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I. Výroční zpráva o činnosti školy 
 

1. Základní údaje o škole 

 
1.1. 

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           

                e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz 
              Webové stránky: www.kamenka-celakovice.cz 

Škola je přijata do projektu Zdravá škola 

 
1. 2. zřizovatel 

název zřizovatele: Město Čelákovice 

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

kontakt: Ing. Josef Pátek 
e-mail: Josef.patek@celakovice.cz 

 
1. 3. součásti školy   

 kapacita  

Základní škola 650 žáků IZO 108 003 906 

Školní družina 180 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 16 361 22,6 

2. stupeň 10 221 22,1 

Celkem 26 582 22,35 

ŠD 6 180 30 

 
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 kmenovými učebnami 
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S rostoucím počtem žáků chybí odborné učebny včetně další 
počítačové učebny. 

Odborné pracovny, knihovna, 
multimediální učebna 

Odborné pracovny: environmentální - multimediální učebna, 
jazyková učebna, počítačová učebna, cvičná žákovská kuchyň 

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) 

Sportovní zařízení 
Sportovní hala BIOS 

 - nutná oprava odpadů sociálního zařízení, nátěry venkovních 
kovových prvků, vyčištění venkovního obložení 

Žákovský nábytek 
Nákup nového nábytku je přizpůsoben hygienickým normám a 
věkovým požadavkům žáků (výškově stavitelný). 

Vybavení učebními pomůckami, 
hračkami, sportovním nářadím 
apod. 
 

Vybavenost tříd nábytkem je na standardní úrovni. 

Nákup učebních pomůcek je finančně náročný a chybí odborné 
učebny.  

Vybavení školní družiny je na standardní úrovni. Budova je 
postavena z bývalých dílen, je zchátralá a i přes řadu oprav 
nevyhovující. 

Sportovní nářadí pro výuku tělesné výchovy je revidováno 
každoročně a 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 s pomůckami 

Průměrná vybavenost - malý počet kabinetů. 

Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

Učebny jsou v obou hlavních budovách vybaveny interaktivními 
tabulemi. 

ŠD 

Stav budovy nevyhovující - hlavně sociální zařízení 
Vybavenost pomůckami pro žáky je standardní. 
Je pravidelně doplňován.  
Nutná oprava venkovních hracích ploch i venkovního zařízení  
za chanosem 
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ŠJ 

Kapacita je 600 jídel 

- stravování splňuje normy pro zdravou výživu 

- možnost výběru ze dvou jídel 

- stravují se žáci i zaměstnanci školy 

- služby, které poskytujeme: stravování cizích strávníků, 
každodenní příprava svačinek, možnost nákupu pití 

- letní provoz pro cizí strávníky 

- možnost pronájmu  

- během hlavních prázdnin došlo k výměně varného 
centra, včetně nákupu nových spotřebičů 

- v příštím šk. roce nutné další opravy 
 

Investiční rozvoj 

Vize - příprava přístavby celého bloku, který nahradí 
          budovu chanos (třídy pro I. stupeň), ŠD a byt 
          školníka 
Přístavba umožní navýšení počtu žáků i strávníků, vybudování 
odborných učeben, nové tělocvičny, víceúčelového venkovního 
sportovního hřiště, učeben pro ŠD 

 
Komentář: Prostory školy pronajímáme celoročně k různým aktivitám (stravování cizích strávníků, výuka 
cizích jazyků, pronájem školní jídelny, tělocvičny, budovy chanos, …). 
Během školního roku proběhla kompletní oprava zatékající střechy budovy chanos. 

 

 
2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy  

 
2.1. Přehled oborů základního vzdělávání 

Obor vzdělání 

ŠVP ZV „Škola vzájemného porozumění“ 

 
2.2. Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠVP ZV „Škola vzájemného porozumění“  1. - 9. ročník 

 
Komentář:  

 I. stupeň pokračoval v celostátní akci „Celé Česko čte dětem“. 

 Škola vytváří širokou a pestrou nabídku zájmových útvarů pro žáky I. stupně. Realizace probíhá ve 
školní družině. 

