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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 Poděbradská 41, Sokoleč, 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 65 

Školní družina 28 

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 34 11,3 

Školní družina 1 28 28 

Školní jídelna 

MŠ 

1 35 X 

Školní jídelna 

ZŠ 

1 34 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 rostoucími lavicemi a 

židlemi. Vzhledem k předpokládanému 

navyšování žáků ve třídách jsme nakoupili 

nové sety lavic pro budoucí prvňáčky. Dále se 

nám podařilo nakoupit výškově nastavitelné 

židle k počítačům ve třídách. 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Vybavení je nadstandardní . 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 5 notebooků, 12 tabletů, které 

používají při vyučování, ale i o přestávkách. 

 

Komentář  

Stále plánujeme dovybavit školní zahradu a zrekonstruovat WC v 1. patře.  

 

 

1.5 Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení 1.9.2005 

Počet členů školské rady 6 

Kontakt Ing.Marian Sipajda 

Sokoleč 100, 290 01 Poděbrady 

Tel.: 724 626 627 

2. Personální údaje 
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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 9,09 

31 - 40 let 0 1 1 9,09 

41 - 50 let 0 2 2 18,18 

51 - 60 let 0 6 6 54,55 

61 a více let 0 1 1 9,09 

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 3 0 3 

celkem 7 1 8 

 

 

2.4 Údaje o pedagogických pracovnících 

pedagogičtí 

pracovníci 

funkce úvazek roků ped. 

praxe 

stupeň 

vzdělání 

aprobace 

1 Statutární 

zástupce 

ředitelky 

školy 

1,0 35 

 

VŠ 

magisterské 

Učitelství pro 

MŠ 

2 

3 

učitelka MŠ 

učitelka MŠ 

1,0 

0,85 

31 

2 

Úplné střední 

VŠ 

bakalářské 

 

Humanitní 

studia 

4 ředitelka 

školy 

1,0 29 VŠ 

magisterské 

1. stupeň 

5 učitelka ZŠ 1,0 27 VŠ 

magisterské 

1. stupeň 

6 učitelka ZŠ 1,0 28 VŠ 

magisterské 

1. stupeň 

7 vychovatelka   0,79 18 VŠ vychovatelství 
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 bakalářské 

8 učitelka ZŠ 0,181 18 VŠ 

bakalářské 

vychovatelství 

 

 

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 0 

2 3 

3 0 

4 1 

5 0 

6 0 

7 1 

8 1 

9 2 

10 1 

11 1 

12 3 

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 

celkem 11 
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2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

 

nástupy a odchody počet 

nástupy  2 

odchody 2 

 

Komentář  

V MŠ ukončila pracovní poměr dohodou O. Nechanická. Na její místo nastoupí od 1.9. paní 

Petra Kurucová. Dále ukončila pracovní poměr paní S. Plačková ( odchod do důchodu) jako 

uklízečka MŠ. Na její místo nastoupila paní Jitka Švárová, která se přesunula z pozice 

uklízečky ZŠ. A na místo uklízečky ZŠ nastoupila od 1.7. paní Jitka Krojidlová. 

 

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 
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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* 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. (3. ročník) 11 3 8 

II. ( 1.a 2. roč.) 13 8 5 

III. ( 4. a 5. roč)) 10 5 5 

celkem 34 16 16 

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

 

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

2016/17  

 

1 11 3   

 

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. 5/5 0/0 0/0 0/0 

 2. roč. 10/10 1/1 0/0 0/1 

3. roč. 3/3 1/1 0/0 0/0 

 4. roč. 5/5 1/1 0/0 0/0 
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5. roč. 2/1 4/5 0/0 3/1 

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

 

 

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. 8/8 0/0 0/0 

 2. roč. 5/5 0/0 0/0 

3. roč. 11/11 0/0 0/0 

 4. roč. 5/5 0/0 0/0 

5. roč. 5/5 0/0 0/0 

celkem 34/34 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 0/1 

4. roč. 0/0 0/2 

5. roč. 0/0 0/3 

celkem 0/0 0/6 

 

