VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
(školní rok 2016-2017)

Základní škola T. Stolzové
Kostelec nad Labem, příspěvková organizace
č.j.: ZŠTS-Ř /202/2017
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Úvod
Vážení přátelé,
zpracovala jsem výroční zprávu za školní rok 2016-2017. Seznámíte se s úspěchy i
obtížemi uplynulého období. Snažili jsme se vytvářet co nejlepší podmínky pro všechny žáky
a nabízet jim v souladu s názvem školního vzdělávacího programu Pestrá škola pestrý
program. Podrobnější informace, nejen k tomuto bodu, jsou k nalezení na dalších stránkách
výroční zprávy.
Činnost školy by se nemohla rozvíjet bez vstřícného přístupu zřizovatele= města
Kostelec nad Labem a školské rady. Na podzim jsme slavnostně otevřeli v areálu školy za
přítomnosti pana starosty a místostarosty další hřiště v celkové ceně 2 836 136 Kč, z toho
1 209 877 Kč poskytl Středočeský kraj-Fond rozvoje obcí a měst, zbytek financoval
zřizovatel.
Rozhodla jsem se vzdát se funkce ředitelky školy k 30. 6. 2017. Ráda bych
poděkovala všem kolegům, kteří v uplynulém roce ve škole pracovali. Vzhledem k odchodu
paní zástupkyně na mateřskou dovolenou a odchodu kolegyně do starobního důchodu bylo
zvláště II. pololetí náročné pro pedagogický sbor. Od 1. 2. došlo ke sloučení sedmých tříd a
úvazky obou kolegyň byly rozděleny mezi stávající učitele. Za to, že vše zvládli, jim patří můj
obdiv.
Poděkování patří právem i všem rodičům, kteří se zapojili do různých projektů, dílen,
sběru papíru atd. Děkuji spolku Klubu přátel základní školy za spolupráci a financování
školních akcí. Na závěr bych ráda poděkovala panu starostovi za dlouhodobou korektní
spolupráci.
Nové paní ředitelce a zástupkyni přeji, aby pod jejich vedením škola vzkvétala.
V Kostelci nad Labem 30. června 2017
Zdenka Zelenková
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a) základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem,
příspěvková organizace

Adresa školy:

nám.Komenského 288, 277 13 Kostelec nad Labem

IČ:

75034506

Bankovní spojení:

466157309/0800

IZO ředitelství:

600 047 636

Telefon-kancelář:
-ředitelna:
-čp.89:

326 981 128
326 981 220
326 981 153

e-mail-ředitelka
budova čp.89
www.stránky
ID datové schránky

zskostelec.red@volny.cz
zskostelecnl1@volny.cz
zstskostelec.cz
x89ms22

Právní forma:

Příspěvková organizace

Součásti školy:

Základní škola IZO: 102 274 886
Školní družina IZO: 113 500 041

Místa poskytovaného
vzdělávání nebo školských
služeb:
Zřizovatel školy:

nám. Komenského 288, 277 13 Kostelec nad Labem
T. G. Masaryka 89, 277 13 Kostelec nad Labem
Město Kostelec nad Labem

Datum zařazení do sítě škol: 16. 2. 1996
Vedení školy:
Školská rada
zástupci zřizovatele:
zástupci pedagogických
pracovníků:
zástupci zákon.zástupců:
e-mail:

ředitelka Mgr. Zdeňka Zelenková
zástupkyně Mgr. Jana Honová ( od 16. 1. 2017 na mateřské
dovolené)
Ing. Miroslav Okluský, Vladimír Těšínský, Ing. Radek Zíta
Mgr. Jaroslava Glaserová, Mgr. Alexandra Marková,
Mgr. Ivana Nováková
Lenka Benešová, Ing. Jan Havlík, Ph.D., Ing. Marek Matocha
zskostelec.skolskarada@gmail.com
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Odborné pracovny: Učebny pro výuku Ch, PC
Cvičná kuchyně
Dílny
Počet ostatních pracoven: 11 (čp. 288), 5 (čp. 89)
Spádový obvod školy: Mratín, 86 žáků z jiných obcí.
Počet tříd: 15
Počet žáků k 30. 6. 2017: 369
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 57
z toho:
Počet žáků s podpůrnými opatřeními: 17
Počet žáků s IVP: 15
Počet žáků, kterým byla poskytována pedagogická intervence: 6
Počet žáků, kteří navštěvují ADN: 2
Počet žáků mimořádně nadaných: 1
Počet oddělení školní družiny k 30. 6. 2017: 4
Počet dětí ve ŠD k 30. 6. 2017: 119

b) přehled oborů vzdělání
Vzdělávací program školy

Ročníky

Celkem tříd

ŠVP pro základní vzdělávání
Pestrá škola

1. - 9.

15

Nabídka školy:
Cizí jazyk: anglický ve 3. – 9. ročníku
německý v 7. – 9. ročníku
Nepovinný předmět Sborový zpěv
Volitelné předměty, které probíhaly:
ročník
6.

název předmětu
Výtvarné činnosti
Pěstitelství
Práce s počítačem

7.

Domácnost
Sportovní hry

8.

Domácnost

9.

