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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 druţina 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 ţáků Počet ţáků na jednu třídu 

1.stupeň 12+2 spec.tř. 227+14=241 18,92 + 7 

2.stupeň 8 170 21,25 

Celkem 20+2=22 397+14=411 20,085+7 

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

 

REKONSTRUKCE ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVY 

Učebny 

Učebny - rozdílné rozměry,                                                     

pro rozdílný počet ţáků 

- nevýhodou je stěhování ţáků do odborných učeben, 

které jsou zároveň i kmenové 

Odborné pracovny, knihovna, 

multimediální učebna 

Odborné pracovny: enviromentální- multimediální 

učebna, dvě jazykové učebny, počítačová učebna, cvičná 

ţákovská kuchyň,  

Odpočinkový areál, zahrada, 

hřiště 

- venkovní prostor areálu vyuţívaný ţáky   pro pohyb 

během velké přestávky, před odpolední výukou 

- hrací areál pro 1.stupeň a pro školní druţinu 

 - 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 obloţení 

Ţákovský nábytek 

V rekonstruované budově je škola vybavena novým 

ţákovským nábytkem  

Nákup nového nábytku přizpůsoben hygienickým normám 

a věkovým poţadavkům ţáků (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 druţiny na standardní úrovni, budova 

postavena z bývalých dílen. Budova je zchátralá a i přes 

řadu oprav nevyhovující. 

Sportovní nářadí revidováno kaţdoročně a postupně 

obměňováno a doplňováno. 

Vybavení ţáků učebnicemi a 

učebními texty 

Nákup podle poţadavků předmětových komisí a 

metodických sdruţení. Vzhledem k sníţenému rozpočtu 

pouze nutný počet . 

Tvorba pracovních listů podle učebních osnov ŠVP. 

Vybavení kabinetů, laboratoří Průměrná vybavenost- malý počet kabinetů a hlavně 
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a učeben pomůckami chybí propojenost s odbornými učebnami 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

Průměrná vybavenost. 

Nákup interaktivní tabule, která je umístněna 

v enviromentální učebně. 

Poţadavky na vybavení: ICT plán 

-do kaţdé třídy alespoň jeden počítač s připojením na 

Internet  

-obnova a do vybavení počítačové učebny 

-data projektory 

- vyuţitím dotace zmodernizovat stávající PC učebnu a 

vybudovat pro 1.st. novou 

 

ŠD 
Stav budovy nevyhovující-hlavně sociální zařízení 

Vybavenost standardní, pravidelně doplňován 

ŠJ 

Kapacita je 600 jídel 

- stravování splňuje normy pro zdravou výţivu 

- moţnost výběru ze dvou jídel 

- stravují se ţáci, zaměstnanci školy 

- sluţby, které poskytujeme: stravování cizích 

strávníků, kaţdodenní příprava  svačinek, moţnost 

nákupu pití 

- letní provoz pro cizí strávníky 

- moţnost pronájmu k akcím pro veřejnost 

 

Investiční rozvoj 

- rekonstrukcí odstraněn havarijní stav 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. 

Plán byl splněn. Výuka v rekonstruované budově 

začala v 2.pololetí. 

- příprava přístavby celého bloku, který nahradí 

budovu Chanosu, ŠD a byt školníka 

- počítá se s: navýšením počtu ţáků i stávníků ,  

     s vybudováním odborných učeben, nové tělocvičny, 

     sportovního hřiště , učeben pro ŠD, … 

- nutná obnova technického zázemí školní jídelny- 

projekt připraven 

- rozšíření solárního systému má slouţit ke sníţení 

nákladů na spotřebu plynu  
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Komentář: 

 V prvním pololetí škola pracovala v náhradním reţimu. Rekonstrukce 

proběhla podle plánu. Během jarních prázdnin došlo k zpětnému 

přestěhování ţáků a majetku školy. Školní jídelna fungovala během 

rekonstrukce s bezpečnostním omezením. Od začátku školního roku 

2009/2010 byly čtyři třídy 1.stupně umístěny na ZŠ Komenského 414 aţ 

do konce rekonstrukce ( celé první pololetí) . 

 Prostory školy propůjčujeme k výuce cizích jazyků, pronajímáme 

tělocvičnu, v školní jídelně se pravidelně scházejí důchodci. V období 

hlavních prázdnin nepřetrţitý provoz pro cizí strávníky. 

