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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Základní údaje o škole 
Název školy Základní škola letce Františka Nováka Sokoleč, příspěvková 

organizace 

Adresa školy Poděbradská 41, Sokoleč, 290 01 Poděbrady 

IČ 05984459 

Bankovní spojení 115-4902250277 

Telefon/fax 325 654 640 

E-mail reditelna@skola-sokolec.cz 

Adresa internetové stránky www.skola-sokolec.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1.7.2017 

Název zřizovatele Obec Sokoleč 

Adresa zřizovatele Poděbradská 51, Sokoleč, 290 01 Poděbrady 

IČ 00239 771 

Kontakt Tel.: 325 654 675 

e-mail: reditelna@skola-sokolec.cz 

www.sokolec.cz 

Součásti školy Základní škola 

Školní družina 

Školní jídelna 

IZO ředitelství  691011257 

 

Vedoucí a hospodářští pracovníci 

 

Ředitelka školy: Mgr. Lucie Sladká                                                

Statutární zástupce: Mgr. Jitka Burýšková 

Vedoucí školní jídelny: Stanislava Plačková 

 

 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

Organizace je základní škola se školní družinou a školní jídelnou. 

Její činnost je vymezena zákonem č. 561/ 2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání ( školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/ 2005 Sb., o 

školním stravování. 

 

 

 

 

1.2 Součásti školy 

Součásti školy Kapacita 

Základní škola 65 

Školní družina 58 

Školní jídelna ZŠ 120 

 

1.3 Základní údaje o součástech školy 

součást školy počet tříd/ 

oddělení 

počet dětí/ žáků počet dětí / žáků 

na třídu 

1. stupeň  ZŠ 3 48 16 

Školní družina 2 42 21 
Školní jídelna ZŠ 1 46 X 
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1.4 Materiálně – technické podmínky školy 

Učebny, herny 4 v ZŠ  

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

 ano 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ano 

Tělocvična ano 

Dílny a pozemky ne 

Žákovský nábytek Třídy jsou vybaveny rostoucími lavicemi a 

židlemi.  

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Vybavení je nadstandartní . Stále obnovujeme 

a dokupujeme různé vědomostní hry, 

stavebnice a pomůcky na TV, které děti mohou 

využívat o přestávkách.  

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Učebnice a učební texty jsou v souladu se ŠVP 

pro základní vzdělávání Dobrý start. Nejvíce 

využíváme řadu Nová škola, kterou postupně 

doplňujeme. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

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 10 notebooků, 12 tabletů, 10 

Ipadů,  které používají při vyučování, ale i o 

přestávkách  a ve školní družině. 

 

Komentář  

Proběhla rekonstrukce prostor MŠ , školní kuchyně a jídelny. Prostory MŠ budou využívány 

pro 2 oddělení školní družiny. 

 

 

 

 

1.5 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 12.10.2017 

Počet členů školské rady 3 

Kontakt Bc. Radka |Kubátová 

Polní 236, 290 01 Sokoleč 

Tel.: 723 966 499 

 

 

2. Personální údaje 

 

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 0 0 0 

31 - 40 let 0 1 1 9,10 

41 - 50 let 0 3 3 27,27 

51 - 60 let 0 3 3 27,27 

61 a více let 0 4 4 36,36 

celkem 0 11 11 100,0 
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2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 0 0 0 

střední odborné 0 4 4 36,36 

úplné střední s maturitou 0 2 2 18,18 

vyšší odborné 0 1 1 9,10 

vysokoškolské 0 4 4 36,36 

celkem 0 11 11 100,0 

 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 

celkem 

učitel I. stupně základní školy 3 1 4 

asistent pedagoga 2 0 2 

vychovatel 1 0 1 

celkem 6 1 7 

 

 

2.4 Údaje o pedagogických pracovnících 

pedagogičtí 

pracovníci 

funkce úvazek roků ped. 

praxe 

stupeň 

vzdělání 

aprobace 

1 Statutární 

zástupce 

ředitelky školy 

1,0 20 

 

