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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy:    Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 

Adresa školy:   Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 250 88 Čelákovice 

Právní forma:   Příspěvková organizace, právní subjektivita od 1. 1. 1994 

IČO:               43752047 

IZO:    43752047                                     

Identifikátor školy:  600052141  

 

Vedení školy:   Ing. Jiří Kyliánek (ředitel)                                                                      

Mgr. Ivana Sekyrová (zástupce ředitele - statutární zástupce) 

Mgr. Pavlína Kučerová (zástupce ředitele) 

Kontakt:   +420 326 990 211 (sekretariát) 

E-mail:    skola@kamenka-celakovice.cz 

Web:    www.kamenka-celakovice.cz 

Datová schránka:  m8xmkhx 

 

Název zřizovatele:  Město Čelákovice 

Adresa zřizovatele:  náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice 

Kontakt:    Ing. Josef Pátek (starosta města) 

E-mail:    starosta@celakovice.cz 

 

Školská rada 

Email:    skolskarada@kamenka-celakovice.cz 

Zákonní zástupci:  Michal Titěra 

Radka Klein 

Andrea Kilingerová 

 

Pedagogové:   Mgr. Iveta Holečková (předseda) 

Mgr. Jindra Chourová 

Mgr. Viktor Douša 

http://www.kamenka-celakovice.cz/skolska-rada-2/
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Zástupci zřizovatele: Valentýna Chourová 

Petr Bařina 

Ing. Petr Studnička 

Školská rada byla zřízena: 1. 9. 2015 

Web: http://www.kamenka-celakovice.cz/skolska-rada-2/  

 

1.1. Součástí školy 

 kapacita IZO 

Základní škola 650 žáků IZO 108 003 906 

Školní družina 210 žáků IZO 108 053 121 

Školní jídelna ZŠ  600 jídel IZO 113 800 053 

1.2. Základní údaje o součástech školy 

ZŠ Počet tříd Počet žáků Počet žáků na jednu třídu k 30. 6. 2017 

1. stupeň 16 377 23,5 

2. stupeň 10 233 23,3 

Celkem 26 610 23,6 

ŠD 7 210 30 

1.3. Materiálně technické zabezpečení školy 

Učebny  různé rozměry pro rozdílný počet žáků splňující hygienické 

požadavky dle norem                                                

 s rostoucím počtem žáků chybí odborné učebny včetně další 

počítačové učebny 

 problematické je stěhování žáků do odborných učeben, které jsou 

zároveň i kmenovými učebnami 

 vybavenost tříd nábytkem je na standardní úrovni 

 nákup nového nábytku je přizpůsoben hygienickým normám a 

věkovým požadavkům žáků (výškově stavitelný). 
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Ostatní vybavení  počítačová učebna (28 PC s internetem) 

 cvičná žákovská kuchyň 

 environmentální učebna 

 knihovna 

 jazyková učebna se sluchátky 

 učebna zeměpisu, hudební výchovy 

 všechny učebny jsou zároveň kmenovými učebnami 

Odpočinkový areál, 

zahrada, hřiště 

 venkovní prostor areálu využívaný žáky pro pohyb  

během velké přestávky, před odpolední výukou 

 povrch venkovního areálu nevyhovuje pobytu žáků 

 vlastní hřiště nemáme - pronajímáme si Sokolovnu (zimní období) a 

stadion (letní a podzimní období) 

 od 1. 7. 2017 probíhá přístavba dle projektu (vnitřní areál je 

uzavřen z důvodů staveniště) 

Hala BIOS  od 9. 8. 2017 probíhá rekonstrukce sociálních zařízení, rekuperace 

vzduchu apod. dle projektu 

 vyčištění venkovního obložení a nátěry venkovních kovových prvků – 

požadavek na zřizovatele 

 z grantu Středočeského kraje se podařilo obměnit a vybavit halu 

novým tělocvičným nářadím (další obměna a nákup probíhá 

průběžně) 

 vybudována nová posilovna (bude k dispozici i veřejnosti) 

 další úpravy budou probíhat 

 

Vybavení učebními 

pomůckami 

 

 nákup učebních pomůcek dle potřeb pedagogů k výuce probíhá 

průběžně během školního roku  

 vybavení školní družiny je na standardní úrovni 

 budova je postavena z bývalých dílen, je zchátralá a i přes řadu 

oprav nevyhovující 

 od 1. 7. 2017 probíhá přístavba dle projektu (Chanos a ŠD již 

neexistuje) 

Vybavení žáků 

učebnicemi a učebními 

texty 

 nákup podle požadavků předmětových komisí a metodických 

sdružení (nové učebnice Matematiky, Anglického jazyka, probíhá 

obměna a doplnění stávajících učebnic a pomůcek) 

 tvorba pracovních listů podle učebních osnov ŠVP 

 škola má VIP přístupy do různých výukových portálů, kde učitelé 

mají možnost získat nejnovější publikace a pomůcky k výuce (PL, 

Interaktivní materiál, Návody, Metodické pomůcky apod.) 

