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 1. Základní údaje o škole 
 

1.1 Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola a a mateřská škola letce Františka Nováka 

Sokoleč 

Adresa školy Sokoleč 41, 290 01 Poděbrady 

IČ 70996024 

Bankovní spojení 51-726 1000297/ 0100 

DIČ CZ - 70996024 

Telefon/fax 325 654 640 

E-mail skola@sokolec.cz, reditelna@skola-sokolec.cz 

Adresa internetové stránky www.skola-sokolec.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1.1.2005 

Název zřizovatele Obec Sokoleč 

Adresa zřizovatele Poděbradská 51, Sokoleč, 290 01 Poděbrady 

IČ 00239 771 

Kontakt Tel.: 325 654 675 

Fax: 325 654 675 

e-mail: podatelna@sokolec.cz 

www.sokolec.cz 

Součásti školy Mateřská škola 

Základní škola 

Školní družina 

Školní jídelna 

IZO ředitelství  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 Kapacita 

Mateřská škola 35 

Základní škola 45 

Školní družina 23 

Školní jídelna MŠ a ZŠ 120 

 

 

mailto:skola@sokolec.cz
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1.3 Základní údaje o součástech školy 

 

součást školy počet tříd/ 

oddělení 

počet dětí/ žáků počet dětí / žáků 

na třídu 

Mateřská škola 2 35 17,5 

1. stupeň  ZŠ 3 33 11 

Školní družina 1 23 23 

Školní jídelna 

MŠ 

1 35 X 

Školní jídelna 

ZŠ 

1 33 X 

 

1.4 Materiálně – technické podmínky školy 

 

Učebny, herny 4 v Zš a 2  v MŠ 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

 ano 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ano 

Tělocvična ano 

Dílny a pozemky ne 

Žákovský nábytek Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, 

rostoucími lavicemi a židlemi. 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Vybavení je vynikající .Na konci kalendářního 

roku děti dostávají do tříd nové stavebnice a 

společenské i vědomostní hry. Rovněž 

obnovujeme i vybavení ŠD a pomůcek na TV. 

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

školním vzdělávacím programem Základní 

škola  a 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. 

Dále jsme dokoupili 5 nových notebooků, 

které jsou k dispozici dětem při výuce, 

přestávkách i ve školní družině. 

 

Komentář  

V příštím roce bychom chtěli začít s doplňováním vybavení na školní zahradu. WC v 1. patře 

zatím zrekonstruována nebyla.  

 

 

1.5 Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení 1.9.2005 

Počet členů školské rady 6 

Kontakt 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 muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 0 0 0 

31 - 40 let 0 2 2 18,18 

41 - 50 let 0 6 6 54,55 

51 - 60 let 0 3 3 27,27 

61 a více let 0 0 0 0 

celkem 0 11 11 100,0 

 

 

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 1 1 0,09 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 0 6 6 54,55 

celkem 0 11 11 100,0 

 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

 

odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 

celkem 

učitel prvního stupně základní 

školy 

3 1 4 

vychovatel 1 0 1 

učitelka mateřské školy 2 1 3 

celkem 6 2 8 

 

 

2.4 Údaje o pedagogických pracovnících 

pedagogičtí 

pracovníci 

funkce úvazek roků ped. 

praxe 

stupeň 

vzdělání 

aprobace 

1 Statutární 

zástupce 

ředitelky 

školy 

1,0 33 

 

VŠ 

magisterské 

Učitelství pro 

MŠ 

2 

3 

učitelka MŠ 

učitelka MŠ 

1,0 

0,562 

29 

15 

Úplné střední 

VŠ 

bakalářské 

 

 

vychovatelství 

4 ředitelka 

školy 

1,0 27 VŠ 

magisterské 

1. stupeň 

5 učitelka ZŠ 1,0 25 VŠ 

magisterské 

1. stupeň 

6 učitelka ZŠ 1,0 26 VŠ 

magisterské 

1. stupeň 
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7 vychovatelka 

 

  0,818 15 VŠ 

bakalářské 

vychovatelství 

8 učitelka ZŠ 0,181 1 VŠ 2. stupeň 

 

 

2.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

ostatní 

pracovníci 

funkce úvazek stupeň 

vzdělání 

1 kuchařka 1,0 SOU 

2 pracovnice 

provozu   

 

uklízečka ZŠ              

0,875 

 

 

