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1. Základní údaje o škole 
 

 
 

a)   Název:   Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice, Školní 247,  

   533 45  Opatovice nad Labem  

 

Sídlo:          Opatovice nad Labem 

IČO:       60158387 

IZO:           060158387 

Rezortní identifikátor právnické osoby:   600096271 

E-mail:      skola@zsopatovice.cz  

Web:           www.zsopatovice.cz 

 

Součástí školy jsou dle zřizovací listiny a rejstříku škol: 

 

Základní škola 

Školní družina 

Školní jídelna 

  

Telefonní kontakty: 

pevná linka škola:                466941278 

pevná linka školní jídelna:    466941212 

ředitel školy:                         774291908 

zástupce ředitele:                  775150127 

školní družina:                      605352342 

školní jídelna:                            466941212 

 
 

b) Zřizovatel: Obec Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem 

 

 

c) Právní forma školy:   příspěvková organizace 

 

 

d) Ředitel školy:    Mgr. Hynek Kalhous 

 

 

e) Zástupkyně ředitele:   PaedDr. Blanka Krčmářová 

      

f) Součásti školy zařazené do sítě: 

 

Základní škola Kapacita 370 žáků            IZO 060158387 

Školní družina Kapacita 90 žáků IZO 117500275 

Školní jídelna Kapacita 370 stravovaných IZO 102842574 

mailto:skola@zsopatovice.cz
http://www.zsopatovice.cz/
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g) Základní údaje o škole a jejích součástech 

 

 

Základní škola (údaje k 30. 9. 2017) 

 Počet žáků 
Počet žáků na 

třídu/skupinu 

Přep. počet 

pracovníků 

Přepočtený počet ped. 

pracovníků 

Celkem 359 22,43 37,334            27,144 

 

 

Školní družina 

 Počet skupin Počet žáků 
Počet dětí na 

skupinu 

Přepočtený počet 

pracovníků 

Počet žáků na 

úvazek 

Celkem 3 90 30 2,653 30 

 

 

Školní jídelna 

 Průměrný počet stravovaných Přepočtený počet pracovníků 

Doplňková činnost - - 

Žáci a zaměstnanci 385 5,75 

Celkem 385 5,75 

 

 

 

Ve školním roce 2017 - 2018 jsme realizovali výuku na 1. stupni  ZŠ v 10 třídách a na 2. stupni ZŠ 

v 6 třídách. Individuálně bylo integrováno v běžných třídách 29 žáků se zdravotním postižením a 

SVP a jeden žák mimořádně nadaný.ěmto žákům byla poskytnuta podpůrná opatření ve formě 

pedagogické intervence, asistence asistenta pedagoga, a poskytnuty speciální didaktické pomůcky 

dle doporučení PPP. Jeden žák měl upravený obsah a výstupy vzdělávání. 

Na ZŠ bylo zapsáno 7 žáků s cizím státním občanstvím. 

V rámci školního stravování jsme pro 8 žáků ze sociálně znevýhodněných rodin zajistili ve 

spolupráci s Women for women obědy zdarma na celý školní rok. 

 

 

h) Školská rada 

Ve školním roce 2017/18 pracovala  Školská rada v následujícím složení: Předseda – pan Martin 

Šrámek. Členky ŠR: paní MUDr. Jana Fajfrová, paní Mgr. Silvie Fidrová, paní Jana Ježková, paní 

Mgr. Eva Doležalová, paní Mgr. Radka Dvořáková. 
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2. Přehled oborů vzdělání – vzdělávací program školy 
 

 

1. Vzdělávací program školy 

 

Vzdělávací program Č.j. MŠMT: 
Školní rok 2017/2018 

v ročnících 1. - 9. Počet žáků 

Základní škola 16847/96-2  -                   - 

Školní vzdělávací 

program pro základní 

vzdělávání, platný k 1. 

9. 2017 

- 1. - 9. 

 

359 

 

 

Uvedené vzdělávací programy poskytují obsah a rozsah vzdělání na stupeň základní vzdělání, 

v rámci povinné školní docházky. 

 

 

2. Volitelné předměty, které si žáci zvolili ve školním roce 2017 - 2018 

 

Volitelné předměty 

Ročník Název předmětu Počet skupin Počet žáků 

VI. Konverzace v anglickém jazyce  2 26 

VI. Přírodovědné praktikum 1 12 

VII. Zeměpisný seminář 1 15 

VII. Přírodovědné praktikum 1 18 

VIII. Technické kreslení 1 18 

VIII. Přírodovědné praktikum 1 16 

IX. Fyzikálně - chemická praktika 1 12 

IX. Konverzace v anglickém jazyce  1 17 

 

 

Výuka německého a ruského jazyka byla ve školním roce 2017 – 2018 zařazena v 7. - 9. ročníku 

jako výuka povinně volitelného předmětu  2. cizí jazyk (německý jazyk celkem 64 žáků v  7., 8. a  

9. ročníku, ruský jazyk celkemn 36 žáků v  7. a  8.ročníku). Konverzaci v Aj si zvolilo jako 

volitelný předmět 26 žáků 6. ročníku a 17 žáků  9. ročníku. 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

3. Zájmové útvary 

Ve školním roce 2017 - 2018 se veškerá zájmová a vzdělávací činnost spočívající v organizaci 

kurzů a zájmových útvarů realizovala v Zájmovém centru a v kroužcích realizovaných ve 

spolupráci s o.p.s. Kroužky ČR východ v areálu školy (tělocvična, keramická dílna, učebny, OU).  

 

Ve školním roce 2017 - 2018 měli  žáci možnost využívat služby klubovny s provozem do 15 hodin 

odpoledne. Pedagogický dozor v klubovně zajišťovali zaměstnanci ZŠ. Ve vedení zájmových 

útvarů pracovali jak učitelé naší školy, tak externí spolupracovníci z řad studentů, rodičů a občanů 

obce.  

Do práce v zájmových útvarech se celkově za školní rok zapojilo celkem 222 účastníků kurzů. 

V rámci školního zájmového centra byly pořádány vychovatelkami ŠD v průběhu školního roku 

pravidelné kreativní dílny (korálkování, barvení triček, vánoční a velikonoční dílny pro děti a 

rodiče, kreslení). V zájmovém centru mohou děti  z 3. – 5. ročníku pod dohledem vychovatelek hrát 

hry, připravovat si úkoly a realizovat pohybové a výtvarné aktivity v čase od 12:20 do 15 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název Název 

Pěvecký kroužek  

 
Přijímací zkoušky z matematiky 

Aerobik mladší žačky Přijímací zkoušky z českého jazyka 

Florbal mladší I, II Angličtina mladší žáci I,II 

Pohybové hry mladší žáci  

 
Reedukační péče o žáky s  SPU 

Vybíjená mladší žáci  Logopedie 

Golf Keramika 

Hip hop tanec Vaření I      

Jóga Basketbal ml. žáci 

 
Rybářský kroužek       Tvořivý kroužek 

Hra na flétnu  
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

 

1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018 

 

 

Pořadové 

číslo 

 

Pracovní 

zařazení, funkce 
Úvazek 

Kvalifikace, vzdělání, 

obor, aprobace 

Počet let 

pedagogické praxe 

Mgr. Kalhous Hynek Ředitel 1 VŠ, M – F 32 

PaedDr. Krčmářová Blanka ZŘŠ 1 VŠ, 1. stupeň 27 

Mgr. Neradová Irena Učitel  1 VŠ, CH – F 31 

Mgr. Joštová Petra Učitel   1 VŠ, Čj – Vv 23 

Mgr. Dvořáková Radka Učitel  1 VŠ, M – Zt 24 

Mgr. Samková Eva Učitel  1 VŠ, 1. stupeň 37 

Mgr. Jelínek Petr Učitel  1 VŠ, Bi – Ch 29 

Mgr. Kašpárková Jana Učitel 1 VŠ, 1. stupeň 35 

Mgr. Hlaváčková Daniela Učitel 1 VŠ, 1. stupeň 20 

Mgr. Doležalová Eva Učitel  1 VŠ, 1. stupeň 35 

Mgr. Bednaříková Zuzana Učitel  1 VŠ, Rj – D 28 

Mgr. Bačinová Jolana Učitel  1 VŠ, 1. stupeň 28 

Mgr. Paulišová Vladimíra Učitel  1 VŠ, 1. stupeň 27 

Mgr. Kočí Petra Učitel 1 VŠ, 1. stupeň 18 

Mgr. Štěrbová Jana Učitel 1 VŠ, spec.pedag.              16 

Mgr. Lammrová Lucie Učitel  0,636 VŠ, Čj                7 

Mgr. Ceeová Simona Učitel 1 VŠ, 1. stupeň 29 

Jiřincová Kristýna Učitel       1  SŠ, studium VŠ 6 

Mgr. Havel Jan Učitel 0,909 VŠ, Děj- Ov 4 

Mgr. Kvaček Jakub Učitel 1 VŠ, Aj - Tv 7 

Mgr. Kyralová Jana Učitel 0,182 VŠ, 1. stupeň                3 

Mgr. Kyralová Jana Vychovatelka 0,759 VŠ 3 

Mgr. Brixi Miluše Učitel 0,545 VŠ, Nj - Ov 4 

Mgr. Kulhánková Iva Učitel 1 VS, Mat - Z               8 

Valášková Ivana Učitel 0,18 SŠ 44 

Lašáková Jana Vychovatelka   0,931 SŠ 4 

Klobušníková Eva Vychovatelka 1 SŠ, SPGŠ 35 

Mezeiová Zdenka, DiS. 
Asistent 

pedagoga 
1 SŠ, VOŠ 4 

Průměrná délka pedagogické praxe:                                                                                      23 

