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1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
IČ
Bankovní spojení
DIČ
Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
Adresa zřizovatele
IČ
Kontakt

Součásti školy

IZO ředitelství

Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč
Poděbradská 41, Sokoleč, 290 01 Poděbrady
70996024
51-726 1000297/ 0100
CZ - 70996024
325 654 640
skola@sokolec.cz, reditelna@skola-sokolec.cz
www.skola-sokolec.cz
Příspěvková organizace
1. 1.2005
Obec Sokoleč
Poděbradská 51, Sokoleč, 290 01 Poděbrady
00239 771
Tel.: 325 654 675
Fax: 325 654 675
e-mail: podatelna@sokolec.cz
www.sokolec.cz
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna
600050998

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Ředitelka školy: Mgr. Iveta Zahajská
Statutární zástupce: Mgr. Jana Boumová
Vedoucí školní jídelny: Stanislava Plačková

Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

Organizace je základní škola s mateřskou školou, školní družinou
a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/ 2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzděláván (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/ 2005
Sb., o školním stravování.

1.2 Součásti školy
Součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna MŠ a ZŠ

Kapacita
35
65
28
120
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1.3 Základní údaje o součástech školy
součást školy
Mateřská škola
1. stupeň ZŠ
Školní družina
Školní jídelna
MŠ
Školní jídelna
ZŠ

počet tříd/
oddělení
2
3
1
1

počet dětí/ žáků počet dětí / žáků
na třídu
35
17,5
39
13
28
28
35
X

1

39

X

1.4 Materiálně – technické podmínky školy
Učebny, herny
Odborné pracovny, knihovna, multimediální
učebna
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
Tělocvična
Dílny a pozemky
Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

4 v ZŠ a 2 v MŠ
ano
ano
ano
ne
Třídy jsou vybaveny rostoucími lavicemi a
židlemi.
Vybavení je nadstandardní. Stále obnovujeme
a dokupujeme různé vědomostní hry,
stavebnice a pomůcky na TV, které děti mohou
využívat o přestávkách.
Učebnice a učební texty jsou v souladu se ŠVP
pro základní vzdělávání Dobrý start. Nejvíce
využíváme řadu Nová škola, kterou postupně
doplňujeme.
Je na vysoké úrovni. Ve třídách je celkem 16
PC a v každé třídě interaktivní tabule. Každá
vyučující má k dispozici vlastní notebook, děti
mají k dispozici 5 notebooků, 12 tabletů, které
používají při vyučování, ale i o přestávkách.

Komentář
Proběhla rekonstrukce WC v prvním patře, stále plánujeme dovybavit školní zahradu – grant
na výstavbu hřiště, rekonstrukci topení a malování školy.

1.5 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Kontakt

1.9.2005
6
Ing.Marian Sipajda
Sokoleč 100, 290 01 Poděbrady
Tel.: 724 626 627
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2. Personální údaje
2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem

muži
0
0
0
0
0
0
0

ženy
0
1
2
2
6
1
12

celkem
0
1
2
2
6
1
12

%
0
8,33
16.67
16,67
50,00
8,33
100,0

ženy
0
5
1
0
6
12

celkem
0
5
1
0
6
12

%
0
41,67
8,33
0
50,00
100,0

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
základní
střední odborné
úplné střední s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
0
0
0
0
0

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
učitel prvního stupně základní
školy
vychovatel
učitelka mateřské školy
celkem

splňuje
kvalifikaci
3

nesplňuje
kvalifikaci
1

celkem

1
3
7

0
0
1

1
3
8
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2.4 Údaje o pedagogických pracovnících
pedagogičtí
pracovníci
1

2
3
4

funkce

úvazek

Statutární
zástupce
ředitelky
školy
učitelka MŠ
učitelka MŠ
ředitelka
školy

1,0

roků ped.
praxe
36

stupeň
vzdělání
VŠ
magisterské

1,0
0,85

32
3

1,0

30

Úplné střední
VŠ
bakalářské
VŠ
magisterské

6

aprobace
Učitelství pro
MŠ

Humanitní
studia
1. stupeň

5

učitelka ZŠ

1,0

28

6

učitelka ZŠ

1,0

29

7

vychovatelka

0,79

19

8

učitelka ZŠ

0,181

19

VŠ
magisterské
VŠ
magisterské
VŠ
bakalářské
VŠ
bakalářské

1. stupeň
1. stupeň
vychovatelství
vychovatelství

2.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
ostatní
pracovníci
1
2

3
4
5

funkce

úvazek

kuchařka
pracovnice
provozu

1,0
0,875

stupeň
vzdělání
SOU
SOU

uklízečka ZŠ
vedoucí
školní jídelny
uklízečka v
MŠ

0,25
0,375

SOU

1,0

SOU

uklízečka ZŠ

0,75

SOU

2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd
platová třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

počet zařazených pracovníků
1
3
0
0
0
1
1
0
3
1
1
3
0
0
0
0
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2.7 Trvání pracovního poměru
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let

počet
3
6
1
0
1
11

celkem

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců
nástupy a odchody
nástupy
odchody

počet
3
2

Komentář
K 1. 7. 2017 došlo k rozdělení ZŠ a MŠ na dva právní subjekty. Mgr. Petra Skryjová
ukončila pracovní poměr k 31. 7. 2017, ředitelka Mgr. Iveta Zahajská ukončila pracovní
poměr k 30. 9. 2017. Na místo ředitele školy byla jmenována Mgr. Lucie Sladká s účinností
od 1. 7. 2017. K 28. 8. 2017 byla přijata Mgr. Jitka Rybnikářová a učitelka anglického
jazyka Kateřina Macan.

