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1. Základní údaje o škole 
 

Název:  Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 
Adresa: J. A. Komenského 414 / 7, 250 88 Čelákovice 
mail: info@zscelakovice.cz 
telefon: 326 99 82 11 
fax: 326 99 82 34 
www stránky: www.zscelakovice.cz 
IZO: 108003892 
IČO: 00876275 
 
 
Zřizovatel:  
Město Čelákovice 
náměstí 5. května 1/11 
250 88 Čelákovice 
okres Praha-východ 
IČO: 00240117 
 
 
Vedení školy:  
PaedDr  Alena Pechalová     -  ředitelka školy    pechalova@zscelakovice. cz 
Mgr. Renáta Michaliková  -  zástupce ředitelky    michalikova@zscelakovice.cz  
Ing. Vilma Michelčíková   -  zástupce ředitelky    michelcikova@zscelakovice.cz 
 
 
Školská rada:   

Ing. Vilma Michelčíková – předseda – zástupce školy 
Mgr. Renata Michaliková – zástupce školy 
PhDr. Miloslav Rychetský – zástupce školy 
Ing. Petr Studnička – zástupce zřizovatele 
Mgr. Jindra Chourová – zástupce zřizovatele 
paní Milena Přívozníková -zástupce zřizovatele 
PhDr. Zdeňka Tichá – zástupce rodičů 
paní Michaela Vondráčková – zástupce rodičů 
pan Jan Kudrna – zástupce rodičů   
 
 
Kapacita: 
Kapacita školy – 800 žáků  
Kapacita školní jídelny – 800 strávníků 
Kapacita školní družiny – 350 žáků 
 
 
Základní informace:  
škola funguje od roku 1969 
právní subjekt od roku 1992 
identifikátor právnické osoby 600 052 010 
komplexní rekonstrukce: 1999 – 2002 

mailto:info@zscelakovice.cz
http://www.zscelakovice.cz/
mailto:pechalova@zs.celakovice
mailto:michalikova@zscelakovice.cz
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Materiální zázemí a aktivity školy 

 počet budov 1, atriová škola s množstvím zeleně uvnitř i vně 

 počet tříd ZŠ – 32 

 areál školní družiny, tři počítačové pracovny – investice zřizovatele i sponzora, finanční 
prostředky z projektu EU a MŠMT 

 10 učeben s interaktivními tabulemi, 20 tříd s dataprojektorem 

 100% propojení intranetem – PC v každém kabinetě, Wi – Fi 

 systém BELLhop – čipy pro vstup do školy ŠD a školní jídelny.  

 2 interaktivní panely pro žáky – Amos vision – propojeno s online školou 
 specializované učebny: 12 (pracovna chemie a fyziky, dvě počítačové pracovny – celkem 45 PC 

v učebnách pro žáky, pracovna hudební výchovy, pracovna výtvarné výchovy, knihovna, 

pracovna přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, dvě tělocvičny, jazyková pracovna, školní kuchyňka), 

ostatní učebny 26 (včetně ŠD). 

 hřiště, v areálu školy dopravní hřiště, 2 atria – malé slouží dětem 1. stupně, velké všem žákům 
základní školy, městský bazén v bezprostřední blízkosti – se školou tvoří architektonickou součást 

 keramická dílna  

 100% vybavenost šatními skříňkami 

 mléčné automaty – projekt Mléko do škol 

 zapojení do projektu Ovoce do škol  

 pitný režim – nápojový automat, sponzorsky zajištěná výrobna sycené vody v přízemí školy – 
zdarma pro všechny žáky a zaměstnance  

 kvalitní školní jídelna s rozšířenou nabídkou jídel  

 solidní zázemí - toalety, moderní vybavenost tříd, kabinetů, nový nábytek ve většině tříd, 
odpočinkové zóny pro děti na chodbách, herní prvky v atriu atd. 

 ve druhém patře budovy sídlí gymnázium 
 

Tradiční aktivity: 

 široká nabídka mimoškolních aktivit – kroužky cizích jazyků, PC kroužky, sportovní kroužky, 
zdravotní tělesná výchova apod.  

