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I. Výroční zpráva o činnosti školy 

 

1) Základní údaje o škole 

 

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 

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 11+2 spec.tř. 217+12+7=236 21,7 + 12+7 

2.stupeň 9 187 20,8 

Celkem 20+2=22 404+12+7=423 20,2+12+7 

ŠD 5+1 spec.odd. 150 28,6+7 
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1.5 materiálně-technické podmínky školy  

 

PŘÍPRAVA ŠKOLY NA REKONSTRUKCI  HLAVNÍ BUDOVY 

Učebny 

Učebny - rozdílné rozměry,                                                     

pro rozdílný počet žáků 

- nevýhodou je stěhování žáků do odborných 

učeben, které jsou zároveň i kmenové 

Odborné pracovny, knihovna, 

multimediální učebna 

Odborné pracovny:chemie a přírodopisu, 

jazyková 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 

 - 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 je 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 
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postupně obměňováno a doplňováno. 

Vybavení žáků učebnicemi a 

učebními texty 

Nákup podle požadavků předmětových komisí a 

metodických sdružení.  

Tvorba pracovních listů podle učebních osnov 

ŠVP. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a 

učeben pomůckami 

Průměrná vybavenost- malý počet kabinetů 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: PC 

 

ŠD 

Stav budovy nevyhovující-hlavně sociální 

zařízení 

Vybavenost standardní 

ŠJ 

Kapacita je 600 jídel 

- stravování splňuje normy pro zdravou 

výživu 

- možnost výběru ze dvou jídel 

- stravují se žáci, zaměstnanci školy 

- služby, které poskytujeme: stravování 

cizích strávníků, každodenní příprava  

svačinek, možnost nákupu pití 

- akce „školní mléko“ 

- možnost pronájmu k akcím pro veřejnost 

Investiční rozvoj 

- odstranění havarijního stavu nové budovy  

- multimediální technika, připojení na 

internet do všech učeben 

Od 1.6.2009 začátek rekonstrukce nové 

budovy. Plánované ukončení do konce 

kalendářního roku 2009. 

- přístavba celého bloku, který nahradí 

budovu Chanosu, ŠD a bytu školníka 

- počítá se s : navýšením počtu žáků, 

vybudováním odborných učeben, 

tělocvičny, sportovního hřiště , … 
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Komentář: 

 Celý školní rok se škola připravovala na rekonstrukci. Kompletní 

přestěhování budovy , včetně školní jídelny, proběhlo do 31.5.2009 a 

zbytek školního roku škola pracovala v náhradním režimu.  

 Od začátku školního roku 2009/2010 budou čtyři třídy 1.stupně umístěny 

na ZŠ Komenského 414 až do konce rekonstrukce. 

 Prostory školy propůjčujeme k výuce cizích jazyků, pronajímáme 

tělocvičnu, v školní jídelně se pravidelně scházejí důchodci. 

 

 

 

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 

3.- 5. a 8.-9. 

ročník 

 RVP - ŠVP 

1.,2., 6. a 7. 

ročník 

79-01-B/01 Základní škola speciální 1.A speciální 

 RVP - ŠVP speciální 2. ročník 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Základní škola - č.j. 16847/96-2 3.- 5. ročník a 8.-9. ročník 

Specializovaná třída - pro žáky s 

poruchami učení a chování 

„Základní škola“ - č.j. 16847/96-

2 

V.A 

Speciální třída – pro žáky se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami I.A 

ŠVP „Škola vzájemného 

porozumění“ 1.,2., 6. a 7. ročník 

 

Komentář:  

 Zvolené vzdělávací programy jsou rozpracovány tak, aby co nejlépe 

vyhovovaly potřebám a zájmům žáků. Žáci mají možnost rozvíjet své zájmy 

v oblasti jazykové, sportovní, dramatické, výtvarné.  
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 Škola vytváří širokou a pestrou nabídku zájmových útvarů (v školní 

družině), nepovinných (německý jazyk) a volitelných předmětů (ruský a 

německý jazyk, administrativa, sportovní hry, domácnost, konverzace 

v anglickém jazyce, jazykovědný seminář, výtvarné činnosti, přírodovědný 

seminář).  

