dala dívka gól, přibyly 
týmu 3 body. Během turnaje se tak stalo dvakrát. Vítězné třídy za každý ročník 
obdržely diplomy a převzaly putovní poháry.  
    Konečné pořadí tříd:  
  1. místo                         6.A          7.A          8.A           9.A 
  2. místo                         6.C          7.C          8.B           9.C 
  3. místo                         6.B          7.B          8.C           9.B 
 
 
Vánoční turnaj 4. a 5. tříd v přehazované  
 
    V období adventu patřila tělocvična čtvrťákům a páťákům. Poměřili své sportovní 
dovednosti v přehazované. V obou ročnících žáci předvedli výbornou hru. Za své 
výkony obdržely všechny třídy diplomy a vítězné týmy putovní poháry, které si 
ponechají do příštího turnaje.  
Pořadí tříd:                     1. místo  4. C                                     1. místo  5. C 
                                       2. místo  4. D                                     2. místo  5. A 
                                       3. místo  4. B                                     3. místo  5. B 
                                       4. místo  4. A               
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Kurz cyklistiky, netradičních sportů a her v přírodě 28. 5. – 2. 6. 2017 
 
    Kurz cyklistiky, netradičních sportů a her v přírodě se v tomto roce konal v okolí 
Chlumu u Třeboně pod vedením instruktorů J. Havlíčkové, L. Dobeše, M.Šimona a  
J. Holuba se kurzu zúčastnilo 44 žáků z osmého ročníku.  Realizační tým doplnila 
zdravotnice R. Kafková. Počasí bylo celý týden velmi pěkné, déšť se nám vyhýbal. 
V dopoledních hodinách hráli žáci týmové hry a netradiční sporty (např. ringo, 
bandiéru, softball a kin-ball). Odpoledne se konaly vyjížďky po družstvech do okolí. 
Své dovednosti si žáci ověřili v jízdě zručnosti a v intervalovém závodě na čas. 
Nejlepší z chlapců v jízdě zručnosti byl Jaroslav Bucek a z dívek Natálie Talacková. 
Nejrychlejší v časovce byl Matěj Gubiš a z dívek Eliška Chládková. Nově nabyté 
znalosti o kraji rybníků využili žáci v Třeboňském kvízu.  

 

Přebor škol v orientačním běhu 
 
    Dne 9. 5. 2017 se v lesoparku a parku v Praze na Bílé Hoře konal krajský přebor 
škol v orientačním běhu. Závod se běžel na mapě zvané Nad Motolem-Aktivní 
lesopark Řepy. Naší školu reprezentovalo 13 žáků od 3. až do 9. ročníku. Nejlepšího 
umístění dosáhli: Ela Kuželová 1. místo v kat. D3, Jaroslav Borl 3. místo v kat. H9 a 
Žofie Votavová 4. místo v kat. D9. V družstvech obsadili mladší žáci a žákyně 
o pouhé 4 body 4. místo z 10 týmů a starší žáci a žákyně 5. místo rovněž z 10 týmů.  
 
    O nejlepší pohybovou skladbu 2016-2017 
 
    V pátek 17. 3. se 33 dívek naší školy zúčastnilo v Kolíně soutěže O nejlepší 
pohybovou skladbu. V mladší  kategorii skupin se skladbou Rybičky, rybičky rybáři 
jedou se dívky umístily na 1. místě z osmi skladeb. Ve starší kategorii skupin získaly 
dívky se skladbou Den svatého Valentýna 2. místo a se skladbou Stěhuj.cz 3. místo 
ze čtyř skladeb. Skladby s dívkami nacvičily trenérky klubu aerobiku DODO Monika 
Dobešová, Adéla Zubíková a Anna Švarcová. Za své výkony dívky obdržely poháry, 
diplom a medaile. Blahopřejeme.   

 

Okresní kolo dopravní soutěže 

4.května se naši žáci zúčastnili okresního kola dopravní soutěže Mladých cyklistů 
v Čelákovicích. 