Literatura a film
Sportovní hry
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Dále ZŠ nabízela žákům volitelné předměty, které pro nezájem žáků nebyly otevřeny:
ročník název předmětu
7.
Pěstitelství
9.
Chemická praktika
Volnočasové aktivity: Minivolejbal
Mladý zdravotník
Vybíjená
LogMat (matematika podle prof.Hejného)
Kroužek elektrotechniky
Zájmové kroužky ve ŠD: Keramika
Výtvarný
Angličtina hrou
Počítač
Sportovec
Zpěv
Ve spolupráci se Střediskem volného času Kroužky pro děti Střední Čechy navštěvovali žáci
kroužek Vědecké pokusy, Házená a Atletika.

c) rámcový popis personálního zabezpečení školy
Pracovníci

Fyzické osoby

Přepočtení
pracovníci
20,045
3,233
4,500
0
0

normativ

učitelé
22
23,86
vychovatelé
4
3,76
nepedagogičtí
4
6,11
romský asistent
0
asistent pedagoga
0
celkem
30
 ředitelka
 zástupkyně ředitelky (do 15. 1. 2017)
 výchovné poradkyně
 třídní učitelé
 učitelé (z toho 4 na částečný úvazek) +1 uč. na rodičovské dovolené + 1 uč. na
mateřské dovolené
 vedoucí vychovatelka školní družiny
 4 vychovatelky školní družiny (z toho 2 vychovatelky na částečný úvazek)
 hospodářka
 školník
 topič (částečný úvazek v topném období)
 2 uklízečky
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Věková struktura pedagogických pracovníků
Průměrný věk učitelů: 49,63
věk

do 30
let
včetně
0
0

počet
z toho
žen

31 - 40
let

41 - 50
let

51 - 60
let

61 let a
více

z toho
důchodci

5
4

7
6

6
6

4
4

2
2

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků-fyzických osob
Učitelé I. stupně
Učitelé II. stupně
Vychovatelky ŠD

Kvalifikovaní pracovníci
9
6
2

Nekvalifikovaní pracovníci
2
5
2

Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 I. stupeň 82 %
 II. stupeň 55 %
Praxe učitelů (s pracovním poměrem k 30. 6. 2017)
Počet učitelů
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
2
1




Počet let praxe
47
39
38
35
34
33
32
31
29
27
26
18
17
12
7
1
Nově přijatí pedagogičtí pracovníci k 1. 9. 2016: 2( z toho 1 na částečný
úvazek)
Odchod během školního roku: 1 (důchod) + 1 (MD)
předpokládaný odchod pedagogických pracovníků: 2 v červenci (důchod)

Ředitelka školy opakovaně zadávala inzeráty do Učitelských novin i regionálního tisku, aby
doplnila sbor pedagogem s odbornou kvalifikací. Problém způsobil ve II. pololetí odchod
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učitelky důchodu a odchod zástupkyně na mateřskou dovolenou. Protože se nepodařilo sbor
doplnit, muselo dojít ke sloučení sedmých tříd.

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní
docházce a následném přijetí do školy
Žáci přijatí do 1. ročníku školního roku 2016/2017
počet prvních tříd počet žáků přijatých do prvních tříd počet odkladů
2
45
13
Žáci přijatí do vyšších ročníků ZŠ ve školním roce 2016/2017
ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
počet žáků 0 5 2 2 2 21 1
Ředitelka školy opakovaně řešila se zřizovatelem přestupy žáků. Od 1. 9. 2017 by měl
navštěvovat školu 401 žák. Vzhledem ke kapacitě 410 žáků jsou sice pro školní rok 2017/2018
místa pro žáky z okolních obcí, ale problém nastane v dalším školním roce, kdy bude
nedostatek míst i pro děti z našeho města.
Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy
typ školy
počet přijatých žáků
víceleté gymnázium
8
čtyřleté gymnázium
1
šestileté gymnázium
0
střední odborná škola 20
střední odborné učiliště 10
konzervatoř
0
2 žáci ukončili devítiletou docházku v nižších ročnících a odcházejí ze školy do učebních
oborů.
Žáci přijatí na základě zápisu do 1. třídy školního roku 2017/2018
počet prvních tříd počet přijatých dětí počet odkladů
2
55
13
Počet zájemců do prvního ročníku byl velký. Celkem se přihlásilo 77dětí. Ředitelka předem
zveřejnila kritéria přijetí. Všem zájemcům nemohlo být vyhověno. Děti s trvalým pobytem
v Kostelci nad Labem byly přijaty všechny.
Žáci-cizinci
kategorie
cizinců
počet žáků ve
ŠD
počet žáků
v ZŠ

občané
EU
0

ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o
udělení azylu a azylanti
2

1
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Do 5. a 9. ročníku chod žákyně z Vietnamu, které byly vyučovány podle vyrovnávacího plánu.
Ostatní cizinci rozumí dobře česky.
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Školní družina
Do školní družiny bylo přijato 120 žáků. Musela se uplatnit kritéria přijetí, protože žadatelů
bylo více než povolená kapacita.

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně
výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií
II. pololetí-k 30. 6. 2017
Třída Počet Neprospělo Prospělo
Prospělo 2
žáků
s vyznamenáním
z chován
í
I. A
23
0
23
0
0
I. B
20
0
20
0
0
II. A
26
0
25
1
0
II. B
26
0
17
9
0
III. A 18
0
13
5
0
III. B 23
0
18
5
0
IV. A 24
1
11
12
0
IV. B 24
2
16
6
0
V. A
19
0
8
11
0
V. B
20
1
11
8
0
VI. A 27
0
7
20
0
VI. B 27
1
4
22
0
VII.
34
2
7
25
0
VIII.
28
2+1
5
20
3
IX.
30
3+1
1
25
0

Důtka
ředitelky
školy
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2

Pochvala
ředitelky
školy
0
0
2
0
0
4
5
2
10
10
4
1
1
3
0

celkem 369

5

42

12

186

169

3

+2 nehodnoc.