 Vedle osnov jednotlivých předmětů jsme v příslušných ročnících plnili plány 

dopravní výchovy, výchovy k toleranci, proti rasové nenávisti a xenofobii, 

protidrogového programu, 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 byli 

zařazeny exkurze.   

 V rámci zařazení školy do sítě Zdravá škola plníme další projekty s tím 

spojené . 

 

3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 53 

Počet učitelů ZŠ 31 

Počet vychovatelů ŠD 8 

Počet asistentů pedagoga 1 

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 87 Učitelé ZŠ 77 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 50 

Nekvalifikovaní 9 Asistent pedagoga 100 

 

 Po odchodu Mgr.Šárky Jarošové (k 1.2.2009) nastoupila po mateřské 

dovolené Mgr.Michaela Staříková. 

 Mgr.Lenka Klosová úspěšně ukončila magisterské studium. 

 

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 5 3 15 1 9 0 1 3 
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3.4 Věková struktura nepedagogických pracovníků 

  

do 35 let 35-45 let nad 45 let 

muži  ženy muži  ženy muži  ženy 

nepedagogové 0 1 1 2 0 3 

školní jídelna 0 0 0 2 0 4 

 

 

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 2009/10 

3 54 9 12 

 Důvod odkladů: školní nezralost a zdravotní důvody 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato 

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizované kraj. úřadem 14 0 

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 

gymnázi

a  

obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmysl

ové   

školy 

ostatní 

střední školy 

středn

í odb. 

učilišt

ě 

celke

m 

6 11 1 8 15 24 65 

 

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 64 
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5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Třída Žáků 
Prospělo  

s  vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Opakují 

Žáci 

s vývoj. 

poruchami 

1.A sp 8 7 1 0 0 Spec.třída 

1.B 18 17 1 0 0  

1.C 21 21 0 0 0  

2.A 17 16 1 0 0  

2.B 21 20 1 0 0  

2.C 21 20 1 0 0  

3.A 20 16 2 2 0  

3.B 20 19 1 0 0  

4.A 18 14 3 1 1  

4.B 18 15 2 1 0  

5.A 11 4 7 0 0 Spec.třída 

5.B 22 20 2 0 0  

5.C 20 17 3 0 0  

       

6.A 17 4 13 0 0  

6.B 21 10 11 0 0  

7.A 17 3 14 0 0  

7.B 24 14 9 1 0  

8.A 22 3 19 0 0  

8.B 22 1 20 1 0  

9.A 18 0 18 0 0  

9.B 21 4 16 1 1  

9.C  26 8 15 3 0  

Celkem  253 160 10 2  

 

Komentář 

 Všichni učitelé postupují podle tematických plánů jež vedení školy při 

hospitacích průběžně sleduje. Vyučující v 1., 2., 6. a 7. ročníku zpracovali 

tematické plány podle ŠVP ZV, kde rovněž rozvedli výstupy dané RVP do 

dílčích výstupů. Sledovali jsme, zda-li se v hodinách objevuje vhodnost a 

přiměřenost cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektují se individuální 

potřeby žáků a  je-li návaznost na předcházející témata.Vzhledem 
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k materiálnímu vybavení školy a k připravované rekonstrukci bylo pro 

vyučující velice náročné zvolit vhodné metody a formy práce. 

 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením již dlouhodobě řešíme formou 

individuální integrace a taky zřizováním speciálních tříd pro skupinovou 

integraci.V 5.A se žáci třídy vyučují podle vzdělávacího programu 

“Základní škola“ - č.j. 16847/96-2. Při stanovování forem i metod výuky se 

uplatňuje princip diferenciace a individualizace, včetně využívání 

dostupných učebnic,  učebních pomůcek. Dále princip diferenciace a 

individualizace se začleňuje do učebních podmínek a  z Čelákovichodnocení 

žáků. 