0,25 

SOU 

3 vedoucí 

školní jídelny 

uklízečka v 

MŠ 

0, 375 

 

0, 750 

SOU 

4 uklízečka ZŠ 

uklízečka 

MŠ 

0,50 

 

0,25 

SOU 

 

2.6 Zařazení  pracovníků do platových tříd 

    

platová třída počet zařazených pracovníků 

1 1 

2 3 

3 0 

4 1 

5 1 

6 0 

7 0 

8 1 

9 2 

10 1 

11 0 

12 4 

13 0 

14 0 

15 0 

16 0 

 

2.7 Trvání pracovního poměru 

 

doba trvání počet 

do 5 let 3 

do 10 let 6 

do 15 let  1 

do 20 let 0 

nad 20 let 1 
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celkem 11 

 

 

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

 

nástupy a odchody počet 

nástupy  1 

odchody 1 

 

Komentář  

Po rodičovské dovolené se vrátila Radka Kubátová, která během RD vystudovala na VŠ 

vychovatelství a získala titul Bc. Odešla Kamila Zahajská. 

 

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 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 
20 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 4 

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 
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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* 2* 

 

2* 

  

14 

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 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 z toho 

chlapců 

z toho dívek 

I. (1. ročník) 11 3 8 

II. ( 2.a 3. roč.) 10 3 7 

III. ( 4. a 5. roč)) 12 7 5 

celkem 33 13 20 

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

 

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

1 6 1   

 

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy 

 

ročník 2 3 4 5 

počet žáků 0 0 0 0 

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

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 

 

třída prospěli s 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli Žáci s 

dostatečnou 

 1.roč. 10/10 1/1 0/0 0/0 

 2. roč. 4/3 0/1 0/0 0/0 

3. roč. 5/5 1/1 0/0 0/0 

 4. roč. 1/1 5/5 0/0 0/0 

5. roč. 2/2 4/4 0/0 3/3 

celkem 22/21 11/12 0/0 3/3 
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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. 11/11 0/0 0/0 

 2. roč. 4/4 0/0 0/0 

3. roč. 6/6 0/0 0/0 

 4. roč. 6/6 0/0 0/0 

5. roč. 6/6 0/0 0/0 

celkem 33/33 0/0 0/0 

 

5.3 Výchovná opatření – pochvaly 

 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

1.roč. 0/0 2/2 

 2. roč. 0/0 0/0 

 3. roč. 0/0 0/0 

4. roč. 0/0 1/0 

5. roč. 0/0 0/0 

celkem 0/0                       3/2 

 

 

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. 1/0 1/0 0/0 

 5. roč. 1/0 0/1 0/0 

celkem 2/0 1/1 0/0 

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. 0/2 0/0 

4. roč. 1/0 0/0 

5. roč. 0/1 0/0 

celkem 1/3 0/0 

 

 

5.6 Opakování ročníku 

 

třída žák neprospěl žák nemohl být 

hodnocen 

žák měl vážné 

zdravotní 

žák opakuje 9.r. 

po splnění 
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důvody 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. 277/699 20,63/63,55 0/0 0/0 

 2. roč. 71/89 17,75/22,25 0/0 0/0 

3. roč. 202/342 33,66/57,00 0/0 0/0 

4. roč. 208/327 34,67/54,50 0/0 0/0 

5. roč. 104/284 17,33/47,33 0/0 0/0 

celkem 862/1741 124,04/244,63 0/0 0/0 

  

Komentář : 

Rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích žáků na třídních schůzkách nebo na 

individuálních konzultací dle domluvy s vyučující. Také se mohou kdykoli zúčastnit 

vyučování. Stále nikdo nevyužil. 

 

 

 

6. Průběh a výsledky vzdělávání 

 

6.1 Hospitační činnost 

 

pracovník počet hospitací 

Ředitelka školy 4 

Zástupce ředitelky školy 0 

celkem 4 

 

 

 

 

 

6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 

 

 +  

(objevuje se 

ve všech 

hodinách) 

+ - 

(objevuje se 

pouze 

v některých 

hodinách) 

-  

(v hodinách se 

neobjevuje) 