 

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. 1/0 0/1 0/0 

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

4. roč. 0/0 0/0 

5. roč. 0/0 0/0 

celkem 0/0 0/0 
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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. 277/277 34,6/34,6 0/0 0/0 

 2. roč. 98/192 19,6/38,4 0/0 0/0 

3. roč. 275/469 25,0/42,6 0/0 0/0 

4. roč. 118/202 23,6/40,4 0/0 0/0 

5. roč. 112/213 22,4/42,6 0/0 0/0 

celkem 880/1353 125,2/198,6 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. Stále nikdo nevyužil. Do vyučování nahlédl 

pouze pan starosta, kterého zajímalo vyučování ve skupinách. 

 

 

6. Průběh a výsledky vzdělávání 

 

 

Komentář : 

 

Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu. 

Klasifikační řád je využíván a dodržován všemi vyučujícími.  V 5. ročníku proběhlo v rámci 

autoevaluace  testování Kalibro  a děti 4. ročníku byly zařazeny do mezinárodního šetření 

PIRLS ( Progress in International Reading Literacy Study), které zjišťuje úroveň čtenářských 

dovedností žáků 4. ročníků základních škol.  
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

7.1 Uskutečněné akce DVPP – 2015/16 

     

Mgr. Zahajská Jak se připravit na inspekci 

Mgr. Zahajská Učitel-riziková profese 

Mgr. Pokorná Principy práce s žáky s odlišným mateřským 

jazykem ve výuce 

Mgr. Zahajská Právní poradna pro vedoucí pracovníky škol 

Mgr. Zahajská Velká novela školského zákona 

Bc. Kubátová Netradiční hry v TV 

Mgr. Pokorná Jak pomoci dětem s ADHD a ADD 

Mgr. Zahajská Právní úprava společného vzdělávání 

Mgr. Zahajská Úprava SVP v programu INSPIS 

Mgr. Skryjová Jak komunikovat s rodiči v problémových 

situacích 

Mgr. Zahajská Konference pro malotřídky 2016 

Mgr. Zahajská Výroční zpráva 

  

 

 

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 28 0 1 

celkem 28 0 1 

 

8.2 Materiálně technické vybavení 
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Prostory školní družiny  Vlastní učebna v přízemí školní budovy 

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 0 0 0 

zdravotní znevýhodnění 0 0 0 

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 nemá žáka s SPU.  Talentovaní  ve sportu mohou navštěvovat pohybové hry, hudebně 

nadané děti navštěvují pěvecký kroužek, chodí na zobcovou flétnu a piano a výtvarně nadaní 

se realizují v kroužku výtvarném a keramickém. Nadaní žáci mají možnost doplňovat si a 

prohlubovat vzdělávací obsah, jsou jim zadávány specifické úkoly a mají možnost účastnit se 

soutěží pořádaných školou  nebo různými organizacemi. 
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10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 

 

10.1 Akce školy 

Akce školy 2015/16 

 