 rodiče mají školou zabezpečen přístup na portál „Pro školy“ – 

možnost přípravy a využití materiálu vzdělávacího portálu 

 webové stránky „Domácí příprava“ – podpůrný web pro rodiče, 

připravující své děti na výuku 
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Vybavení kabinetů, 

laboratoří a učeben s 

pomůckami 

 průměrná vybavenost - malý počet kabinetů, žádná laboratorní 

učebna (řešeno v projektu přístavby) 

Vybavení školy 

audiovizuální a 

výpočetní technikou 

 učebny jsou v obou hlavních budovách vybaveny interaktivními 

tabulemi a dataprojektory, počítačová učebna je vybavena 28 PC 

s připojením do internetu (průběžně dochází k obměně jednotlivých 

PC stanic) 

 vybudována profesionální WiFi síť pro žáky a učitele za 250.000,- 

Kč díky spolupráci a finančnímu daru od „Spolku rodičů pro 

Kamenku“ 

 od 1. 8. 2017 investice školy (340.000,- Kč) do nového serveru a 

s ním spojené infrastruktury 

 škola od 1. 9. 2017 přechází na nový systém matriky „IŠkola“ (do 

budoucna možnost elektronických žákovských knížek, lepší 

informovanost pro rodiče, elektronické omlouvání a mnoho dalšího) 

ŠD  stav budovy nevyhovující (od 1. 7. 2017 – projekt přístavby) 

 vybavenost pomůckami pro žáky je standardní a průběžně je 

obměňován a doplňován) 

 od 1. 9. 2016 je navýšena kapacita žáků v školní družině na 210 (7 

oddělení) 

 od 1. 9. 2017 bude ŠD v náhradních prostorách ZŠ Komenského a 

na Staré Kamence (v přístavbě je řešeno nové kompletní pracoviště 

ŠD) 

ŠJ  stravování splňuje normy pro zdravou výživu (od 1. 5. 2017 

spolupráce s nutriční poradkyní, od 1. 10. 2017 připravujeme 

přípravu bezlepkové stravy) 

 modernizace jídelny (zeleninový bufet, nápojové automaty apod.) 

 možnost výběru ze dvou jídel 

 stravují se žáci i zaměstnanci školy 

 služby, které poskytujeme: stravování cizích strávníků 

 letní provoz pro cizí strávníky 

 možnost pronájmu 

 

Investiční rozvoj – informace 

Od 1. 7. 2017 probíhá dle projektu přístavba nového pavilonu školy pro I. stupeň, ŠD, 

druhé tělocvičny a ve vnitřním venkovním prostoru víceúčelové hřiště – předpoklad dokončení 

2020. 

 

Komentář 

Prostory školy pronajímáme celoročně k různým aktivitám (stravování cizích strávníků, 

výuka cizích jazyků, pronájem školní jídelny, tělocvičny, budovy chanosu, …). 
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2. Přehled oboru vzdělání 
 

Obor vzdělávání:  Základní škola (1. – 9. ročník) 

Vzdělávací program:  ŠVP „Škola vzájemného porozumění“1 

 

Motto školy: 

„Každé dítě je rádo tam, kde cítí, že je vítáno, že může sdělit svůj názor a své 

pocity. Kde je mu příjemně při hovoru s dospělým i vrstevníkem, kde nepociťuje strach ani 

úzkost. Kde se může podělit o radost i bolest a ví, že v případě potřeby, se mu dostane 

pomoci. Kde vnímá nejen získávání vědomostí, utváření hodnot a postojů, ale i potřebu 

rozumět. Lidem, světu, situacím. Taková je naše škola, v níž se všichni snažíme o jasná 

pravidla, vstřícný přístup, vzájemné pochopení. Taková je naše „Škola vzájemného 

porozumění.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: 

Škola vytváří širokou a pestrou nabídku zájmových útvarů pro žáky I. i II. stupně, realizace 

probíhá dle podmínek dané vzdělávací akce. 

Vedle osnov jednotlivých předmětů jsme v příslušných ročnících realizovali výuku dopravní 

výchovy, výchovy k toleranci, proti rasové nenávisti a xenofobii, protidrogový program, 

programy k potírání sociálně patologických jevů, programy ochrany člověka za mimořádných 

situací, program „Zdravé zuby“, „Zdravý životní styl“, projektový „Den Země“, k tématům k 

volbě povolání byly zařazeny exkurze, přednášky a prezentace středních škol. 

V rámci výuky jsou dle ŠVP plněna další průřezová témata. 