x Jeden žák nehodnocen z důvodu pobytu v zahraničí, 1 z důvodu nemoci.
Na žádost rodičů bylo 5 žáků hodnoceno slovně.
Celkový počet omluvených/neomluvených hodin za školní rok 2016/2017
třída
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B
V. A

počet
omluvených
hodin
1 895
2 040
1 647
2 163
961
1 165
1 224
2 218
1 411

průměr
omluvených hodin
na 1 žáka třídy
82,39
102,00
63,35
83,19
53,39
50,65
51,00
92,42
74,26

počet
neomluvených
hodin
0
0
0
0
0
0
0
5
0

průměr
neomluvených hodin
na 1 žáka třídy
0
0
0
0
0
0
0
0,21
0
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V. B
VI. A
VI. B
VII.
VIII.
IX.
celkem

1 353
2 099
2 226
3 545
2 918
5 880
32 745

67,65
77,74
82,44
104,26
104,21
196,00
85.66

0
0
0
0
64
0
69

0
0
0
0
2,28
0
0,166

K výraznému zvýšení (o 1 192) v počtu zameškaných omluvených hodin došlo proti loňskému
školnímu roku, snížil se průměrný počet omluvených hodin na jednoho žáka. Naopak klesl
počet neomluvených hodin ze 195 na 69. Kritický se jeví počet zameškaných hodin v IX.
ročníku.
Učivo v 1. – 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu Pestrá škola bylo probráno.
Prověrky znalostí
V 6. ročníku si ředitelka školy porovnání výsledků žáků z kostelecké školy a žáků z jiných
škol (po přestupu), v 7. ročníku kontrolní test z matematiky, průměrné známky z testů byly
v souladu s hodnocením na vysvědčení. Srovnávací kontrolní práce mezi paralelními třídami
proběhly v anglickém jazyce v 7. – 9. ročníku.
CLOSE pro žáky 9. ročníku
-cílem bylo vyhodnotit vzdělávací pokrok žáků od minulého testování v 5. ročníku
-výsledky nejsou dosud známy.
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
Tematika ochrany člověka probíhá podle ŠVP Pestrá škola
 test znalostí v 6. ročníku
 aktivní útočník ve škole-cvičný poplach
 projekt Hasík pro 2. ročník
 cvičný požární poplach
 činnosti v přírodě-POKOS
Dopravní výchova
 mobilní dopravní hřiště -výuka pro žáky 1. a 2. ročníku
 školní kolo soutěže Mladého cyklisty + úspěšná účast v okresní soutěži (2. místo)
 činnosti v přírodě-dopravní výchova zařazena do všech ročníků
 spolupráce s BESIP-žáci 4. a 5. ročníku absolvovali teoretickou výuku ve třídách a
pak praktickou část na Dětském dopravním hřišti v Neratovicích, většina z nich
získala dětský řidičský průkaz
Environmentální program
 ve všech ročnících byla probírána témata týkající se ekologie, životního prostředí,
globálních problémů lidstva
 program EKOLAMP
 třídění odpadu- k dispozici jsou kontejnery na papír, plast, hliník, nádoby na zářivky a
použité baterie, sběrná nádoba na bio odpad
 v dubnu byl realizován projekt Den Země zaměřený na chráněná krajinná území
 program pro žáky-Dravci v letu a Mláďata
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vycházky do přírody byly ve školní družině zaměřeny ekologicky
v listopadu a v dubnu proběhl hromadný sběr papíru
ve školní družině byla sbírána víčka z PET obalů

Školní knihovna pro žáky I. stupně na budově č. p. 89 fungovala v úterý a ve čtvrtek.
Celkem bylo půjčeno 204 knih. Menší množství letošních výpůjček bylo zapříčiněno jednak
tím, že letošní prvňáci zatím do knihovny nezačali chodit, a jednak tím, že ve 3. B jsou
převážně kluci – sportovci, kteří raději chodí ven.
Časopis Junior tento školní rok četli druháci, třeťáci i páťáci, hlavně kluci. Také letos jsme
přes paní Veselou od firmy Systemair, a.s. Praha 9 získali 3000 Kč na knihy, využity byly na
nákup nových titulů do knihovny na I. stupni.
Výpůjční doba ve školní knihovně II. stupně byla v pondělí a ve středu. Zakoupilo se 21
různých nových titulů. Celkový počet výpůjček činil 385, což je nárůst o 42 kusů proti
loňskému roku. Nejvíce si vypůjčovali žáci 9. ročníku: 87, pak 8. ročníku 85 a 7. ročníku 84.
Trvalým problémem je nevracení vypůjčených knih.

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Poskytování poradenských služeb
Poradenská činnost byla rozdělena mezi dvě výchovné poradkyně a školní metodičku
prevence. Žáci vhazovali své dotazy do schránky důvěry, odpovídalo jim vedení školy.
Odebíráme časopis Prevence. Pro jednání s rodiči byla využívána speciální místnost, kam byli
rodiče zváni k podepisování individuálních vzdělávacích plánů, plánů podpory a řešeny s nimi
problémy jejich dětí. Výchovná komise pozvala na jednání 6 rodičů. Na žádost OSPOD byly
vypracovány posudky na žáky.
Byl zpracován Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka
s PAS. Všichni pedagogové, kteří pracovali se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
provedli písemné hodnocení této práce. Náročná byla agenda týkající se práce se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami (konzultace vyšetření s pedagogicko-psychologickou
poradnou, měsíční odesílání výkazu na MŠMT, sestavení plánů podpory apod.)
Ke zjišťování školního klima byly použity anonymní dotazníky pro žáky IX. ročníku.
Uskutečnila se beseda žáků 9. ročníku s pracovnicemi OSPOD Neratovice na téma Trestní
odpovědnost mladistvých.
Metodická návštěva z PPP –pracoviště Mělník se uskutečnila dvakrát, Mgr. Hana
Grohmanová chválila systematickou práci se žáky, plány podpory, práci s nadaným žákem a
spolupráci s Mgr. Janou Reisingerovou
Minimální preventivní program (MPP)
 Plnění MPP probíhalo dle plánu.
 V průběhu školního roku byl aktualizován o dodatky dle příslušných vyhlášek
MŠMT (Krizový plán školy, školní neúspěšnost, elektronická cigareta, PAS)
 V průběhu II. pololetí se zvýšil počet kázeňských přestupků, zejména v oblasti
mezilidských vztahů. V 7. ročníku byla řešena kyberšikana i šikana I. stupně, ke
které začalo docházet po sloučení sedmých tříd.
 Problematika omlouvaného záškoláctví se řešila v I. A i v VII. ročníku.
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Sebepoškozování a špatné rodinné klima je v současné době řešeno ve spolupráci
s OSPOD v 8. ročníku.
Všechny akce školy v rámci prevence sociálně patologických jevů byly splněny.
Pracovní setkání metodiků proběhlo v květnu. Tématem bylo nové výkaznictví a
evidence práce metodiků.