 

 

 

2.Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy  

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

Obor vzdělání Zařazené třídy 

Základní škola 3.- 5. a 8.-9. ročník 

RVP - ŠVP 1.,2., 6. a 7. ročník 

Základní škola pro ţáky s LMP 4.- 5.ročník 

ŠVP ZV pro ţáky s LMP 1.- 3. a 6.ročník 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Základní škola - č.j. 16847/96-2 4.- 5. ročník a 9. ročník 

Základní škola pro ţáky s LMP II.A a IV.C 

ŠVP ZV „Škola vzájemného porozumění“ pro 

ţáky s LMP 1.-3., 6.-8. ročník 

 

Komentář:  

 Zvolené vzdělávací programy jsou rozpracovány tak, aby co nejlépe 

vyhovovaly potřebám a zájmům ţáků. Ţáci mají moţnost rozvíjet své zájmy 

v oblasti jazykové, sportovní, dramatické, výtvarné.  

 1.stupeň se zapojil do celostátní akce „ Celé Česko čte dětem.“ 

 Škola vytváří širokou a pestrou nabídku zájmových útvarů (v školní druţině) 

a volitelných předmětů (ruský a německý jazyk, administrativa, sportovní 

hry, domácnost, konverzace v anglickém jazyce, jazykovědný seminář, 

výtvarné činnosti, literárně vlastivědný seminář).  

 Vedle osnov jednotlivých předmětů jsme v příslušných ročnících plnili plány 

dopravní výchovy, výchovy k toleranci, proti rasové nenávisti a xenofobii, 
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protidrogového programu, programy k potírání sociálně patologických jevů, 

programy ochrany člověka za mimořádných situací, program Zdravé zuby, 

Zdravý ţivotní 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 . 

 V druhém pololetí jsme vyuţili nabídky SOU TOS na pronájem dílen - 

v akci budeme pokračovat i další školní rok. 

 

3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 53 

Počet učitelů ZŠ 31 

Počet vychovatelů ŠD 6 

Počet asistentů pedagoga 3 

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 89 Učitelé ZŠ 90 

Vychovatelky ŠD 50 Vychovatelky ŠD 50 

Nekvalifikovaní 3 Asistent pedagoga 100 

 

 Mgr.František Šturma úspěšně ukončil magisterské studium. 

 

3.3 Věková struktura pedagogických pracovníků  

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

muţi  ţeny muţi  ţeny muţi  ţeny muţi  ţeny   

1 4 3 16 1 9 0 1 3 

 

3.4 Věková struktura nepedagogických pracovníků 

  

do 35 let 35-50let nad 50 let 

muţi  ţeny muţi  ţeny muţi  ţeny 

nepedagogové 0 1 1 5 0 1 

školní jídelna 0 0 0 2 1 3 
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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 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 9 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 

gymnázia  
obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové   

školy 

ostatní 

střední školy 

středn

í odb. 

učilišt

ě 

celkem 

4 5 0 8 8 18 43 

 

c) na soukromé školy přijato 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

ostatní střední 

školy 

celkem 

0 0 0 0 0 

 

d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

v niţším ročníku v devátém ročníku 

2 43 

 

   

5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
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Komentář 

 Všichni učitelé postupují podle tematických plánů jeţ vedení školy při 

hospitacích průběţně sleduje. Vyučující pracují podle tematických plánů 

daných ročníků. Sledují, zda-li se v hodinách objevuje vhodnost a 

přiměřenost cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, zda-li se respektují 

individuální potřeby ţáků a  je-li návaznost na předcházející 

témata.Vzhledem k materiálnímu vybavení školy a k rekonstrukci bylo pro 

vyučující velice náročné zvolit vhodné metody a formy práce. 

 Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením jiţ dlouhodobě řešíme formou 

individuální integrace. Při stanovování forem i metod výuky se uplatňuje 

princip diferenciace a individualizace, včetně vyuţívání dostupných učebnic 

a učebních pomůcek.  

 Náš krajský úřad schválil další třídu pro ţáky s LMP. V těchto třídách 

vyučují speciální pedagogové. V obou třídách je k dispozici asistent 

pedagoga. Do těchto tříd jsou začleněni ţáci více ročníků pouze na 

doporučení pedagogicko – psychologické poradny. 

  Dlouhodobá výchovně vzdělávací koncepce školy je zaměřena na 

samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost pouţití 

získaných poznatků v praxi. Zaměřujeme se na podporu tvořivosti a 

aktivity ţáků, na rozvoj jejich nadání. Cílem je vytvořit kladný vztah ke 

škole a motivovat je k dalšímu vzdělávání.  