   8.9.  naučný program  Ukázka výcviku psů, bezpečnost 

 17.9.  divadlo Sokoleč  O princezně a popletkovi 

 26.10.  divadlo Sokoleč  Africká pohádka 

 23.10.  divadlo Sokoleč  Houbařská pohádka 

  6.11.  naučný program  Prevence proti šikaně, kyberšikaně 

 16.11.  exkurze   Šestajovice-svíčkárna 

 27.11.  divadlo Sokoleč  Čert a Káča 

 4.12.  divadlo Sokoleč  Jak Mikuláš berlu ztratil 

 16.12.  divadlo Sokoleč  Vánoce s rolničkou 

 15.1.  divadlo Sokoleč  Popletená zima 

 1.2.  interaktivní beseda  Amélie a Čtyřlístek v komiksu 

 2.3.  divadlo Sokoleč  Perníková chaloupka 

 14.3.  beseda    Zdravá pětka 

 22.3.  divadlo Sokoleč  Ježibaba Kolomajzna slaví Velikonoce 

 22.4.  exkurze ke Dni Země  Stromy vyprávějí 

 28.4.  divadlo Sokoleč  Ptačí svatba 

 16.5.  divadlo Sokoleč  Nová dobrodružství veverky Zrzečky 

 22.5.-27.5. škola v přírodě   zotavovací pobyt v Rokytnici n/J 

 31.5.  divadlo Sokoleč  Šípková Růženka 

 3.6.  beseda    život dravců 

 21.6.  divadlo Sokoleč  Hrajeme si na divadlo                                                                

 

 

 

Sbírky 2015/16 

 

Spolek For Help ( pomoc dětem s poruchou autistického spektra )  888 ,- Kč 

 

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

vodících psů a pomoc organizacím, které o opuštěná zvířata pečují) 750,- Kč 

 

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

léčebny)          560,- Kč 

 

Obecně prospěšná společnost Život dětem ( pomoc handicapovaným dětem na částečnou 

úhradu inv. vozíčků, rehab. a kompenzačních pomůcek)   1 320 ,- Kč 

 

 

Sběr :      v říjnu 2015 – 4 460,- Kč 

      v květnu 2016 – 2 800 ,- Kč 

 

 

10.2 Soutěže 

Výtvarné soutěže:  

Vánoční malování  – středisko volného času Lužánky – projekt  ,,Děti malují pro Konto 

Bariéry“ :                                                                                                                                           

účast : Aneta Cepková, Karen Kaczyńska, Ema Koláčná, Matěj Kakrda, Kamila Čápová, 

Václav Petržálek, Šarlota Novotná, Anna Kratochvílová 
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Víte dosti k bezpečnosti? – BESIP Středočeský kraj 

 účast: Ema Koláčná, Kamila Čápová 

 ocenění a čestné uznání : Aneta Cepková 

 

Požární ochrana očima dětí – Záchranáři - OSH Nymburk 

Účast : Marie Jiroutková, Karen Kaczyńska 

Oceněné 6. Místo : Aneta Cepková 

 

 Prázdniny s domácím mazlíčkem – ZUŠ Kladno 

Účast : Aneta Cepková, Ema Koláčná, Karen Kaczyńska, Farat Bogdana 

 

Karel IV. očima dětí – Nár, ped. muzeum a knihovna J.A.Komenského 

účast: Aneta Cepková, Marie Jiroutková, Karen Kaczyńska, Farat Bogdana, Václav Petržálek, 

Kamila Čápová, Matej Kakrda 

 

 

Soutěž Mladých zdravotníků. Hlídku tvořilo pětičlenné družstvo - Matěj Kakrda, Kateřina 

Ema Koláčná, Aneta Cepková, Karen Kaczyńska a Kamila Čápová. Naše osvědčená hlídka 

opět nezklamala a obhájila 2. Místo z loňského roku. 

 

 

Komentář : 

Žáci pravidelně vystupují na kulturních akcích pořádaných obcí. Vystupovali jsme 

k zahájení adventního času, pořádali velikonoční dílnu pro rodiče s dětmi, velmi se 

vydařila i vánoční 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 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  



 16  

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  

 

 

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 Mgr. Lenka Pokorná 

Pedagogičtí pracovníci školy Průběžně dle nabídek Zařízení pro DVVP 

Nymburk. 
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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. 

 

Spolupráce školy s dalšími základními 

školami, předávání si zkušeností 

 ZŠ a MŠ Křečkov, ZŠ a MŠ Žehuň a 

Kovanice. 

Využívání středisek a center ekologické 

výchovy 

Ekocentrum Pátek. 