 systematická práce s dětmi se spec. vzdělávacími potřebami  

 kroužky v rámci ŠD – výtvarný, počítače, šikovné ruce, jazykový  

 tradiční akce - slavnostní vítání prvňáčků, vánoční besídky pro rodiče, vánoční a velikonoční 
jarmark, spolupráce s MěK, MDDM, den volných hodin pro rodiče, Mikulášská stezka odvahy, 
Noc s Andersenem, interní soutěže – obvykle více kapitola 10 výroční zprávy) 

 lyžařské výcvikové kurzy, výchovně vzdělávací pobyty, školy v přírodě a výlety (i do zahraničí), 
pravidelný sportovní kurz pro 8. ročníky  

 žákovská samospráva  

 speciální pedagog – kancelář v budově školy, hrazeno z projektu EU i z prostředků školy 

 asistenti pedagoga  

 zařazení v environmentálních projektech, spolupráce s pražskou ZOO, Ekoškolou, psím útulkem 
v Lysé nad Labem, kočičím útulkem Mochov apod.  

 charitativní činnosti – adopce klokana v pražské ZOO, spolupráce s charitativními organizacemi 
(Život bez bariér, Mathilda, UMÚN – umělci malující nohama a ústy) 

 čerpání peněz z projektu EU -  projekt Šablony III, čerpání grantů – bezplatná výuka českého 
jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců, Obědy pro děti od společnosti Women for Women, 
vlastní projekty – podpora výchov, čerpání sponzorských darů apod.  

 projektová výuka 

 rodilá mluvčí – výuka AJ na 2. stupni ZŠ  
 



2. Zařazení ve školském rejstříku 

 
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 
 
Školní vzdělávací program  - všechny ročníky, č.j. 232/13 
79-01-C/01, Základní škola 
denní forma vzdělávání 
délka vzdělávání: 9r. 0 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Organizační struktura a přehled o zaměstnancích školy  
  

 
 
 
 
 



 



 



4. Údaje o přijímacích řízeních 
 

a) počty žáků ve třídách – září 2021 
b) zapsaní žáci do 1. ročníku,  odklady povinné školní docházky 
c) přijatí na osmiletá gymnázia 
d) zpráva o vycházejících z 9. ročníků   
 
 

a) počty žáků ve třídách k 30. září 2022 
 
 



chlapci 41

dívky 32

zapsáno celkem 83

odklady 9

odchod na jinou školu 8

příchod z jiné školy 0

NASTUPUJE 66

Opakuje 3

1.A 13

1.B 17

1.C 20

1.D 19

ZÁPIS 2022

b) zapsaní žáci do 1. ročníku, odklady povinné školní docházky  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)  přijatí na osmiletá  gymnázia 
 

škola počet 
 Gymnázium Čelákovice: 8 
 Gymnázium Nymburk 1 
 Gymnázium Brandýs nad Labem 1 
 Gymnázia Praha 2 
 

    

 
třída počet 

 

 
5.A 3 

 

 
5.B 3 

 

 
5.C 4 

 

 
5.D 2 

 

 
celkem 12 

  

d)  vycházející z 9. ročníku 
 

 

počet vycházejících  62      

z toho SŠ s maturitou  47  z toho  gymnázium  5  

SOU  15   obchodní akademie 7  

    zdravotní škola   3  

    zemědělská škola 4  

    hotelová škola 1  

     ostatní 27  

   



V tomto školním roce ukončilo povinnou základní docházku celkem 62 žáků devátých tříd. Jeden žák 
přestoupil ze 7. třídy na šestileté anglické gymnázium. 
 
 
 
 
 

5. Údaje o průběhu vzdělávání žáků, školní družina  
 
Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků jsou rozděleny do následujících kapitol:  
 

 Pracovní činnosti a volitelné předměty 

 Absence žáků 

 Olympiády, vědomostní a sportovní soutěže 

 Zájmové kroužky, kluby a doučování 

 Školní družina 

 Spolupráce s jinými subjekty 

 
 
 

 Pracovní činnosti a volitelné předměty 
 

 

 
 



 Absence žáků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 Zájmové kroužky, kluby a doučování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Olympiády, vědomostní a sportovní soutěže  
 

Vědomostní soutěže 

Okresní kolo Matematická olympiáda Agáta Holovková (5. Tř.) 1.-3.místo 

     
   