 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017 / 2018 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Učitelé 24 22,991 

Vychovatelky ŠD 3 2,653 

Školní psycholog 1 0,5 

Asistent pedagoga 1 1 

Celkem 28 27,144 
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Pedagogičtí pracovníci mají nebo si doplňují vzdělání a kvalifikaci odpovídající výkonu této práce. 

Aktuálně mají v pedagogickém sboru zastoupení všechny věkové kategorie, nejsilněji je zastoupena 

střední věková kategorie, tedy učitelé s 27 - 35 letou praxí. 

 

Vedením výchovného poradenství byla nadále pověřena kolegyně Mgr. Joštová, která absolvovala 

celoroční program školení výchovných poradců. 

 

Metodikem prevence byla Mgr. Radka Dvořáková.  

 

V tomto školním roce jsme financovali činnost školní psycholožky  PhDr. Radany Ryšánkové 

z projektu MŠMT Školní psycholog ZŠ Opatovice nad Labem. Rozšířili její konzultační hodiny pro 

rodiče, žáky a učitele na 2 dny v týdnu,  pondělí a čtvrtek. 

 

Koordinátorem ekologických aktivit byla Mgr. Irena Neradová. 

 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 
 

Vyučovací povinnost v 1. – 5. ročníku, podíl aprobovanosti 

Předmět Hodiny Aprobované 

Český jazyk 82 82 

Anglický jazyk 21 21 

Matematika 48                         48  

Prvouka 14 14 

Vlastivěda 8 8 

Hudební výchova 10 10 

Výtvarná výchova 14 14 

Pracovní činnosti 10 10 

Tělesná výchova 20 18 

Přírodověda 8 8 

Dopravní výchova 2 2 

Informatika 3 2 

 

 

Vyučovací povinnost v 6. – 9. ročníku, podíl aprobovanosti 

Předmět Hodiny Aprobované 

Český jazyk 28 28 

Anglický jazyk 24 24 

Německý jazyk 8 8 

Ruský jazyk 4 4 

Výchova ke zdraví 4 2 

Občanská výchova 5 4 

Fyzika 14 14 

Matematika 32 32 

Dějepis 12 12 

Zeměpis 9 6 

Přírodopis 11 11 

Chemie 6 6 

Výtvarná výchova 9 7 

Pracovní činnosti 9 1 
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Tělesná výchova 16 6 

Hudební výchova 6 6 

Informatika, ICT 8 8 

Konverzace v Aj 3 3 

Přírodovědná praktika 3 3 

Technické kreslení 1 1 

Fyzikálně chemická praktika 1 1 

Zeměpisný seminář 1 0    

 

 

Z důvodu vysoké naplněnosti tříd  byly  půleny hodiny matematiky a českého jazyka v   7. ročníku. 

 

Podařilo se udržet vysokou kvalifikovanost pedagogického sboru, včetně výuky jazyků. Výuku 

německého jazyka a ruského realizujeme plně kvalifikovaně (Mgr. Brixi, Mgr. Bednaříková), 

výuku anglického jazyka částečně (Mgr. Kvaček, sl. Jiřincová).  Pro podporu výuky anglického  

jazyka jsme pro žáky  6. - 9. ročníku realizovali  jazykovědný pobyt, v jehož rámci se seznámili se 

zvyky, tradice a přírodou Skotska a severní Anglie a zároveň ověřili svoje komunikační dovednosti.  

 

Neaprobovaně (ovšem kvalifikovaně), což znamená, že vyučující má vystudovaný obor učitelství 

pedagogické fakulty, ale jeho zaměření nemusí přesně odpovídat dotyčnému předmětu, učíme tyto 

předměty: částečně pracovní činnosti, zeměpis, tělesná a výtvarná výchova.  

 

Protože se počet tříd na II. stupni postupně zvyšuje,  posílili jsme  výuku Matematiky a Zeměpisu. 

Za pozitivní považujeme, že si učitelé zvyšují kvalifikovanost dalším studiem a pravidelným dalším 

vzděláváním v metodických kurzech. Mgr. Bednaříková dokončila ve studiu Učitelství 1. stupně na 

Pedagogické fakultě Technické univerzity Liberec. Asistentka pedagoga  zahájila studium speciální 

pedagogiky na Pedagogické fakultě Hradec Králové. Paní uč. Jiřincová si doplňuje odbornou 

kvalifikaci studiem na Masarykově univerzitě v Brně 

 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 13 10,19 

Externí pracovníci 1 DPP 

Celkem 14 10,19 

 
 

Další údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Pracovní zařazení Praxe Úvazek Stupeň vzdělání 

Ekonomka-rozpočtářka 33 0,8 ÚSO ekonom. 

Administrativní 

pracovnice 
10 0,5 DiS. 

Školník  42 1,0  ÚS vyučen 

Uklízečka Nerozhoduje 0,66 ÚS vyučená 

Uklízečka Nerozhoduje 0,66 ÚS vyučená 

Uklízečka Nerozhoduje 0,41 ÚS vyučená 

Uklízečka Nerozhoduje 0,41 ÚS vyučená 

Vedoucí ŠJ 30 1,0 USO 
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Pracovní zařazení Praxe Úvazek Stupeň vzdělání 

Kuchařka- normovačka Nerozhoduje 1,0 ÚS vyučená 

Kuchařka Nerozhoduje 1,0 ÚS vyučená 

Kuchařka Nerozhoduje 1,0 ÚS vyučená 

Kuchařka Nerozhoduje 1,0 ÚS vyučená 

Kuchařka Nerozhoduje 0,75 ÚS vyučená 

 

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy 

 

 

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2017/2018 

 

Zapsaní do 

1. tříd 2017 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 1. 

třídy 2017 

Zapsaní do 

1. třídy 2018 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 

1. třídy 2018 

40 4 38 43 5 41 

 

 

  

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 Celkový prospěch žáků na konci školního roku 2017/2018 (k 30. 6. 2018) 

 
 

Třída 
Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním  

Prospělo  

 
Neprospělo  

Hodnoceno 

slovně 

1. A 19 19 0 0 0 

1. B 19 19 0 0 0 

2. A 21 19 2 0 0 

2. B 21 21 0 0 0 

3. A 27 25 2 0 0 

3. B 25 20 5 0 0 

4. A 24 15 8 1 0 

4. B 24 19 5 0 0 

5. A 22 19 3 0 0 

        5. B 22 18 4 0 0 

Celkem I. 

stupeň 
224 194 29 1 0 

6. A 19 8 11 0 0 

 6. B 19 7 12 0  

7. A 33 16 17 0 0 

8. A 16 8 8 0 0 
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Třída 
Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním  

Prospělo  

 
Neprospělo  

Hodnoceno 

slovně 

8. B 18 8 9 1 0 

9. A 29 9 20 0 0 

Celkem II. 

stupeň 
134 56 77 1 0 

Škola 

celkem 
358 250 106 2 0 

 

 

Ve školním roce 2017 - 2018 neplnil  žádný  žák  povinnou školní docházku ve škole mimo území 

ČR. Na konci školního roku byla nařízena 1 opravná zkouška, které žákyně neabsolvovala  

úspěšně. 