 Při hodnocení ţáků vytváříme vlastní srovnávací práce a vyuţíváme i 

oficiální testování ( Scio, Klokan- matematická mezinárodní soutěţ, Taktik, 

…) 

Výsledky testů jsou důkladně analyzovány, srovnávány s předchozími 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, kde ţáci chybují, nabízí jim   

cesty k odstranění chybných návyků a taky zajímavé náměty pro další práci  

s úlohou. Přestoţe se nejedná o levnou finanční záleţitost, škola vítá tuto  

moţnost srovnání s ostatními školami a chce tak přispět k vyšší úrovni  

vzdělávání. 

Při hodnocení ţáků vyučující dbají na vhodnost vyuţitých metod,  

na respektování individuálních schopností ţáků. K tomu vyuţívají vzájemného  

hodnocení a sebehodnocení ţáků, oceňují kaţdý pokrok ţáka. 

 

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

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

ţádný převrat, protoţe moderní metody výuky pouţíváme jiţ dlouho. Projektové 

vyučování jsme uplatňovali jiţ dříve a osvědčilo se nám. – viz Údaje o dalších 

aktivitách školy.  

 K výuce učitelé vyuţívají stávající technologii (dataprojektor, počítače, 

jazyková učebna- provoz byl rekonstrukcí omezen). 

 S interaktivní tabulí jsme začali pracovat po rekonstrukci. Jedna nám 

nestačí, bude nutné do budoucna zvýšit jejich počet. K tomu vyuţijeme 

operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, ke kterému jsme 

se přihlásili. 

 

5.2  Výchovná opatření – snížená známka z chování  

 

ţáci 2.  3.  

I.stupeň 0 0 

II.stupeň 0 0 

 

5.3  Údaje o zameškaných hodinách 
 

 

Průměrná 

absence na ţáka 

 

1.stupeň 

 

2.stupeň 

 

omluvená  

 

neomluvená 

 

omluvená  

 

neomluvená 

Celkem 56,81 0,2 78,38 0,35 

Celkem škola 65,27% 0,28%  

 

5.4 Údaje o integrovaných žácích: 

 Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením jiţ dlouhodobě řešíme formou 

individuální integrace a taky zřizováním speciálních tříd. V rámci moţností 

a vybavení školy se jim snaţíme maximálně individuálně věnovat. Na základě 

vyšetření ţáka 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 ţáci 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 vyuţívání dostupných 

učebnic,  učebních podmínek a hodnocení ţáků. 

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

z důvodů přijetí ţáků vyučujících se podle vzdělávacího programu 

“Základní škola speciální“ a se souhlasem Krajského úřadu Středočeského 

kraje zřídili třídu pro tyto ţáky. Začlenění těchto ţáků mezi ostatní ţáky 
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školy proběhlo bez problémů. Speciální pedagog zde vyučoval ţáky 1., 2. a 

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

 

Údaje o individuálně integrovaných žácích. 

 

Druh postiţení 1.stupeň 2.stupeň Celkem 

Sluchové postiţení 1 1 2 

Tělesné postiţení 1 0 1 

Vývojové poruchy učení a 

chování - SPU 

25 25 50 

mentální postiţení - LMP 12 1 13 

autismus 1 0 1 

 Všichni integrovaní ţáci mají platné psychologickým vyšetření a mají 

sestavený individuální vzdělávací plán. Vyšetření ţáků jsou aktualizována. 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů – výchovné poradenství 

výchovné poradenství 

 Důleţitou funkcí výchovného poradenství na naší škole je pomáhat ţákům v 

různých oblastech ţivota. V preventivním procesu se snaţí vytvářet 

podmínky pro osobní růst ţáka. V nápravném procesu napomáhá 

odstraňovat zábrany osobního rozvoje ţáků a řešit jejich problémy. 

 V profesním poradenství pomáháme ţákům a jejich rodičům při výběru 

vhodné střední školy i tím, ţe pravidelně organizujeme besedy se zástupci 

jednotlivých škol.Ve škole mají ţáci k dispozici nabídkové materiály. Dále 

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

programu pro ţáky základních škol. Pro lepší představu ţáků o zvoleném 

oboru doporučujeme návštěvu Dnů otevřených dveří na příslušných školách. 

Výchovný poradce spolupracuje s řadou odborných pracovišť a s ţáky 

některá pracoviště navštěvuje. 