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci doplňující si odbornou kvalifikaci: 1
Přehled seminářů, kterých se učitelé účastnili:
Dokumentace školního metodika prevence
Čtenářské dílny
Matematika v 1. - 3. ročníku ZŠ
Šablony OP VVV č.02-16-022
Plán pedagogické podpory a práce se žákem v rámci i.stupně podpůrného opatření
POKOS pro učitele ZŠ
Kulatý stůl - podpora nadání - Setkání pro Středočeský kraj a Prahu
Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka
Dopravní výchova
Jak na současnou výuku na 1.stupni
Obecná angličtina a metodika B2
Vykazování podpůrných opatření
Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na I.stupni
Hv na I.stupni
Rozvoj jazykového nadání žáků I.stupně
Elementární experimenty
Prahou minulou-Hradčanské náměstí
Autorita učitele
Právo ve škole
Prahou minulou-Petřín
Datové schránky
Prahou minulou-Olšanské hřbitovy
DVPP absolvovalo 64 % pedagogů.

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Akce ZŠ v září
 Pražský hrad-prohlídka VII. A,B
 Národní muzeum-Za zvířaty kolem světa-II. A, B
 Letecké muzeum Kbely-II. A, B
 Adaptační kurz VI. A, B –Provodín
 návštěva VÚ v Kostelci-55.výroční založení
 Říčany-naučná stezka-V. A, B
 projekt Den evropských jazyků: 6. – 9. ročník
 turnaj ve vybíjené žáků 4. – 5. ročníku
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mykolog J. Malý-beseda 1.-3., 5.-6.ročník

Akce ZŠ v říjnu
 Planetárium-Pohyby Země-exkurze 6.A,B
 První pomoc-soutěž žáků II.stupně na Mělníku
 Vyšehrad-exkurze 9.třídy
 Divadlo v Horních Počernicích-Karel IV., žáci 4.A,B
 výuka matematiky podle prof.Hejného-kurz pro rodiče žáků 1.A
 Dopravní hřiště-výuka dopravní výchovy pro žáky 1. a 2.ročníku
 Přírodovědný klokan-školní kolo soutěže pro žáky 8. a 9.ročníku, nejvyšší počet bodů
získal Jakub Glaser
 HASÍK-preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany pro 2.A,B-lektor
Jaroslav Hon
 Projekt 72 hodin (lavičky)-6.A
 Volba povolání-návštěva Úřadu práce v Mělníku-9.třída
 Zámek v Benátkách nad Jizerou-exkurze 3.A,B
 Muzeum Karla Zemana v Praze-Cesta do pravěku-2.A,B
 Slavnostní otevření nového školního hřiště + čokoládové štafety
 Divadlo Gong Praha-Stínadla se bouří-VII. A,B
Akce ZŠ v listopadu
 Planetárium- Pozorujeme oblohu pro V. A,B
 Divadlo v Horních Počernicích-Broučci (Kühnův dětský sbor) pro 2. a 3. ročník
 Projekt Záložka do knihy spojuje školy-III. B, V. A, B + ZŠ ze Slovenské republikyMarianka
 Život dětem-prodej předmětů v rámci veřejné sbírky-výtěžek: 4 805 Kč
 Projekt Liška
 Mladý cyklista-soutěž pro 4.- 9.ročník-školní kolo, vítězné družstvo mladších žáků:
K.Boháčová, K.Smetanová, M.Miller, J.Soukup, J.Sušil, vítězné družstvo starších
žáků:J.Bukovský, J.Glaser, T.Kocourek, L.Kratochvíl
 Sběr papíru-odevzdáno 9 020 kg, nejlepší třída: VI.A (1 218 kg), nejlepší žák:
V.Pýchová (330 kg)
 Olympiáda v českém jazyce 1. místo: Vlasta Krumerová
 Bazar pro ShiShira-na vzdělání pro adoptovaného chlapce vybráno 7 090 Kč
 Rozsvícení stromečku- vystoupení pěveckého sboru
 Planetárium-Vesmír blízký a vzdálený VII. A, B
 Dopravní výchova-BESIP-Mgr. E. Kouřilová 4. a 5. ročník
Akce ZŠ v prosinci
 Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze-II. A, B
 Slavnostní předání hřiště škole
 Červená stužka-preventivní program proti AIDS + soutěž pro žáky
 Mikulášská nadílka
 Projekt bruslení-zimní stadion v Neratovicích-IV. A, B
 Zájezd II. A, B + III. B za čerty do Úštěku
 Vánoční diamant-divadelní představení pro I. A, B v Divadle v Horních Počernicích
 Záhada hlavolamu-divadlo Gong v Praze Vysočanech-VI. A, B
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Program Vánoce-knihovna v Neratovicích pro III. B, II. A, B
Anděl Páně-film pro VI. A + VIII.
Prohlídka betlémů na zámku v Lobkovicích VI. A + VIII.
školní kolo soutěže „Karlovarský skřivánek-vítězky: A. Marečková, A. Šmejkalová
Vánoční tvoření na zámku v Nelahozevsi-IV. A, B
Projekt-Vánoční dílny-Sob pro štěstí, Kde domov můj-soutěž o ČR, Muzeum
čokolády v Praze, matematika zábavně, deskové hry, PC hra Transporttycoon,
chemické pokusy-výroba mýdla a rakety, tradice Vánoc v ČR a ESW)
Sportujeme před Vánocemi (bruslení na zimním stadionu v Neratovicích, stolní tenis,
pěší tura, vybíjená, přehazovaná, umělá lezecká stěna v Praze 9)
Dramatizace pohádky – představení II. A pro rodiče a žáky
Olympiáda v dějepise - nikdo nepostupuje do okresního kola