                                                      
 

 

1 ŠVP: http://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2015/05/SVP-ZS_Celakovice_Kostelni_457-Verze-20160901.pdf 
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3. Personální zabezpečení školy 

 

3.1. Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 67 

Počet učitelů ZŠ 37 

Počet vychovatelů ŠD 7 

Počet asistentů pedagoga 8 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 

Správce BIOS 1 

 

3.2. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

Odborná kvalifikace % 

Učitelé ZŠ 91,89 

Vychovatelky ŠD 100,0 

Nekvalifikovaní 8,11 

 

3.3. Věková struktura pedagogických pracovníků  

do 35 let 35-50 let nad 50 let důchodci MD 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy  

0 3 4 23 2 13 1 2 6 

 

3.4. Věková struktura nepedagogických pracovníků 

  

do 35 let 35-50let nad 50 let 

muži ženy muži ženy muži ženy 

Správní 

zaměstnanci 
0 0 0 3 1 3 

Školní jídelna 0 2 0 4 1 2 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání 

žáků do středních škol 

4.1. Zápis do prvních tříd 

Počet prvních tříd Počet žáků 
Nástup 

po odkladu 

Počet odkladů pro školní rok 

2017/2018 

3 71 9 9 

4.2. Výsledky přijímacího řízení 

4.2.1. Víceletá gymnázia (přijato) 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

Gymnázia zřizovaná Středočeským krajem  8 0 

Soukromá gymnázia 1 0 

4.2.2. SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (maturita) 

Čtyřletá gymnázia  4 

Střední odborné školy  32 

Umělecké školy 0 

4.2.3. SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (bez maturity) 

Střední odborná učiliště  15 

4.2.4. Soukromé školy 

Gymnázia Obchodní 

akademie 

Zdravotní školy Ostatní střední 

školy 

Celkem 

0 0 0 0 0 

4.2.5. Počet žáků – ukončení povinné školní docházky 

V nižším ročníku V devátém ročníku 

1 (8. B) 50 (9. A [22] + 9. B [28]) 
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5. Výsledky o vzdělávání žáků 

5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Kompletní informace a podrobně strukturovaná data jsou přiloženy jako PŘÍLOHA č. 1 

výroční zprávy. 

 

Komentář 

 všichni učitelé postupují podle tematických plánů, jež vedení školy při hospitacích průběžně 

sleduje (učební plány umístěny na webu http://www.domacipriprava.cz)  

 vyučující pracují podle tematických plánů daných ročníků, sledují, zda se v hodinách objevuje 

vhodnost a přiměřenost cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, zda se respektují individuální 

potřeby žáků a je-li návaznost na předcházející témata 

 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami již dlouhodobě řešíme formou individuální 

integrace, při stanovování forem i metod výuky se uplatňuje princip diferenciace a 

individualizace, včetně využívání dostupných učebnic a učebních pomůcek 

 výuka žáků s podpůrnými opatřeními je realizována dle doporučení PPP a dle PLPP a IVP  

 dlouhodobá výchovně vzdělávací koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a 

třídění informací a schopnost použití získaných poznatků v praxi, zaměřujeme se na podporu 

tvořivosti a aktivity žáků, na rozvoj jejich nadání, cílem je vytvořit kladný vztah ke škole a 

motivovat je k dalšímu vzdělávání 

 při hodnocení žáků vytváříme vlastní srovnávací práce a využíváme i oficiální testování (ČŠI, 

SCIO, Klokan - matematická mezinárodní soutěž, olympiády, soutěže, využití i ostatních 

webových portálů – např. Pangea a další) 

 

Výsledky testů jsou důkladně analyzovány, srovnávány s předchozími obdobími a vychází se 

z nich při další výuce. Hodnocení působí jako zpětná vazba pro učitele, který tím získá vodítko, 

na co se více zaměřit. Komentář k jednotlivým úlohám vysvětluje a zdůvodňuje, kde žáci chybují, 

nabízí jim cesty k odstranění chybných návyků a také zajímavé náměty pro další práci s úlohou. 

Přestože se nejedná o levnou finanční záležitost, škola vítá tuto možnost srovnání s ostatními 

školami a chce také přispět k vyšší úrovni vzdělávání. Je podporováno kritické myšlení a diskuze 

mezi učitelem a žákem. 

 

 při hodnocení žáků vyučující dbají na vhodnost využitých metod, na respektování individuálních 

schopností žáků, k tomu využívají vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků, oceňují každý 

pokrok a zlepšení žáka ve vzdělávacím procesu 

 velký důraz klademe na spolupráci s rodiči 

 veškeré problémy žáků jsou s rodiči okamžitě individuálně projednávány, diskutovány a 

společnou cestou se snažíme najít nejvhodnější řešení 

 komunikace probíhá formou přesně stanovených třídních schůzek 

 rodiče dále mají k dispozici i konzultační hodiny jednotlivých vyučujících a po předchozí 

domluvě si lze sjednat schůzku i individuálně, tento systém se nám osvědčil a budeme jej i 

nadále využívat a zkvalitňovat 
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5.2. Výchovná opatření – snížená známka z chování 

Žáci 2. 3. 