 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 byly zařazeny 
exkurze.   

 V rámci zařazení školy do sítě Zdravá škola plníme další projekty s tím spojené. 
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3. Přehled pracovníků školy 

 
3.1. Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 61 

Počet učitelů ZŠ 37 

Počet vychovatelů ŠD 6 

Počet asistentů pedagoga 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 

Správce BIOS 1 

 
3.2. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

Odborná kvalifikace % 

Učitelé ZŠ 86,06 

Vychovatelky ŠD 100,0 

Nekvalifikovaní 13,94 

 
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 2 4 23 2 11 1 2 6 

 
3.4. Věková struktura nepedagogických pracovníků 

  

do 35 let 35-50let nad 50 let 

muži ženy muži ženy muži ženy 

nepedagogové 0 0 0 3 1 3 

školní jídelna 0 0 0 4 1 2 

 

 
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 

2015/2016 

4 89 14 19 

Důvod odkladů: školní nezralost a zdravotní důvody.  
V jedné první třídě je asistent pedagoga pro dva žáky s poruchami chování. 

 
4.2. Výsledky přijímacího řízení 
a) na víceletá gymnázia přijato 

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná Středočeským 
krajem  11 0 

soukromá gymnázia 0 0 
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b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato 
 

čtyřletá gymnázia  2 

střední odborné školy  19 

umělecké školy 5 
 

na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které nejsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků 
přijato 

střední odborná učiliště  9 

 
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 nižším ročníku v devátém ročníku 

4 35 

 

   

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků: viz příloha č. 1 
Komentář 

 Všichni učitelé postupují podle tematických plánů, jež vedení školy při hospitacích průběžně sleduje. 
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 poruchami učení 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.  

 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 (Scio, Klokan- 
matematická mezinárodní soutěž, olympiády…) 
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 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. 

 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 spolupráci s rodiči.  
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 Veškeré problémy žáků jsou s rodiči okamžitě individuálně projednávány.  

 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.   
 

5.2 . Výchovná opatření – snížená známka z chování  
 

žáci 2. 3. 

I. stupeň 1 0 

II. stupeň 2 1 

 
5.3 . Údaje o zameškaných hodinách 
 

Průměrná absence 
na žáka 

I. stupeň II. stupeň 

omluvená  neomluvená omluvená neomluvená 

Celkem hodin 41,06 0,07 74,88 0,32 

 
5.4 Údaje o integrovaných žácích: 

 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 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 mají dva žáci v 1. a jeden v 6. ročníku asistenta 
pedagoga.  

Údaje o individuálně integrovaných žácích. 

Druh postižení I. stupeň II. stupeň Celkem 

Vady řeči 4   

Tělesné postižení    

Lehké mentální postižení  1   

Autismus 1   

Sociální znevýhodnění    

Vývojové poruchy chování  6 3  

Vývojové poruchy učení 10 13  

 Všichni integrovaní žáci mají platné psychologické vyšetření a mají sestavený individuální vzdělávací 
plán. Vyšetření žáků jsou aktualizována. 

 

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 
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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. 

 
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) 

 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 
Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován 
jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává důvěru žáka i 
prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen 
komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem, atd. Na základě 
dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka.  
 

 Skupinová práce 
Žáci během vyučování spolupracují ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami. Učitel věnuje 
pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů skupiny, reflektuje s žáky 
skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje 
odpovědnost žáka za řešení konfliktu), kompetence sociální interakce.  Žáci se učí vést diskusi, vyjadřovat 
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své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je například 
vedení komunikačního kruhu, ve kterém má každý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své 
pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klást otázky.  
 

 Projektové vyučování a celoškolní projekty 
V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. Umožňuje intenzivní 
spolupráci tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci žáků napříč třídami a napříč 
ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence 
šikany starších žáků vůči mladším.  
 

 Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny 
Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i nedostatcích. Je 
oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. Je podporován jeho 
individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat prostřednictvím práce ve skupinách podle 
zaměření žáka. Mnozí vyučující již využívají vlastní hodnocení žáka, které pomáhá žákovi vybudovat si důvěru 
v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu. 

 Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci 
Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace a vyzývají rodiče, aby tuto možnost využívali. 
Rodiče mají možnost navštívit i výuku, často se zapojují do výuky i sociálního dění (ve třídě, ve škole, při 
mimoškolních aktivitách) v rámci svých možností, poznávají tak prostředí školy a lépe tak chápou potřeby 
svých dětí ve škole. 
 

 Pedagogická diagnostika  
Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy 
nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, školním speciálním pedagogem a 
preventistou, kteří se zapojí do diagnostického a poradenského procesu. Případně je využíváno dalších 
odborných institucí (pedagogicko- psychologické poradny, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ, městská 
policie a Policie ČR, primární prevence rizikového chování - Kašparovi, atd.) 

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      

 Základní a další postupová kola sportovních soutěží pořádaných školou i ostatními sportovními 
organizacemi 

 Školní výlety 

 Kulturní programy (kina, divadla, exkurze, besedy…) 

 Projekt Celé Česko čte dětem 

 Etické dílny „Mediální džungle“ 

 Spolupráce s PaedDr. Z. Kašparovou, JUDr. K. Kašparem - bloky primární prevence rizikového 
chování  
Projekt „Sám sebou“ pro 6. ročník byl zaměřen na: 
Program I realizovaný Dr. Zdenou Kašparovou byl zaměřený na diagnostiku třídních vztahů, posilování 
pozitivních vztahů a na prevenci návykových látek.  

 Program II realizovaný Dr. Karlem Kašparem byl zaměřený k prevenci šikany v třídních kolektivech. 
      Projekt „Sám sebou“ pro 8. ročník byl zaměřen na: 
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Program I realizovaný Dr. Zdenou Kašparovou byl zaměřený na sebepoznání, posilování sebevědomí 
a na prevenci návykových látek.  

 Program II realizovaný Dr. Karlem Kašparem byl zaměřený ke zvýšení úrovně právního vědomí žáků. 
 

 Primární prevence pro 9. ročník- Právní odpovědnost žáků 

 Plavecký maratón 

 Den otevřených dveří  

 Den otevřených dveří v 1. D  

 

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

 

 

pracovník instituce 

(VŠ/DVPP) 

název akce  

Studium ke splnění 

dalších kvalifikačních 

předpokladů 

1) Cée 

Nachtmannová 

Kuklová, Šturma, 

Jarešová, Klosová, 

Švarcová 

2) Salamánková, 

Rysová  

3) Libánská, Uhlířová 

1)VŠ Ped 

 

 

 

 

2) 

 

3) British 

Council 

1) Pedagogické studium 

 

 

 

 

2) doplňující studium pedagogiky pro 

vychovatele  

 

3) doplňující studium didaktiky angličtiny 

a) Studium pro vedoucí 

pedagogické 

pracovníky 

Burkertová 

 

 

Visk 

 

NIDV 

 

 

Školská legislativa – zákon č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících – aktuální stav 

Kariérní systém učitelů 

 

 

b) Studium pro 

výchovné poradce 

Šturma 

 

 

PPP  

 

 

Krajská konference o prevenci na ZŠ 

 

c) Specializovaná 

činnost – koordinace 

v oblasti informačních 

a komunikačních 

technologií 

1) Projekt č. 51 

2) Janeček 

3) Sekyrová 

4) Sekyrová, Kučerová 

 

MŠMT 

ČŠI 

VISK 

ČŠI 

1) Projekt č. 51 

2) Seminář k systému školního testování iSET 

3) Bakalář – zápis do 1. Tříd 

4) Modul školního testování k systému InspIS 

– projekt NIQES 

d) Specializovaná 

činnost – prevence 

sociálně patologických 

jevů 

Kučerová, 

Štemberková 

NIDV Moderní směry ve výuce Tv na ZŠ a metodika 

se zaměřením na BOZ. 