Akce ZŠ v lednu
 Divadlo v Horních Počernicích- II. A, B –Pohádkové nepohádky Josefa Čapka
 Zámek v Brandýse nad Labem-výstava výkresů v Rudolfince- I. A, B
 Beseda žáků 9. ročníku s pracovnicemi OSPOD Neratovice
 Exkurze žáků 5. ročníku v knihovně v Neratovicích
Akce ZŠ v únoru
 Kurz plavání žáků 2. a 3. ročníku
 Projekt Voda pro 8. ročník (prezentace studentů GFP)
 Výtvarná soutěž: Požární ochrana očima dětí
 Matematická soutěž Pythagoriáda
Akce ZŠ v březnu
 Školní kolo matematické soutěže Klokan
 Oblastní kolo vybíjené (dívky 1. místo, chlapci 1. místo)
 Divadlo v Horních Počernicích-Hrátky s češtinou pro 4. ročník
 Dopravní výchova - BESIP 4. a 5. ročník (testy)
 Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku ve Studenově
 Cvičný požární poplach
 Divadlo S + H – I. A,B
 Stavovské divadlo-Modrý pták-8. a 9. ročník
 Zámek Nelahozeves-program Velikonoce- II. A, B
Akce ZŠ v dubnu
 Divadlo Gong-Dobrodružství Toma Sawyera - V. A,B
 Zdravá 5 – program pro III. A, II. A, B
 Písničkový kolotoč-hudební pořad pro I. – IV. ročník
 Hvězdárna Ďáblice- III. A, B
 McDonalds Cup-ml.žáci-1.místo v oblastním kole
 Mladý cyklista-Dopravní soutěž BESIP pro 4. – 9. ročník-2. místo + 4. místo
v okresním kole
 Sběr papíru- odevzdali jsme 9 200 kg papíru, 852 kg lepenkového obalu a ŠD 28 kg
PET víček
 Projektový Den Země-téma pro 6. – 9. ročník: Chráněná krajinná území
 Štefánikova hvězdárna- II. A, B
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Zdravá 5 – program pro II. A, B + III. B
McDonaldś Cup-kopaná - 2. místo v okresním kole
Svíčkárna Šestajovice- I. A, B
Dravci v letu-pořad pro žáky 5. – 9. ročníku
Vybíjená- okresní kolo- 2. místo chlapci, 3. místo děvčata

Akce ZŠ v květnu
 Škola v přírodě –Slapy- 2. – 4. ročník
 Testování ČŠI žáků 9. ročníku z českého jazyka, anglického jazyka a výchovy ke
zdraví
 Úřad práce-exkurze 8. třídy-volba povolání
 Štafetový pohár-okresní kolo-2.místo
 Český den proti rakovině-Žlutý kvítek-charitativní akce-prodej odznaků
 Mladý zdravotník-okresní soutěž hlídek na Mělníku-3.místo
 Trnkova zahrada- interaktivní výstava - I. A, B
 Pythagoriáda-okresní kolo-M.Matochová 2. místo
 BOVYS-zdravá výživa
 Dětské dopravní hřiště v Neratovicích- IV. A, B, V. A, B
 Rusalka-zájezd 8. a 9. ročníku na operu do Karlínského divadla
 PO očima dětí-okresní kolo-ve výtvarné soutěži 1.místo A.Kůlová, 2.místo Sofie
Vocásková, 3.místo P.Koša, L.Kůlová, A.Ženatá
 -v literární části 1.místo L.Kripnerová, 2.místo D.Kutinová
 -krajské kolo-1.místo D.Kutinová
 Zámek Nelahozeves-program pro 7. třídu
Akce ZŠ v červnu
 Škola v přírodě pro 5. ročník-Friesovy boudy v Krkonoších
 Praha-Malá Strana-VIII. třída
 Loučeň-VII. třída
 ZOO Liberec + Botanická zahrada IV. A,B
 Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
 Miráculum Milovice-VI.A, B + V.A (odměna za sběr papíru)
 DinoPark-VI. A (odměna od firmy WEGA)
 Imaginárium Praha- IX.třída
 Kino Letňany-Špunti na vodě-V. B +VI. A
 Poznávání regionu-Hlavenec -cyklo- V. A,B
 Poděbrady- VIII.třída
 Vyšehrad-VIII.třída
 Zámek Veltrusy- III. A,B
 Zámek Berchtold-II. A,B
 F. Palacký-Lobkovice VII. třída
 setkání žákovských parlamentů ZŠ Kostelec a Kly
 Houska V. A, B
 Akademie pro školu i veřejnost
 Děti dětem-bazárek pro Vojtíška (dítě s DS)
 Atletický trojboj v Neratovicích-3.místo
 Pasování na čtenáře-slavnost I. A, B za účasti rodičů
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 Sportovní soutěže se ZŠ Všetaty (kopaná + přehazovaná)
 Matematický klokan-D. Grohman 1. místo v krajském i celostátním kole
 Činnosti v přírodě 6. – 9. ročník
 Vybíjená - O pohár starosty Libiše
 Cvičný poplach-aktivní útočník
 ZOO Praha- I. A, B
Přínosem je zapojení rodičů do projektů a dílen.
Akce žákovského parlamentu
pravidelné měsíční setkávání s vedením školy
výměna zkušeností –návštěva žákovského parlamentu v ZŠ J. A. Komenského Kly-Záboří
Hodnocení různých projektů –anonymní ankety žáků 6. – 9. ročníku
Účast žáků v soutěžích
Školní kolo