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2017/2018 

Povinnou školní docházku  ukončilo 29  žáků deváté třídy. Čtyři absolventi budou od září studovat 

na čtyřletém gymnáziu, dvacet žáků čeká studium střední odborné školy s maturitou a pět žáků 

bude pokračovat v odborných učilištích.  

Čtyři žáci z pátého a sedmého ročníku byli přijati na víceletá gymnázia. 

 

 

PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ (PODLE TYPU ŠKOL) 

 

Víceletá gymnázia celkem:                                      4  

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, ZŠ a MŠ Jana Pavla II., Hradec Králové 

Gymnázium 8leté:                                                         1 

Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice 

 Gymnázium 8leté:                                                        1 

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové 

 Gymnázium 6leté:                                                         2 

 

Vycházející žáci z 9. ročníku:                                      29 

   

Studijní obory:                                                               24 

Učební obory:                                                                  5 

 

 

Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové 

Gymnázium:                                                                   1 

 

Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice 

 Gymnázium se sportovní přípravou:                             1 

        

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, ZŠ a MŠ Jana Pavla II., Hradec Králové 

Gymnázium:                                                                   2 
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VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234, Hradec Králové 

Zdravotnické lyceum:                                                     1 

Asistent zubního technika:                                              1 

 

Střední zdravotnická škola, Průmyslová 395, Pardubice 

Zdravotnický asistent:                                                     1 

Zdravotnické lyceum:                                                      1 

 

Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o., Ke Kobelnici 110, Pardubice 

Elektrikář silnoproud:                                                    1 

 

Labská střední odborná škola a SOU, U Josefa 118, Pardubice 

Kuchař- číšník:                                                                   1  

 

Střední průmyslová škola stavební, Pospíšilova 787, Hradec Králové 

Technické lyceum:                                                              1 

 

Střední průmyslová škola, SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové 

Informační technologie:                                                       3 

Elektrotechnika:                                                                   1 

Elektromechanik pro stroje a zařízení:                                1 

 

SŚ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradecká 1151, Hradec Králové 

Informační technologie:                                                       1 

 

Obchodní akademie, SOŠ a Jazyková škola, Pospíšilova 365, Hradec Králové 

Obchodní akademie:                                                             1 

 

SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku, 17. listopadu 1202, Hradec Králové  

Design interiéru:                                                                   1 

Truhlář:                                                                                 1 

 

SŠ služeb, obchodu a gastronomie, Velká 3/64, Hradec Králové  

Kadeřník:                                                                              1 

Ekonomika a podnikání:                                                       2 

 

SOŠ A SOU, Vocelova 1338, Hradec Králové  

Dopravní prostředky:                                                            1 

 

 

Střední zemědělská škola, Sadová 1234, Čáslav 

Veterinářství:                                                                       1 

  

Vojenská střední škola a VOŠ Ministerstva obrany, Jevíčská 937, Moravská Třebová 

Elektrotechnika:                                                                   1 

 

VOŠ A SOŠ, Jana Maláta 1869, Nový Bydžov 

Obchodní akademie:                                                             1 
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TRIVIS-SŠ veřejnoprávní, Heldovo náměstí 231, Třebechovice pod Orebem 

Bezpečnostně právní činnost:                                                1 

 

 

Absence žáků ve školním roce 2017/2018 

 

Statistika za 2. pololetí školního roku (k 30. 6. 2018) 

 

Třída 
Počet omluvených hodin 

na žáka 
Počet neomluvených hodin  

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. A  32,8 0 0 

1. B 36,3 0 0 

2. A 38,2 0 0 

2. B 35,9 0 0 

3. A 40,9 0 0 

3. B 35,1 0 0 

4. A 44,2 0 0 

4. B 41,2 0 0 

5. A 51,3 0 0 

5. B 58,7                      6 0,27 

6. A 42,8 0 0 

6. B 48,8 12 0,63 

7. A 58,9 0 0 

8. A 56,4 0 0 

8. B 58,3                     31 1,72 

9. A 97,7 0 0 

Celkem                 49,8 49 0,14 

 

 

Ve školním roce 2017 - 2018 se nepodařilo snížit průměrnou absenci na žáka proti předchozímu 

školnímu roku (zvláště v 9. ročníku), zvýšila se i průměrná neomluvená absence žáků (žáci 5., 6. a 

8. ročníku). Třídní učitelé sledovali důsledně absence žáků, projednali s rodiči na začátku školního 

roku pravidla uvolňování a omlouvání žáků z výuky a důsledně dbali na jejich dodržování. Při 

nedodržení těchto pravidel a opakované absenci byla celá záležitost projednána na výchovné komisi 

se zákonnými zástupci žáků a pracovníky OSPOD Pardubice (zákonní zástupci žáků 5.,  a  8. 

ročníku). 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

1. Stručná evaluace uskutečněných preventivních aktivit ve školním roce  2017/ 2018 

Cílem Preventivního programu na naší škole je osvojování základních kompetencí v oblasti 

zdravého životního stylu, prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání 

všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Je nutné 

kontinuálně pracovat s žáky nejen rizikovými, ale komplexně se všemi během celé školní 

docházky. K tomu je třeba vytvořit ve škole optimální klima. Důraz je kladen na oboustranný 

dialog, umění naslouchat, vytváření a hledání pozitivních vzorů a individuální přístup 

k jednotlivým žákům. Prevence musí být prováděna včasně, systémově a kontinuálně, aby se stal 

zdravý životní styl součástí života školy. Důležitá je spolupráce s rodiči a monitorování situace 

mimo školu. 

 

ZŠ Opatovice nad Labem realizovala preventivní program podle konkrétně vymezených cílů PP. 

V roce 2017-2018 jsme pokračovali na projektu „Moderní je nekouřit“ bez finanční pomoci 

MŠMT. Cílovou skupinou byli žáci druhého stupně. Šestý ročník zahájil práci 11. 9.- 15. 9. 2016  

na Adaptačním pobytu v Peci pod Sněžkou na penzionu Bivoj a pokračoval v hodinách občanské 

výchovy, kde se žáci seznámili s problematikou škodlivosti kouření a jiných návykových látek, 

zejména s dlouhodobými následky kouření. Do 6. A i 6. B  přistoupili noví žáci z Čeperky, zaměřili 

jsme se na posilování komunikačních dovedností formou prožitkové zkušenosti, snažili se upevnit 

třídní kolektiv, poznávali sami sebe. Toto žáci zvládli i díky projektovým dnům, pořádaných 

v průběhu školního roku, za aktivního vedení třídního učitele, metodičky prevence a školní 

psycholožky. Program 6. A probíhal pod vedením lektorky M. Grohmanové ze společnosti 

Společně k bezpečí, na který žáci navázali v lednu 2018. Žáci sedmého ročníku pokračovali na 

projektu Moderní je nekouřit v hodinách  výchovy ke zdraví. Pět projektových dnů, které probíhaly 

v průběhu školního roku pod vedením třídních učitelek, metodičky prevence a školní psycholožky, 

byly zaměřeny na budování zdravého kolektivu třídy a upevnění komunikačních dovedností. I 

v těchto ročnících byla do práce přizvána lektorka M. Grosmanová. Žáci osmých ročníků svůj 

program Moderní je nekouřit v letošním školním roce ukončili a zahájili práci na novém projektu 

Život bez drogy. Ve všech třídách probíhaly pravidelné třídnické hodiny. V průběhu roku proběhlo 

pět projektových dnů, pod vedením třídních učitelů nebo metodičky prevence a školní psycholožky. 

Byly zaměřeny na budování zdravého kolektivu třídy a upevnění komunikačních dovedností. Celý 

program zakončili 28.5. - 1. 6. 2018  na třídenním zážitkovém cyklo-semináři v Bělči nad Orlicí, 

kde pracovali na zdravém životním stylu, připravovali zdravou stravu, zopakovali si již získané 

zkušenosti a učili se řešit problémové situace spojené s tematikou lehkých a těžkých drog, seminář 

proběhl pod vedením třídních učitelů, p. učitele Jelínka, metodičky prevence a školní psycholožky. 

Žáci deváté třídy pracovali v hodinách výchovy ke zdraví a projektových dnech, které probíhaly 

pod vedením třídní učitelky. Každé pondělí probíhali třídnické hodiny, které byly zaměřeny na 

budování zdravého kolektivu třídy a upevnění komunikačních dovedností. Pracovali na novém 

projektu Život bez drogy, zaměřili se na rodinu, formou her v týmech i skupinových terapiích, 

ukončili čtyřletý projekt MJN, pobesedovali s právníkem a byli přítomni přelíčení u okresního 

soudu. Celý program zakončili 8. 6. – 17. 6. 2018 na ozdravném zážitkovém pobytu v Itálii, kde 

pod heslem „Kdo si hraje nezlobí“ pracovali na zdravém životním stylu, učili se říkat NE, formou 

her v týmech. Školní psycholožka Radana Ryšánková se zapojila do práce třídních kolektivů, 

zúčastnila se zážitkového cyklosemináře osmého ročníku a zároveň pracovala s jednotlivými žáky. 