VŠ 

magisterské 

1.stupeň 

2 ředitelka školy 1,0 28 VŠ 

magisterské 

1. stupeň 

3 učitelka ZŠ 1,0 nad 32 VŠ 

magisterské 

1.stupeň 

4 učitelka ZŠ 0,5 7 ÚSO  

5 vychovatelka 

 
  0,84 21 VŠ 

bakalářské 

vychovatelství 

6 učitelka ZŠ 0,318 21 VŠ 

bakalářské 

vychovatelství 

7 asistent 

pedagoga 
0,5 4 ÚSO asistent 

pedagoga 

8 asistent 

pedagoga 
0,5 nad 32 ÚSO asistent 

pedagoga 

 

2.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

ostatní 

pracovníci 

funkce úvazek stupeň 

vzdělání 

1 kuchařka 1,0 SOU 

2 pracovnice 

provozu   

uklízečka ZŠ              

0,875 

 

0,15 

SOU 

3 vedoucí 

školní jídelny 

0,375 

 

SOU 

4 uklízečka ZŠ 1 SOU 
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2.6 Zařazení  pracovníků do platových tříd 

platová třída počet zařazených pracovníků 

1 0 

2 2 

3 0 

4 0 

5 0 

6 1 

7 1 

8 2 

9 1 

10 0 

11 1 

12 1 

13 2 

14 0 

15 0 

16 0 

 

2.7 Trvání pracovního poměru 

doba trvání počet 

do 5 let 11 

do 10 let 0 

do 15 let  0 

do 20 let 0 

nad 20 let 0 

celkem 11 

 

 

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

nástupy a odchody počet 

nástupy  2 

odchody 0 

 

 

Komentář  

V srpnu nastoupily dvě asistentky –  Nikola Altrichterová do 1.ročníku a Irena Dvořáková do 

3.ročníku. P. Radechovská bude od září třídní učitelkou 4.ročníku. 

3. Vzdělávací program školy 

 

3.1 Vzdělávací program 

vzdělávací program zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ DOBRÝ START  

 

1.-5. ročník 
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3.2 Učební plán školy 

 

Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj. 16847/96-2. 

 

Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk 8 8 8 7 7 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 

Matematika 5 5 5 5 5 

Prvouka 2 2 3 - - 

Přírodověda    
4 4 

Vlastivěda    

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Pracovní výchova 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Informatika - - - - 1 

Týdenní dotace 

povinných předmětů 
21 21 24 25 26 

 

 

Učební plán školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Dobrý start 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 

předměty 

Z toho 

DČD 

Český jazyk 8* 8* 9** 7* 7* 39 6 

Anglický jazyk 1* 1* 3 3 3 11 2 

Matematika 5* 5* 5* 5* 5* 25 5 

Prvouka 2 2 3* - - 7 1 

Přírodověda - - - 2 2 4 0 

Vlastivěda - - - 2* 2* 4 2 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 0 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0 

Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 0 

Informatika - - - - 1 1 0 

Týdenní (povinná ) časová 

dotace 21 21 25 25 

 

26 

 

118 

 

Z toho disponibilní časová 

dotace 3* 

 

3* 4* 3* 

 

3* 

  

16 

 

Součet vyučovacích hodin celkem na 1. stupni ZŠ 118 

 

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, keramického a tanečního kroužku a pohybových her.  
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4. Počty žáků 

 

4.1 Počty žáků školy 

třída počet žáků z toho 

chlapců 

z toho dívek 

I. (1.ročník) 9 2 7 

II.(2.a 5.ročník) 17 8 9 

III. ( 3.a 4.ročník) 22 12 10 

celkem 48 22 26 

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok 

2020/2021  

 

1 9 5   

 

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy 

ročník 2 3 4 5 

počet žáků 0 0 0 0 
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5. Hodnocení žáků - 1. pololetí/ 2. pololetí 

 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 

 

třída prospěli s 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli Žáci s 

dostatečnou 

 1.roč. 9/9 0/0 0/0 0/0 

 2. roč. 8/8 0/0 0/0 0/0 

3. roč. 8/9 3/2 0/0 0/0 

 4. roč. 8/7 3/4 0/0 0/0 

5. roč. 5/5 4/4 0/0 0/0 

celkem 38/38 10/10 0/0 0/0 

 

 