3. Vzdělávací program školy
3.1 Vzdělávací program
vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ DOBRÝ START
3.2 Učební plán školy
Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj. 16847/96-2.
Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní výchova
Tělesná výchova
Informatika
Týdenní dotace
povinných předmětů

1.
8
1
5
2

2.
8
1
5
2

3.
8
3
5
3

4.
7
3
5
-

5.
7
3
5
-

4

4

1
1
1
2
-

1
1
1
2
-

1
1
1
2
-

1
2
1
2
-

1
2
1
2
1

20

21

24

25

26
8

zařazené třídy
1.-5. ročník

Učební plán školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Dobrý start
Ročník

1.

2.

3.

4.

Český jazyk
8* 8* 9** 7
Anglický jazyk
1* 1*
3
3
Matematika
5* 5* 5* 5*
Prvouka
2
2
3*
Přírodověda
2
Vlastivěda
2*
Výtvarná výchova
1
1
1
2
Hudební výchova
1
1
1
1
Pracovní výchova
1
1
1
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
Informatika
Týdenní (povinná) časová
dotace
21 21 25 25
Z toho disponibilní časová
dotace
3* 3* 4* 2*
Součet vyučovacích hodin celkem na 1. stupni ZŠ 118

5.
7
3
5*
2
2*
2
1
1
2
1

Celkem
předměty
39
11
25
7
4
4
7
5
5
10
1

26

118

2*

Z toho
DČD
4
2
5
1
0
2
0
0
0
0
0
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3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky
Komentář
1. - 5. ročník vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Dobrý
start. Škola spolupracuje s DDM v Poděbradech, kterému poskytuje prostory k výuce
výtvarného kroužku, který je veden učitelkou naší školy. Dále na naší škole pracuje kroužek
pěvecký, keramický, pohybové hry. Soukromě zde vyučoval pan učitel Svoboda hru na klavír,
zobcovou flétnu a akordeon.

4. Počty žáků
4.1 Počty žáků školy
třída

počet žáků

I. (4. a 5.ročník)
II. (2. a 3. roč.)
III. (1. ročník))
celkem

16
12
11
39

z toho
chlapců
7
7
6
20

z toho dívek
9
5
5
19

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd
1

11
9

počet odkladů pro školní rok
2017/18
3

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy
ročník
počet žáků

2
0

3
0

4
0

5
0

5. Hodnocení žáků - 1. pololetí/ 2. pololetí
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch
třída

prospěli s
vyznamenáním
11/9
4/4
3/4
8/6
3/3
29/26

1.roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
celkem

prospěli

neprospěli

0/1
2/2
2/1
3/5
2/2
9/11

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

Žáci s
dostatečnou
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1

5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně,
kombinací obou způsobů)
třída
1.roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
celkem

hodnocení
klasifikačním
stupněm
11/10
6/6
5/5
11/11
5/5
38/37

hodnocení
slovní
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

kombinace slovního
hodnocení a
klasifikačním stupněm
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

5.3 Výchovná opatření – pochvaly
třída
1.roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
celkem

pochvala ředitele školy
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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pochvala třídního učitele
3/3
0/0
1/0
0/0
0/0
4/3

5.4 Výchovná opatření – napomenutí a důtky
třída

napomenutí
třídního učitele
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

1.roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
celkem

důtka třídního
učitele
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

důtka ředitele
školy
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

5.5 Přezkoumání výsledků hodnocení žáka
třída

opravné zkoušky

pochybnosti o
správnosti hodnocení
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

1.roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
celkem

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

5.6 Opakování ročníku
třída

žák neprospěl

žák nemohl být
hodnocen

žák měl vážné
zdravotní
důvody

1.roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
celkem

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

žák opakuje 9.r.
po splnění
povinné školní
docházky
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

5.7 Počet omluvených / neomluvených hodin
třída
1.roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
celkem

počet
omluvených
hodin
89/184
217/127
91/91
386/515
267/201
1050/1118

průměr na
žáka třídy
8,09/18,40
36,17/21,17
18,20/18,20
35,09/46,82
53,40/40.20
150,95/114,79
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počet
neomluvených
hodin
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

průměr na
žáka třídy
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

Komentář:
Rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích žáků na třídních schůzkách nebo na
individuálních konzultacích dle domluvy s vyučující. Na třídních schůzkách je rodičům
nabízena možnost navštívit vyučovací hodiny. Tuto možnost využila pouze jedna maminka
dítěte v druhém ročníku.