I. stupeň 0 0 

II. stupeň 1 0 

5.3. Údaje o zameškaných hodinách 

Průměrná 

absence na žáka 

1. pololetí 2. pololetí 

omluvená neomluvená omluvená neomluvená 

Celkem hodin 25 404 79 31800 10 

Průměr na žáka 41,646 0,13 52,131 0,016 

5.4. Údaje o integrovaných žácích 

Druh postižení Celkem 

Vady řeči 4 

Tělesné postižení 1 

Lehké mentální postižení  1 

Autismus 1 

Sociální znevýhodnění 0 

Vývojové poruchy chování  22 

Vývojové poruchy učení 32 
 

 vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami již dlouhodobě řešíme formou 

individuální integrace 

 v rámci možností a vybavení školy se jim snažíme maximálně individuálně věnovat 

 na základě vyšetření žáka a jeho analýzy psycholog a speciální pedagog doporučí nápravu jak 

ve škole, tak v rodině, v tomto školním roce bylo utvořeno na I. stupni šest nápravných skupin 

žáků I. stupně 

 se souhlasem Krajského úřadu Středočeského kraje má osm žáků asistenta pedagoga, který 

se individuálně věnuje žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a pomáhají i ostatním 

dětem ve třídě 

 přidělené finanční prostředky jsou výchovnými poradci (I. i II. stupeň) využívány k nákupu 

speciálních pomůcek dle jednotlivých vyšetření žáků se SVP 

 všichni integrovaní žáci mají platné psychologické vyšetření a mají sestavený plán pedagogické 

podpory nebo individuální vzdělávací plán, dle jednotlivých vyšetření v pedagogicko-

psychologické poradně, vyšetření žáků jsou ve spolupráci s rodiči, školou a PPC (SPC) 

aktualizována 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

6.1. Výchovné poradenství 

Výchovný poradce pro I. stupeň: Mgr. Lenka Klosová 

Výchovný poradce pro II. stupeň: Mgr. František Šturma 

 

 důležitou funkcí výchovného poradenství na naší škole je pomáhat žákům v různých oblastech 

života, v preventivním procesu se snaží vytvářet podmínky pro osobní růst žáka, v nápravném 

procesu výchovný poradce pro I. stupeň a II. stupeň ZŠ napomáhá odstraňovat zábrany 

osobního rozvoje žáků a řešit jejich problémy 

 v profesním poradenství pomáháme žákům 8. a 9. tříd i jejich rodičům při výběru vhodné 

střední školy i tím, že pravidelně organizujeme besedy se zástupci jednotlivých škol, ve škole 

mají žáci k dispozici nabídkové materiály, dále úzce spolupracujeme s Úřadem práce Praha - 

východ, kde se účastníme programu pro žáky základních škol, pro lepší představu žáků o 

zvoleném oboru doporučujeme návštěvu Dnů otevřených dveří na příslušných školách 

 výchovný poradce spolupracuje s řadou odborných pracovišť a s žáky některá pracoviště 

navštěvuje 

6.2. Prevence sociálně patologických jevů 

Škola má vypracovaný minimální preventivní program, kde jsou zahrnuty: 

 

Cíle a principy: 
 

Rozvoj kompetencí žáků: 

 sociálních dovedností (navazování zdravých vztahů s ostatními, umění týmové práce, 

konstruktivní řešení konfliktu, otevřená komunikace) 

 pozitivní vnímání sebe sama 

 rozvoj osobnostních kvalit, které podporují zdravý rozvoj osobnosti (sebevědomí, altruismus, 

empatie, asertivita, vůle, přejímání nosných hodnot) 

 rozvoj morálního vědomí a vědomí zodpovědnosti 

 cílený rozvoj v oblasti mediální výchovy 

Demokratické řízení, efektivní pravidla vzájemného soužití  

 učení se respektování lidských práv, individuálních potřeb a odlišností jednotlivců 

 zapojení žáků do spoluvytváření pravidel vzájemného soužití ve škole 

 vedení žáka k přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem  

Vytváření atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole 

Přístup k informacím a práce s informacemi 

 umění používat různé informační zdroje, kriticky zhodnotit, porovnat informace. Vytváření 

vlastního názoru, životního postoje. 

 poznání základních lidských potřeb (fyzických, psychických, emočních) 
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Spolupráce   

 celé školy, všech žáků, učitelů – důvěra ve vztahu žák – žák a učitel - žák  

 otevřená komunikace mezi školou a rodiči – otevřenost a důvěra ve vztahu učitel (škola) - 

rodič 

 spolupráce učitelů v rámci pedagogického týmu 

 propojení školy s dalšími institucemi (organizace působící v oblasti primární prevence) 

Postupy a strategie 

 Vztah učitel – žák 

 Skupinová práce 

 Projektové vyučování a celoškolní projekty 

 Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, formativní hodnocení, sebehodnocení, 

zpětná vazba skupiny 

 Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci 

 Pedagogická diagnostika  

 

Konkrétní aktivity podporující primární prevenci 

Aktivity pořádané pro žáky, které podporují dobré vztahy, umožňují seberealizaci a učení se v 

reálných situacích. 

