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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 Kolínská 424, Sokoleč, 290 01 Poděbrady 

IČ 00239 771 

Kontakt Tel.: 325 654 984 

e-mail: starosta@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 4 58 14 

Školní družina 2 49 26/23 

Školní jídelna ZŠ 1 56 X 
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1.4 Materiálně – technické podmínky školy 

Učebny, herny 6 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 20 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. 

 

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 

 

Komentář  

Vzhledem k tomu, že uplynuly 3 roky od posledních voleb do školské rady, byly v únoru 2022 

vyhlášeny nové volby. Za zákonné zástupce byla zvolena Ing. Petra Mrázová, za pedagogické 

pracovníky zůstává Bc. Radka Kubátová, za zřizovatele byl jmenován Mgr. Petr Keltner. První 

zasedání nově zvolených členů školské rady proběhlo 2.3.2022. 

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 1 1 7,69 

31 - 40 let 0 2 2 15,38 

41 - 50 let 0 3 3 23,08 

51 - 60 let 0 3 3 23,08 

61 a více let 0 4 4 30,77 

celkem 0 13 13 100,0 
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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 5 5 38,47 

úplné střední s maturitou 0 2 2 15,38 

vyšší odborné 0 2 2 15,38 

vysokoškolské 0 4 4 30,77 

celkem 0 13 13 100,0 

 

 

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 21 

 

VŠ 

magisterské 

1.stupeň 

2 ředitelka školy 1,0 29 VŠ 

magisterské 

1. stupeň 

3 učitelka ZŠ 1,0 nad 32 VŠ 

magisterské 

1.stupeň 

4 učitelka ZŠ 0,5 8 ÚSO  

4 učitelka ZŠ 0,64 nad 32 let ÚSO  

5 vychovatelka 

 

  0,84 22 VŠ 

bakalářské 

vychovatelství 

6 učitelka ZŠ 0,318 22 VŠ 

bakalářské 

vychovatelství 

7 asistent 

pedagoga 

0,5 1 ÚSO asistent pedagoga 

7 asistent 

pedagoga 

0,5 5 ÚSO asistent pedagoga 

8 asistent 

pedagoga 

0,5 3 SOU asistent pedagoga 
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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 

 

 

2.6 Zařazení  pracovníků do platových tříd 

platová třída počet zařazených pracovníků 

1 0 

2 1 

3 1 

4 0 

5 0 

6 1 

7 1 

8 3 

9 1 

10 0 

11 1 

12 2 

13 2 

14 0 

15 0 

16 0 

 

 

2.7 Trvání pracovního poměru 

doba trvání počet 

do 5 let 4 

do 10 let 9 

do 15 let  0 

do 20 let 0 

nad 20 let 0 

celkem 13 
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2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

nástupy a odchody počet 

nástupy  3 

odchody 3 

 

Komentář  

V červenci skončily pracovní poměr p. Cinková a Plačková – odchod do důchodu. Na jejich pozice 

nastoupily p. Kamitzová – kuchařka a p. Fliegerová – vedoucí školní kuchyně.  Za dlouhodobě 

nemocnou pomocnou kuchařku nastoupila p. Martina Moravcová. V srpnu skončila p. Míčková na 

pozici asistentka pro nadbytečnost. 

 

 

3. Vzdělávací program školy 

 

3.1 Vzdělávací program 

vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dobrý start   

1.-5. ročník 

 

 

 

3.2 Učební plán školy 

 

Učební plán školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Dobrý start 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 

předměty 

Z toho 

DČD 

Český jazyk 7+1 7+1 7+1 6+1 6+1 38 5 

Anglický jazyk 0+1 0+1 3 3 3 11 2 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 25 5 

Prvouka 2 2 2+1 - - 7 1 

Přírodověda - - - 2 2 4 0 

Vlastivěda - - - 1+1 1+1 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 - - - 0+1 1 2 1 

Týdenní (povinná) časová 

dotace 
21 21 24 26 26 118  

Z toho disponibilní časová 

dotace 
3 3 3 4 3  16 

 

Součet vyučovacích hodin celkem na 1. stupni ZŠ 118 



 9  

 

3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 

Komentář  

 1.-5. ročník se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Dobrý start. 