6. Průběh a výsledky vzdělávání
Komentář :
Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu.
Klasifikační řád je využíván a dodržován všemi vyučujícími. Ve 4. a 5. ročníku proběhlo
v rámci autoevaluace testování Kalibro.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
7.1 Uskutečněné akce DVPP – 2016/17
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
Zaměstnanec
Mgr. Pokorná

Akce
Místo akce
Zdravotník zotavovacích Praha
akcí

Mgr. Zahajská

Inkluze v praxi vaší
školy - konference

Praha

Mgr. Zahajská

Řešení problémových
situací ve školním
prostředí z pohledu
práva
Přijímací řízení do škol

Mgr. Zahajská
Mgr. Boumová

Termín
25.10.,31.
10.,,1.11.,
3.11.14.11
.2016
7.11.
2016

Výdaje
FA 149/16
3600,SR

Praha

7.12.
2016

FA 234/16
740,OR

Praha

2.2.
2017

FA 18/17
2300,SR

Zůstatek

FA 199/16
2771,OR

Komentář :
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude probíhat podle plánu DVPP a dle finančních
možností.
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8. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub
8.1 Školní družina
Oddělení

1
celkem

Počet žáků –
pravidelná
docházka
28
28

Počet žáků –
nepravidelná
docházka
0
0

Počet vychovatelek

1
1

8.2 Materiálně technické vybavení
Vlastní učebna v přízemí školní budovy
vynikající

Prostory školní družiny
Vybavení školní družiny
Komentář:
Učebna je velká, světlá, výborně vybavená.

9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci
9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
speciální vzdělávací
potřeby
zdravotní postižení
zdravotní znevýhodnění
sociální znevýhodnění

počet žáků

0
0
0

forma vzdělávání
(individuální nebo
skupinová integrace)
0
0
0

individuální
vzdělávací plán
0
0
0

9.2 Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou
třída
Celkem

rozšířená výuka předmětů
0
0

počet žáků
0
0

9.3 Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku
přeřazení mimořádně nadaného žáka do
vyššího ročníku
z … třídy do … třídy

počet
0
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Komentář:
Škola nemá žáka s SPU. Talentovaní ve sportu mohou navštěvovat pohybové hry, hudebně
nadané děti navštěvují pěvecký kroužek, chodí na zobcovou flétnu a piano a výtvarně nadaní
se realizují v kroužku výtvarném a keramickém. Nadaní žáci mají možnost doplňovat si a
prohlubovat vzdělávací obsah, jsou jim zadávány specifické úkoly a mají možnost účastnit se
soutěží pořádaných školou nebo různými organizacemi.

10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)
10.1 Akce školy 2016/17
16.9.
27.9.
9.11.
24.11.
5.12.
8. 12.
20.1.
21.2.
16.3.
23.3.
13.4.
21.4.

24.4.
11.5.
31.5.
28.6.
29.6.

cvičení v přírodě
divadlo ve škole – O strachu a štěstí
divadlo ve škole – O Lesněnce
vánoční jarmark
zahájení adventního času – rozsvícení stromu u OÚ (17h)
divadlo ve škole – Bajky pana Ezopa
divadlo ve škole – Radujme se, veselme se
divadlo ve škole Duhová pohádka -prevence soc. patolog. jevů
divadlo ve škole – Tuč a Ňák
divadlo ve škole – Dobrodružství prince Světomila
jarní akademie
velikonoční prázdniny
Den Země (Podblanické ekocentrum Vlašim)
1.-2. r. Zvířecí detektivové
3. – 5. r. Les a klima – na vlastní kůru
divadlo ve škole- Lidová písnička
divadlo ve škole – Bajky pana Ezopa
školní výlet - IQ landia Liberec
cvičení v přírodě
sportovní den, rozloučení s páťáky

10.2 Soutěže
Výtvarné soutěže:
Vláčkem do pohádky
Vítězství ve skupinové tvorbě - L. Paroulková, A. Šimáňová, M. Plačková, T. Stejskalová, R.
Maťhová
Kladenská veverka 2016
účast- T. Stejskalová, A. Keltnerová
Atletické závody
Mia Plačková
Jakub Šíf

škola celkově 2. místo
běh 50 m – 1. místo
hod do dálky – 1. místo
běh 400 m – 3. místo
14

Václav Petržálek
David Šandor
Matěj Kakrda
Sára Junková
Kamila Čápová
Adéla Buldrová

hod do dálky – 1. místo
běh 400 m – 3. místo
hod do dálky – 3. místo
skok daleký – 1. místo
běh 60 m – 2. místo
skok daleký – 2. místo
skok daleký – 2. místo
běh 60 m – 3. místo
běh 60m – 2. místo