Soutěž probíhala za přítomnosti představitelů města Čelákovice a Besipu 
ve dvou kategoriích: 5. + 6.třídy a 7. – 9.třídy. Své síly změřila družstva celého 
okresu v těchto disciplínách: znalost pravidel silničního provozu, ošetření zraněných, 
jízda zručnosti a jízda v silničním provozu. V mladší kategorii se družstvo Linda 
Heralová, Tereza Vávrová, Adam Svoboda, Vojtěch Budský umístilo na 1.místě a 
postupilo 
do krajského kola, které se konalo 5. a 6.června v Čelákovicích. Ve starší kategorii 
soutěžili žáci Filip Vinš, Vojtěch Sedlák, Nikola Čevelová, Alžběta Horáčková, kteří 
se umístili na 8.místě. Všichni zúčastnění předvedli velmi dobré znalosti a přesvědčili 
o tom, že budou ukázněnými účastníky silničního provozu. 
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Komise výchovného poradenství 

V komisi pracují výchovná poradkyně pro volbu povolání a řešení výchovných 
problémů Jaroslava Kotyšanová, výchovná poradkyně pro I. stupeň Jindřiška 
Havlíčková, metodik prevence Monika Bašusová, školní terapeut Lenka Kohoutková 
a školní psycholog Michal Barda. Komise úzce spolupracuje s PPP v Kolíně.   

V loňském školním roce bylo ve škole 66 žáků s podpůrnými opatřeními 1. – 
3.stupně. Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami pracovali v běžných třídách. 
Někteří absolvovali pod vedením odborně zaškolených vyučujících hodinu 
pedagogické intervence týdně.  

 

Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 
Škola se ve školním roce 2016/2017 účastnila tří projektů: 

1. Adopce na dálku 

Nadále podporujeme indickou dívku Deekshithu Kulal. Peníze pro její vzdělávání 
získávají žáci především ze sběru papíru, který je ve škole pravidelně organizován. 
Deekshitha úspěšně pokračuje ve svém vzdělávání, ukončila bakalářská studia a 
pokračuje v magisterském programu s cílem stát se učitelkou, první ročník má 
úspěšně za sebou. 
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    2. Sportovní trojutkání 2017 
           
    Ve dnech 6. – 9. června se v naší škole konalo další sportovní setkání tří škol: 
naší, ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice a ZŠ Úpice – Lány. Za náš tým soutěžili Filip 
Klokočník, Jaroslav Borl, Matěj Lomič, Matyáš Hlaváček, Josef Povejšil, Jakub 
Stárek, Matěj Borovička, Jaroslav Bucek, Žofie Votavová, Dominika Šromová, Eliška 
Chládková a Sára Bucková. Soutěžilo se celkem v jedenácti disciplínách. 
     Vedli jsme si výborně. Před posledními dvěma disciplínami jsme věděli, že 
vítězství bude naše. Mezi Dolními Bojanovicemi a Úpicí – Lány rozhodla o konečném 
pořadí štafeta. Na druhém místě skončila ZŠ  Úpice –Lány a na třetím místě se 
umístila ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice. K dobré náladě přispělo pěkné slunečné počasí i 
výborná strava ve školní jídelně. Po vyhlášení výsledků všech disciplín si žáci 
vzájemně vyměnili upomínkové předměty a každá škola obdržela strom, který zasadí 
v areálu svých škol na památku letošního setkání.  
 

Odborová organizace na Základní škole v Kostelci nad 
Černými lesy 

Na Základní škole v Kostelci nad Černými lesy je ustanovena základní 
organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.  

Ve školním roce 2016-2017 bylo členy 8 pracovníků naší školy - 4 muži a 4 ženy. 
Spolupráce s vedením školy je oboustranně vstřícná. Zástupci odborů konzultují 
s vedením personální a finanční problémy. Cílem obou stran je vytvořit dobré 
pracovní a sociální podmínky pro pracovníky školy.  Vzájemné vztahy jsou řešeny 
kolektivní smlouvou. Zástupci odborů se pravidelně zúčastňují porad předsedů 
odborových organizací škol Kolínska. Mohou tak získávat poznatky  z jiných 
organizací a spolupracovat při řešení společných problémů. Situaci ve školství se 
nedaří zlepšit také proto, že trvale klesá počet učitelů zapojených do odborového 
hnutí. To snižuje úspěšnost jednání vedení odborů s pracovníky ministerstva 
školství. Situace mladých učitelů se tak v budoucnu může výrazně zhoršit. 
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Údaje o realizovaných projektech financovaných částečně 
či zcela z cizích zdrojů 

Škola se zapojila do řady projektů: 
Zdroj Rok realizace Získaná částka Použita na 

ROP 2009-2010 9.841.7050,- 
-přednáškový sál 
- altány 
-parkoviště 

Konto bariéry 2009 200.000,- Schodišťová plošina 
SVČ/SVA 2008 60.000,- Vybavení Tv 
SVČ/SVA 2009 56.000,- Vybavení Tv 