5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání  

– způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) 

třída hodnocení 

klasifikačním 

stupněm 

hodnocení 

slovní 

kombinace slovního 

hodnocení a 

klasifikačním stupněm 

 1.roč. 9/9 0/0 0/0 

 2. roč. 8/8 0/0 0/0 

3. roč. 11/11 0/0 0/0 

 4. roč. 11/11 0/0 0/0 

5. roč. 9/9 0/0 0/0 

celkem 48/48 0/0 0/0 

 

5.3 Výchovná opatření – pochvaly 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

1.roč. 0/0 0/0 

2. roč. 0/0 0/0 

3. roč. 0/0 0/0 

4. roč. 0/0 0/0 

5. roč. 0/0 0/0 

celkem 0/0 0/0 

 

 

5.4 Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

třída napomenutí 

třídního učitele 

důtka třídního 

učitele 

důtka ředitele 

školy 

 1.roč. 0/0 0/0 0/0 

 2. roč. 0/0 0/0 0/0 

3. roč. 0/0 0/0 0/0 

 4. roč. 0/0 0/0 0/0 

 5. roč. 0/0 0/0 0/1 

celkem 0/0 0/0 0/1 
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5.5 Přezkoumání výsledků hodnocení žáka 

třída pochybnosti o 

správnosti hodnocení 

opravné zkoušky 

 1.roč. 0/0 0/0 

2. roč. 0/0 0/0 

 3. roč. 0/0 0/0 

4. roč. 0/0 0/0 

5. roč. 0/0 0/0 

celkem 0/0 0/0 

 

 

5.6 Opakování ročníku 

třída žák neprospěl žák nemohl být 

hodnocen 

žák měl vážné 

zdravotní 

důvody 

žák opakuje 9.r. 

po splnění 

povinné školní 

docházky 

 1.roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 

 2. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 

 3. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 

4. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 

5. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 

celkem 0/0 0/0 0/0 0/0 

 

 

5.7 Počet omluvených / neomluvených hodin 

třída počet 

omluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

počet 

neomluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

 1.roč. 223/138 24,78/15,33 0/0 0/0 

 2. roč. 162/184 20,25/23,00 0/0 0/0 

3. roč. 71/404 6,45/36,73 0/0 0/0 

4. roč. 67/159 6,09/14,45 0/0 0/0 

5. roč. 204/251 22,67/27,89 0/0 0/0 

celkem 727/1136 80,24/117,4 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. Tato nabídka nebyla využita. 
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6. Průběh a výsledky vzdělávání 

 

Komentář : 

 

Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu. 

Klasifikační řád je využíván a dodržován všemi vyučujícími.  Ve 3. a 5. ročníku proběhlo 

v rámci autoevaluace  testování Kalibro. V hodnoceném školním roce také proběhlo evaluační 

hodnocení Škola a já, kterého se zúčastnili rodiče, žáci  a zaměstnanci.  

V době distanční výuky bylo v rámci možností probráno učivo dle tematických plánu. Na 

začátku školního roku 2021/2022 bude navýšena časová dotace na jeho procvičení a 

automatizaci. 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

 

7.1 Uskutečněné akce DVPP – 2020/2021 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 
 

Zaměstnanec Akce Místo akce Termín  

Mgr. Lucie Sladká Metodik prevence UK Praha 01/2019-

06//2021 

Mgr. Jitka Burýšková Finanční gramotnost – metody a 

formy práce 

VISK 14.10.2020 

Mgr.Lenka Pokorná Aktuální změny vyhlášky 

č.27/2016 sb.-žáci se SVP 

VISK Praha 20.01.2021 

Mgr. Jitka Burýšková koordinátor ŠVP INFRA 02/2020 -

02/2021 

Mgr. Lucie Sladká Čtenářská gramotnost pro I 

stupeň ZŠ 

ITveSkole.cz 08.02.2021  

EU 

Mgr. Jitka Burýšková Čtenářská gramotnost pro I 

stupeň ZŠ 

ITveSkole.cz 08.02.2021 

 EU 

Mgr. Lenka Pokorná Čtenářská gramotnost pro I 

stupeň ZŠ 

ITveSkole.cz 08.02.2021 

EU 

Mgr. Lenka Pokorná Matematická  gramotnost pro I 

stupeň ZŠ 

ITveSkole.cz 15.02.2021 

EU 

Mgr. Lucie Sladká Matematická gramotnost pro I 

stupeň ZŠ 

ITveSkole.cz 15.02.2021 

EU 

Kateřina Macan Intenzivní metodický kurz pro 

výuku angličtiny 

NPI ČR 3/21 - 6/21 

 EU 

Mgr. Lenka Pokorná Školní zralost aneb jak vypadá 

dítě připravené jít do školy 

VISK 20.04.2021 

Mgr. Lucie Sladká Systém péče o žáky se 

speciálními potřebami na ZŠ 

EDUPRAXE, 

s.r.o 

23.04.2021 

Mgr. Lenka Pokorná AMOS – soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1.ročník 