e) Specializovaná 

činnost –        

1) Schneiderová,    

   Klosová 

 

 

 

 

Grantový projekt OP VK „Sfumato – 

čtenářská gramotnost žáků základních škol“, 

r.č. CZ.1.07/1.3.48/02.0038 – splývavé čtení 
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2) Uhlířová 

3) Kučerová, Hířová, 

Kyliánek 

4) Jarošová 

 

VISK 

3)BP sport 

 

2) Didaktika Aj 

3) Instruktor školního lyžování 

 

4) Diagnostika ADHD 

f) Specializovaná 

činnost – prevence 

sociálně patologických 

jevů 

Šturma Výchovný 

poradce 

Konference o prevenci 

g) Specializovaná 

činnost – v oblasti 

environmentální 

výchovy 

   

 

Studium 

k prohlubování 

odborné kvalifikace 

1.Wildová, Nováková 

2.Douša,Holečková, 

Chourová,Jarešová, 

Klosová,Kučerová, 

Kuklová,Libánská, 

Renner, Schneiderová, 

Sýkorová,Šudová, 

Švarcová,Uhlířová, 

Vojáčková,Čandová, 

Hířová,Hronová, 

Jarošová, Kohoutková, 

Salamánková, 

Staňková, Wildová 

 

3. Sekyrová 

4. Wildová 

 

5. Peterová, Šudová 

6. Wildová 

Ped. Fakulta 

2. Kritické myšlení – 

RWCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NIDV 

4. Mensa ČR 

 

5. Fraus 

6. VISK 

  

1. Aritmetika podle Hejného 

2. Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Čtenářský deník-ano, či ne? 

4. Menza pro rozvoj nadání 2015 – 

konference 

5. Hry ve výuce ruštiny 

6. Matematika pro 1. st. ZŠ založena 

na budování schémat pro mírně 

pokročilé podle profesora Hejného 

 

2. Samostudium Všichni  Individuální práce s odbornou literaturou, tvorba 

digitálních učebních materiálů … 

 

Volba povolání 

 

 

8. ABC  

9. r.  

- 1. střední zemědělská škola – Brandýs n/L 

- schůzka rodičů s VP 
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 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 (R+R, Učitelské noviny, 
Řízení ve školství, Mzdová účetní, Národní pojištění, Povinná pedagogická dokumentace,  
Vzdělávací programy pro základní vzdělání, Věstníky MŠMT,...) 
 

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

 Volba povolání  

Prezentační výstava SŠ Středočeského a 
Pardubického kraje v Kolíně 

Řemesla – Lysá nad Labem – 8. ročníky 

Úřad práce – Praha-volba povolání 

 (8. ročník) 

schůzka rodičů i žáků se zástupci středních škol v regionu, … 

Střední zemědělská škola – Brandýs nad 
Labem 

 

 
8.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Spolupráce školy a dalších subjektů MDDM, MěK, Muzeum Čelákovice, ZUŠ, Český svaz 
chovatelů. 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů Prevence rizikového chování „Sám sebou“, právní 
odpovědnost, …(6. až 9. ročník) 
Prevence – nadužívání tabáku – MDDM (1. st.) 
Etické dílny (2. st.) 
Fond SIDUS – peníze z prodeje drobných předmětů 
využity na nákup zařízení dětských oddělení nemocnic 

Akce k environmentální výchově Zdravý životní styl, dopravní výchova, přírodovědný 
klokan, Den Země, „Tonda- obal na cestách“, sběr 
papíru, sběr PET víček 

 
8.2. Účast žáků školy v soutěžích 

Název soutěže Školní kolo  

Matematická olympiáda Ano/ 5. ročník okresní kolo (5 a 7. místo ze 76 řešitelů) 

Pythagoriáda  Ano/ I. stupeň  
„Puškinův památník“ 2. st krajské kolo: 2. místo 7. a 8. třída  