FŽP 2008 50.000,- 
Odpadové 

hospodářství 
FŽP 2009 50.000,- Skleník 

PRV/PP 2009 36.000,- Zdravější škola 
PRV/PP 2010 80.000,- Primární prevence 

MAS Podlipansko 2009 449.970,- Přístupová cesta 
SVČ/SVA 2010 498.861,- Trampolína 

Nadace ČEZ 2011 837.600,- 2 schodišťové plošiny 

MŠMT- EU peníze 
školám 

2011-2013 2.806.614,- 

vybavení učeben 
interaktivními 

tabulemi a technikou 
ICT 

FROM 2011 3.668.056,- 
Okna, zateplení a 

odvodnění přístavby 
školy 

FROM 2011-2012 649.789,- Okna ve školní 
jídelně 

MAS Podlipansko 2013-2014 262.028,- Venkovní posilovna 
MŠMT 2014-2015  OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 
- Radosti a strasti ZŠ 

SVČ/SVA 2015-2016 140.885,- Doskočiště 
MŠMT OP VVV 2016-2017 1.145.301,- Zlepšení kvality výuky 

na ZŠ KnČl 
 

 

Projektová práce 

Bleskový sběr 

V minulém školním roce opět ve škole probíhala akce Bleskový sběr. Žáci sbírali, 
třídili sběrový papír. Celkem nasbírali 5.000 kg papíru. Na zajištění této akce se 
podíleli hlavně žáci devátého ročníku. Část peněz ze sběru posíláme pravidelně 
na konto adoptované dívce Dekshitě, zbytek je určen pro aktivity všech žáků naší 
školy. 
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Časopis Školní svět 

Ve školním roce 2016-2017  šestnáctým  rokem pravidelně vydávala skupina 
žáků 9.B pod vedením p.uč.Hujové časopis Školní svět. Školní časopis vycházel 
měsíčně. Žáci sami sbírali nápady a vybírali články. Spolupracovali s dětmi 
z 1.stupně, které psaly o prožitých akcích, výletech apod. Členové kroužku tyto 
příspěvky přepsali, odpovědný redaktor pak zpracoval zaslaný materiál a přetvořil 
časopis plný příběhů, pohádek, hádanek a dalších zajímavých aktivit. Spolužáci – 
čtenáři časopisu – pak byli prostřednictvím časopisu informováni o školních akcích, 
které proběhly nebo se připravovaly. Šéfredaktor časopisu Ondřej Kadleček si vybral 
jako téma své závěrečné práce právě Školní svět. 
 

Noc s Andersenem 

I v letošním školním roce se žáci naší školy – tentokrát žáci 4.C – zúčastnili akce, 
která má za cíl povzbudit zájem dětí o knihy a kulturní zážitky. Tentokrát jsme strávili 
noc na téma časopis Čtyřlístek. Žáci devátých ročníků připravili pro čtvrťáky mnoho 
soutěží, kvízů a tematických doplňovaček. Akce byla ukončena noční prohlídkou 
školy. 

Opět se osvědčila spolupráce s městskou knihovnou a černokosteleckým 
muzeem. 

 

Jak žáci 8. a 9. ročníku vyučovali? 

Ani letos jsme neporušili tradici spojenou se Dnem učitelů 28.3. Žáci 8. a 9. 
ročníků se s chutí zhostili rolí učitelek a učitelů a vyučovali na 1.stupni. Celé 
dopoledne se snažili zaujmout svými učebními metodami malé i větší žáky a většinou 
měli úspěch. Dočkali se zájmu ze strany žáků a pochvaly ze strany učitelů. Mnozí 
z nich se přesvědčili, že vůbec není jednoduché stát před tabulí v roli učitele, žáky 
zaujmout a něco naučit. Všichni pochopili, že práce učitele je velmi náročná a učitelé 
si svůj Den učitelů opravdu zaslouží…Někteří z „učitelů“ z řad žáků by velmi rádi 
zopakovali tuto akci i vícekrát za rok. 

EVVO 2016/17 

Environmentální výchova probíhá v naší škole v hodinách přírodovědy a prvouky. 

V měsících říjnu a listopadu navštívili žáci školní družiny lesopark v sanatorce. 
Zde pozorovali podzimní les a změny v přírodě. Sbírali lesní plody pro pozdější 
krmení zvěře. Uspořádali i výstavu výrobků z kaštanů. 

