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1. Základní údaje o škole 



 
 

Název:  Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 

Adresa: J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice 

mail: info@zscelakovice.cz 

telefon: 326 99 82 11 

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. Eva Kadlečková    -  zástupce ředitelky 

 kadleckova@zscelakovice.cz 

Ing. Vilma Michelčíková     -  zástupce ředitelky  

 michelcikova@zscelakovice.cz 

 

Od 1. 1. 2019 školská rada  ve složení:  

PhDr. Miloslav Rychetský –  předseda - zástupce školy  

PaedDr. Alena Keřtofová – zástupce školy  

Mgr. Renata Michaliková  – zástupce školy  

Ing. Petr Studnička – zástupce zřizovatele 

Mgr. Jindra Chourová – zástupce zřizovatele  

pí Milena Přívozníková – zástupce zřizovatele 

Ing. Jakub Žemlička, MBA –zástupce rodičů  

PhDr. Zdeňka Tichá – zástupce rodičů 

p. Vorlíčková  – zástupce rodičů 

 

Kapacita: 

Kapacita školy – 800  žáků  

mailto:info@zscelakovice.cz
http://www.zscelakovice.cz/
mailto:pechalova@zs.celakovice
mailto:michelcikova@zscelakovice.cz


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 

 

Materiální zázemí a aktivity školy 

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

• počet tříd ZŠ – 31 

• areál školní družiny, dvě počítačové pracovny – investice zřizovatele i sponzora 

• 10 učeben s interaktivními tabulemi  

• 100% propojení intranetem – PC v každém kabinetě, wi - fi 

• 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 MŠ, 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 

 

Aktivity: 

• široká nabídka mimoškolních aktivit – kroužky cizích jazyků,  PC kroužky,  sportovní kroužky, hra 

na flétnu, zdravotní tělesná výchova apod.  

• kroužky v rámci ŠD – výtvarný, plavání, počítače, šikovné ruce, sportovní  



• 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 – více kapitola 10 výroční zprávy) 

• lyžařské výcvikové kurzy, výchovně vzdělávací pobyty,  školy v přírodě a výlety (i do zahraničí), 

pravidelný turistický kurz pro 8. ročníky  

• žákovská samospráva  

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

• asistenti pedagoga pro žáky, důsledné čerpání podpůrných opatření pro žáky  

• zařazení v envirometntálních projektech, spolupráce s pražskou ZOO, Ekoškolou, psím útulkem 

v Lysé nad Labem, kočičím útulkem Mochov apod.  

• charitativní činnosti – podpora sběrem PET víček, adopce klokana v pražské ZOO,  spolupráce 

s charitativními organizacemi (Život dětem, Život bez bariér, UMUN – umělci malující nohama a 

ústy) 

• čerpání peněz z projektu EU -  projekt Šablony II,  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 

• tradiční  zájezd do Anglie 

• 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. Přehled o zaměstnancích školy  

ZAMĚSTNANCI  ŠKOLY  -  školní rok  2019 - 2020 

      
VEDENÍ  ŠKOLY 

  
        

                      

       ředitelka školy   PaedDr.  ALENA  PECHALOVÁ pechalova@zscelakovice.cz    

      zástupkyně ředitelky pro 1.st. Mgr. EVA  KADLEČKOVÁ kadleckova@zscelakovice.cz    

      zástupkyně ředitelky pro 2.st. Ing. VILMA MICHELČÍKOVÁ michelcikova@zscelakovice.cz    

mailto:pechalova@zscelakovice.cz
mailto:kadleckova@zscelakovice.cz
mailto:michelcikova@zscelakovice.cz


                      
                      

      TŘÍDNÍ  UČITELÉ   

        

                      

      1. stupeň   

                      