Nová škola s.r.o 04.05.2021 

Mgr. Lenka Pokorná Začleňování žáků s odlišným 

mateřským jazykem 

NPI ČR 12.05.2021 
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Mgr. Jitka Burýšková Vzdělávání žáků na základní 

škole 

VISK 10.06.2021 

Všichni zaměstnanci 

školy 

Základy první pomoci pro 

zaměstnance škol a školských 

zařízení 

PMeduca 27.08.2021 

 

 

Komentář : 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude probíhat podle plánu DVPP a dle finančních 

možností.   

 

 

8. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 

 

8.1 Školní družina 

Oddělení Počet žáků – 

pravidelná 

docházka 

Počet žáků – 

nepravidelná 

docházka 

Počet vychovatelek 

2 42 0 2 

celkem 42 0 2 

 

8.2 Materiálně technické vybavení 

Prostory školní družiny  Vlastní učebna v přízemí školní budovy.  

Vybavení školní družiny  vynikající 

 

 

Komentář : 

Učebna je velká, světlá, výborně vybavená. Pro druhé oddělení byla provizorně využívána 

jedna třída v prostorách po MŠ. Obě třídy prošly v době uzavření škol a o prázdninách 

rekonstrukcí. 

 

 

 

 

9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 

 

9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

speciální vzdělávací 

potřeby 

počet žáků forma vzdělávání 

(individuální nebo 

skupinová integrace) 

individuální 

vzdělávací plán 

zdravotní postižení 0 0 0 

zdravotní znevýhodnění 9 0 5 

sociální znevýhodnění 1 0 0 

 

9.2 Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou 

třída rozšířená výuka předmětů počet žáků 

 0 0 

Celkem 0 0 
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9.3 Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku 

přeřazení mimořádně nadaného žáka do 

vyššího ročníku 

počet 

z … třídy do … třídy 0 

  

 

  

10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 

10.1 Akce školy 

 

Akce školy 2020/2021 
10.9. Třídní schůzky 1.ročník 

18.09. cvičení v přírodě + Ukliďme si Sokoleč 

22.09.   divadlo Domku domečku 

23.09. „divadlo Zpívající koťata 

29.09. beseda – Michaela Fišarová 

6.-9.9. Harmonizační kurz – Paseky nad Jizerou – 1.-5.ročník 

9.-12.11 Sběr papíru 

listopad Zahájení soutěže „ Třídíme hliník“ 

4.12. Barborka - nadílka 

7.12. Mikulášské dobrodružství – projektové vyučování 

8.12. Vánoční vystoupení v Senior Parku 

18.12. Vánoční integrované vyučování 

23.2. ŠD - karneval 

16.4. „Ukliďme Česko“ 

22.4. Projektový den „Přírodní společenstva v okolí naší obce“ 

26.a27.4. Zápis žáků do 1.ročníku 

30.4. „Čarodějnice“- projektové vyučování + Čarodějná ŠD 

13.5. „Den matek“ – vystoupení dětí 

17.5. Krajské kolo v recitaci - online 

27.5. „Já písnička“ – pořad p.Helligerové 

28.5. „Dřevíčková dílna“- program práce se dřevem 

31.5. ŠD – Den dětí  - Indiánská stezka 

3.6.  Cvičení v přírodě + zábavné dopoledne ke „Dni dětí“ 

3.6. „Cesta do pravěku“- výtvarná soutěž 

16.6. Projektový den -Emoce 

25.6. ŠD – Zahradní party 

25.6. Čtenářský slib žáků 1.ročníku 

25.6. Cyklistický výlet za zmrzlinou do Velimi – žáci 5.ročníku 

28.6. Spaní ve škole – zábavný večer s přespáním v budově školy 

29.6. Sportovní dopoledne – rozloučení žáků 5. ročníku 

  