Spolupracujeme se psím útulkem v Maršově. Již tradičně jsme proto celá škola 
uspořádali velkou sbírku pro tento útulek. 9.12.2016 proběhla tato akce s velkým 
úspěchem a získali jsme pro naši školu i ocenění. 

Den Země proběhl v jednotlivých ročnících podle nápadů učitelů. Soutěžilo se 
ve výtvarných vyobrazeních zvířat, žáci vymýšleli návrhy pro nové ZOO. Žáci 7.tříd 



 - 38 - 38 

hledali bezobratlé živočichy v naší zahradě a učili se je poznávat. Proběhl i pokus 
s klíčením rostlin ve 4.třídách. 

19.6.2017 se uskutečnil projekt „Lety dravců“ na hřišti Amerika. Žáci se zde 
seznámili s odbornými informacemi o životě dravců a viděli ukázky letu těchto ptáků. 

V průběhu školního roku žáci pečovali o  školní zahradu a hmyzí hotel. 

 
   

Kurzy sportů v přírodě 
 
Lyžařský výcvikový kurz 

V letošním školním roce se konal lyžařský výcvikový kurz v týdnu od 14. ledna 
do 21. ledna. Kurzu se celkem zúčastnilo 46 žáků sedmého ročníku. 

Lyžařské dovednosti si žáci osvojovali v Příchovicích na sjezdovce U čápa a 
na běžeckých tratích pod rozhlednou Štěpánka. Výcvik vedli: Michal Šimon, Ladislav 
Dobeš, Jindřiška Havlíčková a Martin Sandholc. Jako zdravotnice na kurzu působila 
R. Kafková. 

 V rámci odpočinkového odpoledne navštívili žáci sklárnu v Harrachově, kde si  
prohlédli ruční výrobu foukaného skla. Na závěr kurzu změřili žáci své síly ve slalomu 
a v běžeckém závodě. 

 

Kurz vodní turistiky 
 
Žákům 9.tříd se každý rok nabízí účast na vodáckém kurzu. Od 11.6. do 16.6.2017 
jsme opět splouvali řeku Vltavu z Vyššího Brodu do Borošova. Vedoucí kurzu byla 
Bohuslava Boštičková, další doprovod Míchal Šimon a Ondřej Boštička, počet žáků 
28. 
Výcvik na vodě zajistila CK Cvok. Ovládání lodí, zvládání jezů, školení 
o záchraně a první pomoci, spaní ve stanech, vaření čaje, dělání dřeva, mytí nádobí, 
rozmary počasí a k tomu sportovní hry, návštěva Krumlova – to je základní výčet 
dovedností a aktivit kurzu. 
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Jiné školní akce 

Štafetový běh 
 

    

   
 
V červnu proběhly na školní zahradě tradiční štafety. Za pěkného počasí se na start 
postavili nejlepší běžci z jednotlivých tříd. Každou třídu reprezentovalo 10 – 15 dětí. 
Za 1.místo obdržely třídy putovní poháry, které se vystaví ve třídách až do příštích 
školních štafet. 
  

  1.místo 2. místo 3. místo 4. místo 
1. ročník 1. A 1.B 1.C,D 1.C,D 
2. ročník 2. D 2.B 2.C 2.A 
3. ročník 3. B 3.C 3.A 3.D 
4. ročník 4. D 4.B 4.C 4.A 
5. ročník 5. B 5.C 5.A  - 
6. ročník 6. C 6. B 6. A  - 
7. ročník 7. C 7.B 7.A  - 
8. ročník 8. B 8. A 8.C  - 
9. ročník 9. A +B + C       

 
 
 

ČESKO SE HÝBE NA ŠKOLÁCH 
 
    Dívky naší školy z AK DODO se zúčastnily 20. dubna semifinálové soutěže Česko 
se hýbe ve školách plných zdraví v aréně Sparty v Praze. Všechny čtyři skladby, 
které s dívkami nacvičily Monika Dobešová, Adéla Zubíková a Anna Švarcová, 
postoupily do celostátního finále. Skladby s názvem Rybičky, rybičky, rybáři jedou a 
Den svatého Valentýna postupují ze třetího místa a skladby Stěhuj.cz a Vstříc 
pařížským bulvárům postupují z výborného prvního místa. Celostátní finále se konalo 
2. června v Brně. Ve svých kategoriích získaly skladby Rybičky, rybičky, rybáři jedou 
a Stěhuj.cz 1. místa, Vstříc pařížským bulvárům 2. místo a Den svatého Valentýna 3. 
místo. V nejmladší kategorii zvítězila děvčata již tři roky za sebou. 
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Mikuláš ve škole 