Škola spolupracuje s DDM v Poděbradech, kterému poskytuje prostory k výuce výtvarného, 

keramického, čtenářského kroužku, pohybových her, kroužku vaření a kroužku ručních prací. 

 

 

4. Počty žáků 

 

4.1 Počty žáků školy 

třída počet žáků z toho 

chlapců 

z toho dívek 

I. (5. ročník) 11 8 3 

II. (2. a 3. ročník) 17 5 12 

III. (1. ročník) 19 11 8 

IV. (4. ročník) 11 4 7 

celkem 58 28 30 

 

 

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

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

2022/2023  

 

1 19 1   

 

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy 

ročník 2 3 4 5 

počet žáků 0 2 0 0 

  

Komentář : 

Po vypuknutí konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou naše škola přijala k základnímu vzdělávání 3 žáky 

z Ukrajiny. Jeden žák nastoupil do 1. ročníku, dva do 3. ročníku. 
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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. 19/20 0/0 0/0 0/0 

 2. roč. 9/9 0/0 0/0 0/0 

 3. roč. 8/9 0/1 0/0 0/0 

 4. roč. 8/8 3/2 0/0 0/0 

 5. roč. 9/9 2/2 0/0 0/0 

celkem 53/55 5/5 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. 19/20 0/0 0/0 

 2. roč.  9/9 0/0 0/0 

 3. roč.  8/10 0/0 0/0 

 4. roč. 11/10 0/0 0/0 

 5. roč. 11/11 0/0 0/0 

celkem 58/60 0/0 0/0 

 

5.3 Výchovná opatření – pochvaly 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

1. roč. 0/2 1/0 

2. roč. 0/4 0/0 

3. roč. 0/2 0/0 

4. roč. 0/3 1/0 

5. roč. 0/8 0/0 

celkem 0/19 2/0 

 

 

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 0/0 

celkem 0/0 0/0 0/0 
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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. 1/0 1/0 

 5. roč. 0/0 0/0 

celkem 1/0 1/0 

 

 

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. 1193/1238 62,79/61,90 0/0 0/0 

 2. roč. 585/440 65,00/48,89 0/0 0/0 

 3. roč. 341/431 42,63/43,10 0/0 0/0 

 4. roč. 658/517 59,82/51,70 0/0 0/0 

 5. roč. 607/371 55,18/33,73 0/0 0/0 

celkem 3384/2997 58,34/49,95 0/0 0/0 

  

 

Komentář: 

Rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích žáků na třídních a tripartitních 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.  

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

 

7.1 Uskutečněné akce DVPP – 2021/2022 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

 

Zaměstnanec Akce Místo akce Termín  

Mgr. Jitka Burýšková Základy hlasové výchovy dětí 

a mládeže 

Tamburina 

Praha 

01.10.2021 

Mgr. Jitka Burýšková Hudební a pohybová výchova/ 

Vánoční koledy a říkadla 

VISK Praha 12.11.2021 

Mgr. Lucie Sladká Organizéry vědomostí ve 

výuce 

VIM 12.01.2022 

Irena Dvořáková Studium pro asistenty 

pedagoga 

SCHOLA 

education 

Prostějov 

14.01. - 08.03.2022 

Mgr. Lenka Pokorná Zkušenosti a nápady pro 

čtenářskou dílnu na I. stupni 

ZŠ 

Životní 

vzdělávání  

21.02.2022 

Kateřina Macan Doplňující didaktické studium 

AJ 

VŠCHT Praha 24.02. - 09.06.2022 

Mgr. Jitka Burýšková Informační systémy pro 1. st 

ZŠ  

NPI Praha 04/2022 

Mgr. Lucie Sladká Informační systémy pro 1. st 

ZŠ  

NPI Praha 04/2022 

Mgr. Jitka Burýšková Piráti, mimozemšťani a pes. A 

co informatika?  

Fraus 06/2022 

 

 

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 Počet žáků – 

pravidelná docházka 

Počet žáků – 

nepravidelná 

docházka 

Počet vychovatelek 

2 49 0 3 

celkem 49 0 3 

 

8.2 Materiálně technické vybavení 

Prostory školní družiny  Vlastní učebna v přízemí školní budovy.  

Vybavení školní družiny  vynikající 

 

 

Komentář: 

Školní družina se přestěhovala do uvolněných prostor po MŠ.  