 Na základě převedení ZŠ speciální z Čelákovic do Staré Boleslavi jsme 

z důvodů přijetí žáků vyučujících se podle vzdělávacího programu 

“Základní škola speciální“ a se souhlasem Krajského úřadu Středočeského 

kraje zřídili třídu pro tyto žáky.Začlenění těchto žáků mezi ostatní žáky 

školy proběhlo bez problémů. Speciální pedagog zde vyučoval žáky 1., 2. a 

3.ročníku. K dispozici mu byl asistent pedagoga. 

 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.  

 Jako každý rok jsme testovali žáky i prostřednictvím oficiálních testů 

nabízených profesionálními organizacemi jako je SCIO. Výsledky testů 

jsou důkladně analyzovány, srovnávány s předchozími a vychází se z nich 

při další výuce. 

Srovnávací testování pro žáky základních škol 

 projekt Scio - Pilotní ověřování úloh pro 3.tř , ESKALÁTOR – naše škola 

nebyla vybrána 

 Klokan- matematická mezinárodní soutěž 

 Vlastní testování, srovnávání výsledků v paralelních třídách daného ročníku 

 Školní kola v jednotlivých naukových předmětech  

 

Z výsledků testování vyplývá že se najdou předměty a oblasti, v nichž máme 

co zlepšovat. Navíc testy působí jako zpětná vazba pro učitele, který tím získá 

vodítko, na co se více zaměřit. Komentář k jednotlivým úlohám vysvětluje, proč 

žáci chybují, nabízí cesty k odstranění chybných návyků a zajímavé náměty pro 

další práci s úlohou. Přestože se nejedná o levnou finanční záležitost, škola vítá 

tuto možnost srovnání s ostatními školami a chce tak přispět k vyšší úrovni 

vzdělávání. 
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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 žáka. 

Velký důraz klademe na komunikaci s rodiči. Veškeré problémy žáků jsou 

okamžitě  projednávány. Komunikace probíhá formou přesně stanovených třídních 

schůzek. Rodiče dále mají k dispozici i konzultační hodiny jednotlivých 

vyučujících a po předchozí domluvě lze si sjednat schůzku i individuálně. Tento 

systém se osvědčil.   

Výuka podle ŠVP se v podstatě osvědčila. Nutno říci, že pro nás neznamenala 

žádný převrat, protože moderní metody výuky používáme již dlouho. Také 

vzdělávací obsah ŠVP v 1.,2.,6. a 7. ročníku se nijak dramaticky nelišil od obsahu 

původních programů Základní škola. Projektové vyučování jsme uplatňovali již 

dříve a osvědčilo se nám. – viz Údaje o dalších aktivitách školy.  

 K výuce učitelé využívají stávající technologii (dataprojektor, počítače, 

jazyková učebna). 

 Interaktivní tabule budeme pořizovat až po rekonstrukci. 

 

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 

 Počet 

omluvených hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených hodin 

na žáka 

Celkem 24019 61,65 156 0,17 

 

5.4 Údaje o integrovaných žácích: 

 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením již dlouhodobě řešíme formou 

individuální integrace a taky zřizováním speciálních tříd. 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 a dvě speciální třídy. 

 V 5.A se žáci této třídy vyučují podle vzdělávacího programu “Základní 

škola“ - č.j. 16847/96-2. Při stanovování forem i metod výuky se uplatňuje 

princip diferenciace a individualizace, včetně využívání dostupných 

učebnic,  učebních podmínek a hodnocení žáků. 

 Na základě převedení ZŠ speciální z Čelákovic do Staré Boleslavi, jsme 

z důvodů přijetí žáků vyučujících se podle vzdělávacího programu 



Výroční zpráva šk.rok 2008/2009 

 - 12 - 

“Základní škola speciální“ a se souhlasem Krajského úřadu Středočeského 

kraje zřídili třídu pro tyto žáky. Začlenění těchto žáků mezi ostatní žáky 

školy proběhlo bez problémů. Speciální pedagog zde vyučoval žáky 1., 2. a 

3.ročníku. K dispozici vyučujícímu byl schválen asistent pedagoga. 