Mnohaletou tradicí je v černokostelecké škole projekt „Mikuláš ve škole“. Žáci 
devátých tříd pod vedením paní učitelky Maříkové připravují pro první až páté třídy 
mikulášské dopoledne, které je zpestřeno drobnými dárečky od sponzorů. Dva 
Mikulášové vnesli do tříd nejen dobrou pohodu, ale i předvánoční atmosféru  
na kterou se všichni velmi těšili. 

 

Vánoce ve škole 

Adventní období škola velmi silně prožívá. Vánoční výzdoba se objeví 
na chodbách i ve třídách. V letošním roce jsme opět zorganizovali v aule školy 
vánoční výstavu spojenou s dnem otevřených dveří. Rodiče našich žáků měli 
možnost vidět své děti při vyučování, prohlédnout si prostory, kde jejich děti tráví 
velkou část dne. V aule školy měli návštěvníci možnost obdivovat výrobky dětí i 
učitelů, ochutnat vánoční pečivo a zhlédnout kulturní program. 
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Zpívání pro Maxima 

V úterý 25.dubna 2017 se uskutečnil druhý ročník benefičního „Červeno-
modrého zpívání“ ve prospěch malého, nevyléčitelně nemocného chlapce Maxima 
Čejkovského. Tentokráte s mottem: „ Kdo nepomáhá druhým, tomu není pomoci“ 

Žáci 4.B,C, 6.C a 7.A,B,C připravili celkem čtyři vystoupení. Dvě pro žáky naší 
školy, jedno pro děti z mateřské školy a v podvečer ještě pro rodiče a širokou 
veřejnost.  

Celková vybraná částka: 41 774,- Kč všechny velmi mile překvapila. Také 
zpívání samotné se setkalo s velikých ohlasem. Naši žáci si nakonec užili i „standing 
ovation“ … a proto se rozhodli uskutečnit i třetí ročník. 
 
 
 

 
 
 

Ochrana člověka v mimořádných situacích 

Školu navštívili na Den dětí hasiči s ukázkou hasičského vozu a ostatního 
vybavení hasičů. 

Děti trénují přivolání pomoci na známých telefonních číslech, poskytnutí základní 
první pomoci. Pravidelně provádíme cvičnou evakuaci školy. 
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Žákovský parlament 

 V žákovském parlamentu jsou vždy dva zástupci 4.-9. ročníků naší školy. 
Žákovský parlament se snaží zpestřit svými aktivitami život žáků ve škole.  

V tomto školním roce naši zástupci pomáhali při následujících akcích – Noc 
s Andersenem, vánoční výstava, Den dětí, mikulášská nadílka, Deváťáci učí na 1. 
stupni a koncert pro Maxima. Snažíme se, aby se žáci co nejvíce zapojili do dění 
ve škole. 

Dětský den 

Každým rokem v prvních červnových dnech probíhá v areálu školního dvora a 
školní zahrady Dětský den. I v letošním roce se 2.6.2017 po osmé hodině  
na školních pozemcích rozložily různé soutěže a hry a žáci sedmých a devátých 
ročníků pod vedením paní učitelky Maříkové připravili pro děti 1. až 5. tříd dopoledne 
plné krásných zážitků a dojmů. Atmosféra krásného dopoledne byla umocněna 
ukázkami hasičské techniky a dovednostmi členů místního hasičského sboru. 
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Rozloučení s devátými ročníky 

Rozloučení s žáky devátých tříd se konalo v přednáškovém sále v budově ZŠ 
Kostelec nad Černými lesy. Slavnostně upravený sál přivítal nejen vycházející žáky, 
ale i jejich rodiče, prarodiče a známé, kteří přišli nejstarším žákům školy popřát 
úspěch a štěstí do dalšího života.  