 

Kontakty školy s nevládními organizacemi, 

zaměřenými na ekologickou výchovu 

 

Podblanické ekocentrum Vlašim, zámek 

Loučeň 

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 

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 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 
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Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 

 Poučení žáků. 

 Průběžně se věnovat problematice bezpečnosti a první pomoci ve vyučovacích 

hodinách. 

 

14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

V hodnoceném školním roce se neuskutečnila žádná inspekce ani kontrolní akce ČŠI.  

 

15. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů. 

- škola nebyla zapojena v žádných aktivitách 

 

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

 

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

- škola nebyla zapojena                

 

18. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

- na škole nepracuje odborová organizace, s ostatními jmenovanými škola nespolupracovala                          

 

19. Základní údaje o hospodaření školy      

Účetnictví školy je vedeno průkazným způsobem, účetní doklady obsahují všechny 

náležitosti, hospodaření je vyrovnané, nevykazuje ani v hlavní ani ve vedlejší činnosti žádnou 

ztrátu. 

Účetní rok 2015 organizace ukončila s hospodářským ziskem 32 207,91. Tento byl převeden 

do rezervního fondu. 
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20. Slovo ředitelky  

Školní rok 2015-16  byl  pestrý a  rozmanitý, naplněn nejen povinnostmi, ale i různorodými 

aktivitami. 

Předvánoční čas jsme si tradičně zpříjemnili adventním vystoupením u obecního úřadu a 

velmi se vydařila vánoční akademie.  

                    
 

                
 

Celoročně jsme se účastnili různých soutěží, sbírali jsme plastová víčka i starý papír a 

pořádali sbírky na pomoc postiženým dětem i zvířátkům.  

Před Velikonocemi se v hodinách výtvarné i pracovní výchovy pilně pracovalo na výzdobě 

školy. Kromě toho také proběhla již tradiční velikonoční dílna, které se zúčastnili rodiče i 

prarodiče a společně s dětmi si vyráběli dekorace na velikonoční stůl. Podívejte se na některé 

výrobky a čilý pracovní ruch, který ve škole panoval. Výrobky se všem povedly a děti si je 

spokojeně odnesly domů. 
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Již tradičně jsme vyjížděli na exkurze, výlety, zhlédli jsme mnoho divadelních představení a 

byli jsme na škole v přírodě. Týden od 22.5 do 27.5. jsme prožili ve škole v přírodě 

v Rokytnici nad Jizerou. Vyměnili jsme školní lavice za krásné prostředí Jizerských hor. 
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Poznali jsme mnoho hezkých míst, užili jsme si spoustu legrace při různých hrách a soutěžích. 

Každý den jsme se také trochu učili. Své znalosti jsme si pak procvičili netradičně na 

přírodovědné a matematické stezce a při různých kvízech. Vydali jsme se také na celodenní 

výlet do Harrachova. Moc se nám líbila prohlídka sklárny, kde většina z nás poprvé viděla 

zblízka práci sklářů. Nezapomněli jsme zajít také k Mumlavským vodopádům. Každý den 

jsme měli nabitý program a tak jsme přivítali, že si můžeme odpočinout v hezkém prostředí 

pensionu Lenoch, kde o nás bylo po všech stránkách dobře postaráno. Abychom nezapomněli 

na to, co jsme prožili, zaznamenali jsme si každý den do deníčku. Zpátky domů jsme se vrátili 

v pořádku a plni hezkých zážitků. 
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Velmi vydařené bylo i projektové vyučován  „Napříč světadíly .  Pracovali jsme ve skupinách 

a každá měla za úkol najít informace ,,o svém“ světadílu a podle nich vypracovat připravené 

pracovní listy. Spolu s nalepenými obrázky, ilustracemi a skládankami každá skupina 

vytvořila svůj plakát, který v závěru dne prezentovala. Některá družstva svou práci 

korunovala i stylovým oblečením. Zhlédli jsme i krátká videa, která nám ještě více přiblížila 

odlišnost života na jednotlivých kontinentech. 
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Pro předškolní děti jsme připravovali společné setkání na Předškoláčkovi a pro školní děti 

jsme organizovali kroužky s rozmanitým programem – např. Pohybové hry, Pěvecký kroužek, 

Výtvarný kroužek, Hru na nástroj a Kroužek keramiky.  

