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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 škola 

název školy:  

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, okres Praha-východ 

adresa školy:  

                         Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 

právní forma: příspěvková organizace, právní subjektivita od 1.1.1994 

IČO :            43752047 

IZO:      cz - 43752047                                     

identifikátor školy:  600052141  

vedení školy : ředitelka :   Mgr.Jaroslava Burkertová                                                                      

                       zástupce ředitele: statutární zástupce  Mgr. Ivana Sekyrová 

                                                    zástupce ředitele   Ing.Bc.Kateřina Židlická  

kontakt:         tel.:326 990 211          fax:326 990 288 

                      e-mail: skola @kamenka.celakovice.cz 

                         http:   www.kamenka.celakovice.cz   

Škola je přijata do projektu  Zdravá škola 

 

1.2 zřizovatel 

název zřizovatele: Městský úřad Čelákovice 

adresa zřizovatele: Nám.5.května 1, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Ing.Bohumil Klicpera (starosta) ,  tel.:326 929 101                                                                                                

e-mail:   bohumil.klicpera@celakovice.cz 

 

1.3 součásti školy   

 

   

 kapacita  

Základní škola 650 žáků IZO 108 003 906 

Školní družina 150 žáků IZO 108 053 121 

Školní jídelna ZŠ  600 jídel IZO 113 800 053 

 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

 ZŠ Počet tříd Počet žáků Počet žáků na jednu třídu 

1.stupeň 10+1 spec.tř. 215+12=218 21,5 + 12 

2.stupeň 11 215 21,4 

Celkem 21+1=22 430+12=442 22,7+12 

ŠD 4+1 spec.odd. 127 26 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy   

Učebny  

Učebny - rozdílné rozměry,                                                     

pro rozdílný počet žáků 

- nevýhodou je stěhování žáků do odborných učeben, 

které jsou zároveň i kmenové 

Odborné pracovny, knihovna, Odborné pracovny:chemie a přírodopisu, jazyková 
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multimediální učebna učebna, počítačová učebna, cvičná žákovská kuchyň, 

škola je bez multimediální učebny 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 

- venkovní prostor areálu využívaný žáky   pro pohyb 

během velké přestávky, před odpolední výukou 

- hrací areál pro 1.stupeň a pro školní družinu 

 - vlastní hřiště nemáme,  pronajímáme si Sokolovnu 

(zimní období) a stadion Unionu (letní a podzimní 

období) 

Sportovní zařízení 

Sportovní hala BIOS, – reklamace nového povrchu 

z roku 2006-MÚ Čelákovice 

 - nutná oprava sociálního zařízení, nátěry venkovních 

kovových prvků,  vyčištění venkovního obložení 

Žákovský nábytek 

Neustále obměňován nákupem nového, nebo opravován  

( podle finančních možností školy). 

 

Nákup nového nábytku přizpůsoben hygienickým 

normám a věkovým požadavkům žáků (výškově 

stavitelný). 

Vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, sportovním nářadím apod. 

Vybavenost na standardní úrovni. 

Neustále je nejhůře vybavený kabinet fyziky-pro 

skupinovou práci, laboratorní cvičení.Nákup 

uč.pomůcek je finančně náročný a chybí odborná 

učebna pro výuku fyziky. 

Vybavení školní družiny na standardní úrovni, budova 

postavena z bývalých dílen.Během šk.roku proběhla 

výměna PVC a  částečně opraveno sociální zařízení. 

Budova je zchátralá a i přes řadu oprav nevyhovující. 

Sportovní nářadí revidováno každoročně a postupně 

obměňováno a doplňováno. 

Vybavení žáků učebnicemi a 

učebními texty 

Nákup podle požadavků předmětových komisí a 

metodických sdružení. 

Tvorba a využívání vlastních učebních textů podle 

učebních osnov. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a 

učeben pomůckami 

Průměrná vybavenost- malý počet a hlavně chybí 

propojenost s odbornými učebnami 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

Průměrná vybavenost. 