Úspěšný začátek studia na středních školách popřála žákům ředitelka školy 
Lenka Rosensteinová i místostarosta MÚ Kostelec Jan Černý. Třídní učitelé se 
rozloučili se svými žáky i jejich rodiči a popřáli šťastný start do nové životní etapy. 
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Údaje o mimoškolních aktivitách 

Ve školním roce 2016/2017 si mohli žáci naší školy vybrat z této nabídky  
mimoškolní činnosti: 

 Pohybové hry 
 Aerobik 
 Mažoretky 
 Výtvarné techniky 
 Keramika 
 Taekwon-do 
 Klub mladého diváka 
 Mladí hasiči 
 ZUŠ Uhlířské Janovice 
 Angličtina 
 Informatika 
 Řečová výchova 
 Vědecké pokusy 
 Tvořivé ruce 
 IT kroužek 
 Taneční kroužek 
 Fotbal 
 Dramatická kroužek 
 Hra na piano 

Aerobic a děvčata v jeho dvou odděleních dosahují s paní učitelkou Dobešovou 
po šestnácti letech činnosti velmi pěkné výkony. Pracují pravidelně, zúčastňují se 
přehlídek a školních soutěží. 
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Už devatenáctým rokem poskytuje škola zázemí kroužku mažoretek. Pravidelně jej 
pod vedením paní Palečkové navštěvuje spousta děvčat, které jsou rozděleny 
do souborů podle věkových kategorií. Soubory školu reprezentují 
na soutěžích, kde sklízí nemalé úspěchy a postupují do vyšších kol. Soubory se 
představují při kulturních akcích v Kostelci a okolí, na školní akademii a na plesech. 
Objevují se však také na tradičních festivalech jako jsou např. Kmochův Kolín či 
Děčínský festival dechových orchestrů.  
 

 

Pohybové hry navštěvovalo 10 žáků ze třetího ročníku. Kroužek vedla  
ve školním roce p.uč. Havlíčková Jindřiška. Žáci rozvíjeli své pohybové schopnosti a 
osvojovali si nové sportovní hry. 

Pro zajištění zájemců o hru na hudební nástroj škola velmi úzce spolupracuje se 
ZUŠ Uhlířské Janovice. Pět vyučujících této umělecké školy k nám dojíždí dva dny 
v týdnu a vyučují hře na klavír, flétnu, housle, kytaru a klarinet. Koncerty, které 
pořádají několikrát do roka, jsou vždy velkým obohacením nejen pro hráče, ale i  
pro jejich rodiče.  

Zájemci o výuku angličtiny navštěvují hodiny podle pokročilosti ve znalostech 
celé středeční odpoledne. Nabídka kroužků angličtiny byla rozšířena o konverzaci, 
kterou vede p.učitelka Poláková. Pracují v menších skupinách a o hodiny je stále 
zájem. Pololetí pravidelně zakončují soutěživým odpolednem, kde mohou vzájemně 
zhodnotit i svoje znalosti. 

Čtrnáctým rokem si dělá mezi žáky nábor skupina vyučující Taekwon-do. Děti 
jsou svými vedoucími v čele s panem Zámečníkem vedeny nejen k výuce jmenované 
sportovní aktivity, ale jsou jim vštěpovány i zásady ochrany a obrany slabšího. 
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Ve školním roce 2016/2017 již tradičně ve škole pracoval Klub mladého diváka 
pro žáky 7.-9.tříd pod vedením paní učitelky Heleny Piknerové. Navštěvovali pražská 
divadla. Děti poznávaly různé formy divadelního umění a zároveň se v praxi učily 
společenskému chování.  

Velmi dobrá je už několik let spolupráce školy s místním oddílem dobrovolných 
hasičů. Na školních nástěnkách prezentujeme výsledky účasti malých hasičů 
v soutěžích, v zimním období jim prostory školní tělocvičny slouží k procvičování 
dovedností pod školní střechou.  

 

Velmi oblíbený je u dětí keramický kroužek. Pod vedením p.učitelky Šedinové  se 
děti scházely ve školní modelovně. Mohly si vyzkoušet různé způsoby práce s hlínou, 
její zdobení a sledovat proměnu surové hlíny v hotový výrobek.  Výrobky si děti 
odnášely domů. 

V tomto roce škola nabízela také kroužek výtvarných technik pod vedením paní 
učitelky Ivy Sieglové. Kroužek je určený především pro mladší děti. Scházejí se  
ve třídě 3.C. Děti zde mají možnost seznámit se i s takovými výtvarnými technikami, 
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které jsou časově i finančně náročnější a nemohou být tedy běžně zařazovány  
do vyučování. 

Děti se měly možnost přihlásit  do dramatického kroužku. Kroužek, který vede p. 
Bardová, připravil na konci školního roku představení pro mladší žáky. 