Ve všech třídách proběhl v prvním zářijovém týdnu projektový den Škola bez šikany, kde tvořili 

třídní pravidla.  

 

- září   

žáci šestého ročníku se zapojili do projektu Moderní je nekouřit.   
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5.9.  Třídní projektové dny „Škola bez šikany - pravidla třídy“ - vytváření bezpečného klimatu 

11.9.-  13.9. Adaptační pobyt na penzionu Bivoj v Peci pod Sněžkou žáků 6.A – zapojení žáků do 

projektu MODERNÍ JE NEKOUŘIT 

13.9.-  15.9. Adaptační pobyt na penzionu Bivoj v Peci pod Sněžkou žáků 6.B – zapojení žáků do 

projektu MODERNÍ JE NEKOUŘIT 

13.9. Hradecý stavební palec – soutěž škol SPŠ Stavební HK – 9.A 

14.9. Olympiáda mládeže přespolní běh žáci 2.st. – Mgr. Kvaček 

18.9. Británie s Britem workshop rodilého mluvčího 5.-9. ročník 

19.9. Zahájení celoškolního projektu Mladý čtenář – Mgr. Bednaříková, Mgr. Lamrová 

19.9. Třídní schůzky rodičů 

21.9. Malá kopaná Pohár DDM Alfa Pce 5.-6. Ročník 

26.9. Projekt Pravěk Archeopark Všestary – 6.A, 6.B 

28.9. Pohřebačský jarmark – vystoupení žáků školy 

 

- říjen   

2.10. Škola bez šikany třídní projektový den 5.B – dr. Ryšánková 

2.10. Škola bez šikany třídní projektový den 4.B – dr. Ryšánková 

3.10. Jsme jací jsme třídní projektový den Škola bez šikany 8.A – Mgr. Dvořáková 

6.10. Příroda Polabí VČ Muzeum Pce 5.B 

16.10. Beseda s obecní policií – preventivní program Právní vědomí dětí – 3.A, 4.B 

16.10. Výlet VČD Pce 4.-5.ročník 

17.10. Násilí ve školách NIVD – Mgr. Havel 

17.10. Malá kopaná MS ZŠ 6.-9. ročník chlapci 

20.10. Dopravní výchova prakticky DH Pce 5.A 

23.10. Dopravní výchova prakticky DH Pce 5.B 

23.10. Myšáci jsou rošťáci VČD Pce 1.-3.ročník 

24.10. Dopravní výchova prakticky DH Pce 4.B 

25.10. Dopravní výchova prakticky DH Pce 4.A 

 

- listopad  

6.11. Bobřík informatiky 4.-5.,8.-9. ročník 

7.11. Florbal cup ml. žáci Pce Jablotron Mgr. Krčmářová 

7.11. Co vidí nevidomí Paleta Pce 3.A, 3.B 

7.11. Hry a klamy VČ Muzeum 3.A, 3.B 

8.11. Za pověstmi staré Prahy 6.A, 6.B 

8.11. Kurz reflexologie pro rodiče V. Hovorka 

8.11. Já už to znám, umím Projekt PTV 8.A soutěžní dopoledne SŠTŘ „Poznej nová řemesla“ 

9.11. Hry a klamy VČ Muzeum 5.A, 5.B 

10.11. S. Martin projektový den 2.A,2.B 

10.11. Kurz bruslení 1.stupeň 

10.11. Bobřík informatiky 4.-5.,8.-9. ročník 

10.11. Lampiónový Sv.Martinský průvod ve spolupráci s MŠ  

14.11. Hry a klamy VČ Muzeum 4.B 

15.11. Hry a klamy VČ Muzeum, pověsti Pardubicka 4.A 

15.11. Bobřík informatiky soutěž žáci 2.st 

16.11. Seminář pro vedoucí školních družin  

16.11. Beseda s právníkem, Právní vědomí 15-ti letých, Mgr. O. Kubát, 9.A, kteří žáky seznámili s    

           trestnými činy a jejich následky spojené s jejich věkem 

20.11. Třída bez šikany projektový den 8.A s metodičkou prevence 

22.11. Korálková dílna ve ŠD 

24.11. Pišqworky okr. kolo soutěže  



 

 16 

24.11. Florbalový turnaj- mladší žáci Pce 

24.11. Kurz bruslení 1.stupeň 

27.11. Snag golf školní kolo turnaje 

28.11. Florbalový turnaj- 6.-7. ročník chlapci Pce V Ráji Dukla  

28.11. Třídní schůzky rodičů 

30.11. Nový Zéland přednáška pro žáky 8.A, 8.B 

 

- prosinec  

1.12. O kouzelné mošně – výchovný koncert Filharmonie 1.AB, 2.AB 

1.12. Florbalový turnaj – školní kolo starší chlapci 

4.12. Adventní folklorní představení – Radost Pce 

4.12. Florbalový turnaj – školní kolo starší dívky 

5.12. Mikulášská nadílka žáci 9.roč. pro mladší spolužáky  

6.12. Florbalový turnaj- 8.-9. ročník chlapci Pce V Ráji Dukla 

7.12. Prevence domácího a genderově podmíněného násilí na školách – využití filmu Zuřivec – dr.          

         Ryšánková 

8.12. Florbalový turnaj- 6.-7. ročník dívky Pce V Ráji Dukla 

8.12. Kurz bruslení 1.A, 5.AB 

12.12. Vánoční dílny s rodiči proj. den se SRPŠ p. Klobučníková 

13.12. Volba povolání – Zdravohrátky SZŠ žákyně 8.AB 

14.12. Retroden v 9.A projektový den Jak žili naši rodiče 

14.12. Poznáváme řemesla – muzeum Letohrad 5.AB 

14.12. Základní kurz pro primární prevenci užívání tabáku a marihuany s e-learningem dr. 

Ryšánková 

16.12. Adventní Wroclav jazykovědný zájezd  

15.12. Vánoční diskotéka ve spolupráci se SRPŠ 

19.12. Vánoční posezení zaměstnanců Golf klub Roudnička 

19.12. České vánoce Paleta Pce 4.AB 

20.12. Advent na zámku zámek Loučeň – výlet školní družiny 

21.12. Vánoční varhaní koncert v kostele sv. Vavřince4.-9.ročník 

22.12. Vánoční besídky jednotlivých tříd ZŠ - projektové dny budování a posilování bezpečného   

           klimatu třídy 

22.12. Vánoční projektový den 9.A 

 

- leden 
10.1. Krmítka Paleta Pce 2.AB 

12.1. Seminář vedoucích školních družin Běleč nad Orlicí 

13.1.- 19.1. Kurz lyžování a snowbordingu, kterého se zúčastnili žáci 7.-9. ročníku, proběhl v Peci 

pod  Sněžkou na penzionu Bivoj. Tato akce vede k mezitřídní spolupráci, ukazuje žákům, jak lze        

trávit volný čas. 