 

Údaje o individuálně integrovaných žácích. 

Druh postižení 1.stupeň Počet žáků 2.stupeň Počet žáků 

Sluchové postižení 1 1 1 1 

Tělesné postižení 2 2 1 1 

 vývojovými poruchami učení 

a chování 

44 44 22 22 

mentální postižení 12 12 1 1 

 Výchovná poradkyně eviduje k 30.6.2009 celkem 56 žáků s platným 

psychologickým vyšetřením. Žáci individuálně integrovaný mají  sestavený 

individuální vzdělávací plán. Vyšetření žáků jsou aktualizována. 

 Logopedická péče- Individuální výuka probíhala v prvním  pololetí pod 

vedením Mgr.Jarošové.  

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů – výchovné poradenství 

výchovné poradenství 

 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 napomáhá 

odstraňovat zábrany osobního rozvoje žáků a řešit jejich problémy. 

 V profesním poradenství pomáháme žákům a jejich rodičům při výběru 

vhodné střední školy. Ve škole jsou k dispozici nabídkové materiály. Úzce 

spolupracujeme s Úřadem práce Praha-východ, kde se účastníme programu 

pro žáky základních škol. Pravidelně organizujeme besedy se zástupci 

středních 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. 

 

prevence sociálně patologických jevů 

 Výchovný poradce se dále zabývá řešením výchovných problémů a prevencí 

patologických jevů. Každý pedagog věnuje pozornost různým příznakům 

skrytého násilí.Ve školním roce 2008/2009 jsme řešili několik případů 
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záškoláctví, bohužel i krádeží a úmyslného ničení majetku ve škole . 

Všechny případy záškoláctví byly ihned řešeny společně  s rodiči žáků. 

Taky docházka je důsledně kontrolována. Nelze však nevidět skrytý 

problém - značnou benevolenci rodičů, kteří mnohdy neomluvenou absenci 

svých dětí kryjí a dodatečně omlouvají. Proto je důležitá spolupráce s 

rodinou, v některých závažnějších případech se obracíme na odborná 

pracoviště – PPP, odbory sociální péče, Policii ČR nebo dětského lékaře. 

 

protidrogová prevence 

 Během celého školního roku 2008/2009 jsme se při výuce i akcemi k 

tomuto účelu připravenými věnovali prevenci sociálně patologických jevů se 

zřetelem k prevenci užívání návykových látek. Tato problematika je 

zakomponována do vhodných tematických celků u téměř všech předmětů a 

je také součástí výchovného působení třídních učitelů při práci s třídními 

kolektivy. 

Akce :  

 Prevence sociálně negativních jevů v rámci minimálního preventivního 

programu školy . 

Lektoři: PaedDr. Z. Kašparová, JUDr. K. Kašpar 

Žáci 9. ročníků 

PaedDr. Z. 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.  

JUDr. K. Kašpar: Žáci jsou seznámení s problematikou právního vědomí a trestní 

odpovědnosti. Vědomostní test ( odpovědnost za své jednání – sprejerství, 

šikana, vandalismus, ublížení na zdraví, návykové látky ) 

 

 Semiramis : preventivní program školy  

Žáci  2.stupně 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických (DVPP) pracovníků a zaměstnanců 

školy 

 

 

pracovník instituce 

(VŠ/DVPP) 

název akce  

1. Institucionální vzdělávání    

1.1 Studium ke splnění 

kvalifikačních předpokladů 

   

a) Studium v oblasti 

pedagogických věd 

2 DVPP „Kritické myšlení“ 

pokračování  kurzu 

RWCT  

b) Studium pedagogiky 

3 UK –

mag.studium  

 

c) Studium pro asistenta 

pedagoga 

   

d) Studium pro ředitele škol    

e) Studium k rozšíření odborné 

kvalifikace 

   