Sport 

Okresní kola  Volejbal  žákyně 2. místo, žáci 3. místo  

 Vybíjená  5. místo - chlapci  

 Vybíjená  dívky i chlapci 7. místo  

 dopravní soutěž mladší žáci 2. místo, starší žáci 1. místo  

 Pohár rozhlasu  1x 2. a 3. místo, 2x 4. místo  

 duatlon 1x 2. 3. a 4. místo 

 In line brusle  3x 1. místo, 4x 2. místo, 3x 3. místo 

 Nehvizdská laťka  družstva: 1x 3. místo, jednotlivci: 1x 2. místo, 2x 3. místo 

 Basketbal 4. a 4. místo  

 Štafetový pohár 7. místo  

 McDonald cup - 1. st.  1. stupeň – 8. místo, 2. stupeň 3. místo  

Krajská kola  In line brusle 1x 5. místo 

 Duatlon  bez umístění  
 

Školní kola  

  Večerní běh  

 

87 žáků 

Čokoládová štafeta  23  tříd  240 žáků 

Sportovní den  1.6.  

 Branný den 1. stupeň 27. 6.   

Branný den 2. stupeň 22. 6.   

LVK 22. 1. – 29. 1. a 19. 2. – 26. 2. 2022  - Strážné v Krkonoších  107 žáků   

Sportovní kurz 14. 5. – 20. 5. Albrechtice nad Vltavou  48 žáků 

 

 
 

 Školní družina  
 
Ve školním roce 2021-22  bylo do školní družiny řádně zapsáno 245 dětí z 1. – 5. tříd a byly rozděleny do 
devíti oddělení. 

Provoz školní družiny byl od 11.40 – 17.30 hod. 

Ráno docházelo do ŠD asi padesát dětí, a proto byla v provozu dvě oddělení ranní družiny. První od 6.15 
– 7.45 hod. a druhé od 7.00 – 7.45 hod.  

Během školního roku jsme pracovali podle ŠVP školní družiny a každá vychovatelka si vytvořila svůj roční 

plán, kde se střídaly činnosti odpočinkové, rekreační, pracovní, výtvarné, hudební, přírodovědné, 

sportovní a příprava na vyučování. Školní rok byl ukončen v počtu 213 žáků. 



Od konce září byly v provozu tyto zájmové kroužky při ŠD: 

ÚTERÝ 14:00 – 14.:45 ANGLIČTINA – 1.třídy Radka Slameňová 

ČTVRTEK 13:30 – 14:15 ANGLIČTINA –         1. 

třídy 

Radka Slameňová 

14.30 – 15.15 ANGLIČTINA 2. třídy Radka Slameňová 

15.30 – 17.00 ŠACHOVÝ  KROUŽEK  Peter Janda  

 

 

I nadále se nám v letošním roce dařila spolupráce s jinými subjekty, především z řad našeho města. 

Rozvíjeli jsme spolupráci s: 

- MDDM 

- Městským bazénem  

- MěK 

- městským muzeem 

- mateřským centrem, sdružením ROUTA 

- jinými školskými subjekty ve městě – druhá základní škola, mateřské školy.  

- školskou radou 

- sdružením rodičů 

- sponzory  

- neziskovými organizacemi v rámci charitativní pomoci – Mathilda, UMÚN, Život bez bariér 

- s Policií ČR 

- s občanským sdružením  HELPÍK 

- OSPOD Brandýs  nad Labem  

- MAS Brandýs nad Labem  

- PPPK – pedagogické, psychologické a právní poradenství JUDr. Karel Kašpar 

- se ZOO Praha – sponzoři zvířete atd.  

- spolupráce v oblasti EVVO – viz oddíl 9 Environmentální výchova  

 

 
Zpráva o plnění programu primární prevence ve školním roce 2021/2022 
Primární prevence na naší škole se snaží cílit především na předcházení rizikových projevů v chování žáků 
naší školy. V oblasti primární prevence rizikových jevů postupujeme podle Preventivního programu školy 
schváleného na pedagogické radě dne 31. srpna 2021. Ke stejnému datu byly také schváleny Krizové 



plány školy pro aktuální školní rok. 
Naším cílem je především snaha o dodržování stanovených společenských pravidel a o ucelený rozvoj 
osobnosti našich žáků, který povede k jejich větší odpovědnosti. 
 