Pro nejmenší děti funguje na škole řečová výchova. Děti, které ji navštěvují, jsou 
v péči paní učitelky Ivy Vágnerové.  

Kroužek informatiky vedl p.učitel Tihelka. Děti měly možnost naučit se základy 
práce s počítačem, využívat počítač nejen k hraní her a komunikace přes Facebook. 
 
Vědecké pokusy 
Pod vedením paní učitelky Jitky Hrnčiříkové prováděly zvídavé děti zábavné a 
poučné pokusy s použitím běžně dostupných látek a materiálů. Na kroužku se děti 
seznamovaly se základními principy fyziky, chemie a biologie. 
 
Tvořivé ruce 
Kroužek vedla paní učitelka Břečková. Kroužek inspiroval děti k využívání přírodních 
materiálů. Během zábavné činnosti rozvíjely děti svou zručnost a tvořivost, 
stimulovaly svou představivost. 
 
Taneční kroužek 
Se základy country tanců se seznámily děti během tanečního kroužku vedeného 
paní učitelkou Břečkovou. Tanečníci se naučili základní kroky a choreografii. 

 

Spolupráce s rodiči 

V průběhu školního roku se s rodiči setkáváme na několika třídních schůzkách. 

Pravidlem se staly zářijové třídní schůzky prvních tříd. Probíhají hned první týden 
nového školního roku, letos to bylo hned první den po slavnostním zahájení školního 
roku 2016/2017, tedy 1.září 2016.                                                                                                                                                                                               

V zářijovém termínu se uskutečňují i třídní schůzky tříd, které získaly nového 
třídního učitele. I tyto seznamovací schůzky, kde si třídní učitel stanoví s rodiči 
pravidla jednání pro celý školní rok, považujeme za velmi důležité.  

Pro klasifikaci žáků slouží čtyři třídní schůzky za školní rok. V roce 2016/2017 
byly schůzky s rodiči: 8. listopadu,12. ledna, 4. dubna a 25. května. Dvě z nich byly 
společné, rodiče přicházejí ve stejný čas. Druhé dvě byly konzultační, rodiče jsou 
zváni v jedno odpoledne v různých časech a jednají s vyučujícími o svém dítěti  
bez přítomnosti ostatních rodičů. Tato forma probíhá ve škole už šestým rokem a 
velmi si ji pochvalují rodiče i vyučující, kteří se při konzultačních schůzkách dozvědí 
o svých dětech mnohem více než na schůzkách společných.  

Pravidelně si v měsíci červnu zveme i rodiče našich budoucích prvňáčků. 

Na setkání 6. června 2017 se rodičům představili nejen třídní učitelé budoucích 
prvních tříd, ale rodiče zde získali i informace o důležitosti první třídy, seznámili se 
s chodem školní družiny, s pravidly a možnostmi stravování ve školní jídelně. 
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Dozvěděli se o práci výchovného poradenství ve škole i o možnosti mimoškolních 
aktivit pro svoje dítě. Schůzky s rodiči budoucích žáků prvních tříd se také velmi 
osvědčují, ve škole mají už mnohaletou tradici. Už sedmým rokem si rodiče odnášeli 
informační knížku obsahující všechny vyslechnuté informace i plány do budoucna. 

V prosinci pořádáme Den otevřených dveří spojený s vánoční prodejní výstavou 
s výrobky našich dětí a drobných řemeslníků. 

Pevné časy pro setkání s rodiči mají i obě výchovné poradkyně. Rodiče se 
přicházejí radit o problémech vzdělávání dítěte, o kázeňských výkyvech žáka, ale 
často i o neutěšené situaci ve vztazích v rodině, která ovlivňuje prospěch a chování 
dítěte. Cílem je napomoci řešení těchto problémů. 

Velmi dobře již několik let pracuje Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Kostelec 
n.Č.lesy. Klub je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, 
kteří mají zájem o výchovu a vzdělání dětí, kteří mají zájem o práci školy. V průběhu 
školního roku se rodiče několikrát sešli na schůzce klubu a vyjadřovali se na příklad 
k chodu školní jídelny, k zájmovým kroužkům ve škole, k financování školní družiny i 
k vybavení záchodků ve škole. Klub přispívá škole zejména finančními prostředky a 
vedení školy si práce zúčastněných rodičů velmi váží.  

Ve škole pracuje i Školská rada. Volba zástupců rodičovské veřejnosti proběhla 
2. března 2015.  