1.2 Studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů 

   

a) Studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky 

   

b) Studium pro výchovné 

poradce 

1 úřad práce, 

DVPP  

 

c) Specializovaná činnost – 

koordinace v oblasti 

informačních a komunikačních 

technologií 

6 DVPP Interaktivní tabule 

d) Specializovaná činnost – 

tvorba a následná koordinace 

školních vzdělávacích 

programů 

1 DVPP   

e) Specializovaná činnost – 

prevence sociálně 

patologických jevů 

1 DVPP  Prevence a 

rozpoznání týrání 

dětí 

f) Specializovaná činnost – 

specializovaná činnost 

   

g) Specializovaná činnost – 

specializovaná činnost v oblasti 

enviromentální výchovy 

1 

 

Všichni 

vyučující 

DVPP –

Poděbrady 

DVPP  

 

 

Zdravověda-první 

pomoc 
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1.3 Studium k prohlubování 

odborné kvalifikace 

2 ŠD DVPP  Výtvarné hrátky, 

Českou minulostí 

 2  DVPP  

2 Samostudium 

Všichni   individuální práce 

s odbornou 

literaturou, nákup 

metodických 

materiálů, … 

 

 Podle zpracovaného plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků 

se učitelé zapojili do dalšího vzdělávání. Tento plán sleduje především 

zapojení moderních trendů výuky v jednotlivých předmětech v oblasti 

odborné i metodické, nyní i školení sloužící k získání nových znalostí o 

vytvořených ŠVP a RVP. Po každé akci následuje vyhotovení písemné 

zprávy obsahující hodnocení s ohledem na efektivnost využití v práci školy. 

Je možno především jmenovat školení v rámci Zdravé školy či oblast 

výchovného poradenství a protidrogové prevence. Dále jsme se zaměřili na 

rozvíjení a doplňování našeho ŠVP „Škola vzájemného porozumění“.  

Kromě toho odebíráme do školy mnoho odborných časopisů. 

 

8. Akce školy. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Volba povolání  

profi vyšetření žáků 9.tříd TOS - Čelákovice 

Pivovar Nymburk Úřad práce – Praha-volba povolání 

Sklárny Bohémia Poděbrady Řemesla – Lysá nad Labem 

Škoda Mladá Boleslav Botanicus-stará řemesla 

SOU prohlídka , obor  kuchař-číšník 

Poděbrady 

schůzka rodičů i žáků se zástupci 

středních škol v regionu, … 

 Prevence: 

 Minimální preventivní program: Semiramis-dlouhodobý projekt pro žáky  

2.stupně 

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

Kašparová 

 Akce Kamarád cíl: kamarádství, zodpovědnost, empatie dětí rozdílného 

věku (2.a 9.roč.) - prevence šikany 

 

8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
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Spolupráce školy a dalších subjektů MDD, MěK, Muzeum, ZUŠ, Český 

svaz chovatelů,.. 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů Primární prevence,trestní 

odpovědnost, semiramis , … 

Akce k environmentální výchově Zdravý životní styl ,dopravní 

výchova, školní přírodovědný 

klokan , Den Země,… 

 

 

8.2 Účast žáků školy v soutěžích 

Název soutěže šk.kolo Okr.kolo  

Matematická olympiáda ano   

Pythagoriáda 6.r. ano   

Soutěž v anglickém jazyce  1 žák ( 4.místo )  

Logická olympiáda 5.r.   Finále 3 žáci 

Olympiáda v Čj okr.kolo  1 žák (2.místo)  

Soutěžící jsou i žáci víceletých gymnázií. 