Informování a probírání témat s preventivním přesahem probíhalo ve velké míře v rámci běžné výuky. 
Valná většina jich byla realizována v rámci předmětů pomocí učitelů občanské výchovy, přírodovědných 
předmětů a ve výchově ke zdraví, případně v rámci třídnických hodin pomocí třídních učitelů. 
 
Financování návštěv protidrogového vlaku Revolution Train a preventivních programů zajišťovaných PPPK 
(manželi Kašparovými) probíhalo z prostředků Města Čelákovice, které bylo jejich objednavatelem.  
Valnou většinu doplňkových aktivit (PČR, MDDM apod.) jsme měli zprostředkovánu bezúplatně. Časový 
harmonogram preventivních aktivit byl průběžně upravován s ohledem na vývoj epidemiologické situace. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zaznamenané výchovné problémy byly řešeny na úrovni TU, popř. výchovnými komisemi. Vyučující 
v případě potřeby využívají Krizové plány školy a správnost svého postupu při řešení problémů ve třídách 
chodí konzultovat k ŠMP.  
 
Do Krizových plánů a Preventivního programu školy byly postupně zaneseny všechny změny navazující na 
aktualizace metodických doporučení MŠMT a zákonných úprav.  
 

 
7. Environmentální výchova   

 
EVVO se prolíná do všech vyučovacích předmětů. Na škole pracuje koordinátor EVVO - Mgr. Alena 
Špitálská, která je absolventkou specializovaného studia pro koordinátory EVVO v rozsahu 250 hodin. Ve 
škole působí a pracuje Ekotým složený z žáků jednotlivých tříd, který průběžně kontroluje pořádek a 
třídění odpadu v jednotlivých třídách 
 



Jsme zapojeni ve sběru:  papíru, plastů, starých mobilů, hliníku (z výtěžku podporujeme adoptovaného 
klokana v pražské ZOO), baterií a drobných elektrospotřebičů (jsme vlastníkem certifikátu Zelená škola). 
 
Jsme registrováni v těchto organizacích:  
Ekoškola – proběhly 2 schůzky Ekotýmu 
Zelená škola 
EKOEDA – odevzdávání starých elektro spotřebičů 
 
Spolupracujeme s těmito organizacemi: 
Sdružení TEREZA 
Tonda Obal - recyklohraní 
ZOO Praha 
Muzeum Čelákovice 
MDDM 
Městská knihovna Čelákovice 
Sdružení Život bez bariér – Nová Paka 
 
Vlastní projekty 
literární soutěž autorského čtení – téma: Příběh PET lahve 
projektový den ke Dni Země 
soutěže a využití hry Ekopolis – odměna od společnosti SCIO  
 
Navštívili jsme: 
Botanicus Ostrá 
Výstaviště v Lysé nad Labem 
Výstavy chovatelů drobného zvířectva v Čelákovicích 
Útulek pro opuštěná zvířata v Lysé nad Labem 
kočičí útulek v Mochově – navázali jsme spolupráci  
botanické a zoologické zahrady 
Inspektorát životního prostředí  
a další dle dlouhodobého a ročního plánu EVVO 
Účastníme se (různým způsobem) těchto akcí: 
Den Země 
Světový den vody  
Ukliďme si svět 
a další dle nabídky a zájmu vyučujících 
 
Využíváme tyto internetové odkazy: 
www.evvoluce.cz 
www.jaktridit.cz 
www.mezistromy.cz 
www.ekoskola.cz 
www.ekopolis.cz 
a další.  
 
Převážná část pedagogického sboru úspěšně absolvovala průběžné e-learningové studium 
environmentální výchovy. 

http://www.evvoluce.cz/
http://www.jaktridit.cz/
http://www.mezistromy.cz/
http://www.ekoskola.cz/
http://www.ekopolis.cz/


8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali školení první pomoci. Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků proběhlo v rámci projektu EU – Šablony III a v on-line formě. 
 
 
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 

Ve školním roce 2021/22  ve škole neproběhla žádná inspekční kontrola. V  lednu proběhla druhá část 
auditu zřizovatele, a to on line z důvodu nemoci auditorů, neshledal žádné závažné pochybení. V září 
2021 proběhl pravidelný audit společnosti PREVENT, která zajištuje požární ochranu a  BOZP. V květnu 
2022 proběhla třídenní metodická návštěva ČŠI, která mapovala práci s nově příchozími ukrajinskými 
žáky. 
 