 spolupráce s MDDM – Zdravý životní styl, Mladý cyklista 

 výchova ke zdraví  - 6. ročníky 

 pobyty ve zdravotně příznivém prostředí – ozdravné, sportovní, lyžařský kurz, cyklokurz, 

příměstské pobytové dny 

 základní a další postupová kola sportovních soutěží pořádaných školou i ostatními sportovními 

organizacemi 

 školní výlety 

 kulturní programy (kina, divadla, exkurze, besedy, koncerty v kostele, workshopy) 

 projekt Celé Česko čte dětem 

 etické dílny 

 spolupráce s PaedDr. Z. Kašparovou, JUDr. K. Kašparem - bloky primární prevence, projekt 

města Čelákovice – „Prevence rizikového chování“ – PEER program ve škole (2017 – 2018) 

 primární prevence II. stupeň - právní odpovědnost žáků 

 den otevřených dveří  

 prověřovací cvičení jednotek PO dle poplachového plánu Středočeského kraje 

 koncerty dětí v kostele v Čelákovicích 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

7.1. Vedení 

Pracovník Instituce Název akce, programu, školy apod. 

Ing. Jiří Kyliánek VISK 

Studium pro ředitele škol (splnění kvalifikačních 

předpokladů pro výkon funkce ředitele školy ve 

smyslu školského zákona) 

Mgr. Ivana Sekyrová PPP 

Prevence rizikového chování dětí a mládeže se 

zaměřením na protidrogovou prevenci, zneužívání 

jiných návykových látek 

Ing. Jiří Kyliánek 

Mgr. Pavlína Kučerová 
MŠMT 

Seminář k podpůrným opatřením pro žáky se 

„Speciálními vzdělávacími potřebami“ 

Ing. Jiří Kyliánek 

Mgr. Pavlína Kučerová 

MAS střední 

Polabí 

Seminář k „Operačnímu programu Věda, 

Vzdělávání, Výzkum (OP VVV)“ (projekt schválen a 

realizován od 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019 

Mgr. Pavlína Kučerová VISK Profesní vzdělávání zástupců ředitele školy 

Mgr. Ivana Sekyrová OSPOD Seminář primárních preventistů 

7.2. Výchovní poradci 

Pracovník Instituce Název akce, programu, školy apod. 

Mgr. Lenka Klosová 

Mgr. František Šturma 
PPP 

Konference výchovných poradců o prevenci 

Pravidelné školení výchovných poradců 

7.3. Projekt – prevence rizikového chování 

Pracovník Instituce Název akce, programu, školy apod. 

Všichni pedagogičtí 

pracovníci včetně 

asistentů pedagoga 

Pedagogická, 

právní a 

psychologická 

poradna 

Projekt „Prevence rizikového chování dětí a 

mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“ realizován 

v externím zařízení v měsíci březnu 2017 (I. část) 

7.4. Splnění kvalifikačních předpokladů 

Pracovník Instituce Název akce, programu, školy apod. 

Bc. Hana Kuklová VŠ Splnění kvalifikačních předpokladů 

Iveta Cée VŠ Splnění kvalifikačních předpokladů  

Mgr. Zdeňka Švarcová PeF UK Pedagogické minimum 
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7.5. Prohlubování odborné kvalifikace 

Pracovník Instituce Název akce, programu, školy apod. 

Všichni 
Požární 

instituce 
BOZP – školení požární ochrany (09/2016) 

Mgr. Šárka Jarošová NÚV Fonologické schopnosti pro děti školního věku 

Mgr. Viktor Douša NIDV Matematika pro život - ZŠ 

Mgr. Michaela Staříková VISK Sfumato 

Mgr. Hana Altmanová ÚSTR Dějepis a občanská výchova – podivné sousedství 

Mgr. Viktor Douša 
Škoda Ml. 

Bol. 
Věda má budoucnost (matematika a fyzika) 

Mgr. František Šturma 
Škoda Ml. 

Bol. 

Věda má budoucnost (výchovní poradci - 

zaměstnání) 

Mgr. Michaela Staříková VISK Sfumato 

Mgr. Iveta Nachtmannová VISK Sfumato 

Mgr. Pavlína Hrušková NIDV Hry ve vyučování na ZŠ – nejen v matematice 

Mgr. Iveta Holečková NIDV Hry ve vyučování na ZŠ – nejen v matematice 

Ing. Iveta Nachtmannová PeF UK Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (zvýšení kvalifikace) 

7.6. Samostudium 

Pracovník Instituce Název akce, programu, školy apod. 

Všichni pedagogičtí 

pracovníci 
- 

 studium nejnovějších poznatků dle jednotlivých 

oborů a témat výuky 

 tvorba podpůrných materiálů pro výuku 

 individuální práce s odbornou literaturou 

 studium norem, zákonů, předpisů a dalších 

materiálů dle zadání vedení školy 

Komentář k DVPP 

Dle plánu „Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“ (DVPP) se učitelé zapojili do 

dalšího vzdělávání v externích institucích (Vysoké školy s pedagogickým zaměřením, Národní 

ústav vzdělávání, Národní institut dalšího vzdělávání, ostatní externí firmy zabývající se 

vzděláním). Učitelé byli zapojeni do DVPP do kurzů, seminářů, školení programů s akreditací 

MŠMT. Tento plán sleduje především zapojení moderních trendů do výuky v jednotlivých 

předmětech v oblasti odborné i metodické, nyní i školení slouží k získání nových znalostí 

z jednotlivých oborů.  