 

8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

Název soutěže Počet 

žáků 

Umístění 

Večerní běh   

Mc Donaldś Cup fotbal šk.kolo, 

celostátní šk.turnaj 

2.-5.r 5. a 3. místo 

Florbal-okr.kolo 4.-5.r 11 1. místo 

Kraj.kolo  2. místo 

Vánoční laťka 19 Dvě první místa 

Vánoční přebor v plavání 21 4x50m kraul-1.m-starší žáci 

4x50m kraul-3.m-mladší žáci 

4x50m prsa- 2.m- ml.žákyně 

                     3.m- st.žákyně 

Florbalový turnaj 12 žáků 

2.st. 

Okres.kolo 

DOD Dětské olymp.hry  Celkově 2.místo 

 

Akce školy : 

Typ akce Počet zúčastněných tříd pořadatel 

Výuka plavání žáci 2.a 3. tříd škola 

Lyžařský výcvik kurs žáků 7. tříd  škola 

Škola v přírodě 1.BC, 2.ABC, 3.AB, 4.AB, 5.ABC, 

6.B, 9.A 

škola 
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Zahraniční výjezdy Německo (7.-9.r. - Nj), Vídeň-

historická exkurze pro 8.B 

škola 

Žákovská vystoupení dramatický kroužek 1.st. , ŠD 

 Mikulášská besídka pro MŠ MŠ Přístavní a škola 

 Vystoupení pro důchodce škola 

Koncerty ZUŠ ZUŠ 

Soutěže Dopravní soutěž MDD 

 McDonaldś CUP okr.kolo 

 Plavecko-běžecký pohár okr.kolo 

 minifotbal okr.kolo 

 vybíjená okr.kolo h/d: 

 basketbal  okr.kolo 

 florbalové turnaje okr.kolo 

 nohejbalový  turnaj okr.kolo 

 Staroboleslavský klíč Stará Boleslav –

dějepisná soutěž 

 Recitační soutěž  okres.kolo 

 Koncert Jupiáda aneb Veselá 

hudební škola - soutěž v 

malování  

1.místo 2.A- výhra 

notebook  

 

 školní přírodovědný klokan  Šk.kolo 8-9.r 

Olympiády matematická školní kolo 

 chemická školní 

 v českém jazyce okr.kolo 

 Logická olympiáda Celostátní kolo 

Klub mladého diváka Drama v kostce,Šakalí 

léta,Kleopatra, Prokletí rodu 

Baskervillů … 

škola 

Jiné akce školy Zdravé zuby 1.stupeň    

 Sběr papíru Celá škola 

 „Vánoční měnění“- akce třídy 

s dětským domovem v Nymburce 

6.B - 2.stupeň 

 Příprava k přijímacím zkouškám 

pro žáky 9.ročníků 

2.stupeň 

 Projektový den“Vyučování 

společně netradičně“ 

školní-1.a 2.stupeň    
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 Den Země škola 

 vánoční a velikonoční návody MDD - 1.stupeň 

 „Život dětem „ občanské 

sdružení  

Prodej charitativních 

předmětů ve prospěch 

dětských oddělení 

nemocnic 

 Adopce  na dálku.  škola  

1.a 2.stupeň 

Návštěva kulturních 

památek 
historická  Praha, Pražský hrad, 

Šárka, Petřín, Vyšehrad,….. 

Karlštejn  

památník Lidice ,  

Čelákovická tvrz,…  

Muzeum pravěku v Kolíně,  

Kutná Hora-památka UNESCO 

Lázně Poděbrady, Libice n.C.-

Hradiště Slavníkovců, Mníšek 

pod Brdy- poutní místo Skalka 

Škola 

 

  

Divadelní  a filmová 

představení  

 

 

 

 

-podle výběru třídního učitele 

-představení kouzelníka,… 

-divad.představení v Aj (7.r) 

The Bear Education Theatre: 

„The Amiens“ 

„Pohádkové nepořádky J. 

Čapka“(1.-3.r.) 

„Sněhová královna“ (4.AB,5AB) 

„Pod hladinou ticha“-výchova ke 

vztahu k handikepovaným lidem, 

estetická výchova (4.-5.r.) 