15.1. -19.1. Lyžování se Soptíkem 1.-3.ročník ŠD 

17.1. Kurz bruslení 2. Stupeň 

22.1. Zimní olympiáda Beseda s biatlonistkou L. Šlechtovou – 9.A, 6.AB, 7.A, 5.B 

26.1. Péťa a vlk - výchovný koncert Filharmonie HK 5.AB 

29.1. Třídní projektový den Třída bez šikany 6.A – lektorka Grohmanová 

 

 - únor 

1.2. Filmová pohádka Čertoviny  Cinestar HK 1.AB, 2.B, 3.A,5.A 

5.2. Představení za vysvědčení Reno 2.A, 3.B, 4.AB, 5.B 

7.2. O nejlepší chlebíček kuchařská soutěž 5.B 

8.2. Násilí v rodině a mezi námi proj. hodina 8.A – dr. Ryšánková 
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8.2. O nejlepší chlebíček kuchařská soutěž 5.A 

10.2. B creative kurz Práce s terapeutickými kartami pro ŠP 

14.2. Karneval ŠD a ZC 

15.2. Lyžařský výjezd 3.-4.ročník Olešnice v Orlických horách 

21.2. Sexuální výchova 5.-9.ročník 

22.2. Násilí v rodině, Syndrom vyhoření školení pro pedagogy – dr. Ryšánková 

22.2. Sexuální výchova 5.-9.ročník 

26.2. Zdraví na talíři, Zvířátka ekocentrum Paleta Pce 3.AB 

26.2. Násilí v rodině projektová hodina 8.B - dr. Ryšánková 

 

 

- březen   

5.3. Perníkový slavík školní kolo 

6.3. Turnaj v přehazované školní kolo 6.-9.ročník 

7.3. Technohrádky Volba povolání SPŠ potravinářská 8.A,B 

7.3. Rustikalvěnec a krasavice výtvarný seminář Mgr. Joštová 

7.3. Lyžařský výjezd 3.-4.ročník Olešnice v Orlických horách 

19.3. Alternativní zdroje energie Paleta Pce 9.A 

19.3. Nákupy s rozumem Paleta Pce 8.A,B 

20.3. Beseda s rodiči předškoláků v MŠ 

20.3. Turnaj v přehazované školní kolo 6.-9.ročník 

22.3. Velikonoční dílna Svíčkárna Rodas Mýdla svíčky Šestajovice  3.A,B 

23.3. Den Země celoškolní projekt  

23.3. Tonda obal ekocom přednáška 1. Stupeň 

26.3.  Velikonoční dílny Ekocentrum Pce 1.AB 

27.3. Den otevřených dveří pro předškoláky MŠ a rodiče 

27.3. Společně k bezpečí program prevence Grohmanová 5.B 

27.3. Společně k bezpečí program prevence Grohmanová 6.B 

27.3. Třídní informační schůzky 

 

- duben 

5.4. Projektový den Škola bez šikany s metodičkou prevence 6.B 

10.4. Právní vědomí patnáctiletých návštěva okresního soudu HK JUDr. Huláková 

13.4. Den hraček výchovný koncert Filharmonie 3.AB, 4.AB 

17.4. Společně k bezpečí program prevence Grohmanová 7.A 

19.4. Vlastivědná exkurze Praha 4.AB 

19.4. Voda, Život ve vodě Ekocentrum Pce 2.AB 

23.4. Pohár rozhlasu Dukla Pce 6.-7.ročník 

23.4. Dopravní výchova prakticky, dopravní hřiště Pce 5.B 

23.4. Divadelní představení Výlet VČ divadlo Pce 2.stupeň 

24.4. Pohár rozhlasu Dukla Pce 8.-9.ročník 

24.4. Praskačský zpěváček, pěvecká soutěž 1.st., ZŠ Praskačka 

24.4. Dopravní výchova prakticky, dopravní hřiště Pce 5.A 

25.4. Dopravní výchova prakticky, dopravní hřiště Pce 7.A 

25.4. Dopravní den bezpečnosti 1.-3.ročník 

26.4. Dopravní výchova prakticky, dopravní hřiště Pce 6.B 

25.4.-2.5. Jazykový pobyt Skotsko žáci 2.stupně 

27.4. Dopravní výchova prakticky, dopravní hřiště Pce 6.A 

 

-květen  

3.5. Voda, Život ve vodě Ekocentrum Paleta Pce 2.AB 
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3.5.-4.5. Seminář pro vedoucí školních družin Běleč nad Orlicí 

6.5.- 8.5. Výjezd zaměstnanců školy Karpacz Polsko 

9.5. McDonald cup Sezemice mladší žáci 

14.5. Výlet Oucmanice ekocentrum Paleta 1.B, 4.B 

14.5.-18.5. Škola v přírodě Jánské Lázně 5.AB 

15.5. Mladý cyklista Besip okresní kolo v dopravní soutěži DH Dukla Pce 

17.5. Literární exkurze Foglar Kraj. knihovna Pce 6.A 

21.5. Výlet Oucmanice ekocentrum Paleta 1.A, 4.A 

22.5. Třídní schůzky s rodiči žáků 

23.5. Ulice plná kouzel VČD Pce 3.AB, 4.A, 5.AB 

25.5. Spolu a včas ohroženým dětem PPP, SPC, Ospod Pce – P. Joštová 

28.5.- 30.5. Zážitkový seminář 8.A – „VE  ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ  DUCH“, který byl 

zaměřený na  pohybové aktivity, zdravý životní styl, boj proti kouření a jiným drogám. Tento 

projekt se uskutečnil v Bělči nad Orlicí v areálu Tábora J.A.Komenského, který se nachází 

v blízkosti řeky Orlice v Královehradeckých lesích, kam se žáci dopravili po vlastní ose na kolech 

R. Dvořáková  

30.5. – 1.6. Zážitkový seminář 8.B – „VE  ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ  DUCH“, který byl 

zaměřený na  pohybové aktivity, zdravý životní styl, boj proti kouření a jiným drogám. Tento 

projekt se uskutečnil v Bělči nad Orlicí v areálu Tábora J.A.Komenského, který se nachází 

v blízkosti řeky Orlice v Královehradeckých lesích, kam se žáci dopravili po vlastní ose na kolech 

R. Ryšánková 

28.5. Spaní a čtení ve ŠD a návštěva Městské knihovny v HK 1.AB 

28.5. – 1.6. Škola v přírodě Jedlová 2.AB 

30.5. Mladý cyklista Besip krajské kolo v dopravní soutěži 

31.5. Kuba – dvě tváře svobody vzdělávací projekt Svět kolem nás 7.A Kulhánková 

31.5. Dětský den v MŠ spolupráce s MŠ Opatovice n/L pomoc při organizaci soutěží 7.-9.ročník 

 

-červen 
4.6. Osudy dětí za 2. světové války historická exkurze Ležáky – 9.A, 8.A 

5.6. Eurorebus finále republika družstvo  ml. žáků Kulhánková 

6.6. Dětský den – zábavné odpoledne pro žáky 1. Stupně 

6.6. Vystoupení žáků hudebního kroužku a pěveckého sboru p. Radoň, p.uč. Paulišová 

7.6. Golfové odpoledne pro zaměstnance ZŠ – Golf klub Fomei HK 

8.6. Poruchy chování u dětí – Jak se „opravují“ NIDV Pce Doležalová 

8.6.-17.6. Ozdravný zážitkový pobyt 9.A v Itálii,kde pod heslem „Kdo si hraje nezlobí“ pracovali 

na zdravém životním stylu, učili se říkat NE, formou her v týmech. 

11.6. – 15.6. Škola v přírodě Bartošovice v Orlických horách 3.B, 4.A  

11.6. – 12.6. Školní výlet 6.AB IQlandia a botanická zahrada Liberec 

13.6. Dějepisná exkurze Mumie světa Praha 6.AB, 7.A 

18.6. Schůzka s rodiči předškoláků Mgr. Hlaváčková, Mgr.Samková, p.Klobučníková 

19.6. ZOO Dvůr Králové 5.AB 

19.6. Sportovní den golf klub FOMEI HK 3.AB, 4.AB 

19.6. Čtyřlístek divadelní představení Klicperovo divadlo HK 6.A, 7.A, 8.AB 

19.6. – 21.6. Mladý cyklista Besip republikové finále v dopravní soutěži 6.A, 9.A Doležalová 

20.6. Školní výlet Fajnpark Chlumec nad Cidlinou 6.A, 7.A 

22.6. Tongo 1.B, 3.A, 4.B 

22.6. Školní cyklo-výlet Bohdaneč 8.B 

22.6. Třídnické hodiny  

25.6. Před oponou za oponou… exkurze do VČD Pce 4.B 

26.6.  „9.A má talent“ generální zkouška vystoupení 9.A velký sál Opat pro žáky 2. stupně 

26.6. „9.A má talent“ rozloučení s žáky 9. ročníku za přítomnosti starosty obce velký sál Opat 
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27.6. Slavnostní ukončení školního roku vydání vysvědčení 

 

-srpen                                                                                                                                                                   

30.8. Metodika vypracování rámcových programů pro boj proti šikaně a jejich hodnocení, zapojení 

Preventivního programu do vyučovacích hodin. 

 

Do učebních plánů na prvním stupni jsou zařazena např. témata týkající se rodiny, zdravé výživy a 

správného životního stylu, zásad mezilidské komunikace, lidské tělo a zacházení s léky, nebezpečí 

závislosti, ochrana proti obtěžování cizí osobou. Na druhém stupni témata týkající se zneužívání 

návykových látek a jejich rizika, sebepoznání a poznání druhých, rasismus a xenofobie, vztahy v 

dospívání a sexualita.  