Oblastní
kolo

Okresní kolo Krajské kolo

vědomostní
Matematika-Pythagoriáda
Matematika-Klokan

ano
ano

ano

Matematická olympiáda

ano

ano

Junioři v IT

ano

Přírodovědný klokan
Olympiáda v českém jazyce
Biologická olympiáda
Olympiáda v dějepise
Výchova k občanství
Mladý zdravotník
První pomoc
Dopravní soutěž Mladý cyklista
ZAMAT pro 4. a 5. ročník
sportovní
Mc Donald´s Cup (fotbal)
Vybíjená
Přeskok švihadla
Stolní tenis
Štafetový pohár-běh
hudební
Karlovarský skřivánek.
výtvarná
Požární ochrana očima dětí

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano

ano

ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano

ano

ano
ano

ano

ano

Přehled počtu celodenních třídních akcí (mimo školních akcí a mimo exkurzí pouze
v hodině):
ročník
celodenní třídní akce nesplněno
včetně výletu
1. A, B
4
Muzeum Mělník
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Skansen Přerov
2. A, B
3. A, B
4. A, B

7
4
3

5. A, B
6. A, B
7.

6
6
5

Pražský hrad
Pěší výlet v okolí
Zámek Brandýs
VkO-KÚ SK
VkZ-Vyšší Hrádek
Př-ZOO
F-Planetárium
Výlet-nemoc TU