V souladu s plány ČŠI se pravidelně zapojujeme do internetového ověřování výsledků činnosti. 

 

 

10.  Údaje o zapojení školy v mezinárodních  projektech   
 

Projekt EU: ZŠ Komenského - Šablony III. 
 
Od 1.7.2021 realizuje naše škola projekt: reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019877 v rámci  výzvy č. 
02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Tento projekt je spolufinancován EU. 
 
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí 
směřování. 
 
Projekt podporuje v personální oblasti kariérové poradenství a speciálního pedagoga. Je zaměřen na 
podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, projektovou výuku, školní kluby a vzdělávání 
pedagogických pracovníků. 
 
Celkem škola načerpala dotaci ve výši 1 247 679 Kč. 
 
Doba trvání projektu činí 2 roky. 

 

 
11.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 

 
1. Prevence sociálně patologických jevů 

Otázce prevence sociálně patologických jevů se věnuje celá kapitola č. 8 této výroční zprávy. 

2. Nabídka volnočasových aktivit  



V otázce volnočasových aktivit je škola velmi pružná. Celou problematiku ošetřuje kapitola č. 5  Údaje o 
průběhu a výsledcích vzdělávání žáků, podkapitola  kroužky a školní družina.  

3. Snaha o integraci různých etnik 

Jsme škola s téměř 700 žáky, z toho cca 50 cizinci. Při tak velkém počtu žáků je počet cizích státních 
příslušníků přiměřený, k romské národnosti se nehlásí žádný žák. V roce 2015/16 zažádala škola o grant 
MŠMT Výuka češtiny pro cizince z třetích zemí.  Čerpání grantu začalo koncem roku 2016. Zapojeni jsme 
byli až do ukončení podpory tohoto grantu, tj. do doku 2020. Jelikož jsme měli dobře nastavený systém a 
děti si na doučování zvykly, i po ukončení grantu jsme pokračovali v nastaveném modu a financovali 
doučování cizinců z vlastního rozpočtu. Na jaře 2022 začalo přicházet v souvislosti s válkou na Ukrajině 
množství ukrajinských žáků, viz přiložená tabulka. Žáci byli ihned plynule zapojeni do našeho systému 
doučování, zřízeny byly dvě jazykové skupiny ukrajinských žáků, se kterými v čtyřhodinových blocích 
dvakrát týdně pracovala učitelka – Kazaška, která žije v ČR a studuje na VŠ RJ a ČJ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výchovná poradkyně p. Špitálská spolupracuje se společností META pro zapojení cizinců do běžné výuky, 
používáme materiály této organizace, žáky vedeme ke snášenlivosti s pochopení jiných kultur. 
Domníváme se, že tento cíl se daří škole splňovat. 

 

4. Všeobecné a rovné vzdělání  

ŠVP naší školy je postaven na RVP pro základní vzdělávání, vychází ze zákona 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a samozřejmě 
naplňuje i § 2 tohoto zákona.  

Při přijímání žáků ke vzdělávání v naší škole není diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, 
víry, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, zdravotního stavu nebo sociálního původu. 
Škola umožňuje bezplatné základní vzdělání nejen občanům České republiky, ale i ostatních členských 
států EU a jak vyplývá z bodu 4 této zprávy i nadstandardy občanům-  cizincům.  Škola podporuje 
sebevzdělávání, motivuje žáky k rozvoji silných stránek jejich osobností ve všech směrech -  na poli 
sportovním, účastí v olympiádách, projektovými dny, rozvíjí jejich kulturní rozhled návštěvami kulturních 
představení apod.   



5. Důraz na mezilidské vztahy, pozitivní klima školy  

Klima školy tvoří a ovlivňují vnější i vnitřní faktory, podstatnou roli hraje složení pedagogického sboru, 
žáků, ostatních pracovníků školy, spolupráce s rodiči a jinými subjekty. Na úrovni komunikace neustále 
pracujeme, pozitivní klima podporujeme společnými akcemi, vytvářením a dodržováním tradic a 
pořádáním tradičních akcí jako např. vánoční jarmark, čokoládové štafety. TOP 10, sportovní liga apod.  
Spolupráce s jinými subjekty viz bod 5 této výroční zprávy.  