 

 

Sbírky 2020/2021 

 

Spolek For Help ( pomoc dětem s poruchou autistického spektra )          1 088 ,- Kč 

                                                                                         
Sběr :      listopad 2020  –   312,- Kč 

     květen  2021 –  1 927,- Kč 

Získané peníze byly použity pro spolek For Help a na nákup školních sešitů. 
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DAR  

Výzkumný ÚSTAV železniční, a.s nám poskytl dar ve výši 120 673 Kč. Jedná se o IT 

příslušenství – interaktivní tabule, tiskárna, 5x notebook.  

 

 

10.2 Soutěže 

Vzhledem k souvislosti s nákazou Covid 19, jsme se v květnu  zúčastnili  online krajského 

kola v recitaci a v červnu jsme poslali obrázky do výtvarné soutěže „Cesta do pravěku“. 

V listopadu jsme se zapojili do soutěže „Člověče recykluj“ a sbíráme hliníkový odpad. 

 

 

11. Prevence sociálně patologických jevů 

 

11.1 Prevence sociálně patologických jevů 

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik prevence Mgr. Lucie Sladká 

Pedagogičtí pracovníci školy --- 

Školní vzdělávací program  

Etika a právní výchova --- 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 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 

Ranní kruhy, besedy, skupinová práce, 

projektová výuka. 

Organizace prevence  

Minimální preventivní program Škola má zpracovaný minimální preventivní 

program. 

Využití volného času žáků Doplnit výchovu a vzdělávání dalšími 

aktivitami, které postihují volný čas dětí (akce 

školy, nabídka zájmových kroužků, činnost 

ŠD)  

Průběžné sledování podmínek a situace ve 

škole z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů 

Všichni vyučující průběžně sledují podmínky 

výskytu sociálně patologických jevů. 

 

Uplatňování forem a metod umožňující 

včasné zachycení ohrožených dětí 

Žáci mohou své problémy sdělit zástupcům 

tříd nebo diskutovat o nich v rámci ranních 

kruhů.  

Vybavení školy odbornými a metodickými 

materiály a dalšími pomůckami 

Odborné příručky, pro děti různé druhy letáků-

např. šikana, kyberšikana, drogy 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, 

distribuci a zneužívání návykových látek 

Obsahuje. 
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v areálu školy a odpovídající sankce) 

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně 

patologických jevů 

Ano –viz přehled akce školy  

 

 

 

11.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 

Sociálně patologický jev počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol 0 

Kouření 0 

Kriminalita a delikvence 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 0 

Šikanování 0 

Vandalismus 0 

Násilné chování 0 

Xenofobie 0 

Rasismus 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 Bc. Radka Kubátová 

Pedagogičtí pracovníci školy Průběžně dle nabídek Zařízení pro DVVP 

Nymburk. 

Organizace environmetálního vzdělávání  

Škola má zpracovaný program 

environmetálního vzdělávání 

Ano. 

Spolupráce školy s rodinou, obcí, 

podnikovou sférou, ostatními subjekty 

s firmou WEGA recycling s.r.o. sběr starého 

papíru , s firmou  METAL TRADE COMAX, a.s. 

sbíráme hliník. 

 

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 

ZŠ Vrbová  Lhota, 

Využívání středisek a center ekologické 

výchovy 

Toulcův dvůr - Praha 

Kontakty školy s nevládními organizacemi, 

zaměřenými na ekologickou výchovu 

Podblanické ekocentrum Vlašim,  

Vybavení školy učebními pomůckami pro 

environmentální vzdělávání 

Různá literatura s ekologickou tématikou, CD 

ROM, videokazety. 
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Ekologizace provozu školy (šetření energií, 

třídění odpadů) 

Ve škole celoročně probíhá sběr tříděného 

odpadu . Sběrné nádoby jsou v každé třídě 

školy. Nádoby na hliník jsou umístěny u 

zadního vchodu do 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 3 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 0 

 

13.2 Vyhodnocení úrazů 

 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 1 

V ostatních vyučovacích předmětech 0 

Výlety a exkurze 1 

Výuka plavání 0 

Přestávky ve škole 0 

Školní družina  1 

Zájmová činnost 0 

 

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 v únoru uskutečnila tematická inspekce .  
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15. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů. 