Ostatní zúčastněni

Milan Prudký, Amálie Kratochvílová, Marek Farat, František Moravec,
Dominika Samková, Radek Hřib, Nikola Kakrdová

Taneční pohár

Adéla Buldrová, Anna Kratochvílová, Šarlota Novotná, Daniela
Hubalová, Karolína Jelínková, Kamila Čápová, Vanesa Kombercová,
Sára Junková

Olympijský víceboj 3., 4., 5. třída

11. Prevence sociálně patologických jevů
11.1 Prevence sociálně patologických jevů
komentář
Vzdělávání
Školní metodik prevence
Pedagogičtí pracovníci školy
Školní vzdělávací program
Etika a právní výchova
Výchova ke zdravému životnímu stylu

Mgr. Petra Skryjová
----Ve vyučovacích předmětech prvouka,
přírodověda, vlastivěda, zapojení do projektu
Zdravé zuby a Ovoce do škol

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých
předmětů

Ve vyučovacích předmětech prvouka,
vlastivěda, přírodověda,vztahy mezi lidmi
apod.

Formy a metody působení na žáky, které se
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální
chování
Organizace prevence
Minimální preventivní program

Ranní kruhy, besedy, skupinová práce,
projektová výuka.

Využití volného času žáků

Škola má zpracovaný minimální preventivní
program.
Doplnit výchovu a vzdělávání dalšími
aktivitami, které postihují volný čas dětí (akce
školy, nabídka zájmových kroužků, činnost ŠD
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Průběžné sledování podmínek a situace ve
škole z hlediska rizik výskytu sociálně
patologických jevů
Uplatňování forem a metod umožňující
včasné zachycení ohrožených dětí
Vybavení školy odbornými a metodickými
materiály a dalšími pomůckami
Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení,
distribuci a zneužívání návykových látek
v areálu školy a odpovídající sankce)
Akce školy pro žáky k prevenci sociálně
patologických jevů

Všichni vyučující průběžně sledují podmínky
výskytu sociálně patologických jevů.
Žáci mohou své problémy sdělit zástupcům
tříd nebo diskutovat o nich v rámci ranních
kruhů.
Odborné příručky, pro děti různé druhy letákůnapř. šikana, kyberšikana, drogy
Obsahuje.
Ano –viz přehled akce školy

11.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila
Sociálně patologický jev
Drogová závislost
Alkohol
Kouření
Kriminalita a delikvence
Virtuální drogy (počítač, televize, video)
Patologické hráčství (gambling)
Záškoláctví
Šikanování
Vandalismus
Násilné chování
Xenofobie
Rasismus

počet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Komentář :
Naše škola z hlediska výskytu sociálně patologických jevů je bezproblémová.

12. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
12.1 Program environmentálního vzdělávání
komentář
Vzdělávání
Školní metodik environmetálního vzdělávání
Pedagogičtí pracovníci školy
Organizace environmetálního vzdělávání
Škola má zpracovaný program
environmetálního vzdělávání
Spolupráce školy s rodinou, obcí,
podnikovou sférou, ostatními subjekty

Mgr. Lenka Pokorná
Průběžně dle nabídek Zařízení pro DVVP
Nymburk.
Ano.
S Ekocentrem Pátek, s firmou WEGA
recycling s.r.o. sběr starého papíru
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Organizování celoškolních aktivit
zaměřených na environmetální vzdělávání

Celoročně třídění odpadu ve škole. Úklid lesa
a zdobení vánočního stromku pro lesní zvěř.

Spolupráce školy s dalšími základními
školami, předávání si zkušeností
Využívání středisek a center ekologické
výchovy

ZŠ a MŠ Křečkov, ZŠ a MŠ Žehuň a
Kovanice.
Ekocentrum Pátek.

Kontakty školy s nevládními organizacemi,
zaměřenými na ekologickou výchovu
Vybavení školy učebními pomůckami pro
environmentální vzdělávání
Ekologizace provozu školy (šetření energií,
třídění odpadů)

Podblanické ekocentrum Vlašim, zámek
Loučeň
Různá literatura s ekologickou tématikou, CD
ROM, videokazety.
Ve škole celoročně probíhá sběr tříděného
odpadu . Sběrné nádoby jsou na chodbě školy.
Dvakrát ročně je uspořádán sběr starého
papíru, což využívají i obyvatelé obce.

Komentář :
Základním nástrojem environmetálního vzdělávání ve škole je program environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty. V tomto programu se snažíme vycházet především
z regionálních podmínek a aktuálních potřeb školy a obce (třídění odpadů, organizování
sběru). Dále se snažíme se začleňovat environmentální vzdělávání do jednotlivých
vyučovacích předmětů.
Vzhledem k tomu, že se na škole všechny třídy prolínají, např.projektové vyučování probíhá
ve věkově smíšených skupinkách a děti jsou již od MŠ zvyklé spolupracovat , nemuseli jsme
zatím řešit nějaké problémy se šikanou či jiné kázeňské problémy.