V 5. ročníku proběhlo testování Kalibro  a děti 4. ročníku byly zařazeny do mezinárodního 

šetření PIRLS ( Progress in International Reading Literacy Study), které zjišťuje úroveň 

čtenářských dovedností žáků 4. ročníků základních škol.  

Na konci školního roku jsme se neradi loučili s našimi páťáky, z nichž jedna žákyně odešla do 

ZŠ Cerhenice, tři do ZŠ V. Havla v Poděbradech a jedna žákyně byla přijata na Gymnázium 

v Poděbradech. 
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          Mgr. Iveta Zahajská 
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Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2015/2016 

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 Bc. Petra Boumová. O úklid mateřské školy se staraly – 

Stanislava Plačková a Jitka Švárová. K 30. 6. 2016 ukončili svůj pracovní poměr paní učitelka 

Olga Nechanická a uklizečka paní Stanislava Plačková. 

Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím hraček, pomůcek, výtvarného a 

didaktického materiálu pro celkový harmonický rozvoj dětí po všech stránkách. V letošním 

školním roce jsme se zaměřily na zlepšení multimediální gramotnosti především předškolních 

dětí. Nová interaktivní televize s interaktivním rámečkem, která pracuje, jako velký tablet 

rozšířila naše možnosti ve zlepšování počítačové gramotnosti dětí.  

Původní malování v části mateřské školy vedlo vzhledem k havárii vody na toaletách k 

velkým změnám. Vyplavené toalety, šatny, kancelář a třída do ulice Poděbradská měly za 

následek likvidaci koberce, vystěhování zařízení a celkovou rekonstrukci parketové podlahy. 

Nová podlaha byla důkladně odizolována, zateplena a položeny byly zcela nové parkety. Do 

třídy byl zakoupen nový koberec, třída byla přeorganizována a zařízena herními koutky. 

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. Mateřská škola 

rozvíjí samostatného a zdravě sebevědomého tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy 

v kolektivu. Snažíme se položit předškolní výchovu jako základ celoživotního vzdělávání 

v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Ve výchově se snažíme o rozvíjení smyslového 

vnímání a především prožitkového získávání nových poznatků, zakódování prvních etických 

norem. Rozvíjíme edukační činnosti estetické, sociální, pracovní a komunikační dovednosti 

dětí.  

Náš ŠVP „Rok v kruhu“ je tvořen devíti integrovanými bloky, které zasahují 

všechny vzdělávací oblasti a jsou průřezové. Integrované bloky se vztahují k lidovým 

tradicím v určitém ročním období, vychází z praktických životních problémů, situací a z 

přirozených potřeb dítěte. Bloky jsou obsahově různě rozsáhlé, členíme je na podtémata, 
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projekty a programy realizované v rámci TVP. Svým obsahem na sebe vzájemně navazují, 

doplňují se a prohlubují, přecházejí plynule jeden do druhého. Třídní programy jsou 

přizpůsobeny věku a individuálním schopnostem dětí. Všechny nabízené činnosti v rámci 

ŠVP jsou kombinací praktických i intelektových činností a poznatků. Vzhledem k tomu, 

že naše poznatky nás posunuly názorově v praktické činnosti a nabídce dětem někam dál, 

rozhodli jsme se vytvořit si v době prázdninového provozu nový ŠVP. Pokusíme se je 

doplnit i novými poznatky a informacemi zaměřenými na inkluzi. 

Našim cílem bylo vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě, mít úctu k životu. 