         V hodnoceném školním roce se škola nezapojila do žádného rozvojového a 

mezinárodního projektu. 

16. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

V rámci celoživotního vzdělávání si  jedna učitelka rozšířila kvalifikaci. Jedná se o studium  

metodika prevence. 

 

 

17. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

               

 

 

 

 

 

 

18. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

Na škole nepracuje odborová organizace, spolupracujeme s MAS Poděbrady.                    

 

 

19. Základní údaje o hospodaření školy 

Účetnictví školy je vedeno průkazným způsobem, účetní doklady obsahují všechny 

náležitosti, hospodaření je vyrovnané. 
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20. Slovo ředitelky 

 

O hlavních prázdninách jsme (jako už tradičně) nezaháleli. Mateřská škola se 

přestěhovala do nově postavené budovy a my jsme se pustili do rekonstrukce stávajícího 

hygienického zařízení a tříd, v prostorách uvolněných školkou. V  následujících letech bude 

toto místo sloužit dvěma oddělením školní družiny. Vše se podařilo a tak jsme mohli naše 

prvňáčky a druháčky přivítat hned na začátku školního roku 2020/2021 v nově vytvořeném 

oddělení ŠD, které nově vedla p. učitelka anglického jazyka a zároveň vychovatelka –paní 

Kateřina Macan. Druhé oddělení zůstalo i nadále v původním prostoru školní družiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2020 nastal čas návratu všech žáků do školních lavic. Po slavnostním uvítání 

prvňáčků panem starostou M. Sipajdou a předáním upomínkových knih, usedlo do školních 

lavic celkem 48 žáků, z toho 9 prvňáčků. 
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Jako každý rok i letos jsme hned v září vyrazili na cvičení v přírodě. A protože ve 

stejném termínu probíhala celostátní akce „Ukliďme si Česko,“ zapojili jsme se do ní i my. 

Společně jsme uklidili část obce. Odměnou nám byly hry, které souvisely s tříděním odpadu 

a ochranou přírody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu září za námi přijelo divadélko s pohádkou „Domku, domečku“ a také nás 

navštívila spisovatelka Michaela Fišarová, aby nám poutavým a zajímavým způsobem 

představila své knihy. Některé z nich našly své místo ve školní knihovně. 

Začátek října probíhal v rámci příprav třídenního harmonizačního kurzu, na který jsme 

se vydali dne 6.října do Pasek nad Jizerou. Tento výlet jsme měli v plánu realizovat již na 

jaře, bohužel epidemiologická situace, nám jeho konání překazila. Nyní jsme si ho náležitě 

užívali.  Celé tři dny jsme měli nabitý program a ani chviličku jsme nezaháleli. Pracovali jsme 

na našich vztazích, spolupráci, učili se toleranci a poznávali se v prostředí mimo školní třídy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po návratu na nás, bohužel, čekalo opět omezení provozu škol tzn. výuka BEZ 

přítomnosti žáků ve škole. A tak jsme se opět učili z prostředí domova…Všichni, i prvňáčci, 

zvládli připojování do výuky na jedničku. Žáci měli přesně stanovený rozvrh, to znamená, že 

se v určitý čas připojili na daný předmět a pracovali společně s učitelem. Součástí výuky bylo 
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i samostudium, kdy žáci vypracovávali  zadané úkoly samostatně a následovala  zpětná 

kontrola učitelem. V případě potřeby se všichni - rodiče i žáci mohli spojit přes telefony, 

emaily a sociální sítě s vyučujícím, nebo si  mohli ve škole zapůjčit tablety a notebooky. 

I v této složité době se žáci naší školy zapojili do soutěže v učení cizích jazyků 

s názvem „Podzimní WocaBee šampionát.“ Šampionát probíhal v aplikaci, která funguje 

online, takže dětem nebránila v soutěžení ani distanční forma výuky. Naši žáci 3. ročníku se 

umístili na 3. místě a žáci 5. ročníku se stali vítězi okresního kola a postoupili do kola 

krajského, kde se umístili na krásném 7. místě (obě třídy pod vedením p. uč. K. Macan). 