Velmi dobrou službou žákům, jejich maminkám i vyučujícím je už několik let 
školní krámek. Nejen že svačinami nahrazuje zaměstnané maminky, ale umožňuje 
žákům strávit čas před odjezdem autobusů v kulturním prostředí. 
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ZŠ Kostelec n Č. l. 
Zpráva o hospodaření 

 

Vyúčtování hospodaření ZŠ za rok 2016 
      Výdaje : 
 
Příjmy :   
 
Dotace města 5 000 000,- 
ŠD    434 250,- 
Tržby    265 147,26 
Nájem    194 150,- 
HČ      12 852,- 
Úroky        2 378,19 
Čerpání RF        3 513,- 
Čipy       -2 010,- 
Ostatní    159 972,-      
       
CELKEM 6 070 252,45 
 
 
 
 
 
 
 

Vyúčtování hospodaření ŠJ za rok 2016 
 
Příjmy:                                           Výdaje: 
Obědy 3 054 589,50 
HČ    574 594,- 
Zbytky        5 170,- 
Ostatní      89 198,20       
        
CELKEM 3 723 551,70 
 
 
 
 
Příjmy celkem :  9 793 804,15 
Výdaje celkem:  9 221 053,43 
Zisk celkem :     572 750,72  
 

El. Energie 1 030 942,- 
Materiál    416 516,50 
DHIM    171 252,60 
Nábytek    270 050,04 
Opravy 1 098 303,90 
školení        5 488,- 
Daň z úroků           451,83 
cestovné        7 500,- 
Revize    188 614,50 
Služby    530 653,61 
Vodné, stočné    134 183,- 
Pojistné města      74 146,- 
Náhrady        2 599,-  
Zdr.prohlídky      14 800,- 
Ostatní    165 437,35 
Odpisy    158 655,- 
CELKEM 4 319 593,33 

Materiál    137 535,- 
Potraviny 3 200 834,80 
Opravy      65 264,30 
Vodné a stočné    128 126,- 
Ostatní      35 407,-     
El. energie     884 935,- 
Odpisy    449 358,- 
DDHIM           ----  
CELKEM 4 901 460,10 
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Finanční vypořádání státních dotací za rok 2016 
 
Název organizace : ZŠ Kostelec nad Černými lesy 
 
Příspěvek celkem :  31 227 226,-   Čerpání skutečnost : 31 227 226,- 
 
Z tohoto investiční výdaje :        0,- 
 
 
Neinvestiční výdaje :  31 227 226,-   Čerpání skutečnost : 31 227 226,- 
Z toho : 
 
Účelové prostředky na :                                      
 
GRANTY                                            0,-                                                       
 
Zůstatek nevyčerpaných neinvestičních prostředků ze SR CELKEM:                0,- 
 
 
Pracovníci : limit  74,08    skutečnost :          71,039 
 
Použití mimorozpočtových zdrojů v oblasti mezd :                                                   0,- 
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Charakteristika čerpání neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu  
 
Mzdové výdaje celkem     22 514 664,- 
Z toho  : 
platy                                                                   22 434 664,- 
OPPP                                                                80 000,-  
                         
 
Odvody celkem :        7 637 581,- 
Z toho : 
sociální pojištění         5 615 517,- 
zdravotní pojištění       2 022 064,-  
 
 
Tvorba FKSP :           336 521,- 
 
 
 
Učebnice a učební pomůcky :         253 356,- 
(§ 8 zák. č. 564/1990Sb.) 
 
Školní potřeby hrazené žákům státem        21 200,- 
(nařízení vlády č. 15/1994Sb. a č. 195/1996Sb.) 
 
Cestovné            56 833,- 
(zák. č. 119/1992Sb.) 
 
Zákonné pojištění            89 753,- 
(vyhl. č. 125/1993Sb. V návaznosti na § 8 zák. č. 564/1990Sb.) 
 
Plavecká výuka          116 400,- 
(v rámci TV bez dopravy) 
 
Školení                                                                    21 000,- 
 
Ochranné pomůcky           10 729,- 
 
Náhrada za nemoc                                                  98 046,- 
 
 
 
Účelové prostředky: 
 
DVPP              71 143,- 
Granty                                                                               0,- 
Prvotní vybavení nových kapacit                  0,- 
Projekt OPRZSŠ                    0,- 
SIPVZ                                                                               0,- 
 
Zůstatek nevyčerpaných neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu celkem : 0,- 
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