Vzbuzovali jsme v dětech zájem o ochranu přírody, a tak v nich pěstovali základ osobní 

odpovědnosti za stav prostředí, ve kterém žijí. Pěstovali u nich hrdost na místo, kde 

vyrůstají, kde žije jejich rodina. Naší snahou je učit děti oceňovat krásu života, a to vše s 

respektem k jejich věku. Děti, které nastoupily do mateřské školy, byly zvídavé a snadno 

napodobovaly chování lidí kolem sebe. Pozorováním, vyprávěním a zařazováním 

přitažlivých her a činností získávaly nový pohled na svět a jsou schopny i přes svoji 

malou životní zkušenost pochopit, že místo kde žijí, prostředí a příroda okolo nás jsou 

krásné, tvoří klidný a podnětný rámec pro první kroky do jejich života dětí i pro získávání 

prvních poznatků.  

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 2014/2015. V našem ŠVP jsme zohlednili i 

nové výstupy z RVP. 

Ve školním roce 2015/2016  bylo k docházce zapsáno 35 dětí, z toho 16 dívek a 19 

chlapců. V malé třídě bylo 12 dětí od 4 – 5 let. Ve velké třídě bylo 23 dětí ve věku od 3 – 4 let 

a od 5 – 7 let. Dopoledne jsou v provozu dvě třídy, odpoledne potom jedna třída MŠ. 

 

 

 

Narození děti celkem chlapci dívky 

1. 9. 2011 - 31. 8. 2012 4 1 3 

1. 9. 2010 - 31. 8. 2011 9 7 2 
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1. 9. 2009 - 31. 8. 2010 12 5 7 

1. 9. 2008 - 31. 8. 2009 9 5 4 

1. 9. 2007 - 31. 8. 2008 1 1 0 

CELKEM 35 19 16 

 

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

nadstandardní péče. Možnost výuky a sopránovou zobcovou flétnu využily  – 2 děti, cvičení 

pro předškoláky – 14 dětí, plavecký výcvik – 23 dětí v soukromé plavecké škole AquaBella 

v Poděbradech, který se velmi líbil jak dětem, tak rodičům. Kroužek angličtiny pro mateřinku 

vedla Ing. M. Révajová s 14 dětmi, která pracuje s dětmi velmi zábavným způsobem pomocí 

zajímavých her a pomůcek. Méně úspěšná potom byla práce paní logopedky. Její představy a 

představy rodičů byly rozdílné a logopedický kroužek skončil v průběhu roku. Pravidelně 

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

Přípravu 14 předškoláků jsme prováděli průběžně v mateřské škole, spolupracovali jsme i 

s rodinami v plnění různých úkolů. Pro maminky proběhlo 6 schůzek v rámci kroužku 

„Předškoláček“, kde jsme je seznámili s materiálem MŠMT o požadavcích na předškoláky a 

se zásadami práce s předškolními dětmi. Každá schůzka rodičů a dětí se zaměřila cíleně na 

některou oblast přípravy předškoláků. Dětem i rodičům byly nabídnuty činnosti, pracovní 

materiály a úkoly k jednotlivým oblastem vzdělávání předškolních dětí. Zápisu do první třídy 

se zúčastnilo 14 dětí. Do první třídy nastoupilo 10 dětí, čtyři děti mají na žádost rodičů odklad 

školní docházky. Po zápise do první třídy připravila dalších 6 společných přípravných bloků 

základní škola pro děti již ve školní lavici.  

Nově příchozím dětem, které nastupovaly do velké třídy, byl vzhledem k věku individuálně 

upraven adaptační režim při nástupu do mateřské školy. Celý výchovně vzdělávací program 

byl pro mladší děti vhodně upraven, bloky neřízených činností, her, řízených činností byly 

upraveny podle možností dětí tohoto věku do kratších celků, které se střídaly. Zaměřili jsme 

se u dětí především na začlenění do kolektivu dětí, na získání dovedností sebeobsluhy a 

hygieny, na seznámení s pravidly života v kolektivu. Děti vstup zvládly celkem dobře. 