V listopadu proběhl sběr starého papíru pro celou naši obec. Na zahradě školy byly 

umístěny popelnice, kam mohou všichni ukládat hliníkový odpad – zapojili jsme se do 

soutěže „Třídíme hliník.“ 

 Dne 18.11. došlo ke změně omezení provozu škol a my přivítali žáky 1.,2. a 5.ročníku 

ve škole. Žáci 3.a 4. ročníku pokračovali i nadále v online výuce a záviděli svým spolužákům 

osobní kontakt. Toho se dočkali až 30. 11., kdy byla povolena výuka ve škole všem žákům. 

Nadále se však všichni vzdělávali podle upraveného rozvrhu - bez tělesné a hudební výchovy 

a bez možnosti spojování jednotlivých ročníků. 

Dne 4.12. nás navštívila „Barborka“ a zanechala dětem malé překvapení v podobě 

balíčků, o jejichž obsah se postarali rodiče žáků jednotlivých tříd. Odpoledne si děti 

v průběhu družiny užily „čertovské peklo,“ které pro ně úžasně připravily paní vychovatelky. 

Každé dítko si za svou odvážnou cestu do sklepení naší školy odneslo odměnu. V pondělí 

jsme ještě v průběhu dne s žáky absolvovali „Mikulášskou únikovku,“ při které získávali 

indície, které je dovedly k ukryté nadílce. 8.12. jsme potěšili krátkým vánočním programem 

babičky a dědečky ze Senior Parku… bohužel, díky vládním opatřením pouze v atriu. 18.12. 

jsme si všichni (ale každá třída zvlášť)  uspořádali tradiční vánoční besídku se stromečkem, 

cukrovím i dárečky. 
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Po vánočních svátcích do školních lavic zasedli pouze žáci 1., 2. a 5. ročníku. Pro 

třeťáky a čtvrťáky pokračovala výuka v online režimu. Ti žáci, kteří byli přítomni ve výuce ve 

škole, se vzdělávali podle upraveného rozvrhu a dodržovali všechny hygienické požadavky. 

Kromě dodržování těchto zásad, jsme navíc v odpoledních hodinách čistili vzduch všech 

učeben pomocí nově zakoupeného ionizačního přístroje. (Doposud jsme používali přístroj 

půjčený od hasičů naší obce.) 

Na začátku měsíce února  zavítala do naší školy paní inspektorka Ph.Dr. Jana Pavlová, 

Ph.D, aby se podívala, jak nejen děti, ale i učitelé, v této době pracují a rovněž se připojila na 

on line výuku žákům, učícím se z prostředí domova. 
V novém roce rovněž pokračovala velká rekonstrukce naší školní jídelny. Řemeslníci 

pracovali v době, kdy probíhalo vzdělávání našich žáků ve škole, i když v omezeném provozu 

z hlediska přítomnosti daných tříd. Věřte, že to někdy nebylo vůbec jednoduché. Odměnou 

nám je krásná a zcela moderní kuchyně, kde se kuchařkám lépe pracuje. Rovněž nově vznikla 

dvě oddělení jídelny s vybavením pro mladší i starší děti. V přízemí školní budovy vznikla, 

díky úpravám v prostorách bývalé MŠ, nová a prostornější šatna a také učebna pro výtvarnou 

a pracovní výchovu. Zázemí zde najde i výtvarný a keramický kroužek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek jara byl pro naše žáky a učitele opět ve znamení distanční výuky. K žákům 

3. a 4. ročníku se přidali i zbývající žáci, kteří museli zůstat od března do téměř poloviny 

dubna doma a vzdělávat se on-line. Jsme rádi, že se připojovali všichni žáci, byli aktivní 

a využívali všech forem vizuální i písemné komunikace. 