 Vzhledem k tomu, ţe na škole nemáme prostory pro školní dílny, jsme 

k výuce odborných předmětů vyuţili nabídku SOŠ a SOU TOS Čelákovice 

s.r.o. 

 

prevence sociálně patologických jevů 

 Výchovný poradce se dále zabývá řešením výchovných problémů a prevencí 

patologických jevů. Kaţdý pedagog věnuje pozornost různým příznakům 
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skrytého násilí. Všechny případy záškoláctví jsou ihned řešeny společně  s 

rodiči ţáků. 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 důleţitá 

spolupráce s rodinou, v některých závaţnějších případech se obracíme na 

odborná pracoviště – PPP, odbory sociální péče, Policii ČR nebo dětského 

lékaře. 

 

protidrogová prevence 

 Během celého školního roku 2009/2010 jsme se při výuce i akcemi k 

tomuto účelu připravenými věnovali prevenci sociálně patologických jevů se 

zřetelem k prevenci uţívání 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 

Ţáci 8. a 9. ročníků 

 Semiramis : preventivní program školy  

Ţáci  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 

1 UK –

mag.studium  

 

c) Studium pro asistenta 

pedagoga 
   

d) Studium pro ředitele škol 

 

2 

DVPP Manaţerské 

dovednosti, datové 

schránky a spisová 

sluţba, výjezdní 

seminář pro ředitele 

škol 
e) Studium k rozšíření odborné 

kvalifikace 
   

1.2 Studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů 

   

a) Studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky 

3 DVPP Aktuální změny 

právních předpisů ve 

školství, BOZP a PO-

školení vedoucích 

pracovníků 

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  Finanční gramotnost 

e) Specializovaná činnost – 

prevence sociálně 

všichni DVPP  Zvyšování právního 

vědomí pedagogů, 
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patologických jevů práce 

s problémovými ţáky 

f) Specializovaná činnost – 

specializovaná činnost 

   

g) Specializovaná činnost – 

specializovaná činnost v oblasti 

enviromentální výchovy 

2 

 

 

DVPP    

 

 

1.3 Studium k prohlubování 

odborné kvalifikace 

1 ŠD DVPP  Studium pedagogiky 

pro pedagogy volného 

času 

1 DVPP Instruktor lyţování 

2 DVPP Příběh Praţského 

hradu v pověstech a 

legendách 

2 DVPP Opoţděný vývoj řeči 

a vývojová dysfázie 

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 slouţící k získání nových znalostí o 

vytvořených ŠVP a RVP. Po kaţdé akci následuje vyhotovení písemné 

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

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

 Volba povolání  

profi vyšetření ţáků 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 ţáků se zástupci 

středních škol v regionu, … 

 Prevence: 

 Minimální preventivní program: Semiramis-dlouhodobý projekt pro ţáky  

2.stupně 

 Primární protidrogová prevence pro ţáky 8. a 9.ročníků 

 

8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

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 ţivotní styl ,dopravní 

výchova, školní přírodovědný 

klokan , Den Země,… 

 

 

8.2 Účast žáků školy v soutěžích 

Název soutěţe šk.kolo Okr.kolo  

Matematická olympiáda ano   

Pythagoriáda  ano ano  

Soutěţ v anglickém jazyce ano   

Olympiáda v Čj okr.kolo ano   

 

8.3 Akce školy  

Typ akce Počet zúčastněných tříd pořadatel 

Výuka plavání ţáci 2.a 3. tříd škola 

Lyţařský výcvik Pro malý počet zájemců kurs ţáků 

7. tříd neproběhl. 
škola 

Škola v přírodě 4.AB, 5.B, 2.B,  škola 

Zahraniční výjezdy Jazykový kurz - Německo (7.-9.r. – škola 
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Nj),  

Ţákovská vystoupení dramatický krouţek 1.st. , ŠD 
Mikulášská besídka pro MŠ škola 

 Vystoupení pro důchodce škola 

Koncerty ZUŠ ZUŠ 

Soutěţe Dopravní soutěţ MDD 

McDonaldś CUP okr.kolo 

Vánoční přebor v plavání okr.kolo 

minifotbal okr.kolo 

vybíjená okr.kolo h/d: 

basketbal  okr.kolo 

florbalové turnaje okr.kolo 

nohejbalový  turnaj okr.kolo 

Recitační soutěţ  šk.kolo 

Plavecký maratón Šk.kolo-2.st. 