Snažíme se zaměřovat se nejen na výsledky vzdělávání, ale i na sociálně emocionální klima důležité pro 
socializaci dětí. Výsledky už zaznamenávám na 1. i 2. stupni.  Ve škole je obsazena pozice speciálního 
pedagoga -  prostředky čerpáme z fondů EU, posílili jsme úlohu metodika prevence, výchovných 
poradkyň, vedoucích metodických sdružení a předmětových komisí.  Hledáme řešení, co dělat jinak a 
lépe, aby se eliminovaly negativní projevy žáků – nekázeň, nezájem, nuda, agrese, lhostejnost.  V tomto 
ohledu podporujeme výjimečné výkony pochvalami, pracujeme s dětmi v rámci programů protidrogové 
prevence, s rodiči se setkáváme při řešení problémů (výchovné pohovory a komise), na informačních 
schůzkách (SRPŠ, třídní schůzky, návštěvy apod.).  Žáky vedeme ke slušnosti ke každému zaměstnanci 
školy, spolupracujeme s postiženými lidmi – UMUN, Život bez bariér apod.   

Mezilidské vztahy v oblasti vztahů zaměstnanců na pracovišti jsou na vysoké úrovni, společně trávíme 
volný čas, setkáváme se na společných akcích, navzájem komunikujeme vstřícně.  

6. Důraz na prostor pro vlastní iniciativu  

Děti vedeme k odpovědnosti a k vědomí, že se mohou podílet na rozhodování, mohou uplatňovat svá 
práva, ale vedeme je také k nutnosti plnit své povinnost. Ve škole pracuje dlouhodobě s dobrými 
výsledky žákovský parlament, který se schází pravidelně s vedením školy, podněty vznesené oběma 
stranami na těchto schůzkách se řeší a na každé další schůzce zhodnotí, co se nám podařilo a co ne.  

Žáci spolurozhodují o využití peněz získaných jejich zásluhou (např. výtěžek jarmarku) tak, aby z nich 
měly užitek všechny děti (nákup nového vybavení pomůcek  na TV). Rozhodují o adopci zvířete ze ZOO , 
které sami financují (nyní adopce klokana), rozhodují o způsobu podpory handicapovaných dětí – 
spolupracujeme dlouhodobě s občanským sdružením Život dětem.    

Děti jsou tvůrci téměř veškeré výzdoby školy, probíhají pravidelné výstavy, žáci pod vedením učitele a se 
souhlasem zřizovatele vyzdobili plášť budovy školy vlastními malbami apod.  

7. Vytváření informačního prostředí 

Celá škola je propojena Wi-Fi, neustále vybavujeme informační technikou. Postupně se nám daří 
vybavovat všechny třídy a kabinety technikou tak, aby učitelé mohli plynule vyplňovat elektronické třídní 
knihy, téměř všem zájemcům zakupujeme dataprojektory a techniku, kterou s ohledem na potřeby 
svého vyučovacího předmětu potřebuji.  Využíváme finančních zdrojů z projektů EU Šablony , v loňském 
roce vznikla nová   - už třetí – PC učebna.  

V letošním roce byly instalovány panely Amos vision, které jsou propojeny s online školou a dětem 
poskytují okamžité informace o rozvrzích, dění ve škole, jídelníčcích, výletech, ale podporují i jejich 
vlastní aktivitu, nabízejí množství kvízů, zaměřují se na protidrogovou prevenci apod. 



Všichni pedagogové jsou vyškoleni pro práci s PC, většina i tablety, vlastníme notebooky (zapojení do 
projektů EU). PC síť zkvalitňujeme a přístroje obnovujeme ve spolupráci se SRPŠ, běžně už pracujeme 
s elektronickými třídními knihami, vchod do školy i do jídelny je na čipy, stejně tak jako pobyt a 
vyzvedávání dětí z ŠD – spolupracujeme s firmou BELLhop. V tomto trendu budeme pokračovat i 
v příštích letech.  