 

 

 

 

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 12 0 3 

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 

 

9.3 Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku 

přeřazení mimořádně nadaného žáka do 

vyššího ročníku 

počet 

z … třídy do … třídy 0 
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10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 

 

10.1 Akce školy 

 

Akce školy 2021/2022 

3.9. Sportovní dopoledne 

21.9. Divadlo „ O líné Libuně“ 

27.9. svatý Václav – projektový den 

5.10. Logická olympiáda  

7.10. 3D kino Dinosauři, mořský svět 

8.10. ŠD  - drakiáda 

18.10. Gong Praha 1. +2. +3. ročník 

21.10. NG Praha „Byl jednou jeden …“ 4. + 5. ročník 

2.11. Halloweenská stezka – podvečerní program, soutěž o nejhezčí dýni 

2.11. ŠD - odpolední halloween párty 

25.11. Toulcův dvůr 

26.11. Vánoční jarmark + vánoční pásmo 

3.12. „Barborka“ 

9.12. divadélko „ Vánoce s rolničkou“ 

10.12. Plavání 10.12.2021 - 21.1.2022 

14.12. vystoupení Senior park 

15.12. DDM Symfonie – finanční gramotnost 

16.12. Vánoce ve škole 

20.1. Divadélko Perníková chaloupka 

4.3. Divadélko O dvanácti měsíčkách 

8.3. Oslava 100. narozenin paní Hnátkové 

8.3. Recitační soutěž – školní kolo 

23.3. Recitační soutěž – okresní kolo Nymburk 
28.3.-1.4. Aprílový týden 

1.4. Ukliďme Česko  

1.4. Taneční tělocvik 

5.4. Pěvecká soutěž Vrbová Lhota 

6.4. Kalibro – 4. roč. 
11.a 12.4 Zápis žáků do 1. ročníku 
13.-14.4. Spaní ve škole – večer zábavy a pohybové hry. 4. - 5. roč. 

22.4. Den Země 
20.- 22.4 Dobrodružství v knihovně 4. a 5. roč. 

26.4. Dopravní hřiště NBK  4. a 5.roč. 

29.4. Čarodějné dopoledne 

10.5. Den matek 

18.5. Ferda Mravenec - divadélko ve škole 

27.5. Dny na záchranu života - zdravotníci 

30.5. Sběr papíru 

2.6. Koala – cafe, výlet 4. třída 

7.-9.6. Kemp Matyáš, Vrané nad Vltavou, výlet 5. třída 

10.6. Zámek Mnichovo Hradiště 1. + 2. + 3. třída 

10.6. Házená Poděbrady 

16.6. Werichova vila, Karlův most 4. + 5. třída 

22.6.  Pasování na čtenáře – 1. třída 

24.6.  Atletika Hořátev 
28.-29.6. Spaní ve škole, loučení s „páťáky“ 
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Sbírky 2021/2022 

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

                                                                                         

Sběr:   červen 2022 – 1 290,- Kč 

Získané peníze byly použity pro spolek For Help 

   

DAR  

Výzkumný ÚSTAV železniční, a.s nám poskytl dar ve výši 240 746 Kč. Jedná se o IT příslušenství – 

10x stolní počítač a 6x programovatelná stavebnice Lego WeDo.  

 

10.2 Soutěže 

Zúčastnili jsme se recitační soutěže v Nymburce, pěvecké soutěže ve Vrbové Lhotě, atletických 

závodů v Hořátvi a házené v Poděbradech. I v tomto školním roce jsme sbírali hliník v rámci projektu 

„Člověče recykluj.“ 

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 Ranní kruhy 

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 v areálu 

školy a odpovídající sankce) 

Obsahuje. 

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně 

patologických jevů 

Ano –viz přehled akce školy  
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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 DVVP Nymburk., VISK 

Praha 

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, ZŠ Hořátev 

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. 

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. 
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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 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 2 

V ostatních vyučovacích předmětech 0 

Výlety a exkurze 0 

Výuka plavání 0 

Přestávky ve škole 1 

Školní družina  0 

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 inspekce neuskutečnila.  

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 nebylo realizováno žádné studium pedagoga.  

17. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 
    V tomto školním roce jsme se do takového projektu nezapojili.           
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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. Ztráta 

hospodaření v roce 2021 byla způsobena náklady na vybavení čtvrté třídy a nových prostor školní 

družiny. V předchozím roce byly tyto prostředky ušetřeny a převedeny do rezervního fondu. 

 

Náklady účet  

skutečnost 

2021 

Spotřeba materiálu  501 761 801,04 

Spotřeba energií 502 360 568,91 

Prodané zboží 504 0,00 

Opravy a  údržba 511 80 598,21 

Cestovné 512 1 475,00 

Náklady na reprezentaci  513 419,00 

Ostatní služby 518 294 512,54 

Mzdové náklady 521 4 716 961,00 

Zákon soc. poj. 524 1 566 802,00 

Jiné poj. a náklady 525,527,528 112 769,66 

Daně a poplatky               53x 0,00 

Ostatní náklady 549 36 619,36 

Odpisy  551 118 787,00 

Drobný dl. majetek 558 186 009,47 

Náklady z jiných dotací  542,543 3 476,94 

Celkem    8 240 800,13 

 

 

 

Výnosy  účet 

skutečnost 

2021 

Výnosy z prodeje služeb  602 422 812,00 

Výnosy z pronájmu 603 9 600,00 

Výnosy z prodaného zboží  604 0,00 

Výnosy z vlastních výkonů  609 0,00 

Čerpání fondů 648 0,00 

Ostatní výnosy  644,649,662 12 917,00 

Příspěvěk zřizovatele 672 986 000,00 

Příspěvky a dotace z jiných 

zdrojůSR  

                

6xx 6 706 200,21 

Celkem    8 137 529,21 
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20. Slovo ředitelky  

 

I když si děti v době prázdnin užívají zasloužené volno, ve škole se neustále něco děje…. 

Letos jsme přestěhovali i druhé oddělení družiny ze stávajících prostor do další třídy uvolněné 

po mateřské školce. Z bývalé družiny se vytvořila nová třída, kterou bylo nutno nově vybavit 

interaktivní tabulí a zařídit novým nábytkem. Jen na lavice bylo potřeba počkat – díky coronavirové 

pauze byly dodány až v druhé polovině školního roku. Rovněž nově vytvořená místnost – zázemí pro 

zaměstnance školy (původní prostory kabinetu) byla dokončena na začátku roku 2022. Škola byla 

vybavena 10 novými počítači a robotickými stavebnicemi Lego, které, v rámci pomoci školám ve 

výuce informatiky, věnoval Výzkumný ústav železniční. 

I přes tyto úpravy proběhly v budově školy dva příměstské tábory – v polovině července hasičský a 

v srpnu pro školní děti. Všichni využívali pohostinnosti našich paní kuchařek – paní Cinkové, 

Buldrové i Plačkové. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  1. září jsme spolu s panem starostou Marianem Sipajdou přivítali 19 natěšených prvňáčků. Vzhledem 

k epidemiologické situaci, a také k narůstajícímu počtu žáků v naší škole (letos nás je již 58), jsme se 

všichni sešli na zahradě naší školy. Do svých tříd se posléze žáci odebrali až po povinném testování na 

přítomnost Covid -19. Toto testování museli všichni zažít v průběhu následujícího týdne ještě dvakrát.    
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Kromě dětí jsme do našich řad přivítali 2 nové asistentky - paní Irenu Dvořákovou a Nikolu 

Altrichterovou a znovu paní Naděždu Radechovskou, tentokrát jako paní učitelku 4. ročníku. Paní 

ředitelka Lucie Sladká letos vyučovala v 5. ročníku, v 2. a 3. ročníku o děti pečovala paní Jitka 

Burýšková a o žáky v prvním ročníku paní Lenka Pokorná. Opět ve škole působila vyučující 

anglického jazyka a zároveň vychovatelka školní družiny paní Kateřina Macan a vedoucí školní 

družiny Radka Kubátová. 