Po každé akci následuje vyhotovení písemné zprávy obsahující hodnocení s ohledem na 

efektivnost využití v práci školy, ve výuce daného předmětu.  

Dále jsme se zaměřili na rozvíjení a doplňování našeho ŠVP „Škola vzájemného 

porozumění“ (novelizován k 1. 9. 2016).  
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 Škola pravidelně odebírá odborné publikace, má přístupy (VIP) na různé vzdělávací 

portály, je zapojena do různých oborových diskuzních skupin s cílem výměny informací, 

zkušeností, materiálů apod. 



 

Výroční zpráva - školní rok 2016/2017                                                                     str. 15 
 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 

veřejnosti 

8.1. Volba povolání 

Prezentační výstava SŠ Středočeského a 

Pardubického kraje v Kolíně 

Řemesla – Lysá nad Labem – 8. ročníky 

Úřad práce Praha – východ - volba povolání 

(8. ročník) 

Schůzka rodičů i žáků se zástupci středních škol 

v regionu – prezentace (11/2016) 

Úřad práce Návštěva úřadu, exkurze na pracovišti, přednáška 

o činnosti a smyslu úřadu práce, specifika hledání 

zaměstnání 

Střední zemědělská škola – Brandýs nad 

Labem 

Pracovní skupiny – návštěva školy 

SŠ Praha – cukrář, číšník, kuchař Seznámení s procesem výroby cukrářských 

výrobků – praktická ukázka a výroba jednotlivými 

žáky přímo v provozu 

Přednášky na škole V rámci výuky Výchovy k občanství byly prováděny 

přednášky studentů několika středních škol – 

praktické ukázky studia a prací studentů těchto 

středních škol 

 

8.2. Mimoškolní aktivity školy 

Spolupráce školy a dalších subjektů 
MDDM, Muzeum Čelákovice, ZUŠ, PPPK 

Český svaz chovatelů, houbařů, rybářů 

Akce k prevenci sociálně patologických 

jevů 

 

 prevence rizikového chování (3. – 9. ročník) 

 prevence – dopravní policie 

 prevence – nadužívání tabáku – MDDM 

 čas proměn 

 program Zdravé děti, připravený dle 

metodického modelu Kritického myšlení 

 peer program 

Akce k environmentální výchově 

 zdravý životní styl 

 dopravní výchova 

 přírodovědný klokan 

 den Země 

 fond SIDUS 
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8.3. Mimoškolní aktivity školy 

Název soutěže Školní kolo Okresní kolo/Krajské kolo 

Matematická olympiáda ANO Okresní kolo 

Matematická soutěž PANGEA ANO Celostátní kolo 

Pythagoriáda  NE Nepostupová soutěž 

Puškinův památník ANO Celostátní kolo (vítěz) 

Anglická olympiáda ANO Okresní kolo 

Olympiáda v českém jazyce  ANO Okresní kolo 

Matematický Klokan ANO Nepostupová soutěž 

Olympiáda v anglickém jazyce  ANO Okresní kolo (Vítěz, 8. a 13. místo) 

Šachový turnaj ANO Krajské kolo (6. místo) 

Turnaj - vybíjená Výběr žáků Okresní kolo (4. místo) 

Volejbal Výběr žáků II. stupeň Okresní kolo (3. místo) 

Turnaj ve florbale Výběr žáků II. Stupeň Okresní kolo (9. místo) 

Turnaj v minikopané Výběr žáků II. stupeň Okresní kolo (7. místo) 

Dopravní výchova – I. stupeň Výběr žáků I. Stupeň Okresní kolo 

McDonald´ s CUP – I. stupeň ANO Okresní kolo 

OH na Kamence II. stupeň ANO - 

Duatlon – běh a plavání NE Město Čelákovice 

O. K. IN-LINE Brusle Výběr žáků Okresní kolo 

Vánoční přebor v plavání NE Město Čelákovice 
 

8.4. Akce školy 

 

Typ akce Počet zúčastněných tříd Pořadatel 

Výuka plavání Žáci 2. a 3. tříd Škola 

Ozdravné pobyty, ŠvP, 

vícedenní výlety 
Třídy Škola 

Příměstská škola v 

přírodě 

ZOO Praha 

Lázně Poděbrady 

Drábské světničky 

Škola (5. AC) 

Sportovní den Všichni žáci prvního i druhého stupně Škola 

Lyžařský výcvik 7. ročník Škola 

Cykloturistický kurz 9. ročník Škola 

Turistický kurz VI. ročníky – práce s mapou, orientace v terénu TU, učitelé Z 

Jiné akce školy 

Něco velkého se chystá (1. ABC) 

Vánoční návody (1. A) 

Bruslení v Poděbradech (3. BC) 

Návštěva hasičů v SDH Vykáň (9. A) 