školní přírodovědný klokan  Šk.kolo  

Vánoční laťka Šk.kolo  

Olympiády matematická školní kolo 
chemická školní 
v českém jazyce okr.kolo 
Taktik-matematická celoroční 

soutěţ 
 

Jiné akce školy Zdravé zuby 1.stupeň    

Příprava k přijímacím zkouškám pro 

ţáky 9.ročníků 
2.stupeň 

Den Země škola 

vánoční a velikonoční návody MDD - 1.stupeň 

„Ţivot dětem „ občanské sdruţení  Prodej charitativních 

předmětů ve prospěch 

dětských oddělení 

nemocnic 

Návštěva kulturních 

památek 
historická  Praha, Praţský hrad, 

Šárka, Petřín, Vyšehrad,….. 

Karlštejn  

památník Lidice ,  

Čelákovická tvrz,…  

Škola 
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Muzeum pravěku v Kolíně,  

Kutná Hora-památka UNESCO 

Lázně Poděbrady, Libice n.C.-

Hradiště Slavníkovců,  

Divadelní  a filmová 

představení  

 

 

 

 

-podle výběru třídního učitele 

Národní divadlo-exkurze (8.AB) 

-představení kouzelníka,… 

„Ze ţivota hmyzu“ ( 9.AB) 

„ Kdyby prase mělo křídla“ ( 1.st.) 

„Pověst o Bruncvíkovi“- (4.AB, 5.B) 

-divad.představení v Aj (7.r) 

The Bear Education Theatre: „The 

Amiens“ 

Febiofest 

Vzhůru do oblak-Brandýs n/Labem 

(3.BC) 

škola 

Besedy v knihovně seznámení s knihami různých 

nakladatelství,  

-besedy nad knihou, vycházka 

Čelákovicemi, … 

-i ţáci ŠD pravidelně navštěvují 

knihovnu a akce v ní pořádané 

1. a 2.stupeň 

Mimoškolní aktivity krouţky v rámci ŠD (počítače, 

ruční práce, dramatický       

krouţek, basketbalový  krouţek 

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 

Praţský hrad  

Projekt Planeta Země 3000 

Národní muzeum 

památník Lidice 
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ZOO Praha,  Safari-Dvůr Králové n.L 

Vlastivědná exkurze na horu Říp ( 4.AB) 

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

Roztoky u Prahy, Petřín,Vyšehrad 

Hokejový trénink – ukázka, zápas 

Přednáška a beseda na téma „Energetika-budoucnost lidstva“ 

Zemědělec v Lysé nad Labem 

Podlipanské městské muzeum Český Brod (Keltové ve středních 

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

Ostrá Botanicus – středověká řemesla 

Skanzen Přerov 

Památník hrdinů heydrichiády (9.AB) 

Planetárium „Raketou do vesmíru“ 

Redakce  „Futuroom“ (2.st.) 

Bambiriáda – (2.A,4.C) 

Ratibořice a Josefov (3.BC) 

Hrusice (1.ABC) 

 Exkurze v SVVP-Jinonice- akce, kde se ţáci (7.B) seznámili s úskalími 

ţivota nevidomých a vyzkoušeli si práci s pomůckami pro slepce, práci 

s vodícím psem 

 K primární prevenci se zařadilo i filmové představení „Katka“ 2.díl 

 Projekt „Česko čte dětem“celoroční projekt 1.st 

 Recitační soutěţ. 

 Netradiční zápis do 1.tříd “ Z pohádky do pohádky“ 

 Slavnostní ukončení šk.roku – Muzeum Čelákovice 

 Červen-měsíc akcí- ozdravné pobyty, výlety a exkurze 

 Mladý čtenář – MěK- pravidelné čtenářské odpoledne  

 Enviromentální výuka-akce „Tonda obal na cestách“ 

Reprezentace školy: 

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

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. 
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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 moţnost vyuţití učeben k výuce anglického a německého jazyka – 

vyuţíváno celoročně 

 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  

     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, mládeţe 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 ţádostí 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 nedodrţování zákona: 0 

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

    k dispozici v odboru pro styk  s veřejností : 0  

 

Komentář : Provoz školy byl v přizpůsoben situací vyplývající z rekonstrukce. 
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III. Výroční zpráva o hospodaření školy 
 
Viz.příloha 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

V Čelákovicích dne 15.10.2010    Mgr.Jaroslava Burkertová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

Školská rada schválila výroční zprávu. 

 

 

 

 
 