Plnění cílů vzdělávání    

soulad výuky s cíli základního vzdělávání a 

školním vzdělávacím programem 

X   

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů X   
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výuky k aktuálnímu stavu třídy,  

respektování individuálních vzdělávacích 

potřeb žáků 

konkretizace cílů ve sledované výuce X   

návaznost probíraného učiva na předcházející 

témata 

X   

Materiální podpora výuky    

vhodnost vybavení a uspořádání učeben 

vzhledem k cílům výuky a k činnostem 

X   

účelnost využití pomůcek, učebnic, did.tech. X   

Vyučovací formy a metody    

správné řízení výuky a vnitřní členění hodin X   

sledování a plnění stanovených cílů X   

podpora osobnostního a sociálního rozvoje 

dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, 

vzájemného respektování a tolerance 

X   

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a 

emočního zapojení do činností, uplatnění 

individuálních možností, potřeb a zkušeností 

X   

využívání metod aktivního, prožitkového 

učení, experimentování, manipulování, 

objevování, práce s chybou 

X   

účelnost výuky frontální, skupinové a 

individuální 

X   

vyváženost rolí učitele jako organizátora 

výuky a jako zdroje informací 

X   

účelnost aplikovaných metod X   

respektování individuálního tempa, možnost 

relaxace žáků 

X   

vhodná forma kladení otázek X   

Motivace žáků    

dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku  X  

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) X   

využívání zkušeností žáků X   

vliv hodnocení na motivaci žáků X   

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace X   

osobní příklad pedagoga X   

 

Interakce a komunikace 

   

klima třídy X   

akceptování stanovených pravidel 

komunikace mezi učitelem a žáky i mezi 

žáky navzájem 

X   

možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, 

argumentace, diskuse 

X  

 

 

vzájemné respektování, výchova k toleranci X   

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, 

příležitosti k samostatným řečovým 

projevům dětí, rozvoj komunikativních 

dovedností žáků 

X   

Hodnocení žáků    

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení X   
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respektování individuálních schopností žáků X   

využívání vzájemného hodnocení a 

sebehodnocení žáků 

X   

ocenění pokroku X   

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem X   

vhodnost využitých metod hodnocení žáků 

učitelem 

X   

využití klasifikačního řádu X   

 

Komentář : 

 

Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu. V 1. a 2. a 3.ročníku byla hodina 

prvouky ( přichází zima, výrobky-materiály)výborně připravená a organizovaná. Děti 

pracovaly velmi pěkně, uč. dbala na správné vyjadřování dětí, tvořily velmi pěkné věty. Vše 

samy vyvodily, objevily, poznaly. Vynikající byly také ukázky výrobků a děti určovaly 

materiál. Vše si mohly osahat, vyzkoušet. Odpovídaly na otázky celou větou, aktivní byly 

úplně všechny. Hodina byla velmi zdařilá, přestože byly spojeny dohromady 3 ročníky. 

Hodina TV již tak zdařilá nebyla. mezi změnami činností byly velké prostoje, děti se snažily  

řídit si hodinu samy. Hodina neměla spád, děti neposlouchaly pokyny, překřikovaly vyučující. 

Ve vyučovací hodině byl veliký chaos.Vše bylo s vyučující probráno.                                   

Další hospitovaná hodina byla také velmi zdařilá, názorná. Panoval čilý pracovní ruch.  trochu 

problém mají žáci 4. ročníku, nemají v pořádku pomůcky, zapomínají a potom vyučující musí 

vše řešit na začátku hodiny a to velmi zdržuje při práci. 

Předškoláci zahráli během hospitace pohádku. A také pracovali s geometrickými tvary, což 

všichni zvládali bez problémů. 

 Klasifikační řád je využíván a dodržován všemi vyučujícími. 

V rámci autoevaluace škola využívá srovnávacích testů KALIBRO.  

 

 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

7.1 Uskutečněné akce DVPP – 2013/14 

 

    ZŠ 

Mgr.Zahajská Školská legislativa 

-Nový občanský zákoník 

Mgr. Pokorná Náprava SPU prakticky 

Mgr.Zahajská Spisová a archivní služba 

Mgr.Zahajská Didaktické hry v matematice ZŠ 1 

Mgr.Zahajská Spisová služba 

Mgr.Zahajská Pracovní právo v praxi ředitele školy 
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Mgr.Zahajská Výjezdní seminář pro ředitele škol 

   MŠ 

Mgr. Jana Boumová Kreativní témata ve VV 

O. Nechanická Předmatematické představy-metody práce s 

dětmi 

Mgr. Jana Boumová Praktické činnosti pro rozvoj předčtenářské 

gramotnosti 

Mgr. Jana Boumová Textil a vlna, malovaná trička 

 

 

Komentář : 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude probíhat podle stávajícího 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 

1 23 0 1 

celkem 23 0 1 

 

8.2 Materiálně technické vybavení 

 

Prostory školní družiny Počítačová učebna je v odpoledních hodinách 

využívána školní družinou. 