Hned v pátek 3. 9. jsme pro děti připravili na uvítanou sportovně zábavné dopoledne věkově 

smíšených družstev. Děti soutěžily v netradičních disciplínách např. v přenášení malého míčku přes 

překážku, v hodu medicinbalem, v Kimově hře. Za absolvování všech disciplín každý získal malou 

sladkou odměnu. V družině proběhl také v době od 6. do 10. září „seznamovací“ týden. Děti ukázaly 

své sportovní nadání, soutěžily mezi sebou a hrály různé seznamovací hry. Odměnou jim tentokrát 

byla zmrzlina.  
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V druhé půli září nás navštívila představitelka „Divadla U staré herečky,“ paní Jarmila Vlčková 

s pohádkou „O líné Libuně.“ 

27.9. proběhlo projektové vyučování se svatováclavskou tématikou. Děti odpovídaly na předem 

připravené otázky, týkající se sv. Václava, rozmístěné na vyznačené trase a vyrobily si 

svatováclavskou korunu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na začátku října proběhla účast v logické olympiádě, kterou organizuje MENSA ČR. Vybraní 

žáci si mohli otestovat své logické uvažování v online testu. 
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V měsíci říjnu do školy také zavítal biograf, a ne ledajaký… trojrozměrný. Mladší děti se doslova 

ponořily do mořských hlubin a ocitly se mezi korály, medúzami, hvězdicemi, hejny ryb a 

nebezpečnými žraloky. Starší děti se naopak podívaly do jižní Ameriky, na místo nejrozsáhlejšího 

naleziště pozůstatků dinosaurů a prožily si jejich příběh od počátku až po jejich zkázu. V družině si 

zase děti užily drakiády. Za krásného počasí vyrazily na hřiště a za ves, aby provětraly své draky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Dále se žáci 1., 2. a 3. ročníku vypravili do pražského divadla Gong na krásné a vtipné představení 

Kubula a Kuba Kubikula. Společně zhlédli příběh medvědáře a jeho nezbedného medvěda Kubuly a 

hlavně strašidla Barbuchy, kterého si oba vymysleli.  Rovněž žáci 4. a 5. ročníku nezaháleli a vydali se 

do Prahy za poznáním. Aby jejich cesta byla dobrodružnější, nejeli autobusem, ale vlakem. Jejich 

cílem byl Klášter sv. Anežky České. Seznámili se zde s vystavenými uměleckými díly a dozvěděli se 

spoustu informací o světcích, kteří jsou zde vyobrazeni. Kromě toho navštívili klášterní ateliér, kde 

společně vytvořili legendu o sv. Jiří a sv. Barboře pomocí komiksu. 
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Na přelomu měsíce října a listopadu se, jako každý rok, žáci naší školy zapojili do  Jazykového 

WocaBee šampionátu. Nejpilnějšími, v celém okrese, byli právě naši páťáci a postoupili do krajského 

kola, kde se umístili na krásném 3. místě. Ani čtvrťáci nezůstali pozadu a obsadili 3. místo v okresním 

kole.                                                                                         

            Začátek listopadu byl ve znamení velké odvahy a zábavy. Nejprve si děti užily zábavné 

halloweenské odpoledne ve školní družině, vyprávěly si strašidelné historky, plnily různé soutěže a 

nakonec si vylovily odměnu v tajemném kotlíku. Večer se děti přemístily do parku, kde společně 

s dětmi z MŠ, měly možnost projít halloweenskou stezku odvahy. Společně s rodiči procházely různá 

stanoviště a plnily drobné úkoly.  Součástí této akce byla také soutěž o nejoriginálnější dýni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr měsíce listopadu jsme se opět vydali do Prahy, tentokrát do Toulcova dvora. Námětem 

tohoto výletu byl Advent. Nechyběly různé zábavné adventní úkoly spojené s pohybem v přírodě, ani 

dílnička, kde si děti vyrobily svíčku z včelího vosku a vánoční řetěz ze slámy a kousků látky.                                                                                                                
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26.11. byl v naší obci zahájen Advent. Každoročně žáci 5. ročníku prodávají na vánočním jarmarku 

výrobky vytvořené všemi žáky naší školy. Po skončení vždy následuje tzv. „Zpívání u vánočního 

stromku,“ kdy děti ukážou své pásmo složené z vánočních básní a písní. Protože v minulém roce tato 

akce neproběhla, těšili jsme se na ni a připravovali se s daleko větší chutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na začátku prosince nás navštívila „Barborka“ (takže žádný čert ani Mikuláš) a zanechala 

dětem malé překvapení v podobě balíčků, o jejichž obsah se postarali rodiče žáků jednotlivých tříd. 