ZUŠ 

MDDM 

Škola 

SDH Vykáň 

Návštěva kulturních 

památek 

Historická Praha, Pražský hrad, Šárka, Petřín, 

Vyšehrad, Kampa, Kostel sv. Cyrila a Metoděje, 

Čelákovická tvrz, Lázně Poděbrady, Brandýs nad 

Labem 

Škola 
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Divadelní a filmová 

představení  

 

 

 

 

I. stupeň:  

Český Honza (loutkové - 1. ABC, 2. ABC, 3. D) 

Večerníček (2. A) 

Tatínek není k zahození (2. A) 

Jak jsem se ztratil (4. B, 5. A, 5. C, 2. B) 

Kožíšek není Ježíšek (kouzelník – 3. AC) 

Vánoce (5. C, 4. B) 

Divadlo MINOR (5. A, 4. A) 

Zahrada (3. D, 2. B) 

Kapka medu pro Verunku (3. B, 3. C) 

Anděl páně II. (1. ABC, 2. AC, 3. D) 

Zpívej – Slovanský dům (3. A, 4. B, 5. AC) 

O líné babičce (2. B) 

Ulice plná kouzel (1. ABC) 

Na návštěvě v „ISVĚTĚ“ (5. ABC) 

Šmoulové – zapomenutá vesnice (1. ABC, 2. ABC, 3. D) 

 

II. stupeň:  

Anthropoid (7. AB) 

Elektrický Emil (Divadlo GONG) – (6. ABC, 5. ABC) 

Škola 

 

 

 

 

Besedy, výstavy, 

muzea a akce k výuce 

 

 

Neviditelná výstava (4. B, 5. C) 

Tonda obal na cestách (2. A) 

Škola z Marsu (2. A) 

Nebojme se strašidel (2. A) 

Muzeum voskových figurín (9. AB) 

Přednáška a beseda na téma „Energetika - 

budoucnost lidstva“ (9. ročník - ČEZ) 

Velikonoce ve skanzenu v Přerově n/L (1. A, 2. C) 

Brick republic (lego) – (5. ABC) 

Den země – interaktivně (2. ABC, 3. D) 

Lunapark, IQ park Liberec (4. A) 

Botanicus Ostrá (1. BC) 

Muzeum filmových legend (5. B) 

Farma Blaník (2. AB) 

Návštěva zubní ordinace (dentální hygiena) – (3. C) 

Divoká Šárka – turistický výlet (9. AB) 

Mirakulum Milovice 

Podlipanské muzeum – Husité, bitva u Lipan  

Skanzen Přerov nad Labem  

Národní technické muzeum   

Pražské ZOO   

Vývoj mincovnictví v Čechách – Kutná Hora  

Vodník – ukázky činnosti rybářů z Čelákovic 

Výstava hub – Čelákovice 

Řemesla Polabí - výstava 

Škola 
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Exkurze, vzdělávací 

pořady, Workshopy 

History park Ledčice (6. ABC) 

SOU Gastronomie a podnikání (9. AB) 

Škoda Mladá Boleslav (8. AB) 

Lety ke hvězdám (5. BC) 

Zámek v Brandýse nad Labem (8. A) 

Exkurze na ŘÍP (komentovaný k výuce) – (4. AB) 

Workshop - Tajemství knihy (5. C) 

Země jako planeta – Hvězdárna (5. A) 

Letiště V. Havla (4. AC) 

Workshop – Zadržování vody a výzkum (5. C) 

Mise Vyšehrad (6. ABC) 

Poznávací zájezd do Plzně (8. C) 

Exkurze StřZeŠ Brandýs n/L (8. ABC) 

Kartografická praxe v Praze (9. B) 

Dějepisná exkurze LIDICE (9. A) 

Poznáváme Prahu (9. B) 

Exkurze TPCA Kolín (8. AB, 3. C) 

Škola 

 

Muzikály Alenka v kraji zázraků (5. AC, 4. AB) Škola 

Besedy v knihovně 

Seznámení s knihami různých nakladatelství  

besedy nad knihou, žáci ŠD pravidelně navštěvují 

knihovnu a akce v ní pořádané. 

Vánoce v knihovně (1. A) 

 I. a II. stupeň 

Kroužek v ŠD 

Mimoškolní aktivity 

Kroužky v rámci ŠD (ruční práce, basketbalový 

kroužek, pěvecký kroužek), Mladý čtenář, PoHoDa- 

kroužek, Matematýsek 

Škola 
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9. Ostatní údaje 
 

9.1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla ve škole inspekční činnost ČŠI. 

9.2. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje hospodaření za rok 2016 jsou součástí výroční zprávy jako PŘÍLOHA č. 2. 

9.2.1. Kontroly 

Kontrola hospodaření školy 

Ve školním roce 2016/2017 k 31. 12. 2017 proběhl audit hospodaření školy s tímto závěrem 

(podrobná zpráva byla zaslána zřizovateli a je uložena a k nahlédnutí u ředitele školy): 

Při prověrce hospodaření jsme nezaznamenali žádné skutečnosti, které by nás vedly k 

domněnce, že by hospodaření organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 

organizace vykazovalo významné nedostatky a nebylo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. a 

dalšími právními předpisy a normami ČR upravujícími oblast hospodaření příspěvkových organizací 

ve znění platném k datu sestavení účetní závěrky. 