Efektivita prevence je velmi obtížně měřitelná, takže se mé hodnocení opírá o výčet realizovaných 

akcí na naší škole. Preventivní činnost na škole se rozvíjí takovým tempem, jak rostou zkušenosti 

celého pedagogického sboru a jeho schopnost kolektivně pracovat, což vedení školy podporuje a 

oceňuje.  

 

Vypracovala: Mgr. Radka Dvořáková, školní metodička prevence 

 

 

2.Výsledky výchovného poradenství v roce 2017/2018 

 

Výchovná poradkyně plní především tyto konkrétní úkoly: 

 věnuje pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia 

 poskytuje individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení 

výchovných a výukových problémů, o možnostech dalšího studia a volbě povolání 

 zajišťuje testy kariérového poradenství (Comdi) 

 eviduje a zpracovává přihlášky vycházejících žáků a zájemců o studium na víceletých 

gymnáziích 

 zprostředkovává styk s PPP a SPC, dává rodičům návrhy na odborná vyšetření, podává 

žádosti o vyšetření, spolupracuje na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a kontroluje 

jejich plnění, 

 vede v evidenci žáky s podpůrným opatřením, 

 pečuje o žáky s podpůrným opatřením, o žáky s výchovnými problémy, o žáky v náročných 

životních situacích,  

 podle potřeby spolupracuje s pracovníky PPP a SPC, případně s odbornými lékaři, OSPOD, 

PČR apod. 

 napomáhá zavádění nových metod do vyučování, 

 podílí se na organizaci zápisu do 1.tříd a dalších akcích, 

 informuje zákonné zástupce žáků o činnostech zařízení výchovného poradenství, o 

možnostech využití jejich služeb, soustavně se vzdělává v oblasti výchovného poradenství, 

získané poznatky předává ostatním učitelům, informuje je o změnách předpisů apod., 

 těsně spolupracuje s vedením školy a ostatními učiteli při řešení výchovných a výukových 

problémů, zejména se školním psychologem a s metodikem prevence. 
 

Ve školním roce 2017/2018 diagnostikovala poradenská pracoviště 33 žáků s podpůrným 

opatřením, u 8 z nich byl vytvořen individuální vzdělávací plán (IVP). Jednoho žáka 

diagnostikovala jako mimořádně nadaného. 

IVP zpracovávají podle doporučení poradenských pracovišť třídní učitelé a vyučující jednotlivých 

předmětů ve spolupráci s výchovnou poradkyní. Jsou v něm zahrnuty metody a formy práce 

v jednotlivých předmětech, možnosti zohlednění, výchovné postupy, hodnocení apod. Každý IVP 
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je následně konzultován s příslušným poradenským pracovištěm, aby byl přínosem pro školu a 

konkrétnímu dítěti skutečně pomáhal. Jsou s ním seznámeni i ostatní učitelé a samozřejmě rodiče.  

Žáci, kteří patří do 1. stupně podpůrných opatření, jsou zohledňováni při výuce i klasifikaci podle 

doporučení poradenského pracoviště.  

Během školního roku navštívily školu Mgr. Markéta Jirásková a Mgr. Petra Macasová z SPC 

Svítání Pardubice, které sledují péči o děti s poruchami autistického spektra a děti s tělesným 

postižením a děti s LMR. Blízká je i spolupráce s PPP Pardubice, která organizuje pro výchovné 

poradce pravidelné semináře. Na tato setkání jsou zváni odborníci z různých oblastí (PČR, OSPOD, 

odborní lékaři apod.), výchovná poradkyně se jich pravidelně zúčastňuje, se získanými 

informacemi poté seznamuje i ostatní pedagogické pracovníky. V tomto roce jsme se zapojili do 

projektu Spolu a včas ohroženým dětem, který je realizován v rámci projektu Systémového rozvoje a 

podpory nástrojů sociálně - právní ochrany dětí, který má za cíl podpořit spolupráci mezi základními 

školami a dalšími aktéry služeb(spolupracujeme s Pyramidou, Amaltheou, Women for women, Most Pro.. ) 

a rozvíjet postupy práce s ohroženými dětmi. 

 

Ve školním roce 2017/2018 ukončilo školní docházku celkem 29 žáků. Všichni byli průběžně 

informováni o možnostech dalšího studia, o změnách v přijímacím řízení. Proběhla i exkurze do 

Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání v Pardubicích, někteří žáci měli 

možnost zúčastnit se besed „Chci být vojákem“, „Chci být policistou“, burz středních škol Schola 

Bohemia v Pardubicích a Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v Hradci Králové. Taktéž 

navštívili některé střední školy, na kterých se zúčastnili soutěží (např. Obchodní akademie Chrudim 

„Cesta za pokladem“, SŠ technická a řemeslná Nový Bydžov „Já už to znám, já už to umím“, na 

SOŠ a SOU Hradec Králové „Hradecký stavební palec“, na SOŠ Vocelova Hradec Králové „Den 

pro vás“ ). 

Rodiče vycházejících žáků výchovná poradkyně seznámila se všemi podstatnými informacemi 

během rodičovských schůzek v říjnu a v prosinci. Podílela se na organizaci Testu profesní a 

pracovní diagnostiky, který byl rodičům vycházejících žáků nabídnut. Žáci mají možnost 

individuálního testu buď v PPP Pardubice nebo standardizovaného testu profesní diagnostiky 

„COMDI“, který probíhá ve škole prostřednictvím PC. Po dohodě s rodiči proběhlo testování ve 

škole v měsíci říjnu. Během následujícího období poskytovala zájemcům z řad žáků i jejich rodičů 

individuální konzultace o možnostech studia na středních školách, zájemcům z 5. a 7. ročníků 

možnosti studia na 8letém a 6letém gymnáziu. Stejně jako v předcházejících letech byly přihlášky 

podle požadavků jednotlivých žáků vyplněny, vytištěny a připraveny pro každého z nich.  

 

Výchovná poradkyně se podílela v rámci činnosti školního poradenského pracoviště i na řešení 

závažnějších kázeňských problémů. V současné době těchto nežádoucích jevů spíše přibývá a je 

nutné je okamžitě operativně řešit. Proto škola prostřednictvím výchovné poradkyně spolupracuje 

s Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany dětí a středisky výchovné péče. 

 

Během školního roku se výchovná poradkyně podílela na akcích pořádaných školou. Organizovala 

vítání prvňáčků a vyřazování žáků 9. ročníku, podílela se i na organizaci programu během zápisu 

dětí do 1. tříd 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

 
 