13. Prevence rizik a školní úrazy
13.1 Počet úrazů
Počet záznamů v knize úrazů
Počet odeslaných záznamů o úrazech

0
0

13.2 Vyhodnocení úrazů
Místo úrazu
V hodinách tělesné výchovy
V ostatních vyučovacích předmětech
Výlety a exkurze
Výuka plavání
Přestávky ve škole
Školní družina

Počet úrazů
0
0
0
0
0
0
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13.3 Prevence rizik
Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala
 Poučení žáků.
 Průběžně se věnovat problematice bezpečnosti a první pomoci ve vyučovacích
hodinách.

14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V hodnoceném školním roce se neuskutečnila žádná inspekce ani kontrolní akce ČŠI.

15. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů.
- škola nebyla zapojena v žádných aktivitách

16. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
- škola nebyla zapojena v žádných aktivitách

17. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
- škola nebyla zapojena

18. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
- na škole nepracuje odborová organizace, s ostatními jmenovanými škola nespolupracovala

19. Základní údaje o hospodaření školy
Účetnictví školy je vedeno průkazným způsobem, účetní doklady obsahují všechny
náležitosti, hospodaření je vyrovnané, nevykazuje ani v hlavní ani ve vedlejší činnosti žádnou
ztrátu.
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20. Slovo ředitelky
Školní rok 2016-17 byl pestrý a rozmanitý, naplněn nejen povinnostmi, ale i
různorodými aktivitami. Předvánoční čas jsme si tradičně zpříjemnili adventním vystoupením
u obecního úřadu.

V únoru jsme zahájili plavecký výcvik. Pro mladší to bylo první seznámení s různými
činnostmi ve vodě, pro ty starší příjemné zpestření výuky. Všechny lekce děti zvládly
radostně a s úsměvem, protože v bazénu se nikdo nenudí.

Celoročně jsme se účastnili různých soutěží, sbírali jsme plastová víčka i starý papír.
Na jaře jsme se společně s rodiči, prarodiči a kamarády sešli na jarní akademii,
abychom všem ukázali, co umíme. Kromě recitace a hry na různé hudební nástroje jsme si
připravili i 2 pohádky – O Palečkovi a jeho kamarádech a O veliké řepě.
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Již tradičně jsme vyjížděli na exkurze, výlety, zhlédli jsme mnoho divadelních
představení.
Velmi vydařený byl i projektový den zaměřený na mediální výchovu. Jako téma jsme si
zvolili „Pohádky“, které jsou dětem blízké. Na pracovních listech jsme si prověřili své
pohádkové znalosti. Zahráli jsme si na básníky, ilustrátory a výtvarníky. Každá skupiny
vytvořila svůj plakát, který na konci dne prezentovala. Velmi milým zpestřením projektového
dne byla beseda s p. Spisovatelkou Jitkou Novákovou, která nám vyprávěla o tom, jak vzniká
nová knížka. Představila nám svou knihu „Dobré ráno, Evelíno“.
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Jako každý rok i letos jsme „oslavili“ Den Země aktivně. Tentokrát jsme si vybrali
Podblanické ekocentrum ve Vlašimi. Zúčastnili jsme se, podle věku, dvou programů. Mladší
žáci absolvovali program s názvem „Zvířecí detektivové“ a ti starší „Les a klima – na vlastní
kůru“. Zvířecí detektivové se naučili rozlišovat zvuky zvířat, poznávat je podle stop a
vyhledávat je ukrytá v přírodě. Ti druzí formou různých pohybových her opakovali svoje
znalosti o tom, jak se vzájemně ovlivňuje les a klima. Mimo jiné se snažili podle listů a plodů
poznávat stromy a byliny.
Se školním rokem jsme se rozloučili návštěvou zábavně vzdělávacího centra
IQLANDIA v Liberci. Shlédli jsme program o vesmíru s názvem „Živák“ a seznámili se
velmi zábavnou formou se základními jevy z fyziky, chemie a biologie.