Vybavení školní družiny  vynikající 

 

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 

počet žáků forma vzdělávání 

(individuální nebo 

skupinová integrace) 

individuální 

vzdělávací plán 

zdravotní postižení 1 individuální 1 

zdravotní znevýhodnění 0 0 0 
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sociální znevýhodnění 0 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 

  

 

Komentář : 

 

Škola má momentálně 1 žákyni 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 

 

Akce školy 2013/2014 

 

 17.9.  Divadlo Sokoleč  Ještě letní kabaret 

 4.10.  Divadlo Sokoleč  Trampoty štěňátka Gorgona 

10.10.  Divadlo Libice n/C  Nosáčkova dobrodružství 

 1.11.  preventivní program  Vítej na palubě (prevence patologických jevů) 

13.11.  Divadlo Sokoleč  O Palečkovi 

6.12.  zábavný pořad   Pekelná veselka 

16.12.  Divadlo Sokoleč  Radujnme se, veselme se 

14.1.  Divadlo Sokoleč  O princezně na hrášku 

24.1.  naučný pořad   O životě nočních ptáků 

11.2.  Divadlo Sokoleč  Čertova nevěsta 

18.3.  Divadlo Sokoleč  Perníková chaloupka 

27.3.  naučný pořad   Policie ČR – beseda 

11.4.  divadlo Sokoleč  Malenka, krásná panenka 

29.5.  zábavný pořad   Kapitán a jeho pirátská výprava 

9.6.  školní výlet    Staré Hrady 

 

 

 

Sbírky 2013/2014 
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Fond Sidus ( vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji)  1248,- Kč 

 

Občanské sdružení Pesos ( pro opuštěná a handicapovaná zvířata, výcvik asistenčních a 

vodících psů a pomoc organizacím, které o opuštěná zvířata pečují) 1015,- Kč 

 

Občanské sdružení CPK – Chrpa ( nákup a výcvik koní terapeutů pro zdravotní ústavy a 

léčebny)          425,- Kč 

 

 

 

 

Sběr :      

                 v říjnu 2013 – 2942,- Kč 

      v květnu 2014 – 2340,- Kč 

 

 

10.2 Soutěže 

 

   Soutěže 

 

 

 

Ocenění  Výtvarná soutěž    Martin Hubal 

   ( Divadelní podzim)    Michal Hřib 

 

 

 

 

Ocenění   Výtvarná soutěž    Vanessa Kombercová 

   (Divadelní podzim)    Nikola Kabrdová 

         Lucie Bulířová 

         Kateřina Turnerová 

         Radek Petržálek 

         Marie Jarošová 

         Michal Hřib 

 

Ocenění  Výtvarná soutěž    Michal Hřib  

   (Kladenská veverka)    Marie Jarošová 

         Pavla Kárová 

         Martin Hubal 

         Kateřina Turnerová 

 

 

 

Dále jsme se zúčastnili těchto výtvarných soutěží :  

 

DDM Symfonie – Šachy 

Záchranáři 2014 – Požární ochrana očima dětí 

Centrum sociálních a zdravotních služeb – Ať žijí duchové, strašidla a tuláci 

Domácí mazlíčci 
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Komentář : 

Žáci pravidelně vystupují na kulturních akcích pořádaných obcí, navštěvují Senior 

park. Dále pořádáme společné dílny pro rodiče s dětmi a školní akademie. 

 V průběhu školního roku jsme 2x uskutečnili sběr starého papíru a zúčastnili jsme se 

charitativních akcí ( viz vybrané částky) 

 

11. Prevence sociálně patologických jevů 

 

11.1 Prevence sociálně patologických jevů 

 

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik prevence Mgr. Petra Skryjová 

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. 

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 Snaha 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  

 

 

11.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 

 

Sociálně patologický jev počet 

Drogová závislost 0 
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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 Mgr. Lenka Pokorná 

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 Ekocentrem Pátek, s firmou WEGA 

recycling s.r.o. sběr starého papíru  

Organizování celoškolních aktivit 

zaměřených na environmetální vzdělávání 

Celoročně třídění odpadu ve škole. Úklid lesa 

a zdobení vánočního stromku pro lesní zvěř, 

účast v celoroční krajské korespondenční 

soutěži Svět kolem nás, projekt Zelený ostrov. 