Požadavky na vybavení: ICT plán 

-do každé třídy alespoň jeden počítač s připojením na 

Internet  

-obnova a do vybavení počítačové učebny 

-data projektor 

-sponzorské dary: DVD, PC, tiskárna 

 

ŠD 
Stav budovy nevyhovující-hlavně sociální zařízení 

Vybavenost standardní 
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Investiční rozvoj 

Odstranění havarijního stavu nové budovy (Nová 

Kamenka)  

- multimediální technika, připojení na internet do 

všech učeben 

- výstavba nových učeben( PC učebna, jazyková 

učebna), tělocvičny, sportovního hřiště , přesun žáků 

z budovy Chanos do nových prostor, kde bude i školní 

družina, školní dílna,… 

Komentář: 

1)CHANOS: 

Během hlavních prázdnin zajištění oprav na Chanosu-vybudování nové učebny pro ŠD , 

výměna PVC a vytapetování  prostoru šaten, vymalování sociálního zařízení, vytapetování a 

vymalování chodeb na Chanosu, příprava učebny pro žáky speciální třídy, …  

2)Stará Kamenka 

Na Staré Kamence oprava vnitřních dveří a vymalování učeben včetně chodeb  

3)ŠD – úprava vzhledu sociálního zařízení, dovybavení sálku, … 

          - výměna nevyhovujícího PVC 

4) ICT plán - využití počítačové pracovny 

        1.stupeň:7 hod/týdně –výukové programy, internet, … 

        2.stupeň:výuka povinná-1 hod/týdně – informatika - 7.AB, 8.ABC, 9.ABC 

                                       2 hod/týdně-Volitelný předmět - Administrativa  9.AC 

         Výuka ostatních předmětů dle potřeb vyučujících. 

         Šk.družina: kroužky 5hod/týdně 1.-5.roč. 

         Možnost využití počítačové učebny o přestávkách. 

                 - využití dataprojektoru – při výuce 

 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1.9.2005 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Předseda: Čestmír Straka 

 

 

 

 

2.Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy  

 

2.1.Přehled oborů základního vzdělávání  

Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola 1 – 9.ročník 

 ŠVP  

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Základní škola - č.j. 16847/96-2 2-8.ročník 

Rozšířené vyučování: 

V.B č.j. 16333/96-22-21 (rozšířené 
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vyučování jazyků) 

Specializované třídy IV.A  

ŠVP „Škola vzájemného porozumění“ 1. a 6.ročník 

 

 

3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 57 

Počet učitelů ZŠ 38 

Počet vychovatelů ŠD 5 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 8 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 6 

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

Odborná kvalifikace % 

Aprobovanost ve 

výuce % 

Učitelé  ZŠ 71 Učitelé ZŠ 69 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 60 

Nekvalifikovaní 10   

 

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   

2 6 2 18 1 8 0 2 3 

 

3.4.Věková struktura nepedagogických pracovníků 

  

do 35 let 35-45 let nad 45 let 

muži  ženy muži  ženy muži  ženy 

Správní 

zaměstnanci 0 1 1 4 0 2 

školní jídelna 0 0 0 1 0 5 

 

 

 

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 2008/9 

3 54 9 4 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

a) na víceletá gymnázia přijato 

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 12 0 
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soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých 

ročníků přijato 

gymnázia  
obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové   

školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední odb. 

učiliště 
celkem 

6 7 2 13 

 

15 19 62 

 

c) na soukromé školy přijato 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

ostatní střední 

školy 

celkem 

0 0 0 1 1 
 

 

d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

v nižším ročníku v devátém ročníku 

1 62 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Srovnávací testování pro žáky základních škol – projekt SCIO, Kvalita-CERMAT 

 

Kvalita-CERMAT - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií 2007 - Souhrnné výsledky školy na stránkách školy 

www.kamenka.celakovice.cz 

             -výsledky všech testování projednány v předmětových komisích 

             -žáci svoje výsledky obdrželi v písemné podobě 

Rozdílnost ve výsledcích testů  odpovídá složení žáků jednotlivých tříd. 