„Ave Caesar“ - pořad 4.-9.r.-

Starověký Řím 

„Čertova nevěsta“ - 1-3.r 

„Perla oceánů“ IMAX 

škola 

Besedy v knihovně např.“Jak funguje knihovna“, - 1. a 2.stupeň 
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seznámení s knihami různých 

nakladatelství,  

-besedy nad knihou, vycházka 

Čelákovicemi, … 

-žáci ŠD ji pravidelně navštěvují  

 Písničky z Breptáni 

CD tříd – vlastní tvorba 

hudební pořady 

Kdyby prase mělo křídla 3.ab 

1. a 2.stupeň 

Mimoškolní aktivity kroužky v rámci ŠD (počítače, 

ruční práce, dramatický       

kroužek, basketbalový  kroužek 

1.st., plavání), Mladý čtenář,….… 

škola  

1. stupeň 

 

Besedy,  výstavy a 

akce k výuce: 

 

 

 

Liběchov n/Cidlinou  

Libice n.C.-Hradiště Slavníkovců 

Prohlídka historické Prahy“Královská cesta“ 

Kutná Hora- Hrádek,Vlašský dvůr, památka UNESCO 

Muzeum v Brandýse nad Labem 

Pražský hrad  

Projekt Planeta Země 3000 

Národní muzeum 

památník Lidice 

ZOO Praha, Dvůr Králové n.L 

Zeměpis Prahy-turistický výlet Šáreckým údolím, 

Nebušice,.., Roztoky u Prahy, Petřín,Vyšehrad 

Hokejový trénink – ukázka, zápas 

Přednáška a beseda na téma „Energetika-budoucnost 

lidstva“ 

Rj- prohlídka pravoslavného chrámu s výkladem Karlovy 

Vary 

Přechod Brdského hřebenu-poutní areál Skalka 

Zemědělec v Lysé nad Labem 
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Podlipanské městské muzeum Český Brod (Keltové ve 

středních Čechách, Bitva u Lipan, husitství) k výuce, 

expozice husitství 

Soutok Labe s Vltavou poučná exk. 

Vojenské muzeum Mobilizace 1938  

Ostrá Botanicus – středověká řemesla 

Skanzen Přerov 

Labyrint světla  

Středisko vodících psů  

 Projekt „Andělé mezi námi“dvoudenní projekt 3.-5.r.-(interaktivní divadlo, 

výroba panenek pro Unicef(adoptuj pananku a zachráníš dítě( 

 Den s knížkami nakladatelství Albatros 

 Projekt“Maminka“ – 1.-3.ročník 

 Projekt „Zpívá celý Chanos“- 1.-3.ročník 

 Recitační soutěž.Školní kolo vyhrála žákyně 2.tř. a postoupila dál. 

 Zápis do 1.tříd“ Zvířátka  v ZOO“ 

 Slavnostní ukončení šk.roku - MěM 

 Červen-měsíc akcí- ozdravné pobyty, výlety a exkurze 

 Mladý čtenář – MěK- pravidelné čtenářské odpoledne  

 

Reprezentace školy: 

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

www stránky,  reprezentace školy na akcích. …. 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Poslední inspekce proběhla ve dnech 7.- 9.3.2006. 

Viz „ Inspekční zprávy „ 

 

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

Škola se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů 

 

11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání  v rámci celoživotního učení 

Škola nabízí možnost využití učeben k výuce anglického a německého jazyka – 

využíváno celoročně 

 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  
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     z cizích zdrojů 

  Škola realizovala veškeré projekty z vlastních zdrojů. 

 

13. Údaje o školské radě   

 

Datum zřízení 1.9.2005 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Předseda: Josef Pátek 

 

II. Výroční zpráva o poskytování informací 

 

Za období 1.1. – 31.12.2009 

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  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

V Čelákovicích dne 15.10.2009    Mgr.Jaroslava Burkertová 

ředitelka školy 

 

           

 

 

 

 

Školská rada výroční zprávu schválila dne 30.10.2009 

 

 

 

 