Pro předškolní děti jsme připravovali společné setkání na Předškoláčkovi a pro školní
děti jsme organizovali kroužky s rozmanitým programem – např. Pohybové hry, Pěvecký
kroužek, Výtvarný kroužek, Hru na nástroj a Kroužek keramiky.
V 4. a 5. ročníku proběhlo testování Kalibro.
Na konci školního roku jsme se neradi loučili s našimi páťáky, z nichž jeden žák byl
přijat na Gymnázium v Poděbradech, jeden žák odešel do 6. ročníku na ZŠ v Kolíně, jedna
žákyně do ZŠ Velim a dva žáci nastoupili na ZŠ V. Havla v Poděbradech.
Mgr. Lucie Sladká
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21. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2016/2017
Vypracovala: Mgr. Jana Boumová
21.1 Charakteristika:
Mateřská škola Sokoleč je složkou právního subjektu Základní škola a mateřská škola
letce Františka Nováka Sokoleč. Zástupkyní ředitelky ZŠ pro MŠ je Mgr. Jana Boumová,
učitelky – Petra Kurucová, která začala v naší MŠ pracovat od 1. 9. 2016 a Mgr. Petra
Boumová. O úklid mateřské školy se starala paní Jitka Švárová.
K 31. 6. 2017 došlo z rozhodnutí zřizovatele k ukončení činnosti právního subjektu
Základní škola a mateřská škola Sokoleč, k 1. 7. 2017 potom ke vzniku dvou nových
příspěvkových organizací: Základní škola letce Františka Nováka, příspěvková organizace a
Mateřská škola Sokoleč, příspěvková organizace. Obě příspěvkové organizace byly k 1. 7.
2017 zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.
Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím hraček, pomůcek, výtvarného a
didaktického materiálu pro celkový harmonický rozvoj dětí po všech stránkách.
Mateřská škola ve všech činnostech, které s dětmi připravuje, naplňuje tři základní
rámcové cíle RVP PV – 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání. 2. Osvojení základních
hodnot, na nichž je založena naše společnost. 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti
projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Mateřská škola rozvíjí
samostatného a zdravě sebevědomého tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy v kolektivu.
Snažíme se položit předškolní výchovu jako základ celoživotního vzdělávání v přirozeném
prostředí skupiny vrstevníků. Ve výchově se snažíme o rozvíjení smyslového vnímání a
především prožitkového získávání nových poznatků, zakódování prvních etických norem.
Rozvíjíme edukační činnosti estetické, sociální, pracovní a komunikační dovednosti dětí.

Náš nový ŠVP „Sokolíci, šťastný let do života“ tvoří „5 sokolích pírek“ integrovaných
bloků, které obsahují všechny vzdělávací oblasti RVP PV. Integrované bloky se vztahují
k poznání sebe a lidí okolo, poznávání světa, poznávání přírody, poznávání zdraví a
poznávání zvyků, tradic a obyčejů. Bloky jsou obsahově členěny do témat, která jsou různě
rozsáhlá, realizujeme je v rámci v rámci třídních vzdělávacích plánů. Svým obsahem na sebe
vzájemně navazují, doplňují se a prohlubují, přecházejí plynule jeden do druhého. Třídní
programy jsou přizpůsobeny věku a individuálním schopnostem dětí. Všechny nabízené
činnosti v rámci ŠVP jsou kombinací praktických i vzdělávacích námětů.
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Našim cílem bylo vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě, k sobě samému, mít úctu
k životu ve všech jeho formách a podobách. Vzbuzovali jsme v dětech zájem o ochranu
přírody, a tak vnich pěstovali základ osobní odpovědnosti za stav prostředí, ve kterém žijí.
Pěstovali u nich hrdost na místo, kde vyrůstají, kde žije jejich rodina. Naší snahou je učit děti
oceňovat krásu života, a to vše s respektem k jejich věku. Děti, které nastoupily do mateřské
školy, byly zvídavé a snadno napodobovaly chování lidí kolem sebe. Pozorováním,
vyprávěním a zařazováním přitažlivých her a činností získávaly nový pohled na svět a jsou
schopny i přes svoji malou životní zkušenost pochopit, že místo kde žijí, prostředí a příroda
okolo nás jsou krásné, tvoří klidný a podnětný rámec pro první kroky do jejich života i pro
získávání prvních poznatků.

Foto: Téma Česká republika

Foto: Téma Čarodějnice

Zajišťujeme rozvoj tělesné i duševní stránky dětí podle programu „Zdravá mateřská
škola“ a „Programu podpory zdraví ve škole“ a částečně podle programu „ Začít spolu“. Nový
ŠVP nazvaný „ Sokolíci, šťastný let do života“, který vychází z Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání vydané úpravou na základě ustanovení zákona č.
178/2016 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů.
21.2. Plnění jednotlivých integrovaných bloků – graf
Integrovaný blok

Počet témat za rok

Sokolík poznává sebe a
své blízké
Sokolík poznává svět
Sokolík a příroda
Sokolík chce být zdravý
Sokolík
zvyky, tradice

poznává

své

5

8

8

10

6

8

5

6

6

10

Samostatné projekty:

Halloweenské dýňování (ŘÍJEN, 2 TÝDNY)

Hurá! Prázdniny! (ČERVEN, 2 TÝDNY)