Ještě před Vánocemi jsme přivítali hudebně zábavný pořad „Vánoce s rolničkou.“ Vážně i nevážně 

jsme si připomněli některé světce, zvyky a tradice od sv. Martina  až do Vánoc. Mluvené slovo bylo 

prokládáno zimními písněmi a koledami a došlo také na tanec.  

Poslední týden před Vánocemi byl akcemi více než nabitý….nejdříve jsme se vydali do Senior Parku, 

abychom  babičkám a dědečkům předali drobné dárky, přáníčka a jmelí. Rovněž jsme je potěšili naším 

vánočním programem a zpříjemnili jim tak  předvánoční čas. Bohužel, naše vystoupení se díky 

nepříznivé epidemiologické situaci související s nemocí  Covid-19, uskutečnilo opět (už podruhé) 

pouze v atriu Senior Parku….  
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Dále se žáci 4.a 5. ročníku zúčastnili v DDM Symfonie v Poděbradech projektu Finanční gramotnosti 

pro ZŠ. Seznámili se s historií platidel a na závěr obdrželi platební kartu a mohli si na krásném 

provizorním bankomatu vybrat minci – finančáro.   

O den později, jsme se všichni sešli v tělocvičně školy, abychom se navzájem obdarovali drobnými 

dárečky. Další den už probíhaly vánoční besídky ve třídách - vánoční tvoření, koledy, čaj a cukroví.    

V prosinci a lednu se žáci 2. - 5. ročníku každý pátek proměnili v malé plaváčky a zdokonalili si své 

plavecké dovednosti v nymburském bazénu. Učili se splývat, vyzkoušeli si různé plavecké styly a 

nechyběly ani odpočinkové aktivity.  Kdo vše zvládl, mohl se těšit z „mokrého vysvědčení.“    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

Po vánočních prázdninách se opět zhoršila epidemiologické situace a my se museli znovu testovat na 

přítomnost  Covid 19 - nejdříve dvakrát týdně, posléze pouze jednou. Školu jsme uzavírat nemuseli, i 

když někteří z nás tuto nemoc prodělali.  

           V lednu žáci zhlédli divadelní představení „Perníková chaloupka.“ Klasický příběh známé 

pohádky byl zpestřen netradičními prvky. Přibylo v něm více zvířátek a vedle Ježibaby se objevil 

Dědek. Takto oživený děj se všem líbil a sklidil velký potlesk. 

          V březnu jsme přivítali členku hradeckého divadla paní Ivanu Bílkovou. Její zpracování 

klasické pohádky „ O dvanácti měsíčkách“ bylo velice originální a to, jak po stránce výtvarné, tak i 

dějové. Kromě klasického příběhu hodné Marušky a zlé Holeny se zde rozvinul příběh 12 měsíců v 

podobě 12 stromů. Vše bylo dokonale doplněno zvukovými i světelnými efekty,  takže se nikdo 

nenudil, velcí sledovali se zaujetím, malí trošku napjatě, možná občas i bojácně. 

 Dne 8. 3. byli naši starší žáci potěšit svým hudebním  programem paní Boženu Hnátkovou, která tento 

den oslavila krásné 100. jubileum.  
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Odpoledne potom proběhlo na naší škole školní kolo v recitaci. Všichni se velice snažili a nebylo 

vůbec jednoduché rozhodnout o tom, kdo nás bude zastupovat v kole okresním. To proběhlo dne 

23.3.2022 v  ZŠ Komenského Nymburk. Naši školu reprezentovali Max Plaček, Adam Zápotocký a 

Kateřina Procházková. Všichni krásně recitovali, bohužel na postup do krajského kola to nestačilo.   

V březnu se k nám připojili tři noví žáci z Ukrajiny. Děti si je hned oblíbily a oni se velice brzy 

integrovali, jak v sociální rovině, tak ve vzdělávacím procesu.   