      Mgr. JITKA  SKÁLOVÁ 1.A skalova@zscelakovice.cz  
  

      Mgr. ANDREA PÁNKOVÁ 1.B pankov@zscelakovice.cz    

      Mgr. JANA KNOBOVÁ 1.C knobova@zscelakovice.cz  
  

        LUDMILA SMOLÍKOVÁ 1.D smolikova@zscelakovice.cz  
  

      Mgr. PETRA BUREŠOVÁ 2.A buresova@zscelakovice.cz  
  

      Mgr. JANA VRÁNOVÁ 2.B vranova@zscelakovice.cz    

        JAROSLAVA ČAPKOVÁ 2.C capkova@zscelakovice.cz  
  

      Mgr. HELENA KOPECKÁ 2.D kopecka@zscelakovice.cz  
  

      Mgr. DANA GREPLOVÁ 3.A greplova@zscelakovice.cz  
  

      PhDr. MILOSLAV RYCHETSKÝ 3.B rychetsky@zscelakovice.cz  
  

        MARKÉTA VILÍMOVÁ 3.C vilimova@zscelakovice.cz  
  

      Mgr. JITKA  MAREŠOVÁ 3.D maresova@zscelakovice.cz  
  

      Dis. VĚRA KRUŠKOVÁ 4.A kruskova@zscelakovice.cz  
  

      Mgr. MARTINA KAVKOVÁ 4.B kavkova@zscelakovice.cz  
  

      Bc. SIMONA ČABANOVÁ 4.C cabanova@zscelakovice.cz  
  

      Mgr. OLGA ŠTEJNAROVÁ 4.D stejnarova@zscelakovice.cz  
  

      Mgr. LUCIE SYSLOVÁ 5.A syslova@zscelakovice.cz  
  

      Mgr. MARCELA SVAŠKOVÁ 5.B svaskova@zscelakovice.cz  
  

      PaedDr. DIANA PROCHÁZKOVÁ 5.C prochazkova@zscelakovice.cz  
  

      PaedDr. IVANA CHMELENSKÁ 5.D chmelenska@zscelakovice.cz  
  

      2.stupeň   

      Mgr. JANA  ONDROUŠKOVÁ 6.A ondrouskova@zscelakovice.cz    

      Mgr. DANA STEMBERKOVÁ 6.B stemberkova@zscelakovice.cz    

      Mgr. MARIE SVOBODOVÁ 6.C svobodova@zscelakovice.cz    

      Mgr. ALENA ŠPITÁLSKÁ 7.A spitalska@zscelakovice.cz    

      Mgr. ŠÁRKA CURYCHOVÁ 7.B curychova@zscelakovice.cz    

      Mgr. MICHAELA RYBOVÁ DANILOVÁ 7.C rybova@zscelakovice.cz    

      Mgr. BARBORA VODVÁŘKOVÁ 8.A vodvarkova@zscelakovice.cz    

      Mgr. MARKÉTA SALAČOVÁ 8.B salacova@zscelakovice.cz    

      Ing. JAN MAREK 8.C marek@zscelakovice.cz    

      PaedDr. ALENA KEŘTOFOVÁ 9.A kertofova@zscelakovice.cz    

      Mgr. PETRA IMLAUFOVÁ 9.B imlaufova@zscelakovice.cz    
                      

      NETŘÍDNÍ  UČITELÉ pro 1. a 2. stupeň   

      Mgr. MARTINA BADOVÁ  + AP badova@zscelakovice.cz  
  

      Mgr. MILOŠ BUKAČ   bukac@zscelakovice.cz  
  

      Ing. JANA GOLIÁŚOVÁ   goliasova@zscelakovice.cz    

      Bc. RADIM KEITH   keith@zscelakovice.cz    

      Mgr. MARTA KOSOBUDOVÁ   kosobudova@zscelakovice.cz    
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        IVANA KUMPOŠTOVÁ   kumpostova@zscelakovice.cz    

      Mgr. KRISTÝNA KYSELÁ   kysela@zscelakovice.cz    

        KRISTINE MCGRAW   mcgraw@zscelakovice.cz    

      Mgr. RENÁTA MICHALIKOVÁ   michalikova@zscelakovice.cz    

      Mgr. KATEŘINA PODŠKUBKOVÁ   podskubkova@zscelakovice.cz    

        JANA POPPEROVÁ  + AP popperova@zscelakovice.cz    

      Ing. ANDREA ŘÍHOVÁ   rihova@zscelakovice.cz    

        RADKA SLAMEŇOVÁ   slamenova@zscelakovice.cz    

      Mgr. MIROSLAVA URBANOVÁ   urbanova@zscelakovice.cz    
                      
                      

      ŠKOLNÍ  DRUŽINA   

      vedoucí ŠD RADKA SLAMEŇOVÁ   slamenova@zscelakovice.cz    

        MARIE BOUŘILOVÁ  + AP bourilova@zscelakovice.cz    

        MARKÉTA DOBRUŽSKÁ  + AP dobruzska@zscelakovice.cz    

        MARTINA HANŽLÍKOVÁ  + AP hanzlikova@zscelakovice.cz    

        IVA KÖNIGSMARKOVÁ  + AP konigsmarkova@zscelakovice.cz    

        IVANA KUMPOŠTOVÁ  + AP kumpostova@zscelakovice.cz    

        VLADIMÍRA MARKOVÁ  + AP markova@zscelakovice.cz    

        VIKTORIE MICHELČÍKOVÁ as. ŠD asistent.sd@zscelakovice.cz    

        DANA ŠICHOVÁ  + AP sichova@zscelakovice.cz    

        JANA POPPEROVÁ  + AP popperova@zscelakovice.cz    

        SOŇA RŮŽIČKOVÁ  + AP ruzickova@zscelakovice.cz    

        RENATA YAHYAOUI   yahyaoui@zscelakovice.cz    

        ŠÁRKA ZUMROVÁ   zumrova@zscelakovice.cz    
                      

       ASISTENTKY  PEDAGOGA    

        MARIA G. HAJNÁ   hajna@zscelakovice.cz    

        TAŤÁNA HOMOLOVÁ   homolova@zscelakovice.cz    

        JANA KRATOCHVÍLOVÁ   kratochvilova@zscelakovice.cz    

        VĚRA KRUŠKOVÁ   kruskova@zscelakovice.cz    

        VĚRA LOUPALOVÁ   loupalova@zscelakovice.cz    

        OLGA NEDOMOVÁ   nedomova@zscelakovice.cz    

        ŠÁRKA  ŠAROUNOVÁ   sarounova@zscelakovice.cz    
                      
                      

      PORADENSKÁ PRACOVIŠTĚ   

      Mgr. TEREZA DOLEŽALOVÁ   spec.pedagog@zscelakovice.cz    

      Mgr. MICHAELA DANILOVÁ  RYBOVÁ   karier.poradenstvi@zscelakovice.cz    
                      

      SEKRETERIÁT   

      referentka ALICE NEJMANOVÁ   nejmanova@zscelakovice.cz    

      ekonomka JANA PÁVOVÁ   pavova@zscelakovice.cz    
                      
                      

      ŠKOLNÍ KUCHYŇ   

      vedoucí ŠJ LENKA BERANOVÁ    beranova@zscelakovice.cz    
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      stravenky OLGA HOROVÁ   horova@zscelakovice.cz    

      kuchyň   pí.KUBÍKOVÁ, pí. NERGEROVÁ,          

          pí. DUNÍKOVÁ, pí. MÁCHOVÁ,         

          pí. MIKLOŠOVÁ, pí. ADAMCOVÁ,          

          pí. FLOSOVÁ           
                      

      ÚKLID   

      školník   LADISLAV JELÍNEK           

      pracovnice úklidu   pí. MAMULOVÁ,  pí. VESELÁ, pí. KARNOLTOVÁ     

          pí. ŠENFELDOVÁ, pí. BARTKOVÁ, pí. RADU       

          pí. HAJNÁ, pí. YAHYAOUI, pí. KOVÁČOVÁ, p. HAJNÝ     

            aktualizováno 30.8.2019   

mailto:horova@zscelakovice.cz


4.   Údaje o přijímacích řízeních 
 

a) počty žáků ve třídách – ZÁŘÍ  2019 

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 – září  2019 

 