12. dubna se budova školy opět otevřela a naše žáky jsme s potěšením přivítali 

zábavným programem ve školní družině. Podmínkou účasti na vyučování však bylo 

pravidelné testování všech žáků i zaměstnanců a nošení roušek po celou dobu pobytu ve 

škole. Po dlouhém lockdownu jsme konečně mohli začít realizovat aktivity, které  výuku ještě 

více obohacují. Již 16. dubna se žáci v rámci družiny zúčastnili akce „Ukliďme Česko“. 
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Dne 22. dubna proběhl projektový den na téma: „Přírodní společenstva v okolí naší 

obce.“ Cílem projektu bylo uvědomit si propojenost vazeb rostlin a živočichů v daném 

prostředí a prohloubit znalosti o jednotlivých ekosystémech. O poutavé vyprávění a názorné 

ukázky ze světa zvířat a myslivosti se postaral pan Přílučík z MS Cerhenice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncem dubna jsme přivítali budoucí prvňáčky na zápisu, který se uskutečnil formou 

konzultací. Předškoláčci se seznámili s budovou školy a všemi učitelkami, u kterých plnili 

úkoly školní zralosti. Do školy se vypravili i několikrát v průběhu května. Každá paní učitelka 

si pro ně nachystala program, aby se vzájemně lépe poznali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Poslední dubnový den patřil čarodějnicím a čarodějům, kteří se sešli v přestrojení 

v čarodějné škole. Ti nejstarší již byli „nad věcí“, ale ti mladší si učení v maskách náležitě 

užívali. Pro žáky, kteří navštěvují školní družinu, paní vychovatelky připravily navíc 

strašidelnou stezku v lese. 
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13. května jsme uspořádali vystoupení ke Dni matek. Děti žily přípravami, tvořily pro 

maminky dárečky a přáníčka, samy si vymyslely část programu a pilně nacvičovaly, aby 

jejich výkon byl perfektní. Odměnou jim byla radost a dojaté úsměvy jejich maminek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelikož děti kvůli pandemii dlouho neměly hudební výchovu, přijela je potěšit 

27. května paní Helligerová s programem „Já, písnička“. Mile a nenásilně děti seznámila 

s několika lidovými písněmi, a i když nemohly zpívat, alespoň do rytmu tleskaly, podupávaly 

a hrály na netradiční hudební nástroje. 

Velice povedená akce proběhla v pátek 28. května.  Po dlouhé době k nám opět zavítal 

pan Pilnáček se svou „dřevíčkovou dílnou“. Spolu se svou asistentkou seznámili děti 

s vlastnostmi dřeva a ukázali jim jeho opracování různými nástroji. Každé dítě si, s jejich 

pomocí, vyrobilo dřevěnou hračku. Všichni však byli touto prací nadšeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den dětí jsme oslavili cvičením v přírodě spojeným s návštěvou nedaleké přírodní 

památky „V jezírkách“. Na školní zahradě převzali štafetu páťáci, kteří dohlíželi na stanoviště 

se zábavnými úkoly. Po návratu do školy děti čekal sladký poklad, který si ale musely na 

školní zahradě najít samy. Den dětí slavily děti i ve školní družině. Byla pro ně připravena 

Indiánská stezka se sladkou tečkou v podobě zmrzliny v místní restauraci. 
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K poslednímu letošnímu projektu, který se uskutečnil 16. června, nás inspirovalo 

důležité téma, které bývá ve školách opomíjeno, a to jsou naše emoce. Přesvědčili jsme se, že 

emocemi reaguje na své okolí každý jinak. To, co jednoho činí šťastným, pro druhého veselé 

není. Svět, lidi, hudbu, barvy a vše kolem nás vnímáme každý různě, je však důležité o svých 

pocitech mluvit, a to nejen o těch špatných, ale i o těch dobrých. Při té příležitosti jsme si 

vytvořili krásná barevná trička v „barevné centrifuze.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 25.6. naši prvňáčci složili čtenářský slib a byli královnou Knihomilou pasováni na 

čtenáře. Zároveň se stali čtenáři nové sokolečské knihovny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poslední červnový pátek vyrazili žáci 5.ročníku na kolách na malý výlet do Velimi na 

zmrzlinu. A jako každý rok, na rozloučenou s naší školou, si připravili pro své spolužáky 

celoškolní šipkovanou. 
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Závěr školního roku jsme zakončili spaním ve škole, které bylo pro mnohé velkým 

dobrodružstvím.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Se žáky 5. ročníku jsme se rozloučili, ale oni dál budou pokračovat ve svém vzdělávání, 

i když na jiných školách - jedna dívka v ZŠ Masarykova Poděbrady, jeden hoch v ZŠ 

Cerhenice, dva půjdou do ZŠ Velim a zbývajících pět žáků do ZŠ V. Havla v Poděbradech. 

Všem přejeme hodně úspěchů…  

 

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

                              