Počet 

účastníků 
Název akce Místo konání 

5  Práce s autistickým žákem Mgr. Jirásková SPC Pardubice 

1 Mimořádné události a bezpečnost na školách KÚ Pardubice 

1 Studium učitelství 1. st. ZŠ PF TU Liberec 

1 Semináře výchovného poradenství /celoroční měsíčně/ Pardubice 

1 Studium lektorství Aj PF MU Brno 

2 Péče o žáky se zrakovým postižením Dr. Šustová HK 

2 Konzultace k péči o žáky s SVP SPC Pce Mgr. Macasová 

1 Brána jazyků otevřená –AJ celoroční kurz NIDV Hradec Králové 

1 Speciální pedagogika studium  PF UHK Hradec Králové 

1 Jak mluvit s žáky o migraci CCV KHK  

1 Archivace ve školské praxi St. archiv Pardubice 

1 Čtenářská gramotnost a její podpora na 2.st.ZŠ CVKHK  

1  Krajská konference EVVO Paleta Pardubice 

1 Násilí ve škole jak pracovat s tématem NIDV Pardubice 

1 Vzdělávací program pro ZŘŠ Zátěžové situace v praxi CCV KHK  

1 Podpora indiv.rozvoje žáků a jejich komplex.hodnocení CCV Pardubice 

1 Účetní uzávěrka v příspěvkových organizacích MMP Pardubice 

1 Skupinové bubnování v HV CV KHK 

1 Matematika pro život II NIDV Hradec Králové 

1 Vánoční inspirace do hodin VV CCV KHK 

       1 Výuka Tv a školská legislativa NIDV Pardubice 

2 Semináře pracovníků ŠD  CCV a PPP Pardubice 

1 Matematka v běžném životě NIDV Pardubice 

1 Výuka fyziky realistickou metodou CCV Pardubice Pardubice 

1 Příčiny kázeňských přestupků a jejich řešení CCV KHK 

1 Problematika GDPR a cloudu v oblasti školství KˇU Pardubice 

1 Školení ředitelů  KÚ Pardubice 

1 Účetní uzávěrka příspěvkových organizací  

1 Herní činnosti v prvopočátečním čtení CV KHK 

1 Prevence domácího a gender. podmíněného násilí na škole  

1 Deutsch aktiv II CV KHK 

1 Aktivity pro práci a relaxaci v ŠD CV KHK 

23 Násilí v rodině a syndrom vyhoření PhDr.Ryšánková 

1 Vývoj dětské kresby CCV Pardubice 

1 Hudební výchova na 1.st hravě CCV Pardubice 

1 Zacházení s chemic. Látkami a směsmi ve školách NIDV Pardubice 

1 Dańové přiznání v příspěvkové organizaci  

1 Rustikální věnec a kraslice pro Vv CCv KHK 

2 GDPR srozumitelně a prakticky NIDV Pardubice 
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Počet 

účastníků 
Název akce Místo konání 

5 Hyg.minimum a novinky v oblasti ŠJ KHK Pardubice 

1 Nové trendy ve vaření ŠJ Jídelny.cz 

1 Inspirace pro zkvalitnění výuky přírodov.předmětů a mat.,  ČSI Hradec Králové 

1 Doporučená literatura do výuky Čj KMHK 

1 Dnešní svět v souvislostech Terra club o.p.s. 

1 Rozvoj čtenář.gramotnosti u žáků s SVP CV KHK 

1 ADHD nebo LMD poruchy chování CV KHK 

2 Týmové dny  CCV Pardubice 

1 České národnostní menšiny v zahraničí studij.pobyt PF Uni České Budějovice 

1 Spolu a včas ohroženým dětem SPC, OSPOD, MŠMT 

1 Efektivní metody ve výuce začátečníků v Nj  CV KHK 

1  Poruchy chování u dětí „Jak se napravují“ NIDV Pardubice 

1 Seminář výchovného poradenství 2 denní PPP Pardubice 

6 Péče o žáka s SVP SPC Pardubice 

1  Účetní uzávěrka Estring Pardubice 

3 Školení BOZP p.Plecháček 

 

 

 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsme se zaměřili na vzdělávání v oblasti 

péče o žáky s  SVP, metodiky prevence a BOZP, didaktiky Aj , zeměpisu a matematiky a rozvoj 

aktivního učení na 1. st. ZŠ. Účast se řídila plánem akcí DVPP, schvalovaným vždy na jedno 

pololetí školního roku.   

 

Členové sboru se zúčastnili 54 vzdělávacích programů krátkodobých a 1 půldenního semináře 

„Násilí v rodině a syndrom vyhoření“, pořádaného školní psycholožkou dr.Ryšánkovou  v rámci 

programu spolupráce školního psychologa a pedagogů. Pedagogičtí pracovníci podle závažnosti 

seznámili s obsahem akce své kolegy v předmětových komisích, nebo všechny pedagogy na 

společných poradách.  

Vedoucí vychovatelka školní družiny se celoročně účastnila cyklu seminářů pořádaných PPP 

Pardubice pro vychovatele ŠD. 

 

Škola využívala především nabídku vzdělávání ve  Školském zařízení CVKHK Hradec Králové, 

CCV Pardubice, Univerzity Hradec Králové a Národního institutu pro další vzdělávání. Vedení 

školy zorganizovalo pravidelné konzultace s pracovníky SPC Pardubice v rámci programu péče o 

žáky s SVP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

  1.Hodnocení Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ 2017/2018 
   

  Analýza současného stavu 

 

Na škole pracuje školní koordinátorka EVVO. Je vypracovaný dlouhodobý i aktuální roční plán 

EVVO. Ekologická výchova je prioritou školy a je začleněna do ŠVP. Učitelé jsou připraveni 

pracovat s tímto zaměřením ve výuce i mimo ni. 

Hlavní cíle EVVO 

 

 rozvoj a využití klíčových kompetencí pro řešení problémů životního prostředí 

 získávání dovedností pro pobyt v přírodě a zacházení s přírodou 

 poznání přírodních a kulturních hodnot životního prostředí ve svém okolí a chápání příčin, 

následků a projevů jejich poškozování 

 získání citového vztahu k životnímu prostředí a k přírodě 

 uvědomění si postavení člověka v přírodě a hodnoty přírody 

 seznámení se s globálními problémy a chápání globálních souvislostí 

 chápání vzájemné souvislosti ekonomického a sociálního rozvoje a stavu životního prostředí 

 umožnit odpovědné jednání, aktivní a kvalifikovanou účast při ochraně přírody 

 

 

Hlavní cíle školy v oblasti EVVO vytyčené pro školní rok 2017/2018 

 erů a vyřazeného drobného elektrozboží 

 znovu umístit ve všech třídách popř. chodbách školy kontejnery na tříděný odpad a naučit 

žáky, aby uměli uvědoměle a aktivně třídit odpad /plasty, papír, popř. bioodpad/ ve všech 

místnostech a prostranstvích školy, aby neodhazovali vše do směsného odpadu 

 vést k třídění odpadu aktivně i ostatní zaměstnance školy /pedagogy, kuchařky, uklízečky, 

školníka/ a ukládat odpad na určené místo 

 pracovat se žákovskou radou – naučit zástupce žáků komunikovat se svými spolužáky 

ohledně třídění odpadů, umět vysvětlovat potřebnost a užitečnost třídění, umět ostatním 

ukázat smysl této činnosti, popř. naučit je komunikovat s dospělými – slušnosti při jednání 

nejen s dospělými osobami nejen ve škole při propagaci třídění odpadů 

 šetření energiemi – zářivky, regulační ventily na radiátorech, snížení teploty v prostorách 

školy v odpoledních hodinách a o víkendech, využití mikroventilace oken 

 ozelenění školy – učeben, tříd, chodeb i okolí školních budov 

 opakovaně se zapojit do projektu „Věnuj mobil“ 

 účastnit se řešení vyhlašovaných úkolů a kvízů 

 účast koordinátorky EVVO na krajské konferenci EVVO a semináři 

 zapojení do soutěže Zelený ParDoubek 

 

 

Hlavní aktivity školy v EVVO vytyčené pro školní rok 2017/2018: 

 

 školní ekologické projekty (Den Země, sběr tříděného papíru, projekty „Voda“, „Moderní je 

nekouřit“, „Zdravá a nemocná příroda“, „Alternativní zdroje energie“) 

 práce v rámci předmětů (ekologické exkurze, účast na ekologických programech - dle plánu 

jednotlivých tříd) 

 účast v ekologických soutěžích (Recyklohraní, Přírodovědný klokan, výtvarné soutěže) 

 zařazení ekologického předmětu Přírodovědná praktika 
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Výsledky: 

 

Ve školním roce 2017/2018 se nám podařilo zrealizovat naplánované ekologické projekty, které se 

staly tradicí na naší škole a hodláme je realizovat i v příštích letech. 

Volitelný předmět Přírodovědná praktika se osvědčil a bude zařazen do výběru i v dalším školním 

roce, účastnili jsme se celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan. 

Realizovali jsme školní ekologické projekty (např. „Voda“, „Dopravní a ekologická výchova“, 

„Den Evropy“, „Moderní je nekouřit“). 

Zapracovávali jsme ekologická témata do jednotlivých předmětů, účastnili jsme se 

ekologických exkurzí a programů (např. návštěva vodní elektrárny Hučák v HK, exkurze žáků 8. 

ročníku do Úpravny vody v Hrobicích byla z organizačních důvodů převedena na měsíc září 2018). 
Spolupracovali jsme s ekologickými organizacemi (Ekocentrum Paleta, Sdružení Tereza), 

což nám přineslo nové ekologické materiály, publikace a praktické dílny pro žáky naší školy (např. 

„Nákupy s rozumem“, „Alternativní zdroje energie“, Africká vesnice“). 

Jsme „Ekologickou školou Pardubického kraje 2. stupně“. Toto hodnocení je udělováno 

školám a institucím uplatňujícím principy environmentální výchovy a vzdělávání v každodenním 

provozu a školám, které mají velmi dobrou úroveň EVVO žáků i pedagogů. Zúčastnili jsme se 

soutěže Zelený ParDoubek, jejíž vyhodnocení proběhne na Krajské konferenci EVVO v příštím 

školním roce. 