V rámci záchrany ptactva, jsme ve spolupráci s p. Ečerovou  a p. starostou polepili autobusové 

zastávky u obecního úřadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1.duben – „Aprílová škola,“ chcete-li také „Škola naruby“…   Pro menší děti si paní učitelky, 

v tento den připravily, netradiční úkoly, které mohly plnit v různém přestrojení. Ti starší si užívali 

„Apríl“ celý týden. Čtvrťáci měli například barevné dny, miminkovský den, den, kdy se převlékali za 

opačné pohlaví. Páťáci zase měli každý den tohoto týdne „prankový,“- vymýšleli, čím své okolí vyvést 

z míry, prováděli různé kanadské žertíky. Dále tento den pokračoval tančením v hodinách tělesné 

výchovy. Navštívil nás totiž  Doctor Dancer, který  děti skvěle rozhýbal.                                                                                                                
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Na začátku dubna se v ZŠ a MŠ Vrbová Lhota konala pěvecká soutěž malotřídních škol     

“ Já s písničkou jdu, jak ten ptáček“. Z naší školy se soutěže zúčastnilo 12 dětí. Nejúspěšnější byli žáci 

Elisabeth H. Keltnerová (2. místo), Anna Pomeje (2. místo), Aneta Zápotocká s Barborou Kosinovou 

(2. místo) a Vojtěch Mlnařík (1. místo).  Děti zde mohly porovnat své pěvecké výkony s výkony žáků 

z Vrbové Lhoty a ZŠ Pečky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do naší školy proběhl 11. a 12. dubna. Přivítali jsme nové předškoláčky, kteří prošli čtyřmi 

stanovišti a seznámili se tak s budovou školy i s pedagogickým sborem. S budoucími deseti prvňáčky 

jsme se dále setkávali i v průběhu měsíce května a „lehce“ je připravovali na školní práci. Na závěr 

nechybělo ani vysvědčení, samozřejmě s velkou jedničkou!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období před Velikonocemi je u nás ve škole tradičně pojato jako barevný týden, kdy se symbolicky 

oblékneme do barev daného dne a připomínáme si jejich významy. Tento rok tomu nebylo jinak, 
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akorát, zejména ti starší, si tento týden ozvláštnili ještě spaním ve škole. Nechyběla ani zábavně 

naučná velikonoční stezka pro všechny a sladká odměna. 

20. dubna zavítali žáci 4. a 5. ročníku do místní knihovny, kde pro ně byly připraveny čtenářské úkoly 

s důrazem na čtení s porozuměním.   

Den Země, 22. duben, velký svátek, který si také každoročně připomínáme. Tentokrát opět v podobě 

zábavně naučné stezky spojené s luštěním a zjišťováním informací o třídění odpadu, znečišťováním 

ovzduší a plýtvání energetickými zdroji.                                                          

26. dubna vyrazily starší děti na dopravní hřiště do Nymburka. Prošly teoretickým školením a 

následnou praktickou průpravou.  Téměř všichni získali průkaz cyklisty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konec dubna patří čarodějnicím a čarodějům. Nejinak tomu bylo i u nás. Školu naplnili malí 

čarodějové, malé i velké čarodějky – paní učitelky, čarodějné učení i vyprávění o zvycích a pověrách 

Filipojakubské noci. V družině ještě na děti čekalo zábavné čarodějné odpoledne a opékání špekáčků. 
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V dubnu také probíhala literární soutěž místní akční skupiny „MAS Mezilesí „ Noc v ZOO.“ Do 

soutěže se celkem přihlásilo 190 dětí se 110 pracemi. Bylo vybráno 39 výherců, z toho 5 žáků naší 

školy! Potěšilo nás 1. místo Anety Zápotocké a Báry Kosinové v nejstarší kategorii. Odměnou byla 

dětem prohlídka a přespání v ZOO Chleby, které se uskutečnilo na začátku června. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každoročně v květnu připravujeme besídku ke Dni matek. Protože bylo krásné slunečné 

počasí, vystoupení proběhlo na zahradě školy. Děti si pro rodiče připravily pásmo složené z básniček, 
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písniček a každý vyrobil i přáníčko a malý dárek. Starší žáci potom završili program v rytmu disko – 

písněmi „To máme mládež“ a „Mejdan.“    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také k nám dorazilo další divadélko. Spolu s dětmi z MŠ jsme zhlédli příběh „Ferda Mravenec.“ 