Při prověrce sestavení účetní závěrky jsme nezaznamenali žádné skutečnosti, které by 

nás vedly k domněnce, že by přiložená účetní závěrka a vykázaný výsledek hospodaření k 31. 12. 

2016 organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, měly významné 

nedostatky a nebyly ve významných parametrech v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. a dalšími 

právními předpisy a normami České republiky upravujícími oblast účetnictví ve znění platném k 

datu sestavení účetní závěrky. 

Audit provedl: 

ATLAS AUDIT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice, Číslo auditorského oprávnění 

300, Ing. Tomáš Bartoš (číslo auditorského oprávnění 1122) 

Kontrola „Okresní správy sociálního zabezpečení“ 

V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-východ kontrolním pracovníkem 

Janou Bláhovou dne 2. 11. 2016 u zaměstnavatele Základní škola Čelákovice, příspěvková 

organizace, se sídlem Kostelní 457, 250 88 Čelákovice variabilní symbol 2280103314, IČ 437 52 

047, plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění 

a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále 

jen pojistné) stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Kontrolované období od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2016. Výsledek bez nedostatků. 



 

Výroční zpráva - školní rok 2016/2017                                                                     str. 20 
 

9.3. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Naše škola realizuje projekt ZŠ Kostelní Čelákovice projekt č. 22, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004363 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je zaměřen na personální podporu, 

vzdělávání a  profesní rozvoj pedagogů. V rámci projektu bude škola realizovat sdílení 

zkušeností z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro žáky budou realizovány 

čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování pro žáky ohrožené školním 

neúspěchem. Hlavním cílem projektu zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových 

kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU. 
 

9.4. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

Škola nabízí možnost využití učeben k výuce jazyků – využíváno celoročně. 

9.5. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 Grant z Programu 2016 “Podpora volnočasových, sportovních aktivit a vzdělávacích aktivit“ byla 

schválena (SVČ/VSA/028559/2016) Zastupitelstvem Středočeského kraje ve výši 95 000,-Kč. 

 Žáci školy pokračují v projektu „Čtení pomáhá“. 

 Projekt „Ovoce do škol“. 

 Projekt ZŠ Kostelní Čelákovice projekt č. 22, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004363 

podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony 

pro MŠ a ZŠ I (1.598.840,- Kč) 

 Prevence rizikového chování – Projekt zřizovatele (město Čelákovice) 

9.6. Údaje o spolupráci 

Spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání: 

 

 Ve škole není zřízena odborová organizace. 

 Škola spolupracuje s profesními spolky a sdruženími zabývající se vzdělávacími službami. 

 Škola aktivně spolupracuje se „Spolkem rodičů pro Kamenku“ (pravidelná setkání rodičů mezi 

sebou a s vedením školy v rámci třídních schůzek, kde vedení školy podrobně informuje o 

činnostech školy, probíhajících projektech, předává prostřednictvím zástupců rodičů 

jednotlivých tříd informace pro ostatní rodiče, rodiče navrhují změny, požadavky směrem 

k vedení školy, probíhá diskuze, spolek podporuje finančně školní aktivity, projekty, nákup 

speciálních pomůcek, obnovu ICT techniky apod.). Další informace lze nalézt na stránce spolku 

viz http://www.kamenka-celakovice.cz/spolek-rodicu-pro-kamenku/. 
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10. Seznam příloh 
 

Příloha č. 1  Přehled o vzdělávání žáků 

Příloha č. 2  Údaje hospodaření za rok 2016 

Příloha č. 3  Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Příloha č. 4  Výběr fotografií z akcí školy 

Příloha č. 5  Výsledky testování 9. ročníků (05/2017) ČŠI 

 

 

10.1. Přehled o vzdělávání žáků 
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10.2. Údaje hospodaření za rok 2016 
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10.3. Výroční zpráva o poskytnutí informací 

Za období 1. 9. 2016 – 30. 6. 2017 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb., o 

svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění. 

 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí  

     informace: 0 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou  

    k dispozici v odboru pro styk s veřejností: 0 

 

 

10.4. Výběr fotografií z akcí školy 

 

Nástup dětí do 1. tříd 
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Návštěva Botanicus      

Návštěva dopravní policie 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do lidského těla 

       Workshop – zadržování vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola v přírodě 
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Návštěva reprezentace nohejbalu z Koreje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠvP – Tvoje tvář má známý hlas       

Zápis prvňáčků na Kamence 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenění našich žáků ministryní 
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10.5. Výsledky testování 9. ročníků 2016/2017 

 

Příloha přiložena jako samostatný dokument. 

 

 

V Čelákovicích dne 1. září 2017 

 

        ………………………………………………………… 

                                                             Ing. Jiří Kyliánek                                                                                                                                                                                                                  

    ředitel školy 
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