                        3. místo (7. a 9. třída) 

Anglická olympiáda Ano/I. stupeň okresní kolo: 2. místo (žák 5. třídy) 
 12. místo (žákyně 4.řídy ) 

Olympiáda v českém jazyce  Ano/ 9. ročník  
Přírodovědný klokan Ano/ 8. a 9. ročník Kadet 
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Matematický Klokan Ano 2. místo v kategorii Klokánek (žák 5. třídy) 

šachový turnaj  okr. kolo: 2. Místo 
krajské kolo: 13. místo 

 
8.3. Akce školy  

Typ akce Počet zúčastněných tříd pořadatel 

Výuka plavání žáci 2. a 3. tříd škola 

Ozdravné pobyty, 
vícedenní výlety 

9B, 2ABC, 3ABC, 4AC, 5A, 6B škola 

Sportovní den Celá škola škola 

Lyžařský výcvik 7. ročník škola 

Koncerty „Čtyři roční období“ ZUŠ 

Soutěže Dopravní výchova – I. stupeň MDDM 

McDonald´ s CUP – I. stupeň škola  

CocaCola CUP – II. stupeň okresní kolo – 2. místo 

Malá kopaná - II. stupeň krajské kolo – 7. místo 

florbalové turnaje - II. stupeň okresní kolo – 4. místo 

olympijské hry na Kamence 2. st škola 

Vánoční laťka   

 Oblastní pěvecká soutěž v Úvalech „ Kudy chodí 
písničky“ 

dvě 1. a jedno 2. místo 

 Šachový turnaj II. stupeň 

Jiné akce školy Zdravé zuby I. stupeň 

Den Země škola 

vánoční a velikonoční návody MDDD - I. stupeň 

„Život dětem“ občanské sdružení  Prodej charitativních 
předmětů ve prospěch 
dětských oddělení nemocnic 

 Ovoce do škol I. stupeň 

 Projekt „Planeta Země 3000 “-pořad o Indonésii 6. a 7. ročník  

 „Čerti na Kamence“ II. stupeň 

 Den otevřených dveří Začátek Adventu  

 Adaptační pobyt ve škole  

 Výtvarné práce na téma „Kolik jazyků znáš, tolikrát 

jsi člověkem „  
II. stupeň 

Návštěva kulturních 
památek 

historická Praha, Pražský hrad, Šárka, Petřín, 
Vyšehrad, Kampa, Mostecká věž,…. 

Kostel s. Cyrila a Metoděje 

Čelákovická tvrz,…  

škola 
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Lázně Poděbrady, Brandýs nad Labem 

Divadelní a filmová 
představení  
 
 
 
 

I. stupeň:  
- Pravěk 
- „Ledová královna“ – muzikál 
- Divadlo v Dlouhé „ Zapomenutý čert“ 
- muzikál „Sněhurka a 7. závodníků“,  

II. stupeň:  

- Anglické divadlo v Redutě (8. ABC) 

- „Černé divadlo“ 

- „Vybíjená“ 

- „Země zítřka“ 

škola 
 
 
 
 

Besedy v knihovně - seznámení s knihami různých nakladatelství  

- besedy nad knihou,  

- žáci ŠD pravidelně navštěvují knihovnu a akce v ní 
pořádané 

I. a II. stupeň 

Mimoškolní aktivity kroužky v rámci ŠD (ruční práce, basketbalový 
kroužek I. st.) Mladý čtenář,….… 

škola  
I. stupeň 

Besedy, výstavy a akce 
k výuce: 

 

 

Beseda žáků 9. tříd se starostou města a ředitelem městského muzea u příležitosti 
státních výročí  

Přednáška a beseda na téma „Energetika-budoucnost lidstva“ (9. ročník) 

Liběchov – příroda Kokořínska 

Milovice – muzeum italského hřbitova 

Planetárium Praha-Toulky sluneční soustavou (5. ročník) 