23

Počet týdnů bloku

Integrovaný blok: Počet týdnů
Sokolík poznává sebe a
své blízké
9%

17%

Sokolík poznává svět

22%
22%

Sokolík a příroda

13%
17%

Sokolík chce být zdravý
Sokolík poznává zvyky,
tradice

Ve školním roce 2016/2017 bylo k docházce zapsáno 35 dětí, z toho 18 dívek a 17
chlapců. V malé třídě bylo 11 dětí od 4 – 5 let. Ve velké třídě bylo 24 dětí ve věku od 3 – 4 let
a od 5 – 7 let. Předškoláků bylo 16, z toho 4 s odkladem školní docházky. Dopoledne jsou v
provozu dvě třídy, odpoledne potom jedna třída MŠ.
Narození
1. 9. 2012- 31. 8. 2013
1. 9. 2011 - 31. 8. 2012
1. 9. 2010 - 31. 8. 2011
1. 9. 2009 - 31. 8. 2010

děti celkem
9
10
12
4

chlapci
2
3
10
2

dívky
7
7
2
2

35

17

18

CELKEM

Mateřská škola poskytovala standardní péči všem dětem, ale celoročně probíhala i
nadstandardní péče. Možnost výuky a sopránovou zobcovou flétnu využily – 2 děti, cvičení
pro předškoláky – 14 dětí, plavecký výcvik – 23 dětí v soukromé plavecké škole AquaBella
v Poděbradech. Kroužek angličtiny pro mateřinku vedla Ing. M. Révajová s 15 dětmi, která
pracuje s dětmi velmi zábavným způsobem pomocí zajímavých her a pomůcek. V průběhu
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roku jsme získali skvělou logopedku Mgr. Královou, která poskytovala kvalifikovanou pomoc
dětem, které mají problémy s výslovností.
Přípravu 16 předškoláků jsme prováděli průběžně v mateřské škole, spolupracovali jsme
i s rodinami v plnění různých úkolů. Pro maminky proběhly 2 schůzky v rámci kroužku
„Předškoláček“, kde jsme je seznámili s materiálem MŠMT o požadavcích na předškoláky a
se zásadami práce s předškolními dětmi. Schůzka rodičů a dětí se vždy zaměřila cíleně na
některou oblast přípravy předškoláků. Dětem i rodičům byly nabídnuty činnosti, pracovní
materiály a úkoly k jednotlivým oblastem vzdělávání předškolních dětí. Zápisu do první třídy
se zúčastnilo 16 dětí. Do první třídy nastoupilo všech 16 předškolních dětí – 3 do Poděbrad, 1
do Kolína a ostatní 12 dětí do Sokolče. Po jarních prázdninách připravila další přípravné
bloky základní škola pro děti již ve školní lavici.

Foto: příprava předškoláků
Nově příchozím dětem, které nastupovaly do velké třídy, byl vzhledem k věku
individuálně upraven adaptační režim při nástupu do mateřské školy. Celý výchovně
vzdělávací program byl pro mladší děti vhodně upraven, bloky neřízených činností, her,
řízených činností byly upraveny podle možností dětí tohoto věku do kratších celků, které se
střídaly. Zaměřili jsme se u dětí především na začlenění do kolektivu dětí, na získání
dovedností sebeobsluhy a hygieny, na seznámení s pravidly života v kolektivu. Děti vstup
zvládly velmi dobře.
S dětmi jsme absolvovali mnoho různých akcí, připravili jsme vystoupení ke Dni
seniorů s pásmem básniček, písniček a tanečků.
Vydařilo se i „Dýňování“, které proběhlo na zahradě školy s převleky dětí i dospělých,
soutěžemi i úkoly, strašidelným hradem a krásnou strašidelnou cukrárnou plnou dobrot od
maminek a babiček.

Foto:
Dýňování
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Pro vystoupení na vítání nových občánků jsme připravili pásmo básniček a písniček.
Andělské a čertí rojení připravilo pro děti zážitkový den plný překvapení, úkolů, her a
soutěží s čertovskou a andělskou tématikou.
Výletem na zámek Karlova Koruna do Chlumce nad Cidlinou na zajímavou vánoční
výstavu „Vánoce – letem světem“ ukázal slavení vánoc ve světě.
Vydařil se i vánoční jarmark a rozsvěcení vánočního stromu.
Štědrý den v MŠ byl ve znamení dárků a starých lidových zvyků a pověr s nefalšovanou
štědrovečerní večeří.
V dubnu proběhla velikonoční besídka nazvaná „Vítání jara“ v tělocvičně školy.
Velmi zajímavou a přínosnou se stala spolupráce s mateřskou školou v Libici nad
Cidlinou. Nejen v rámci spolupráce učitelek, ale i spolupráce a návštěvy v mateřské škole dětí
navzájem.
Vydařil se výlet do pohybového ráje Tongo v Hradci Králové. Děti si užily pohybových
aktivit, vrátily se unavené ale spokojené a nadšené. Podobná akce do Duhového parku
v Třebovli byla jako odměna pro předškoláky.
Dětem se velmi líbilo na výletě v Šestajovicích, kde si děti vyrobily vlastní čokolády i
na výletě v Tvrzi Hammer, kde si užily plno country soutěží a her.