Problém měly 3 dívky, kterým začlenění do kolektivu trvalo déle. 

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

s pásmem básniček, písniček a tanečků a potom i Svatomartinskou zahradní slavnost na 

zahradě MŠ. Krásné podzimní stmívání, umocněné rozsvícenými lampióny v podobě 

vesničky naaranžované na kopečku doplněné vystoupením dětí s velkým bílým padákem a 
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dalšími rekvizitami bylo doplněno občerstvením od maminek a babiček. Mnohým se z krásné 

podvečerní atmosféry ani nechtělo domů. 

Pro vystoupení na vítání nových občánků jsme připravili pásmo básniček a písniček. 

Velikonoční dílna přivedla do školy celé rodiny. U nás si vyrobili děti s rodiči závěsy 

v podobě slepiček a kohoutků s pověšenými vyfouknutými vajíčky. Atmosféra byla hodně 

veselá a tvůrčí po celou dobu společné akce.  

Velmi zajímavou a přínosnou se stala spolupráce s mateřskou školou v Pňově – Předhradí. 

Nejen v rámci spolupráce učitelek, ale i spolupráce a návštěv v mateřských školách dětí 

navzájem. 

Vydařil se výlet do pohybového ráje Tongo v Hradci Králové. Děti si užily pohybových 

aktivit, vrátily se unavené ale spokojené a nadšené. 

Výletem na zámek Karlova Koruna do Chlumce nad Cidlinou vyvrcholil náš projekt 

věnovaný Karlu IV. a době hradů, zámků, králů, rytířů a princezen. Program pro děti je 

upraven v zámku i na zahradě tak, aby zaujal i děti předškolního věku. Vše bylo korunováno 

barevnou fotografií v dobovém oblečení a společným obědem dětí ve svatebním stanu. 
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Přehled akcí mateřské školy 

ZÁŘÍ 8. 9. 2015 Výcvik a bezpečnost se psem 

  17. 9. 2015 Deset černoušků(p.Pešek) 

  23. 9. 2015 Jak dráček našel kamarády 

ŘÍJEN 1.10.2015 Vystoupení pro seniory Seniorpark 

  6.10.2015 Papouškové vystupují v šou 

  7.10.2015 Předškoláci - třídní schůzka 

  9.10.2015 Vystoupení pro seniory ve škole 

  14.10.2015 Vystoupení pro seniory stacionáře Kluk 

  19.10.2015 Podivuhodná dobrodružství Dr. Holuba 

  23.10.2015 Houbařská pohádka 

LISTOPAD 5.11.2015 Didaktický pořad – Jak se chovat když 

  11.11.2015 Perníková chaloupka (p. Dymáček) 

  11.11.2015 Svatomartinská zahradní slavnost 

  26.11.2015 Rozsvěcení vánočního stromu 

  27.11.2015 Čert a Káča(p.Peřina) 

PROSINEC 4.12.2016 Jak Mikuláš berlu ztratil(div.Kozlík) 

  16.12.2015 Vánoce s rolničkou 

  17.12.2015 O Peciválovi 

LEDEN 15.1.2016 O porouchaném robotkovi 

  19.1.2016 Zápis do první třídy 

ÚNOR 17.2.2016 Karneval v MŠ 

  18.2.2016 Výlet-TONGO-Hradec Králové 

  22.2.2016 Jak Matěj vysvobodil vítr 

BŘEZEN 2.3.2016 Perníková pohádka 

  22.3.2016 Ježibaba Kolomajzna slaví Velikonoce 

  23.3.2016 VELIKONOČNÍ DÍLNA 

DUBEN 6.4.2016 Anička a pohádka(p.Dymáček) 

  20.4.2016 Pohádkový muzikál 

  28.4.2016 Ptačí svadba(p. Helligerová) 

KVĚTEN 18.5.2016 S písničkou hravě nejen o dopravě 

  31.5.2016 Šípková Růženka(p.Vlčková) 

ČERVEN 3.6.2016 Dravci v tělocvičně 

  7.6.2016 O cvrčkovi aneb dobrodružství louky 

  21.6.2016 Taneční a pěvecká hitparáda-Slavík 

  23.6.2016 Výlet - Chlumec n.C 

 

 



 31  

 

Výsledky zápisu do MŠ. 