Mandely - výroba 

Skanzen Přerov nad Labem  

Betlémská kaple – výstava betlémů a zvonů 

Hudební představení – v prostorách školy 

Staré Hrady – Libáň u Jičína 

Národní technické muzeum   

Pražské ZOO, ZOO Liberec 

Interaktivní program IQ Liberec  

Techmania a Dinopark Plzeň  

Památník Lidice, exkurze  

Pietní akt – Sekyrárna – Pankrác  

Exkurze Památník heydrichiády  

Exkurze na letišti v Praze  



Výroční zpráva školní rok 2014/2015 

 

  

 

16 

Mise Vyšehrad – interaktivní program 

Exkurze – Národní divadlo  

Jump park Praha  

Exkurze TV Prima (8. A)  

Hudební představení – v prostorách školy 

Vývoj mincovnictví v Čechách – Kutná Hora  

Petschkův palác – památník  

Turistická vycházka Českým Krasem – Berounsko 

V zákopech 1. sv. války – dějepisná exkurze  

Výlet v Orlických horách  

Cyklo - výlet po okolí  

hřiště Gutovka- Praha 

 Projekt „Česko čte dětem“ celoroční projekt I. st. 

 Pěvecká soutěž – školní kolo 

 Netradiční zápis do 1. tříd - “ ZOO “ 

 Slavnostní ukončení školního roku – Muzeum Čelákovice 

 Červen - měsíc akcí - ozdravné pobyty, výlety a exkurze 

 Mladý čtenář – MK- pravidelné čtenářské odpoledne  

 Environmentální výuka - akce „Tonda obal na cestách“ 

 Sběr papíru 

 Den adoptivních rodičů v ZOO (8. BC) adoptovaný je had 

 Projekt žáků 4. A pro žáky 1. a 2. ročníků „ Učíme se nakupovat zdravé potraviny “. 

Ukázky z jednotlivých akcí jsou na webových stránkách školy. 

   

Reprezentace školy: 

Příspěvky do Zpravodaje města Čelákovic, Den otevřených dveří, internetové stránky školy, reprezentace 
školy na akcích, soutěžích. 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Tématem elektronického zjišťování bylo:  

 Šetření zajištění bezpečnosti školy 

 zjišťování využívání alternativních metod výuky v základním vzdělávání 

 problematika financování školního stravování 

 problematika vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a výuky cizích jazyků 

 problematika zavedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy (maturitní obory) 

 vybavenost škol prostředky ICT 

 výběrové zjišťování výsledků žáků ve školním roce 2014/2015 žáků 9. tříd. 
výsledky testování – viz příloha č. 2 
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10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

 
Výzva č. 45 
Škola byla zapojena do projektu „ Most vzdělávání, vědy a praxe“, r.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0030. Cílem byla 
popularizace technických věd mezi žáky 8. ročníku pomocí workshopů a praktických kurzů, které pořádali 
vědečtí pracovníci Technické univerzity v Liberci a pracovníci SVÚM v Čelákovicích.  
 
Výzva č. 51   
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0033. 
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
 
Výzva č. 56 
Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT, reg. č.  CZ.1.07/1.1.00/56.1753 
  

 

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

 

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

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

 

 Žádost o poskytnutí účelové dotace v roce 2015 “Podpora volnočasových a sportovních aktivit“ nebyla 
schválena.  

 Žáci školy pokračují v projektu „Čtení pomáhá“. 

 Žáci I. stupně se zapojili do projektu „Ovoce do škol“. 

 

 

13. Údaje o školské radě   

 

Datum zřízení 1. 9. 2005 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Předseda: Mgr. Iveta Holečková 

 

 
II. Výroční zpráva o poskytování informací 
 
Za období 1. 1. – 31. 12. 2014 
 
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: 1 
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
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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  
 
III. Výroční zpráva o hospodaření školy 
 
Viz Příloha č. 3 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
V Čelákovicích dne 15. 10. 2015    Mgr. Jaroslava  Burkertová 

ředitelka školy 
 
 
Školská rada schválila výroční zprávu. 

 
 