 

Spolupráce školy s dalšími základními 

školami, předávání si zkušeností 

ZŠ a MŠ Vrbová Lhota a ZŠ a MŠ Křečkov, 

ZŠ a MŠ Žehuň. 

Využívání středisek a center ekologické 

výchovy 

Ekocentrum Pátek. 

 

Kontakty školy s nevládními organizacemi, 

zaměřenými na ekologickou výchovu 

 

Zvoneček – Vrané n/Vltavou  

Vybavení školy učebními pomůckami pro 

environmentální vzdělávání 

Různá literatura s ekologickou tématikou, CD 

ROM, videokazety. 

Ekologizace provozu školy (šetření energií, 

třídění odpadů) 

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 



 19  

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 jné kázeňské problémy. 

  

13. Prevence rizik a školní úrazy 

 

13.1 Počet úrazů 

 

Počet záznamů v knize úrazů 0 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 0 

 

13.2 Vyhodnocení úrazů 

 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 0 

V ostatních vyučovacích předmětech 0 

Výlety a exkurze 0 

Výuka plavání 0 

Přestávky ve škole 0 

Školní družina  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 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 v žádných aktivitách 

 

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                          

 

 

Foto z akcí školy 

 
Mikulášská besídka 

 



 20  

           
 

            
 

 
Den Země – Ekocentrum Vlašim         
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Školní výlet – Staré Hrady 
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Projekt – Jsme Evropané 
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Výrobky keramického kroužku 
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Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014 

Vypracovala: Mgr. Jana Boumová 

 

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 

– Olga Nechanická a Kamila Zahajská, která měla třídu mladších dětí v prvním pololetí. 

Potom nastoupila jako učitelka MŠ Bc. Radka Kubátová. Úklid zajišťovaly – Stanislava 

Plačková a Jitka Švárová. 

Mateřská škola se snaží ve všech činnostech, které s dětmi připravuje naplnit 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. Naše 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 činností estetické, sociální, pracovní a komunikační dovednosti dětí. 

Zajišťujeme rozvoj tělesné i duševní stránky dětí podle programu „Zdravá mateřská škola“ a 

„Programu podpory zdraví ve škole“ a částečně podle programu „ Začít spolu“. ŠVP nazvaný 

„ Rok v kruhu“, který vychází  z  Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání vydané opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 32 405/2004-

22 podle kterého jsme pracovali ve školním  roce 2013/2014. V našem ŠVP jsme zohlednili i 

nové výstupy z RVP. 

 Ve školním roce 2013/2014 bylo k docházce zapsáno 35 dětí, z toho 18 dívek a 17 

chlapců. V mladší třídě bylo 12 dětí od 2,5 – 3,5 let. Starší třída měla 23 dětí ve věku od 3,5 – 

6 let. Dopoledne běží provoz dvou tříd, odpoledne potom provoz jedné třídy MŠ. 

 Mateřská škola poskytovala standardní péči všem dětem, ale celoročně probíhala i 

nadstandardní péče. Nabídla dětem možnost výuky hry na flétnu – 4 děti, cvičení pro 

předškoláky – 8 dětí, plavecký výcvik – 16 dětí v soukromé plavecké školičce Vodníček 

v Kolíně, který se dětem velmi líbil. Kroužek angličtiny pro mateřinku vedla Ing. M. 

Révajová s 13 dětmi, která pracuje s dětmi velmi zábavným způsobem pomocí zajímavých 

her a pomůcek. Pravidelně jsme pro děti pořádali divadla, písničkové a soutěžní kulturní akce.  

Přípravu 9 předškoláků jsme prováděli v mateřské škole, spolupracovali jsme i s rodinami 

v plnění různých úkolů. Do první třídy nastoupilo 8 dětí, jedno dítě má odklad školní 

docházky.  

Mladší třída byla složena z nových dětí, pro které 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. 

Před zápisem do mateřské školy jsme pro nové zájemce připravili 27. 2. 2014 a 20. 3. 2014 

návštěvu mateřské školy s informacemi o provozu, požadavcích na děti a možností seznámit 

se s mateřskou školou. 