Foto: svíčkárna Šestajovice
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21.3 Přehled akcí mateřské školy
termín
07.09.2016
ZÁŘÍ
20.09.2016
27.09.2016
01.10.2016
ŘÍJEN
07.10.2016
12.10.2016
19.10.2016
19.10.2016
24.10.2017
LISTOPAD 09.11.2016
20.11.2016
23.11.2016
24.11.2016
28.11.2016
PROSINEC 05.12.2016
5.-6.12.2016
08.12.2016
08.12.2016
15.12.2016
20.01.2017
LEDEN
16.01.2017
25.01.2017
31.01.2017
01.02.2017
ÚNOR
08.02.2017
21.02.2017
25.02.2017
01.03.2017
BŘEZEN
16.03.2017
04.04.2017
DUBEN
06.04.2017
24.04.2017
25.04.2017
08.05.2017
KVĚTEN
11.05.2017
24.5.2017
07.06.2016
ČERVEN
20.6.2017

název akce
Třídní schůzka
Předškoláček s rodiči
O Strachu a Štěstí (p. Peřina)
Pásmo pro Seniorpark
Perníková chaloupka (p. Lhotáková)
Halloweenská diskotéka
Červená Karkulka
DÝŇOVÁNÍ hrátky s rodiči na zahradě
Pásmo pro Stacionář Kluk
O Lesněnce (p. Kelemanová)
Vítání občánků
Školička víly pohádky (Šizlingová)
Vánoční jarmark-zpívání u stromu
Rytmické pohádky - DRUM
Bajky pana Ezopa(div. Hradec Králové)
Andělské a čertí rojení pro děti v MŠ
Radujme se, veselme se (p. Vlčková)
Trampoty kouzelníka Bonifáce p. Lhotáková
Vánoce v Karlově Koruně -výlet
Duhová pohádka (prevence soc. pat. jevů)
O porouchaném robotkovi
Krejčík Honza. Kdo si počká, ten se dočká
Co děláme v mateřince - ukázka práce
Anička a pohádka (p. Dymáček)
Tongo-Hradec Králové - výlet
TUČ a Ňák (p. Vlčková) - Umb.
MASOPUST
Jedeme na Safary (T. Malá)
Dobrodruž. prince Světoběžníka (p. Pešek)
O zamčeném štěstí
Přišlo jaro do vsi - besídka
Lidová písnička (p. Haligerová)
Šestajovice-svíčkárna a čokoládovna
Pěší výlet k památníčku v Boru
Bajky pana Ezopa (p. Kubín)
Výlet – Duhový park Třebovle
O vodníčkovi (p. Lhotáková)
Tvrz Hammer
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21.4 Výsledky zápisu do MŠ.
Zápis dětí proběhl: 10. 5. 2017
Žádost podalo:
23 zástupců dětí.
Ve správním řízení bylo přijato 16 dětí.
 Zápis se konal po dohodě se zřizovatelem.
 Termín byl oznámen na stránkách školy, OÚ, na informační tabuli MŠ, ZŠ, OÚ, na
plakátech v obci a místním rozhlasem.
 Děti byly přijímány na základě písemných žádostí zákonných zástupců
k předškolnímu vzdělávání a potvrzení lékaře o jejich zdravotním stavu.
 Tiskopisy bylo možno vyzvednout v MŠ, byly k dispozici na stránkách školy.
 Počtem přijatých dětí byla respektována kapacita MŠ.
 Před zápisem byla novým dětem s doprovodem nabídnuta „Návštěvní hodinka v MŠ“,
každý měsíc od ledna až do zápisu v mateřské škole střídavě v dopoledních i
odpoledních hodinách v provozu MŠ. Tuto možnost průměrně využilo kolem 8 dětí.
21.5 Přehled porad a schůzí.
Pedagogické rady - září, listopad, únor, květen, červen.
Pracovní rady - září, listopad, červen.
Třídní schůzky - září, leden, červen, 2x schůzka předškoláků s rodiči.
Hospitace – v rámci plánu v září, listopadu, únoru a dubnu.
21.6 Údaje o inspekcích.
Inspekce nebyla provedena.
21.7 Studium
Mgr. Jana Boumová absolvovala kvalifikační funkční studium v programu celoživotního
vzdělávání „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“ v akademickém roce 2016/2017
na PdF UHK v Hradci Králové zakončené závěrečnou zkouškou a obhajobou práce.
21.8 Účast pedagogů na DVPP
30. 8. 2016 – Mateřská škola v roce 2016 – konference (Mgr. Jana Boumová)
2. 2. 2017 – Zápisy do MŠ a ZŠ v roce 2017 (Mgr. Jana Boumová)
27. 2. 2017 – MŠ v roce 2017 Nový školský zákon (Mgr. Jana Boumová)
18. 3. 2017 – Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou
(Petra Kurucová)
27. 3. 2017 – MŠ ve světle nové legislativy (Mgr. Jana Boumová)
6. 3., 8. 3. 2017 – Příprava ke konkurzu na ředitele školy (Mgr. Jana Boumová)
10. 4. 2017 – Konkurzní řízení z pohledu účastníka konkurzu (Mgr. Jana Boumová)

21.9 Využití odborných časopisů a odborného tisku pro individuální vzdělávání:
Informatorium, Učitelské noviny, materiály a knihy Raabe a Portál.
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