POČTY ŽÁKŮ 
 

CH 
 

D 
 

1. 1.A SKÁLOVÁ Jitka 19 8 11  

2. 1.B PÁNKOVÁ Andrea 18 8 10  

3. 1.C KNOBOVÁ Jana 19 8 11  

4. 1.D SMOLÍKOVÁ Ludmila 18 8 10 74 

5. 2.A BUREŠOVÁ Petra 23 12 11  

6. 2.B VRÁNOVÁ Jana 25 12 13  

7. 2.C ČAPKOVÁ Jaroslava 25 13 12  

8. 2.D KOPECKÁ Helena 24 13 11 97 

9. 3.A GREPLOVÁ Dana 18 12 6  

10. 3.B RYCHETSKÝ Miloslav 21 13 8  

11. 3.C VILÍMOVÁ Markéta 21 13 8  

12. 3.D MAREŠOVÁ Jitka 22 13 9 82 

13. 4.A KRUŠKOIVÁ Věra 15 8 7  

14. 4.B KAVKOVÁ Martina 23 11 12  

15. 4.C ČABANOVÁ Simona 24 11 13  

16. 4.D ŠTEJNAROVÁ Olga 23 12 11 85 

17. 5.A SYSLOVÁ Lucie 25 13 12  

18. 5.B SVAŠKOVÁ Marcela 26 13 13  

19. 5.C PROCHÁZKOVÁ Diana 26 13 13  

20. 5.D CHMELENSKÁ Ivana 25 13 12 102 

 CELKEM I. st. 440 227 213         

POČTY ŽÁKŮ 
 

CH 
 

D 
 

1. 6.A ONDROUŠKOVÁ Jana 22 7 15  

2. 6.B STEMBERKOVÁ Dana 19 9 10  

3. 6.C SVOBODOVÁ Marie 20 9 11 61 

4. 7.A ŠPITÁLSKÁ Alena 22 10 12  

5. 7.B CURYCHOVÁ Šárka 20 13 7  

6. 7.C RYBOVÁ DAN. Michaela 23 11 12 65 

7. 8.A KOŠATOVÁ Barbora 24 12 12  

8. 8.B SALAČOVÁ Markéta 25 10 15  



9. 8.C MAREK Jan 26 9 17 75 

10. 9.A KEŘTOFOVÁ Alena 23 11 12  

11. 9.B IMLAUFOVÁ  Petra 23 10 13 46 

 CELKEM II.st. 247 111 136  

       

 CELKEM 687 338 349  
 

 

 

 
 

 



 
  

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

ZÁPIS  2020 

chlapci 45 

dívky 51 

CELKEM zapsáno 96 

odklady 14 

odchod na jinou ZŠ 1 

příchod z jiné ZŠ 0 

NASTUPUJE 81 

1.A 17 

1.B 19 

1.C 23 

1.D 22 

 
 
c) přijatí na osmiletá  gymnázia 

ODCHODY z 5. TŘÍD 

počet   škola   

1. G  Čelákovice 8 

2. G Brandýs 4 

3. G Nymburk 1 

4. G Praha 1 

  celkem 14 
 

 
 
d) zpráva o vycházejících z 9. ročníku 
 
V tomto školním roce vychází celkem 47 žáků devátých tříd (23 z 9.A, 23 z 9.B, 1 z 8. B). 
 



 

počet vycházejících  47      

z toho SŠ s maturitou  40  z toho  gymnázium  2  

SOU  7   obchodní 

akad. 

3  

    zdravotnické 

školy  

6  

     zemědělské 

školy   

2  

    policejní školy  3  

    hotelové školy 2  

    ostatní 22  

       
 

  

  

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

 

• Srovnávání v oblasti vzdělávání (testy, olympiády, soutěže…)  

• Volitelné předměty 

• Pracovní činnosti  

• Nabídka zájmových útvarů 

• Školní družina 

• Spolupráce s jinými subjekty 

 

• olympiády, soutěže  
 

Staroboleslavský klíč:    1. místo  Lucie Musilová   9.A 

Soutěž v Aj, kat. II, okresní  kolo:   2. místo Jan Hron   8.A 

Soutěž v Aj, kat. I, okresní  kolo:   3. místo Matyáš Kandl  7.A 

Ostatní soutěže a olympiády vzhledem k uzavření škol neproběhly    
  
 

• sportovní úspěchy  
 

     

  Umístění  

Okresní kola  in line brusle 2x 1.  místo, 2x 2. místo, 2x 3 místo, 5x 4. místo 



 florbal 5. místo - chlapci  

 stolní tenis 2. místo - mladší žáci, 1. místo-  starší žáci, 3.  místoa 

mladší i starší žákyně 

 basketbal 1. místo – chlapci, 4. místo -  dívky  

 minifotbal  neproběhl 

 dopravní soutěž neproběhla  

 vybíjená - 1. st. neproběhla  

 štafetový pohár neproběhl  

 duatlon neproběhl 

 McDonald cup - 1. st.  neproběhl  

 volejbal neproběhl 

 Pohár  Rozhlasu neproběhl 

Krajská kola  In line brusle 1x1. místo, 1x 6. místo 

 duatlon  neproběhlo 

 Dopravní  soutěž neprobělha  

 Večerní běh 3x 1. místo , 4x 2. místo, 7x 3. místo, 8x 4. místo, 6x 5. 

místo  

Městská kola  vánoční laťka 2x 2. místo, 1x 3. místo, 3x 4. místo, 2x 5. místo  

 Basket pro 1. stupeň neproběhl 

 

      

 
Školní kola    

školní sportovní liga  11 tříd, 7  druhů sportu  za pět měsíců fungování školy  

153 

žáků 

  

ringo, in line, štafeta, stolní tenis, vybíjená, běh, florbal, 

plavání, skok do výšky, basketbal, házená, bangbinton, futsal, 

přehazovaná, duatlon, nohejbal   

čoko štafeta  23  tříd  

230 

žáků 

sportovní den  neproběhl  
nový míčový sedmiboj neproběhl  

branný den 1. stupeň neproběhl  

branný den 2. stupeň neprobělh  

LVK 1. 2. – 15.  2. 2020  - Strážné v Krkonoších  59 žáků   

sportovní kurz neproběhl   

      

  

I tento rok, třebaže byl kratší, byl jedním z úspěšných. V 

kol. sportech jsme získali dvě první místa a postoupili do 

kraje.  V jednotlivcích jsme taktéž získali řadu hodnotných 

umístnění. Největším úspěchem  bylo 1. místo ve stolním 

tenise a postup na mistrovství republiky do Hostinného, 

které se nakonec nekonalo. Největším úspěchem pak bylo   



1. místo Alice Kokešové v KK v in line bruslích.   