V průběhu března a dubna jsme nově vybavili sklad na zahradě školy novými policemi a 

hračkami pro pobyt dětí venku. 

S dětmi jsme absolvovali mnoho různých akcí, připravili jsme vystoupení ke Dni seniorů 

s pásmem básniček, písniček a tanečků a potom i vánoční vystoupení pro občany v Senior 

parku v Sokolči. 
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Navštívili jsme muzeum v Poděbradech i skanzen v Přerově nad Labem. Přes nepříznivé 

počasí potom akci policie a záchranářů v Poděbradech, kde děti viděly techniku policie, 

požárníků, praktické ukázky se služebním psem a práci říční policie na lodi. Výlet na konci 

školního roku proběhl do zábavního parku Mirakulum v Milovicích.  

Přehled akcí mateřské školy 

ZÁŘÍ 28. 8. 2013 Třídní schůzka rodičů nových dětí 

  5. 9. 2013 Třídní schůzka rodičů  

  16. 9. 2013 Jak dráček našel kamaráda (p. Lhotáková) 

  17. 9. 2013 Kabaret ještě letní (p. Petráš) 

ŘÍJEN 4. 10. 2013 Trampoty štěňátka Gorgona 

  1. 10.2013 Vystoupení pro důchodce-Senior park 

LISTOPAD 6. 11. 2013 Otesánek (p. Dymáček) 

  13. 11.2013 O Palečkovi 

  28. 11. 2013 Zahájení adventního času-rozsvícení ván.stromu 

PROSINEC 6. 12. 2013 Pekelná veselka - zábavný program 

  11. 12. 2013 Vánoční besídka MŠ 

  16. 12. 2013 Radujme se, veselme se (divadlo) 

  17. 12. 2013 Besídka v Senior parku 

  18. 12. 2013 Jak Pejsek a Kočička strojili vánoční strom 

LEDEN 13. 1. 2014 Princezna na hrášku 

  16. 1. 2014 Zápis do první třídy 

  17. 1. 2014 Muzeum Poděbrady - stálá expozice 

  22. 1. 2014 Třídní schůzka pro rodiče malého oddělení 

  24. 1. 2014 Dravci 

  28. 1. 2014 O panence, která tence plakala 

ÚNOR 6. 2. 2014 Princezna Žabka (p. Lhotáková) 

  11. 2. 2014 Čertova nevěsta (divadlo) 

BŘEZEN 18. 3. 2014 Pohádka - hudební divadlo 

DUBEN 11. 4. 2013 Malenka, krásná panenka (divadlo) 

  15. 4. 2014 Velikonoční dílna pro rodiče a děti 

  16. 4. 2014 Přerov nad Labem - skanzen lidových staveb 

KVĚTEN 29. 5. 2014 Kapitán a jeho pirátská výprava - záb.prog.DD 

 27. 5. 2014 Den policie a záchranářů v Poděbradech 

ČERVEN 3. 6. 2014 O chytrých prasátkách (p. Lhotáková) 

  6. 6. 2014 Hurá na prázdniny - divadlo Koloběžka 

  20. 6. 2014 Výlet Mirakulum Milovice - zábavní park 

 24. 6. 2014 Závěrečná třídní schůzka. 

 

 

Výsledky zápisu do MŠ. 

Zápis dětí proběhl 24. 4. 2014 

Žádost podalo........................17 zástupců dětí. 

Ve správním řízení bylo přijato 10 dětí. 

 

Přehled porad a schůzí. 

Pedagogické rady - září, listopad, únor, duben, červen. 

Pracovní rady - září, listopad, červen. 

Třídní schůzky - září, leden, červen. 
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Hospitace - září, říjen, listopad, prosinec. 

 

           Údaje o inspekcích. 

Inspekce nebyla provedena. 

   

  Účast pedagogů na DVPP. 

Mgr. Jana Boumová – Praktické činnosti pro rozvoj předčtenářské gramotnosti. 

             Kreativní témata ve výtvarné výchově – Vánoční stromečky jinak. 

Olga Nechanická – Předmatematické představy – metody práce s dětmi. 

 

  

 

 

 

 

Dopravní výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den seniorů (Senior park) 
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Vánoční besídka 
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 Vánoční besídka    Přerov nad Labem, skanzen 
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Hry dětí 

 

 
Hry dětí 
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Masopust 
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 Informační schůzka    Halloween 

 

     

 

   

 

   