8.
5
9.
3
Poznámka:
 Nezahrnuty zájezdy do divadla v Praze
 zájezdy do Divadla v Horních Počernicích (část vyučování)
Všechny naplánované školní akce byly splněny.
Spolupráce s rodiči
Školská rada zasedala během školního roku třikrát. Schválila Výroční zprávu o činnosti školy
bez připomínek v předložené podobě a dodatek ke školnímu řádu.
Školská rada se seznámila s předloženým materiálem a vzala na vědomí změny
dodatku školního vzdělávacího programu školní družiny. Školská rada diskutovala
problematiku nutnosti rozšíření kapacity základní školy a její rekonstrukce s využitím
některého dotačního titulu, volby budoucího odborného zaměření ZŠ a možné spolupráce s
partnerskými vzdělávacími institucemi.
Školská rada opětovně diskutovala problematiku dopravy v okolí malé budovy školy,
zvláště pak řešení přechodu pro chodce před malou školní budovou (č. p. 89) a hlukovou
zátěž, dále diskutovala problematiku stavu okolí školní budovy a zejména městského parku v
souvislosti s rizikem nabízení drog žákům školy.
Školská rada se seznámila s návrhem rozpočtu školy a se stanoviskem zřizovatele školy a
návrh rozpočtu schválila. Zabývala se investičními záměry pro další roky.
Zápisy z jednání jsou zveřejněny na webových stránkách školy a jsou s nimi seznámeni
zákonní zástupci na třídních schůzkách.
Klub přátel základní školy v Kostelci nad Labem, z.s. (KPŠ)-zástupci rodičů jednotlivých tříd
se sešli s vedením školy pětkrát. Na programu byly zprávy o hospodaření KPŠ, modernizace
školy, rozpočet, informace o akcích školy, organizační opatření. Diskuse rodičů se týkala
převážně využití financí KPŠ pro žáky, priorit v rozpočtu školy, zajištění bezpečnosti žáků při
přepravě autobusem, zřízení pobočky ZUŠ Neratovice v našem městě, zajištění akademie
v sokolovně, financování Shi Shira, pamlskou vyhláška atd. Zápisy z jednání KPŠ jsou také
zveřejňovány na webových stránkách školy.
Třídní schůzky proběhly už v prvním týdnu školního roku, protože rodiče žáků 5. – 9. ročníku
byli seznámeni se způsobem zapisování prospěchu, chování, omlouvání apod. prostřednictvím
elektronických žákovských knížek a dodatkem ke školnímu řádu. Další třídní schůzky byly
uskutečněny po I. a III. čtvrtletí hlavně k projednání prospěchu a chování žáků. Pro rodiče
žáků 1. ročníku byla schůzka první zářijový týden a pro rodiče budoucích prvňáčků v červnu.
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Individuální konzultaci si mohli rodiče sjednat s pedagogem kdykoli. Pro rodiče žáků 1.
ročníku byla pořádána slavnost Pasování na čtenáře. Podařilo se zapojit rodiče do besed,
soutěží, dílen a do projektů. Byla uspořádána anketa pro rodiče II. A s cílem zjistit jejich
spokojenost s výukou vychovatelky ŠD, která nastoupila jako učitelka od května 2016.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Akce ŠD v I. čtvrtletí
 Den čokolády -výroba čokolády + ochutnávka
 Den pirátů –masky, hledání pokladu
 Den neslyšících-ukázka znakové řeči-pan Urban, R. Kučerová, paní Urbanová
 Divadlo Úsměv-Babička školnice
 Drakiáda-soutěž v pouštění draků
 Den zvířat-ukázka domácích mazlíčků
 farma s domácími zvířaty-pan Bouček
 chov jeseterů-pan Rehwald
 výroba náramků z gumiček
 Den stromů-určování stromů, výroba koláže, čerpání energie ze stromů-objímání
-beseda s panem Kryzanem
 Dýňová slavnost-dlabání dýní, výstavka, masky
 Den spoření-paní Dlabačová, soutěžní kvíz-poznávání bankovek
 Roztleskávačky-vystoupení při slavnostním otevření hřiště
 práce s textilií-paní Prokůpková-šití kočiček a rybiček
 ukázka výcviku novofundlandských psů-paní Kotorová
 výroba dráčků z textilu+ výstava draků
 Den bez aut-spolupráce s panem Smetanou- policie-dopravní výchova
Akce ŠD ve II. čtvrtletí
 Mezinárodní den bez aut-anketa, beseda s policistou p.Smetanou na téma Bezpečnost
a dopravní prostředky
 Výprava za Podzimníčkem (hledání pokladu)
 zdobení adventních věnců-paní Kalibánová + spolupráce s 9.ročníkem a Š.Blahovou
 sběr papíru a víček od PET lahví
 zdobení perníčků-paní Prokůpková
 drátkování, vánoční hvězda-korálky, FIMO-zdobená lžička-paní Henzselová
 stromek ze šišek
 výroba čokolády pro bazárek
 Mikulášská besídka
 Čertíci z pedigu-paní Lárišová
 Zpívání koled seniorům v Pečovatelském domě a roznášení přáníček
 Dopis Ježíškovi
 Vánoční besídka
 Naučný program Lovci mezi zvířaty a jejich kořist
Akce ŠD ve III.čtvrtletí
 Beseda o Californii (p. Jelínek)
 Drátkování srdíček (pí. Jiřinová)
 Kouzelník Waldini
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odevzdání výkresů pí. Chalupové – soutěž Požární ochrana očima dětí
zdobení magnetek - dřevěná srdíčka
Zdravověda a ošetřování drobných zranění (pí. Vávrová)
Oslava Masopustu (karneval, hry, soutěže a tanec s Gábinou Říhovou)
květinové aranžmá k MDŽ (pí. Pěkná)
Drátkování – motýlek (pí. Jiřinová)
Zhotovení velkých Moran (děti si dělají malé paní zimy)
Vynášení paní Zimy do Labe
Drátkování ptáčka a zajíčka (pí. Kotorová)
Cvičný požární poplach ve ŠD
Zdobení velikonočních perníčků (pí. Prokůpková)
Den věnování mrkvičkám (mezinárodní den mrkve)
Květinové aranžmá, vázání a pletení pomlásek (pí. Pěkná)
Výroba dárků k zápisu (glazurování keramiky, sovičky ze šišek, beruška – zápich)
Každý pátek výuka Pc v počítačové učebně (pouze děti z 3. oddělení )
Akce ŠD (duben-červen):
 Výroba dárků k zápisu
 Velikonoční aranžmá, pletení pomlázek ( spolupráce pí. Pěkná )
 Drátkování „velikonoční králík“ s pí. Kotorovou ( pouze 3. odd. )
 Odvoz PET víček – celoroční akce
 Mezinárodní den tance ( ukázka společenských tanců pí. Říhová )
 Filipojakubské odpoledne (rej čarodějnic, skákání v pytlích, let na koštěti, výtvarná
tvorba )
 Den Slunce ( kresba a vyhodnocení s výstavou )
 Den „Star Wars“ převleky a masky ( pouze 3. odd. )
 Výroba šperků ke „Dni matek“ ( pí. Henzselová )
 Brož z korálků ( pí. Jiřenová )
 Ukázka výcviku psů ( manželé Poživilovi )
 Den parků ( úklid parku Riegrovy sady a Labská ulice – odvoz sebraného odpadu
autem MěÚ )
 Ukázka techniky a vybavení místních hasičů
 Králík z látky ( pí. Prokůpková )
 MDD ve ŠD ( odpoledne plné her a soutěží )
 Charitativní akce – předání nasbíraných víček pí. Kvapilové pro malého Vojtíška
 Rozloučení se školním rokem – předání diplomů ( soutěže a hry s pí. Říhovou )

Ranní družinu využívalo průměrně každý den 23 žáků. Vychovatelky pracovaly podle ŠVP a
každý týden zařazovaly prvky z oblasti přírodovědné, společensko-výchovné, sportovní a
estetické. Úkoly podle celoročního plánu byly splněny. Již několik let sbírají děti víčka od
PET lahví. Získal se kontakt na postiženého Vojtíška z Neratovic, kterému byla víčka
předána. Vybavení školní družiny bylo doplněno deskovými hrami, stavebnicemi a sportovním
vybavením. Velký zájem byl o zájmové kroužky. Kladně lze hodnotit aktivní zapojení rodičů
do akcí ŠD. Problémy výchovného charakteru řešily vychovatelky ve spolupráci s třídními
učitelkami a s rodiči dětí. Ne vždy ze strany rodičů byla spolupráce pozitivní, komunikace
s některými nebyla na dobré úrovni.
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i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Ve škole nebyla provedena inspekce, ale ředitelka vyplňovala dotazníky, které ji nahrazovaly.
 Participace žáků na fungování a rozvoji školy
V květnu 2017 provedla Česká školní inspekce elektronické ověřování výsledků žáků 9.
ročníků ZŠ, které sledovalo míru dosažení vybraných očekávaných výstupů podle RVP ZV z
Čj, Aj a výchovy ke zdraví.
Předmět
Čj
Aj

Průměrná úspěšnost Průměrná úspěšnost /
žáků naší školy
počet testovaných žáků
60 %
65 % /
40 334
61 %
72 % /
37 411