 
• pracovní činnosti, volitelné předměty 

 
 

 
 

     
 

• nabídka zájmových útvarů – 1. pololetí  
 

 

Název kroužku Vedoucí Věk žáků Den Čas Místnost Cena 

Angličtina pro děti R. Slameňová 3. - 4. třída Út 15.15 - 16.05 110 800,- 

Hra na flétnu M. Kosobudová 1. - 3. tř.   Út 13.00 - 13.45 244 500,- 

Keramika B. Vodvářková 4. -  9. třída Po 14.00 - 15.30 127 950,- ᵇ 

ZTV S. Čabanová 1. - 5. třída St 12.45 - 13.30 239 500,- 

Vybíjená R. Michaliková 4. - 5. třída St 12.45 - 13.30 těl. 500,- 

Volejbal R. Michaliková 6. - 9. třída St 13.40 - 15.00 velká  a 500,- 

 

Ž U

Práce s počítačem Marek 1 1 7. AB Rj,Nj Ur, Špi, Sv, Ba 5

Příprava pokrmů Badová 1 1 Praktika z Př Stemberková 1

Práce s počítačem Marek 1 1 Finanční gram. Marek 1

Příprava pokrmů Badová 1 1 Výtvarné techniky Košatová 1

Práce s počítačem Marek 1 1 8. AB Rj,Nj Ur, Špi, Ba, Svo 4

Příprava pokrmů Badová 1 1 Praktika z chemie Goliášová 1

Práce s počítačem Marek 1 1 Výtvarné techniky Košatová 1

Příprava pokrmů Badová 1 1 Mediální výchova Rybová Danilová 1

Práce s počítačem Marek 1 1 9. AB Rj,Nj Urb, Svo, Ba 3

Příprava pokrmů Badová 1 1 Praktika z ekologie Špitálská 1

Práce s počítačem Marek 1 1 Základy admin. Marek 1

Příprava pokrmů Badová 1 1 Seminář z  Aj Urbanová 1

Práce s počítačem Marek 1 1 CELKEM 21

Příprava pokrmů Badová 1 1   

Práce s počítačem Marek 1 1

Příprava pokrmů Badová 1 1

Práce s počítačem Marek 1 1

Péče o dítě Velebová 1 1

Práce s počítačem Marek 1 1  

Péče o dítě Badová 1 1

CELKEM 20 20 20

S
E

D
M

Ý

7. BC

O
S

M
Ý

8. AB

D
E

V
Á

T
Ý

9. AB

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Ročník Třída Předmět Vyučující
Počet 

skupin
Vyučující

Počet 

skupin

7.B

7.C

2

2

2

D
E

V
Á

T
Ý

7.A

6.B

6.C

2

2

2

9.A

Ročník Třída Název PČ

6.A 2

2

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Počet 

hodin

S
E

D
M

Ý
O

S
M

Ý
Š

E
S

T
Ý

9.B

2

2

8.A

8.B



S. Čabanová malá 
tělocvična 

V. Michelčíková 

Počítače J. Marek 2. - 5. třída Po, St 13.40 - 14.25 108 500,- 

Český jazyk pro 9. 
tř. 

M. Svobodová 9. třída Po 15.00 - 15.45 117 
1.000,-  

ᶜ 

Matematika pro 9. 
tř. 

J. Ondroušková 9. třída Po 14.00 - 14.45 109 1.000,- ᶜ  

Logická 
matematika 

J. Ondroušková 3.-.5. třídy St 14.00 - 15.00 109 500,- 

Školní časopis R. Keith 6.-9. třídy St 14.00 - 15.00 110 zdarma 

       

       

Čtenářský klub 
A. Špitálská, M. 

Vilímová, M. 
Svašková 

3. - 5. třídy Út 13.45 - 15.15 119 

zdarma 
 ͣ 

Klub zábavné 
logiky a desk. her 

P. Imlaufová, M. 
Rychetský 

3. - 9. třídy St 14.00 - 15.30 119 

zdarma  
 ͣ 

Badatelský klub J. Ondroušková 4. - 6. třídy Čt 14.30 - 16.00 101 

zdarma  
 ͣ 

       
       

Počet kroužků za pololetí:       15          Poočet klubů za pololetí:         16  
       

Kluby jsou hrazeny z prostředků EU.  

Cena zahrnuje materiál.  

Cena je stanovena za období září - duben a zahrnuje úhradu za pracovní sešit.  
    

 
• školní družina  

 
Ve školním roce 2019-20  bylo do školní družiny řádně zapsáno 257  dětí z 1. – 5. tříd a byly 

rozděleny do deseti 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.  

 

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

PONDĚLÍ 15:00 – 17:00  VAŘENÍ Jana Popperová 



Martina Hanžlíková 

ÚTERÝ 13:00 – 15:00 PLAVÁNÍ Šárka Zumrová 

14:30 – 15:15 ANGLIČTINA – 

1.třídy 

Radka Slameňová 

STŘEDA 15:00 – 17:00 VÝTVARNÝ 

KROUŽEK 

Renata Yahyaoui 

ČTVRTEK 14:30 – 15:15 ANGLIČTINA –         

2. třídy 

Radka Slameňová 

 

Program dětí jsme v průběhu roku zpestřili několika akcemi. Kromě klasických činností 

jsme uspořádali několik celoodpoledních akcí. 

 

• Od 14. do 16.10. probíhala ve školní družině soutěž ,, O nejhezčího dýňáka“. Soutěže se 

zúčastnilo 70 dětí. Všechny dýně byly vystaveny v atriu a 24.10. proběhlo velké vyhlášení 

výherců této soutěže. 

• Od prosince 2018 probíhá v rámci výzvy  Šablony II OP VVV  projekt ,,tablety do ŠD.“ 

V rámci této výzvy také pracuje ve školní družině asistent pedagoga Viktorie Michelčíková. 

• 28. 11. školní družina pořádala vánoční jarmark. Z výtěžku z tohoto jarmarku jsme zakoupili 

vánoční dárky - hračky do jednotlivých oddělení a na jaře plánujeme doplnit inventáře 

v atriu a na prolézačkách. 