Dozvěděli jsme se o životě mravenců v mraveništi a poznali také další druhy broučků, kteří žijí na 

louce. Všichni jsme drželi palce Ferdovi, na kterého byla ošklivá rozmazlená Beruška.  
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Dne 27. května k nám do školy přijeli zdravotníci se svým programem „Dny na záchranu života.“ Děti 

se učily rozpoznat život ohrožující stavy, zastavit krvácení, ošetřit drobná poranění. Prakticky si 

vyzkoušely komunikaci s dispečinkem zdravotnické záchranné služby i neodkladnou resuscitaci na 

přivezených modelech. Všichni si také mohli doslova „prošmejdit“ plně vybavenou sanitku…. a věřte, 

vešlo se do ní 23 malých školáků. Program byl veden zábavnou a interaktivní formou a děti doslova 

hltaly každé slovo i praktické ukázky velkých záchranářů.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek června nepatří nikomu jinému, než dětem. Na zahradě jsme pro ně připravili zábavné 

úkoly. O občerstvení se postarali starší žáci, kteří připravili ovocné špízy z tzv. ovocných 

ochutnávkových košů, které jsou součástí projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Zeleninu zase 

zpracovaly naše paní kuchařky a zpestřily nám tak oběd.                           

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Měsíc červen jsme věnovali také výletům. Letošní školní rok nás je opravdu hodně, a tak jsme se na 

výlety rozdělili. Žáci 4. a 5. ročníku dokonce v rámci naplňování kompetencí používali k přepravě jen 

hromadnou dopravu a mnohdy zažili i vypjatější situace. Čtvrťáci se vypravili do pražského zábavního 
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centra Koala Café, kde si užili zábavy v pohybu. Páťáci využili možnosti strávit dvě noci v kempu 

s vycházkou po Zbraslavi. Starší děti také navštívily Werichovu vilu v Praze a absolvovaly únikovou 

hru na Karlově mostě.  
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S mladšími dětmi jsme vyrazili na zámek do Mnichova Hradiště. Nejdříve jsme zhlédli roztomilou 

pohádku o Zlatovlásce. Potom nás princezna provedla zámkem a nakonec jsme si s lokajem výtvarně 

ztvárnili souboj duchů, kteří se prý dodnes zjevují na zámku.  
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Všichni sportem doslova žijeme a tak se naši žáci 10. června zúčastnili 2. kola školní ligy miniházené 

v Poděbradech. Žáci starší kategorie poměřili své síly s dalšími čtyřmi týmy. Hráli skvěle a vybojovali 

si krásné 3. místo. V červnu ještě proběhly atletické závod malotřídních škol v Hořátvi. Konkurence 

byla veliká, ale nás to nezaskočilo. Celkem jsme přivezli 11 krásných diplomů a jako škola jsme 

vybojovali krásné 2. místo, hned za pořádající školou z Hořátve. V rámci tělesné výchovy se 

zapojujeme do olympijského víceboje žáků, který každoročně vyhlašuje Sazka. Cílem této akce je 

najít a probudit talent žáků pro určitý druh sportu.  Tak tomu bylo i letos. 
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 22.6. žáci prvního ročníku, společně s knihovnicí paní Junkovou, navštívili místní knihovnu. Nejdříve 

si ji náležitě prošmejdili, potom splnili zadané úkoly a nakonec všichni složili čtenářský slib. Mohli 

tedy být královnou Knihomilou pasováni na čtenáře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rozloučenou se školním rokem jsme se rozhodli přespat ve škole. Všichni jsme se sešli v úterý 28. 

června v šest hodin večer. Nejdříve jsme se „ubytovali“(každá třída jinde) a pak už následovalo 

rozdělení do týmů a také společný program: chytání motýlů, hra na čertíky a pohádkový kvíz. Spát se 

šlo tentokrát docela pozdě, ale stálo to za to. Ráno jsme měli vydatnou snídani, o kterou se postaraly 

naše maminky. A protože toho bylo hodně, zbylo nám i na svačinu. 
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 Počasí nám tentokrát nepřálo a tak se páťáky plánovaná stezka lesem realizovala v prostorách školy. 

Po svačině jsme si ještě vyzkoušeli tvorbu reklam a pantomimu. Rozlučka s páťáky se vydařila a 

všichni si užili spoustu zábavy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme jim úspěšné vykročení do nového školního roku na příslušných školách – 9 žáků odchází do 

ZŠ Václava Havla v Poděbradech, jeden do ZŠ T.G.Masaryka Velim a jeden žák na víceleté 

gymnázium Jiřího z Poděbrad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