 
 
 

12.Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
 

Základní škola a odborová organizace 
Základní organizace ČMOS spolupracuje se základní školou, při které je zřízena. Organizace má pouze 3 
členy. Každoročně je vypracována kolektivní smlouva mezi základní školou, zastoupenou PaedDr. Alenou 
Pechalovou a odborovou organizací, zastoupenou Mgr. Petrou Imlaufovou.  
 
Kolektivní smlouva obsahuje pracovní a platové podmínky, upozorňuje na péči o zaměstnance, na 
zajištění jejich bezpečnosti a informuje o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb. 
Společných jednání  odborů a vedení školy  se účastní i zástupci nepedagogických zaměstnanců – pí 
Beranová za školní jídelnu a pí Pávová za ostatní nepedagogické zaměstnance.  
 
Každý zaměstnanec školy dostává za dodržení určitých podmínek daných kolektivní smlouvou (délka 
práce na škole) dvakrát ročně, v září a v únoru, pohyblivou částku (3 000– 5000 Kč) v závislosti na 
objemu finančních prostředků ve fondu formou poukázek Fokus Pass.  
 
Učitelé mohou čerpat finanční příspěvek na své penzijní pojištění a zaměstnanci-rodiče dětí do 15 let 
jednorázový příspěvek na rekreaci dítěte. Z fondu FKSP je hrazen příspěvek na obědy zaměstnanců a 
pevná částka na večeře u příležitosti konce školního roku, Vánoc a Dne učitelů. Vše ošetřeno vnitřní 
směrnicí.  
 
Seznam členů ZO ČMOS, Základní škola, Komenského 414, Čelákovice 
k datu 1. 9. 2021 
1. Mgr. Petra Imlaufová  
2. 3. Šárka Zumrová 
3. Mgr. Radim Keith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy:  
 

1. Učební plány 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



2. Akce školy 
 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Základní ekonomické informace 
 
 

Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy za období 2021 a I. pololetí 2022 

 
 
I. Základní údaje o hospodaření školy: 

Základní údaje o hospodaření školy  
v tis. Kč 

k 31. 12. 2021 k 30. 6. 2022 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem 63 516 649 31 513 215 

2. Výnosy celkem 63 298 928 31 586 222 

z toho 
příspěvky a dotace  59 879 0 28 955 0 

ostatní výnosy  3 419  928 2 631 222 

3. 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před 
zdaněním 

-218 279 73 7 

 
II. Přijaté příspěvky a dotace: 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč za rok 2021 k 31. 12. 2021 

1. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes 
účet KÚ  celkem (NIV) 

55 447 

z toho 
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 55 447 

ostatní celkem1 (UZ 33 xxx) 0 

2. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu města celkem  
(NIV) 

3 956 
 

z toho 

Účet 501 Spotřeba matriálu 1 343 

Účet 502 Spotřeba energie 911 

Účet 503 Spotřeba jiných nesklad. dodávek 101 

Účet 511 Opravy 802 

Účet 512 Cestovné 0 

Účet 513 Náklady na reprezentaci 0 

Účet 518 Ostatní služby 256 

Účet 521 Mzdové náklady 139 

Účet 524 Zákonné soc. pojištění 0 

Účet 527 Zákonné soc. náklady 0 

Účet 549 Ostatní náklady z činnosti 117 

Účet 551 Odpisy 82 

Účet 557 Náklady z vyřazených pohledávek 0 



Účet 558 Náklady z DHIM 205 

3. Z jiných zdrojů (projekty EU, ostatní) 4 113 

z toho 
Projekt EU: „ZŠ Komenského - šablony II“ 476 

Ostatní zdroje HČ 3 637 

 

III. Komentář k ekonomické části: 
 

V rámci hospodaření s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu byl zabezpečen chod školy. 
Veškeré příspěvky zřizovatele a dotace MŠMT byly vyčerpány. 
  
Realizace projektu z dotace EU pod názvem „ZŠ Komenského - šablony II.“, která měla končit k 30. 11. 
2020 byla prodloužena z důvodů dlouhodobé distanční výuky škol do května 2021 a od 1.7.2021 navázal 
projekt pod názvem „ZŠ Komenského - šablony III.“, který končí dne 30.6.2023. 
 
Zisk z doplňkové činnosti za rok 2021 byl po pokrytí ztráty hlavní činnosti a po schválení Rady města 
převeden do rezervního fondu. 
 

 