Dále ŠD zajistila výzdobu vánočního stromečku naší školy na náměstí. 

• 5. 12.  - školní družina organizovala společně s žáky druhého stupně Mikulášskou nadílku. 

• 26. 2.  navštívil ŠD kouzelník. V  malé tělocvičně proběhlo kouzelnické  představení pro 

135 dětí ze ŠD. 

 

Během školního roku jsme z části peněz vybraných na tzv. školné  nakupovali výtvarné pomůcky, 

odměny a hry, hračky, sportovní vybavení a kvalitní sirup a papírové kapesníky dětem do 

jednotlivých oddělení. 

V tomto školním roce zůstává poplatek za školní družinu 200Kč/ měsíčně .     

Poplatek za ŠD se z organizačních důvodů vybírá pouze jednorázově – 2000 Kč(do 25.9.) nebo 

ve dvou platbách – 1000 Kč(do 25.9.) a 1000 Kč(do 25.1.) 

Z důvodu přerušení výuky a výchovně vzdělávací činnosti dne 11.3.20 byly v letošním školním 

roce předány přihlášky do ŠD na  příští školní rok rodičům prostřednictvím webových stránek naší 

školy a prostřednictvím jejich mailů.     



Termín odevzdání přihlášky byl 29.5.2020. Rodiče budou o přijetí do školní družiny informováni 

nejpozději do 26.6.2020. V příštím školním roce plánujeme zavedení nového docházkového 

systému do ŠD (využití čipů, vyloučení veřejnosti z budovy školy).  

 

Dne 11. 3. 2020 byla nařízením vlády zrušena prezenční výuka a výchovně vzdělávací 

činnost ve školní družině. 

      

    

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 – dlouholetá spolupráce s občanským 

sdružením Život dětem 

- s Policií ČR 

- s o.s. 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  

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 



 

Zpráva o plnění programu primární prevence ve školním roce 2019/2020 

Primární prevence na naší škole se snaží cílit 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 30. 8. 2019. Jedná se především o dodržování 

stanovených společenských pravidel a snahu i ucelený rozvoj osobnosti našich žáků, který by je 

měl vést k větší odpovědnosti. 

Ke stejnému datu byly také schváleny Krizové plány školy pro aktuální školní rok. 

 

MŠMT vydalo v  prosinci 2019 aktualizace Metodického doporučení č. 6 Školní šikana. 

Ten byl zapracován do Preventivního programu školy i Krizových plánů. 

 

Financování preventivních programů bylo ve školním roce 2019/2020 zajištěno navýšením 

rozpočtu z prostředků města Čelákovice. 

I v letošním školním roce pokračovala návaznost na původní program Prevence rizikového 

chování dětí a mládeže, zajišťovaného PPPK. V každém pololetí aktuálního školního roku byl 

realizován screening rizikového chování ve všech třídách od šestých do devátých ročníků a 

následné zhodnocení zjištěného. 

Během roku se ŠMP účastnil schůzek Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí. 

 

Informování a probírání témat s preventivním přesahem probíhalo zpravidla 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. 

dat um ročník název organizace

st, 18. září 2019 7.A Digitální identita MěK

čt, 19. září 2019 1. ročníky Bezpečně do školy; Dopravní výchova PČR

út, 24. září 2019 2. ročníky Bezpečně do školy; Dopravní výchova PČR

čt, 26. září 2019 3. ročníky Bezpečně do školy; Dopravní výchova PČR

út, 1. října 2019 st, 2. října 2019 4. ročníky Z housenky motýlem MP EDU

po, 7. října 2019 út, 8. října 2019 6. a 9.ročníky Prevence rizikového chování dětí a mládeže PPPK – práce ve třídách PPPK

po, 21. října 2019 út, 22. října 2019 4. ročníky Dopravní výchova MDDM

pá, 25. října 2019 2. ročníky Program s Městskou policií Čelákovice MP Čelákovice

út, 26. listopadu 2019 9. ročníky Webinář o HIV pro školy (http://www.cervenastuzka.cz/webinar)
Česká společnost 
AIDS pomoc, z.s.



Ukončena byla činnost školní psycholožky, do týmu Školního poradenského pracoviště (dále ŠPP) 

přibyla speciální pedagožka. 

 

Programy specifické prevence jsou zajišťovány také externími institucemi, značná část jich 

je financována z jiných než našich zdrojů a pro nás tak bývají zdarma. 

 

Po celou dobu školního roku se nám dařilo podchycovat a následně řešit několik případů 

rizikového chování.   

ŠPP  během roku řešilo šikanu v počátečním stádiu na I. i II. stupni. V této oblasti můžeme 

konstatovat důvěru jak žáků, tak zákonných zástupců, kteří se na nás neváhají obracet již v 

zárodcích šikany, kdy škola nápravu zvládá na velmi dobré úrovni.. Řešili jsme i další drobnější, 

ale i některé závažné výchovné problémy - výskyt žhářství, v několika případech záškoláctví, či 

rizikové chování části našich druhostupňových žáků v silniční dopravě, které si vyžádalo speciální 

opatření z naší strany. 

Při řešení vážnějších případů se nám osvědčuje spolupráce s OSPOD. 

 

V oblasti nespecifické prevence spolupracujeme s místními organizacemi (MDDM, Městské 

muzeum, Městská knihovna, Městská policie, SDH Čelákovice, Čelákovická sportovní ad.). 

V rámci výuky se organizují různé vzdělávací programy s preventivním přesahem pořádané i 

mimo naše město (exkurze, plánovány byly školy v přírodě aj.), školské výběry se účastní velké 

škály sportovních akcí, probíhala školní sportovní liga pro první i druhý stupeň pod patronací pana 

učitele Bukače a plno dalších drobnějších akcí. 

 

Vzhledem k uzavření škol dne 11. 3. 2020 byla realizace některých plánovaných akcí, které měly 

proběhnout v posledním čtvrtletí zrušena, či přesunuta na začátek příštího školního roku. 