Výchova 53 %
ke zdraví

60 % /
5 250

Nejlepší výsledky
Sůva 81 %
Folprecht 75 %

Mykytka 97 %
Štáfová 95 %
Václavík 93 %
Fialová 69 %
Sůva 64 %

j) základní údaje o hospodaření školy za rok 2016
PŘÍJMY
Mzdové dotace na přímé náklady na vzdělávání od KÚ SK
Dotace na provoz od zřizovatele
Příjmy z vlastní činnosti (úroky, čerpání fondu, poplatky ŠD,
pronájmy…)
Příjmy celkem
VÝDAJE
Výdaje z dotací a prostředků od KÚ SK
Výdaje provozní a z dotací od zřizovatele
Výdaje celkem
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM
Hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti
ZLEPŠENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Částka v Kč
13 608 292,00
2 442 979,00
1 214 777,71
17 266 048,71
13 608 292,00
3 277770,25
16 886 062,25
379 986,46
113 014,00
493 000,46

Auditor Ing. Eva Neužilová přezkoumala hospodaření k 31. 12. 2016 a došla k závěru, že
nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít v budoucnu negativní dopad na hospodaření
organizace.
Účetní závěrka za rok 2016 byla schválena Usnesením Rady města dne 29. 5. 2017.
Sponzorské dary škola získala od Drab Foundation-obědy, Kodak Express-Pro Foto, KPŠ,
Systemair, a.s.
Údržba a modernizace školy
 Byly realizovány další etapy výstavby sportovního areálu za budovou Základní
školy T.Stolzové. V rámci nich bylo vybudováno fotbalové hřiště rozměrů 22x40
metrů s umělou travou na hutněných štěrkodrtích s drenáží. Umělý dvouvrstvý
polyuretanový povrch má běžecký dvoudráhový ovál, čtyřdráhové rovinky, sektor
pro skok vysoký. Součástí sportoviště je i sektor pro vrh koulí.
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Lednice do cvičné kuchyně
Mikrovlnná trouba do cvičné kuchyně
Oprava střechy čp.288
PVC do 9. třídy-přestěhování knihovny, dar skříněk z městské knihovny
PC 4 ks + 1 notebook
Interaktivní učebnice prvouky Já a můj svět
mikroskopy

v červenci a v srpnu bude realizováno:
 rekonstrukce WC a kuchyňky pro učitele v budově čp. 89
 odstranění železného sloupu na dvoře za budovou čp. 89
 malování budovy čp. 89
 rekonstrukce kabinetu přírodopisu
 instalace dvou interaktivních tabulí v budově čp. 288
Zbývá vybudovat v rámci poslední etapy výstavby sportoviště doskočiště pro skok daleký.
Nebylo realizováno (nebo odloženo z důvodu možnosti zřizovatele získat dotaci na rozšíření
školy):
 střešní krytina na čp. 289
 povrch dvora před ŠD
 nábytek do ŠD
 dílny-výměna oken a dveří
 ventilátory do ŠJ
 vybudování učebny cizích jazyků
 školní šatny na budově čp.288
 rekonstrukce školní kuchyňky-vlhko

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola není zapojena.

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Škola není zapojena.

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Žádný projekt nebyl podán.

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve škole nepůsobí odborová organizace a ani nikdo ze zaměstnanců není členem jiné
odborové organizace.
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V květnu se dostavila inspekce z Českomoravského odborového svazu pracovníků školství,
kontrolováno bylo 15 oblastí BOZP a PO- žádná nápravná opatření a doporučení nebyla
uložena, při fyzické kontrole byla zjištěna jediná závada: plíseň ve cvičné kuchyňce.
Škola je členem Asociace školních sportovních klubů.
Mezinárodní spolupráce
 V. B se zapojila do mezinárodního eTwinningovém projektu s názvem: My European
Friends-Happy New Year.
 Projekt Záložka do knihy spojuje školy-III. B, V. A,B + ZŠ Marianka
Spolupráce s ostatními školami
 Setkávání ředitelů (ZŠ Byšice, Kly, Lužec n. Vltavou, Všetaty, Sluhy)
 ZŠ Libiš-turnaj ve vybíjené
 ZŠ Všetaty-turnaj v kopané a přehazované
Spolupráce s mateřskou školou
 Konzultace učitelek nad dětmi, které jdou k zápisu do ZŠ
 Odklady školní docházky
 Návštěva předškoláků v ZŠ
Spolupráce s VÚ 7366
 Pronájem tělocvičny v kasárnách
Spolupráce s TJ Sokol
 Pronájem sokolovny na akademii (bezplatný)
Spolupráce s veřejností-pronájem prostor školy
 Tělocvična
 Parkování dvou aut na dvoře
 Pronájem automatů na pití a občerstvení
 Pronájem stanice GTS Mobil
 Pronájem jídelny pro minibazárek kosteleckých maminek
 Pronájem jídelny na mikulášskou besídku baráčníkům
Spolupráce s vedením města
 Slavnostní otevření hřiště a předání hřiště škole
 Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku na radnici
atd.
Prezentace školy na veřejnosti
 rozsvěcení vánočního stromečku
 články v městském zpravodaji
 akademie pro rodiče a veřejnost v sokolovně
 vývěska na budově
 webové stránky tříd a školy zstskostelec.cz
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v Kostelci nad Labem dne 30. 6. 2017
……………………………..
Zdenka Zelenková, ředitelka
Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 28. srpna 2017
………………………………..
Mgr. Jaroslava Glaserová, DiS.
ředitelka

Školská rada schválila dne 4. října 2017
Na vědomí: MěÚ Kostelec nad Labem dne 9. října 2017
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