 

 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Třída Žáků 
Prospělo  

s  vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Opakují 

Žáci 

s vývoj. 

poruchami 

1.A 17 16 0 1 1  

1.B 19 19 0 0 0  

1.C 19 19 0 0 0  

2.A 19 17 2 0 0  

2.B 20 19 1 0 0  

3.A 16 16 0 0 0  

3.B 18 15 2 0 0  

4.A 12 8 4 0 0 Spec.třída 
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4.B 22 20 2 0 0  

4.C 20 19 1 0 0  

5.A 19 5 13 1 0  

5.B 26 25 1 0 0  

       

6.A 17 5 12 1 0  

6.B 24 16 8 0 0  

7.A 23 4 17 2 2  

7.B 22 4 17 1 0  

8.A 17 1 15 1 0  

8.B 23 7 12 3 3  

8.C  26 7 19 0 0  

9.A 12 0 12 0 0 Spec.třída 

9.B 23 8 15 0 0  

9.C  26 9 17 0 0  

 

 

5.2  Výchovná opatření – snížená známka z chování  

žáci 2.  3.  

I.stupeň 0 0 

II.stupeň 9 1 

 

5.3   Údaje o integrovaných žácích. 

Druh postižení Roční

k 

Počet žáků 

Sluchové 7 1 

S vadami řečí 1.-5. 15 

Tělesné  3., 8. 2 

S vývojovými poruchami učení 1.-9. 58 

 Výchovná poradkyně eviduje k 30.6.2007 celkem 76 žáků s platným psychologickým 

vyšetřením o diagnostikované integraci, což je 17 %  žáků školy ( včetně specializované třídy 

4.A ). 

 Individuální výuka  probíhá také v ostatních třídách 1. a 2.stupně.  Doučovací skupiny  si 

organizují vyučující individuálně a podle potřeb žáků. 

Logopedická péče- Individuální výuka probíhá pod vedením Mgr.Jarošové. 

5.4 Údaje o zameškaných hodinách. 

Zameškané hodiny celkem na žáka 

          omluvené 24019 54,713 

          neomluvené 156 0,355 
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Všechny případy záškoláctví byly ihned řešeny společně  s rodiči žáků. Docházka je 

důsledně kontrolována.Nelze nevidět skrytý problém - značnou benevolenci rodičů, kteří 

mnohdy neomluvenou absenci svých dětí kryjí a dodatečně omlouvají.  

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických (DVPP) pracovníků a zaměstnanců školy 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: 

a) studium pedagogiky ( VŠ) – 4 učitelé 

b) studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - 2 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: 

Specializovaná činnost 

a) tvorba šk.vzdělávacího programu (ŠVP)- vzdělávání koordinátorů (Sekyrová, Židlická)                                                                                       

b) školení pro práci s dětmi se zdravotním postižením –  

 Alternativní metody práce se třídou - J.Vondráčková 

 Projekt „Kamarád“ (prevence proti šikaně) 1.A+8.A 

 Celostátní seminář ped.pracovníků ŠD - Dobšovičová 

c) státní informační politika- Z 58%,  PI 18%,   P II 5% 

d) Školský zákon a sociálně patologické jevy – Sekyrová 

    Semiramis –výroční zpráva a budoucí aktivity - Sekyrová 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 evaluace školy – Burkertová 

 pracovní řád Burkertová 

 vedení lidí řízení Burkertová 

 Mapové servery ve výuce-nejen zeměpisu – Zágoršeková 

 Netradiční metody při výuce Čj. - J.Vondráčková, Sekyrová, Čandová 

 Happy to teach small children - Židlická, Eliášová 

 První pomoc – celý pedagog.sbor 

Samostudium - zaměřeno na ŠVP, tvorbu výsledného hodnocení žáků (Vyhláška 48/2005 Sb., 

§ 16) 

- individuální práce s odbornou literaturou 

 

7. Akce školy 

 Volba povolání  

profi vyšetření žáků 9.tříd PPP 

Pivovar Nymburk 9.roč 

Sklárny Bohémia Poděbrady 8.roč 

Škoda Mladá Boleslav 9.roč 

SOU prohlídka , obor  kuchař-číšník 8.-9.roč. 
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Poděbrady 

Řemesla – Lysá nad Labem 9.roč. 