V průběhu nouzového stavu byl nadále zpracováván Školní preventivní program na příští školní 

rok a vedena veškerá potřebná dokumentace. Na internetových stránkách školy byl zveřejněn 

seznam ověřených a bezpečných výukových webů s poučením o bezpečnosti v kyberprostoru. 

Během distanční výuky vedení školy komunikovalo s OSPOD o problémech v rodinách, které jsou 

pod jejich dozorem a u nichž vznikly během této formy školní docházky potíže, zajišťovalo 

hygienické podmínky pro obnovení výuky a nastavilo preventivní opatření proti šíření potenciální 

nákazy v souladu vývojem krizové situace. 

Ostatní plánované aktivity zrušeny.  
 



 

 
 
 
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 

 víček – přispíváme na ochrnutého bývalého žáka  

 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 

zapojení do soutěže – Staň se strážcem pralesa- sebráno 176 mobilních telefonů, 4. místo, 

slavnostní vyhlášení v ZOO Praha  

 

Spolupracujeme s těmito organizacemi: 

Sdružení TEREZA 

dat um ročník název organizace

st, 18. září 2019 7.A Digitální identita MěK

čt, 19. září 2019 1. ročníky Bezpečně do školy; Dopravní výchova PČR

út, 24. září 2019 2. ročníky Bezpečně do školy; Dopravní výchova PČR

čt, 26. září 2019 3. ročníky Bezpečně do školy; Dopravní výchova PČR

út, 1. října 2019 st, 2. října 2019 4. ročníky Z housenky motýlem MP EDU

po, 7. října 2019 út, 8. října 2019 6. a 9.ročníky Prevence rizikového chování dětí a mládeže PPPK – práce ve třídách PPPK

po, 21. října 2019 út, 22. října 2019 4. ročníky Dopravní výchova MDDM

pá, 25. října 2019 2. ročníky Program s Městskou policií Čelákovice MP Čelákovice

út, 26. listopadu 2019 9. ročníky Webinář o HIV pro školy (http://www.cervenastuzka.cz/webinar)
Česká společnost 
AIDS pomoc, z.s.



Tonda Obal - recyklohraní 

ZOO Praha 

Muzeum Čelákovice 

MDDM 

Městská knihovna Čelákovice 

 

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. 
Cca 90 % pedagogického sboru úspěšně absolvovalo 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  
 

    

   
Kromě výše uvedených školení  a seminářů se účastníme i školení zdarma, zejména vedení školy, 

školení k projektům EU, financován í školství, legislativy apod. . Tato školení nejsou v přehledu  

placených kurzů a seminářů.  

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  

 

Ve školním roce 2019/20  ve škole neproběhla žádná inspekční kontrola. V  lednu proběhla druhá 

část auditu  zřizovatele, neshledal žádné závažné pochybení. V září  2019 proběhl pravidelný 

audit  společnosti PREVENT, která zajištuje požární  ochranu a  BOZP.  

 V souladu s plány ČŠI se pravidelně zapojujeme do internetového ověřování výsledků činnosti. 

 

10. Údaje o zapojení školy do mezinárodních projektů  

 

Projekty EU- aktuálně: 

jméno doklad  cena název akce

termín 

akce

Tereza Doležalová fa 462/2019 2 639,00 Trénování pozornosti 9.9.2019

Kateřina Podškubková fa 501/2019 5 036,00 Výuka gram., slov.zásoby a výslovn. při výuce Aj 2.stupně 27.9.2019

Jana Goliášová zdarma Odborné školení v oblasti chemie - Chemie zábavně 21.10.2019

Petra Burešová fa 712/2020 680,00 Rozšíření číselného oboru do 100 5.11.2019

Petra Burešová fa 655/2019 680,00 Násobilka a dělení v oboru násobilek 7.11.2019

Kristina Kyselá fa 585/2019 5 036,00 Metodický kurz výuka řečových dovedností při výuce Aj na 2.st. 11.11.2019

Jana Pávová fa 638/2020 2 200,00 Pracovněprávní problematika pro personalisty a mzdové účetní 15.11.2019

Dana Stemberková fa 696/2020 850,00 Projekty ve výuce napříč předměty 25.11.2019

Jana Pávová fa 639/2020 2 200,00 Pracovněprávní problematika pro personalisty a mzdové účetní 28.11.2019

Martina Hanžlíková fa 605/2019 2 570,00 Základní kurz školního lyžování 8.12.2019

Soňa Růžičková fa 69/2020 860,00 Využití ICT ve škole 17.12.2019

Jana Pávová fa 198/2020 1 197,00 Phmax, financování školy 4.5.2020

Jana Ondroušková 2020 1 040,00 Efektivní využití MF OFFiCE pro pedagogy 24.6.2020

Radka Slameňová fa 604/2019 4 800,00 Jazykově metodický kurz angličtiny 9/2019 - 6/2020

Michaela Rybová faktura 2 017,00 učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - (počátek 2017)

školní jídelna fa 75/2020 900,00 školení hygienického minima 5.3.2020



Od 1.12. 2018 realizujeme projekt:   

 

ZŠ Komenského - šablony II  r. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010634 podpořený z výzvy 

MŠMT: 02_18_063 méně rozvinuté regiony. 

 

Projekt je zaměřen na podporu čtenářské a matematické gramotnosti žáků a na podporu žáků 

ohrožených školním neúspěchem. V rámci projektu pracuje na škole čtenářský klub, klub zábavné 

logiky a deskových her a od školního roku 2019-2020 rovněž badatelský klub. Personální  

podporu našim žákům i jejich rodičům poskytuje školní speciální pedagožka a psycholožka, 

kariérová poradkyně a školní asistentka působící ve školní družině.  

Další významnou aktivitou je pravidelné zapojování práce s informačními technologiemi 

v hodinách mimo oblast IT. Škola v rámci projektu zakoupila 30 notebooků pro školní výuku a 10 

tabletů pro družinové žáky. Cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 

využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). 

Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity 

žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.  

 

 
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj 
a budoucí směřování.  
 
Tento projekt je spolufinancován EU. Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.  
 