Zápis dětí proběhl:  10. 5. 2016 

Žádost podalo:  19 zástupců dětí. 

Ve správním řízení bylo přijato 10 dětí. 

- Zápis se konal po dohodě se zřizovatelem. 

- Termín byl oznámen na stránkách školy, OÚ, na informační tabuli MŠ, ZŠ, 

OÚ, na plakátech v obci a místním rozhlasem. 

- Děti byly přijímány na základě písemných žádostí zákonných zástupců 

k předškolnímu vzdělávání a potvrzení lékaře o jejich zdravotním stavu. 

- Tiskopisy bylo možno vyzvednout v MŠ, byly k dispozici na stránkách 

školy. 

- O zařazení rozhodla ředitelka školy se zástupkyní školy podle platných 

kritérií. 

- Počtem přijatých dětí byla respektována kapacita MŠ. 

- Před zápisem byla novým dětem s doprovodem nabídnuta „Návštěvní 

hodinka v MŠ“, každý měsíc od ledna až do zápisu v mateřské škole střídavě 

v dopoledních i odpoledních hodinách v provozu MŠ. Tuto možnost průměrně využilo 

kolem 8 dětí. 

 

Přehled porad a schůzí. 

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

Pracovní rady - září, listopad, červen. 

Třídní schůzky - září, leden, červen, 6x schůzka předškoláků s rodiči. 

Hospitace – v rámci plánu v září, listopadu, únoru a dubnu. 

 

Údaje o inspekcích. 

Inspekce nebyla provedena. 
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Studium 

Bc. Petra Boumová – III. ročník kombinovaného studia na UHK v programu Učitelství pro 

MŠ, které ukončila úspěšně státními zkouškami a obhajobou bakalářské práce. 

Obhajobou diplomové práce ukončila magisterské studium na Karlově Univerzitě – Fakultě 

humanitních studií. 

 

Účast pedagogů na DVPP. 

datum účastník místo konání čas akce název akce DVPP cena

1 25.8.2015 Jana Boumová Praha( Verlag Dashofer) 9.00 - 16.00 Jak inovovat školní vzdělávací program. 2 408

2 8.10.2015 Jana Boumová Praha(Státní zdravotní ústav) 9.00 - 14.00 Prevence úrazů pro mateřské školy 0

3 18.11.2015 Jana Boumová Praha( AVDO) 9.30-14.30 Právní poradna pro ved. pracovníky mat.,zákl…. 1 150

4 17.9.2015 Petra Boumová Praha (AVDO) 9.30 - 16.15 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ 1 250

5 8.12.2015 Jana Boumová Praha(AVDO) 9.30 - 14.30 Přijímací řízení do mateřské školy v r.2016 1250

6 2.3.2016 Jana Boumová Praha(Seminaria) 9.00 - 16.00 Dotace EU pro školy:Výzvy,KAPY,MAPY a role MAS 1900

7 958  

 

Využití odborných časopisů a odborného tisku pro individuální vzdělávání:  

Informatorium, Učitelské noviny, materiály a knihy Raabe a Portál 
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Fotodokumentace: 

   

Foto 1,2: „Předškoláček“ 

   

Foto 3,4: Svatomartinská zahradní slavnost 

   

Foto 5,6: Velikonoční dílna 
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Foto 7,8: Řízené aktivity dětí 

   

Foto 9,10: Herní aktivity 

   

Foto 11,12: Výlet Karlova koruna 
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