Úřad práce - Praha 9.roč. 

schůzka rodičů i žáků se zástupci středních 

škol v regionu, … 

Vycházející žáci 

 Prevence: 

 Minimální preventivní program: Semiramis-dlouhodobý projekt pro žáky  2.stupně 

 Primární protidrogová prevence pro žáky 9.ročníků- vedoucí PaedDr. Kašparová 

             Jde o šestihodinovou aktivitu jedné třídy.V úvodu žáci hovoří o své třídě,o svých 

spolužácích, o vztazích, o představě své budoucnosti. Následují základní informace o 

návykových látkách, jejich účincích a důsledcích  (alkohol, tabák, marihuana, stimulační 

látky, opiáty,děti narkomanů), videozáznamy a obrazový materiál.Přitom neustále probíhá 

diskuze, odpovědi na dotazy. 

Možnost využití individuální konzultace je žáky využívána a vítána.Zpětná vazba je 

provedena anonymně.Vedení školy spolu s třídním učitelem jsou seznámeni se závěry 

dr.Kašparové.V případě rizikových žáků jsou informováni i rodiče s možným kontaktem.  

 

Akce školy : 

 

Typ akce Počet zúčastněných tříd pořadatel výsledek 

Výuka plavání žáci 2.a 3. tříd škola  

Lyžařský výcvik kurs žáků 7. a 8.tříd  škola  

Škola v přírodě 3ABC, 4.ABC, 5AB, 

6.AB, 8.AB, 9.ABC  

škola  

Zahraniční výjezdy Německo  škola 7.-9.roč. 

Žákovská vystoupení Taneční a dramatický kroužek škola 1.stupeň, ŠD 

Koncerty ZUŠ ZUŠ  

Soutěže Plavecký maratón Školní, 2.stupeň     

 Dopravní soutěž MDD  

 McDonaldś CUP okr.kolo  

 minifotbal okr.kolo  

 vybíjené Okr.kolo h/d 3.místo dívky 

 Florbalový turnaj MDD  

 Plavecko-běžecký pohár okr.kolo 2.,3.místo  

 florbalové turnaje okr.kolo  

 večerní běh MDD  

 basketbal  okr.kolo 3.místo 

 
nohejbal 

Celostátní 2.místo 

 
„Kudy chodí písničky“   

 

oblastní kolo 
1.místo kat.II  

2. a 3.místo 

kat.III 3.místo 
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kat.IV 

 
Staroboleslavský klíč 

Stará Boleslav 
 

Olympiády matematická Školní, 

okres.kolo 

 

 Klokan - matematická mezinárodní  

1.a 2. stupeň    

 

 v německém jazyce okr.kolo  

 chemická školní  

 v českém jazyce okr.kolo  

Klub mladého diváka Na hlavní, Limonádový Joe, 

Klapzubova jedenáctka, Golem, 

… 

škola  

 

 

   

Jiné akce školy taneční soustředění Jiskřička školní  

 „Ukaž co umíš“ Ov-Rv školní 2.stupeň  

 Příprava k přijímacím zkouškám 

pro žáky 9.ročníků 

2.stupeň  

 
Projektový den“Vyučování 

společně netradičně“ 

školní- 

1.a 2.stupeň    

 

 
Den Země 

obec 

1.stupeň 

Objekty z PET 

láhví 

 
Pernštejni-30-ti letá válka 

1.a 2.stupeň  

 
vánoční a velikonoční návody 

MDD  1.stupeň 

 
Zdravé zuby 

1.stupeň     

 
„Život dětem „ občanské sdružení  

Prodej 

charitativních 

předmětů ve 

prospěch 

dětských 

oddělení 

nemocnic 

 

 
Adopce  na dálku.  

škola  

1.a 2.stupeň 

 

 
keramický kurz- Labyrint 

Labyrint 1.stupeň    

Pilotní studie 
„Aby tě auto nepřejelo“ Prevence 

dopravních úrazů na 1.st.ZŠ  

KHS 

středočeského 

kraje 

    

Návštěva kulturních 

památek 
Karlštejn, Pražský hrad Praha-

Šárka, 

památník Lidice , Vyšehrad 

Čelákovická tvrz,… Muzeum 

pravěku v Kolíně, Karolinum, 

Kutná Hora-památka UNESCO, 

Škola 

 

 1.a 2.stupeň 
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Lázně Poděbrady- Libice n.C.-