 
 
Ukončené projekty:  
 
1. Peníze školám   

2. Středočeská Zdravá abeceda  - 1. pololetí 2014/2015 

- projekt byl zaměřen na děti v MŠ a prvostupňové děti ZŠ. Jeho cílem byla pomoc žákům při 

osvojování si návyků zdravého životního stylu a to zábavnou formou. Za tímto účelem bylo 

proškoleno 9 vychovatelek školní družiny, které obdržely certifikát. ŠD rovněž obdržela od 

příjemce dotace několik interaktivních her a některé sportovní pomůcky (míče, švihadla). 

3. Investování hrou  – projekt CZ.1.07/1.1.00./54.0016i , jehož mentory jsou A. 



Keřtofová a J. Marek; projektu se účastní 8. třídy, celkem bylo odučeno 32 hodin; z finančních 

prostředků projektu byl zakoupen flipchart , který je přenosný a je tedy volně k dispozici všem 

vyučujícím a dataprojektor, který byl umístěn do učebny č. 120 (Zeměpis).  

Projekt byl ukončen v červnu 2016. 

 

4. Tablety do škol – projekt na vzdělávání v oblasti využití tabletů při vyučování, zapojeno 20 

pedagogů, kteří absolvovali sérii školení a získali k užívání tablet a SW, prošli e-learningovým 

školením 

Projekt ukončen srpen 2015. 

 

5. Most vzdělávání, vědy a praxe - do projektu jsou zapojeni žáci z Fyzikálních praktik a dvě 

vyučující; náplní projektu jsou exkurze a workshopy. Žáci a vyučující se zúčastnili 7x exkurze a 

workshopu ve SVUM Čelákovice a dvakrát navštívili Technickou univerzitu Liberec.  

Projekt byl ukončen v červnu 2015. 

 

6. Projekt Jazyky v zahraničí  CZ.1.07./1.1.00/56.1413 

Jedná se o nový projekt OP VK, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu ČR , jehož cílem je rozvoj vzdělanosti v oblasti čtenářské gramotnosti žáků a jazykové 

vybavenosti žáků a pedagogů. Podporované aktivity byly omezeny do 4 klíčových  šablon. Projekt byl 

ukončen k 31. 12. 2015 

 

Šablony klíčových aktivit pro naši školu:  

č. 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele – obdržená dotace z EU – 381 114,- Kč 

- 6 vyučujících absolvovalo o prázdninách  (5x VB, 1x Německo) 

 

č. 4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - obdržená dotace z EU – 553 720,- Kč 

- 6 denní poznávací zájezd s výukou angličtiny (9 hodin) do Worthingu (dle výběrového řízení) 

včetně 1 dne v Londýně 

- účast 40 žáků a 4 učitelé 

- 5.9.-10.9.2015 

- výběr žáků:  - žáci s nejlepším prospěchem na konci šk. roku 14/15  

   v jednotlivých třídách (6. – 8. tř.) 

- počet žáků z každé třídy byl stanoven úměrně k počtu žáků ve  třídě. 

7. Měření Kvality vnitřního ovzduší – projekt INTERREG Central Europe InAirQ,  zajišťovaný 

Státním zdravotním ústavem, centrum zdraví a životního prostředí, Šrobárova 48, Praha 10. 



- zapojeno 12  škol z České republiky, průběžné sledování kvality vnitřního prostředí 

8.  „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.“ 

Projekt, který jsme nazvali „Motivace, podpora, úspěch“ (reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003820) probíhal  24 měsíců, tj. do 30.11.2018.  

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.401.698,00, přičemž z Evropského sociálního fondu je 

poskytnuta dotace ve výši 1.191.443,30 (tj. 85% podíl) a ze státního rozpočtu dotace ve výši 

210.254,70 (tj. 15% podíl). 

V květnu 2017 jsme obdrželi první část celkové dotace ve výši 841.018,80 Kč, v březnu 2018 

zbytek finančních prostředků. Po skončení projektu jsme se plynule zapojili do projektu Šablony II.  

 

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. 7  

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 21 cizinců. Při tak velkém počtu žáků je počet cizích státních 

příslušníků velmi nízký, k romské národnosti se nehlásí žádný žák. V roce 2015/16 zažádala škola 

o grant MSMT Výuka češtiny pro cizince z třetích zemí.  Čerpání grantu začalo až koncem roku 

2016. Zapojeni byli tři žáci (dva Ukrajinci, jeden Rus). Pedagogové i žáci byli s výstupy projektu 

spokojeni,  viděli jsme značný posun při individuální  práci. Od té doby žádáme každoročně, vždy  

jsme uspěli. V letošním roce bylo zapojeno 20 žáků, protože se změnila skupina podporovaných 

(nadále ne cizince z třetích zemí ale všichni žáci-cizinci). Projekt plynule pokračuje a žádat o 

dotaci budeme i v dalším roce.  

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. Viz příloha výroční zprávy.  

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 7 této výroční zprávy.  

Snažíme se zaměřovat se nejen na výsledky vzdělávání, ale i na sociálně emocionální klima 

důležité pro socializaci dětí. Lepší výsledky zaznamenávám na 1. stupni, ale postupně se změnou 

strategie se počítáme i se zlepšením na 2. stupni.  Podařilo se nám obsadit pozici školního 

psychologa, v polovině roku jsme získali i speciální pedagožku -  prostředky na práci obou 

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, plánujeme projekt spolupráce s postiženými lidmi.  

Mezilidské vztahy v oblasti vztahů zaměstnanců na pracovišti jsou na vysoké úrovni, společně 

trávíme volný čas,  setkáváme se na společných akcích, navzájem komunikujeme vstřícně. 

V letošním roce se uskutečnil  výjezd všech pedagogů za účelem zkvalitnění vzájemných vztahů 



(hrazeno zřizovatelem, výjezd do Kutné Hory, velmi pozitivně vnímán celým pedagogickým 

sborem).  

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 žákovská samospráva, která 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, 

výtěžek za sběr PET víček směřuje za dítětem s nemocí motýlích křídel apod.   

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 wifi, 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 Šablony I 

i II a v letošním roce vznikla nová učebna s notebooky jako moderní varianta  naší druhé PC 

pracovny.  

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 s SRPŠ, 

běžněš už pracujeme s elektronickými třídními knihami. V tomto trendu budeme pokračovat i 

v příštích letech.  