Hradiště Slavníkovců,  

Divadelní  a filmová 

představení  

 

 

 

 

-podle výběru třídního učitele 

-představení kouzelníka,… 

„Mise na Měsíc“,„Monstra 

oceánů“, „Divoké safari“ 

Bylo nás pět, Bubenícká show, 

Don Juan, Angelika-muzikál 

ZUŠ Čelákovice 

1.a 2.stupeň    

2.stupeň 

 

Besedy v knihovně 
např.“Jak funguje knihovna“, -

seznámení s knihami různých 

nakladatelství,  

-besedy nad knihou, vycházka 

Čelákovicemi, … 

- žáci ŠD ji pravidelně navštěvují  

1.a 2.stupeň 
 

hudební pořady 
-Písničky z Breptáni 

- CD tříd 

- Pernštejni-30-ti letá válka 

1.stupeň škola 

2.stupeň 

 

Mimoškolní aktivity 
kroužky v rámci ŠD (počítače, 

ruční práce, dramatický       

kroužek, taneční kroužek, 

sportovní kroužek, plavání), … 

škola  

1.a 2.stupeň 

 

Besedy,  výstavy a akce 

k výuce: 

Liběchov n/Cidlinou  

Libice n.C.-Hradiště Slavníkovců 

Národní divadlo – exkurze (140 let od zákl.kamene) 

Prohlídka historické Prahy“Královská cesta“ 

Národní památník hrdinů Heydrichiády 

Kutná Hora- Hrádek,Vlašský dvůr, památka UNESCO 

Muzeum v Brandýse nad Labem 

Pražský hrad  

Projekt Planeta Země 3000 

Národní muzeum 

památník Lidice 

Památník-Sekyrárna-Pankrác 

Ostrá Botanicus – středověká řemesla 

Skanzen Přerov 

ZOO Praha, Dvůr Králové n.L 

Zeměpis Prahy-turistický výlet Šáreckým údolím, Nebušice,.., Roztoky 

u Prahy 
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Vyšehrad 

Hokejový trénink – ukázka, zápas 

Přednáška a beseda na téma „Energetika-budoucnost lidstva“ 

MUDr.Ježková – prevence - beseda 

 

 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 

Název akce Výsledek, umístění  

duatlon krajské kolo-1.stupeň 1.stupeň 

Plavecko-běžecký pohár 

STČ 

1. a 3.místo chlapci i dívky 

MDD Čelákovice 

MDD Čelákovice 

McDonald´ s Cup 2.místo kategorie A 
okres.kolo 

Florbal 1.m 
okres.kolo 

Vánoční přebor 

v plavání 

Úspěchy žáků 1 a 2 stupně 
 

Stolní tenis Úspěchy žáků 2 stupně 
 

 

Reprezentace školy: 

Příspěvky do Zpravodaje, Den otevřených dveří, vystoupení tanečního kroužku,   www 

stránky,  reprezentace školy na akcích. …. 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Poslední inspekce proběhla ve dnech 7.- 9.3.2006. 

Viz „ Inspekční zprávy „ 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2007. V tomto roce byl proveden audit. 

a) příjmy  b)  výdaje 

1. celkové příjmy 21 025 900 1. investiční 237 300 

              příspěvek MěÚ 

        3 

246 200 

 

2. neinvestiční celkem : z toho 

     20 788 

600 

             příspěvek KÚ 15 008 000 

 1)náklady na platy pracovníků 

školy 10 569 000 

    příspěvek KÚ- ICT 227 800  2)zákonné odvody 3 744 000 

2. ostatní příjmy – 

sponzor,dary 

   doplňková činnost, … 193 700 

 3)výdaje na učebnice, OON ,  

   uč.pomůcky … 270 000 

3. Fondy-vstupní dveře(3ks),  

              FO, … 300 000 

Energie: 

ostatní provozní náklady 

1 590 000 

4 615 600 
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10.Výroční zpráva 

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Za období 1.1. – 31.12.2007 
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 tělovýchova 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  

 

 

 

 

Školská rada výroční zprávu schválila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Čelákovicích dne 20.10.2008     Mgr.Jaroslava Burkertová 

ředitelka školy 

 

           

 

 

 