12. Údaje o spolupráci s odborovou  

 

Základní škola a odborová organizace 

Základní organizace ČMOS spolupracuje se základní školou, při které je zřízena. 

Organizace má pouze 4 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.  

 

Nově byla do Směrnice k používání FKSP zahrnuta suma 3000 Kč/člen/rok na využití 

při sportech, kultuře  a relaxaci. I nadále zůstává  možnost dvou masáží za pololetí 

v rehabilitačních zařízeních .Učitelé mohou čerpat finanční příspěvek na své penzijní 

pojištění a zaměstnanci-rodiče dětí do 15 let jednorázový příspěvek na rekreaci 

dítěte.  

 

Seznam členů ZO ČMOS, Základní škola, Komenského 414, Čelákovice 

k datu 1. 9. 2019 

1. Mgr. Petra Imlaufová  

2. Mgr. Miroslava Urbanová 

3. Šárka Zumrová 

4. Radim Keith 

 

 

Přílohy:  

1. Učební plány  

2. Základní ekonomické informace  

 
 
Příloha č. 2 . 
Učební plány    
 



 
 

UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ   

oblasti   předměty 
6. 

roč. 
7. 

roč.  
8. 

roč.  
9. 

roč. 
  součet 

disponib. 
hodiny 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

36 

Český 
jazyk a lit. 

4+1 4 4 3+2 15+3 18 3 

Cizí jazyk 
(AJ) 

3 3 3 3 12 12 0 

Druhý cizí 
jazyk 
(RJ,NJ) 

0 0 + 2 0 + 2 0 + 2 0 + 6 6 6 

Matematika 
a její 
aplikace 

17 Matematika 4+1 4 4 3+1 15+2 17 2 

Informační a 
komunikační 
technologie 

2 Informatika 1 0 0 0+1 1+1 2 1 

Člověk a 
společnost 

12 

Dějepis 2 2 2 1+1 7+1 8 1 

Občanská 
výchova 

1 1 1 1 4 4 0 

Člověk a 
příroda 

25 
Fyzika 1 2 2 1+1 6+1 7 1 

Chemie 0 0 2 2 4 4 0 

oblasti Předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet disponib.

hodiny

Český jazyk 9 9+1 8+1,5 6+1,5 6+1 38+5 43 5

Cizí jazyk 

(Aj)

0 0 3 3 3 9 9 0

Matematika a 

její aplikace

25 Matematika 4+1 4+1 4+1 5 5 22+3

25
3

Informační a 

komunikační 

technologie

2 Informatika 0 0 0+0,5 0+0,5 1 1+1 2 1

Člověk Prvouka 2 2 2 0 0 6 6 0

a jeho svět Vlastivěda 0 0 0 1 2 3 3 0

Přírodověda 0 0 0 2 1 3 3 0

Umění Hudební 

výchova

1 1 1 1 1 5 5 0

a kultura Výtvarná 

výchova

1 1 1 2 2 7 7 0

Člověk 

a zdraví

Člověk 

a svět práce

Celkem 118 21 22 25 25 25 118 118 9

UČEBNÍ  PLÁN  1. STUPEŇ

12

10 Tělesná 

výchova

2

Jazyk a 

jazyková 

komunikace

52

12

1 1 5

2 2 2 2 10

5 0

010

5 Pracovní 

činnosti 

1 1 1



Přírodopis 2 1+1 2 1 6+1 7 1 

Zeměpis 2 1+1 1+1 1 5+2 7 2 

Umění a 
kultura 

10 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 4 4 0 

Výtvarná 
výchova 

2 2 1 1 6 6 0 

Člověk a 
zdraví 

11 

Výchova ke 
zdraví 

0 0 0 1 1 1 0 

Tělesná 
výchova 

3 2 2 2+1 9+1 10 1 

Člověk a 
svět práce 

4 Praktické 
činnosti 

1 1 1 0+1 3+1 4 1 

Volitelné 
předměty 

5 

Ostatní 

0 0+2 0+2 0+1 0+5 5 5 

Celkem 122   29 30 31 32   122 24 

 
 
 
Příloha č. 3.     
 

Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy za období 2019 a 
I. pololetí 2020 

 
 
I. Základní údaje o hospodaření školy: 

Základní údaje o hospodaření 
školy  

v tis. Kč 

k 31. 12. 2019 k 30. 6. 2020 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem 51 938 839 24 632 81 

2. Výnosy celkem 52 023 973 25 777 216 

z toho 
příspěvky a dotace  47 217 0 24 541 0 

ostatní výnosy  4 806 973 1 236 216 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
před zdaněním 

85 134 1 145 134 

II. Přijaté příspěvky a dotace: 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč za rok 2019 k 31. 12. 2019 

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

42 008 

z toho přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 41 277 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY  2. stupeň 6. – 9. ročník   

Předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Součet  

Základy administrativy  ZA 0 0 2 0 2  



ostatní celkem1 (UZ 33 xxx) 731 

z toho 
33075 Podpora vzdělávání cizinců ve školách 247 

33077 Podpora financování ZŚ 484 

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

4 244 
 

z toho 

Účet 501 Spotřeba matriálu 1 020 

Účet 502 Spotřeba energie 1 267 

Účet 503 Spotřeba jiných nesklad. dodávek 123 

Účet 511 Opravy 540 

Účet 512 Cestovné 15 

Účet 513 Náklady na reprezentaci 5 

Účet 518 Ostatní služby 901 

Účet 521 Mzdové náklady 138 

Účet 524 Zákonné soc. pojištění 20 

Účet 527 Zákonné soc. náklady 2 

Účet 542 Jiné pokuty a penále 14 

Účet 551 Odpisy 156 

Účet 557 Náklady z vyřazených pohledávek 0 

Účet 558 Náklady z DHIM 43 

3. Z jiných zdrojů (projekty EU, ostatní) 965 

z toho Projekt EU: „ZŠ Komenského - šablony II“ 965 

 
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.  
Pokračujeme v čerpání dotace EU pod názvem „ZŠ Komenského - šablony II.“ 
Zisk z doplňkové činnosti za rok 2019 byl po pokrytí ztráty hlavní činnosti a po schválení 
Rady města převeden do rezervního fondu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