 V průběhu školního roku byly plněny vyhlašované ekoúkoly, jejichž cílem bylo prohloubit 

znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Zapojili jsme se do akce „Věnuj mobil“, sbírali 

jsme použité baterie a tonery, vyřazené drobné elektrozboží. Žáci tak získali osobní zkušenost se 

zpětným odběrem. Za aktivity škola získala 3 907 bodů, které byly spolu s body z minulého roku 

vyčerpány na odměny (společenské hry, sportovní vybavení, kancelářské potřeby, předplatné 

časopisu apod.) pro nejaktivnější žáky, popř. třídní kolektivy. 

 

Aktivita Množství v kilogramech Počet získaných bodů 

Sběr baterií 489 2683 

Sběr elektrozboží 189 567 

Sběr mobilních telefonů 69 kusů 207 

ekoúkoly  450 

 

Celoročně probíhal sběr tříděného papíru. Žákovské hlídky vážily a zapisovaly jednotlivcům 

i celým třídám množství vytříděného papíru. Bylo sebráno 27 282 kg papíru. 

Připravili jsme popisové tabule pro vybudování naučné stezky. 

Využívali jsme školní zahradu v hodinách zeměpisu pro nácvik chování v přírodě, 

v přírodopisu pro poznávání rostlin, stromů a živočichů, při pracovních činnostech pro pěstování 

vlastní zeleniny. Pro likvidaci bioodpadu byly využívány školní kompostéry. 

Ve třídách a na chodbách byly umístěny nádoby pro třídění odpadu. Pokračoval sběr tonerů. 

V areálu školy je umístěn nápojový automat a automat „Zdravá výživa“, dvakrát měsíčně 

žáci dostávali zdarma ovoce, zeleninu nebo mléčné výrobky. Hlavním cílem projektu bylo 

především přispět k zvýšení spotřeby těchto potravin a vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě 

dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. 

Ve školní jídelně byl sestavován jídelníček podle tzv. Nutričního doporučení ke 

spotřebnímu koši, žákům byl dvakrát týdně umožněn výběr ze dvou jídel. 

Do školy byly nakupovány energeticky šetrné výrobky, byl používán recyklovatelný papír 

pro kopírky. 

Ve spolupráci se zřizovatelem bylo nově upraveno oběrné místo a  instalovány velké 

odběrné nádoby na třídění kovového, biologického odpadu a olejů. 

Veřejnost byla o našich ekologických aktivitách informována formou plakátů 

http://jidelny.cz/public/2015-18-10_Nutricni-doporuceni.pdf
http://jidelny.cz/public/2015-18-10_Nutricni-doporuceni.pdf
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na veřejných prostranstvích, popřípadě na webových stránkách školy, nejvíce se zapojovala do 

sběru papíru, elektra či baterií. 

 

 Hodnocení: 

 

Ve školním roce 2017/2018 se nám podařilo zrealizovat naplánované ekologické akce, které 

se staly tradicí a hodláme je realizovat i v příštím školním roce. 

Ekologická výchova dosáhla optimální úrovně. Splnili jsme jednotlivé cíle v ročním plánu 

EVVO a postupně plníme hlavní úkoly a záměry Školního programu EVVO. V rámci ekologické 

výchovy jsme se zapojili do soutěže Zelený Pardoubek 2018 pořádané ve spolupráci s Pardubickým 

krajem a usilujeme o získání certifikátu „Ekologická škola Pardubikého kraje 1.stupně “.  

 

2. Soutěže, olympiády, přehlídky (počty zúčastněných žáků ve školním roce  2017/2018) 

 

Soutěž 

Počty účastníků 

Školní kolo 
Okresní 

(okrskové) kolo 

Krajské 

(regionální) 

kolo 

Celostátní kolo 

Snag golf          32 10 - 6 

Přespolní běh Pardubice, žáci 2. st. 21 14 - - 

Přírodovědný klokan 8. - 9. ročník 38 1 - - 

Dětská scéna soutěž ml. recitátorů 52 - - - 

Pišquorky 25 5 - - 

Malá kopaná 5.- 6.roč 21 12 - - 

Malá kopaná Pamako st.chlapci 8 8 - - 

Dějepisná olympiáda 10 1 - - 

Pc_ák počítačová soutěž 6 4 - - 

ČEPS cup florbal ml.žáci 18 10 - - 

Zeměpisná olympiáda 8 2 1  

Hradecký stavební palec soutěž 9 9 - - 

Kuchařská soutěž ml.žáci 36 - - - 

Cesta za pokladem OA Chrudim 10 10 - - 

Olympiáda v ČJ 23 2 - - 

McDonalďs Cup, fotbal ml.žáci 36 10 - - 

Příroda kolem nás výtvar.soutěž 16 9 - - 

Chemická olympiáda 5 1 - - 

Recyklohraní 89 - - - 

Sběrová soutěž           228 - - - 

Bobřík informatiky 5- 9.roč 27 - - - 

Florbal chlapci 6. – 7.roč 24 9 - - 

Florbal DDM Alfa starší žačky 21 13 - - 

Zdravohrátky  na SŠ zdravotní 9 9 - - 

Olympiáda v Aj 13 2 - - 
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Soutěž 

Počty účastníků 

Školní kolo 
Okresní 

(okrskové) kolo 

Krajské 

(regionální) 

kolo 

Celostátní kolo 

Matematický klokan st. 25 3 - - 

Matematický klokan ml. 135 - -; - 

Matematická olympiáda  Z5 15 3 - - 

Matematická olympiáda  6.- 8. roč. 6 - - - 

V zemi galského kohouta 

výtv.soutěž 
8 1 - - 

Art floral design výtvarná soutěž 20 2 - - 

Prší, prší výtvar.soutěž 12 12 - - 

Pohár rozhlasu 46 35 - - 

Zeměpisná olympiáda          12 2 1 - 

Eurorebus Junior 3. - 5. ročník 40 - 3 3 

Přehazovaná turnaj 6.- 9. ročník 38 - - - 

Minikopaná st. žáci 8. - 9. ročník 8 8 - - 

Kde končí svět výtvar.soutěž 18 2 1 - 

Dopravní soutěž Mladý cyklista 22 8 8 4 

Perníkový slavík 26 - - - 

Pěvecká soutěž Praskačský zpěváček 5 5 - - 

Já už to znám umím region. soutěž 30 15 - - 

Pangea matematická soutěž 15 3             3 - 

 

 
3. Úspěchy žáků školy ve školním roce 2017/2018 

 

KDO TŘÍDA ÚSPĚCH KOMENTÁŘ 

Družstvo 

ml. žáků 
5. 

1. místo v okresním kole soutěže 

Mladý cyklista družstva I. kat. 

naši cyklisté dosáhli 

opakovaně vynikajícího 

umístění v okrese 

Družstvo 

st. žáků 
8. - 9. 

1. místo v okresním kole soutěže 

Mladý cyklista družstva II. kat. 

naši cyklisté dosáhli 

opakovaně vynikajícího 

umístění v okrese 

Družstvo 

st. žáků 
8. - 9. 

1. místo na krajském kole 

soutěže Mladý cyklista družstva 

II. kat. 

naši cyklisté dosáhli 

opakovaně vynikajícího 

umístění jen těsně 

nepostoupili na republiku 

Družstvo 

ml. žáků 
5.  

2. místo v krajském kole soutěže 

Mladý cyklista družstva I. kat. 

vynikající výsledek starších a 

postup na republiku 

Žákyně 5. ročníku 5. 

1. místo na krajském kole 

soutěže Mladý cyklista 

jednotlivci 

Stala se absolutním vítězem 

soutěže jednotlivců 
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KDO TŘÍDA ÚSPĚCH KOMENTÁŘ 

Žákyně 6. ročníku 6. 
2. místo v krajském kole soutěže 

Mladý cyklista jednotlivci 

 Stala se absolutním vítězem 

soutěže jednotlivců 

Žákyně 5. ročníku 5. 

1. místo na okresním kole 

soutěže Mladý cyklista 

jednotlivci 

 

Žák 7. ročníku 7. 
1.místo v krajském kole 

matematické soutěže Pangea 
 

Žák 7. ročníku 7. 
1.místo v okresním kole 

Zeměpisné olympiády 
 

Žákyně 4. ročníku 4. 

1. místo na okresním kole 

soutěže Mladý cyklista 

jednotlivci 

 

Žák 9. ročníku 9. 

1. místo na okresním kole 

soutěže Mladý cyklista 

jednotlivci 

 

Žák 7. ročníku 7. 
3.místo v krajském kole 

Zeměpisné olympiády 
 

Dvě žákyně 3. ročníku 3. 
3.místo v okres.kole 

Matematického klokana 
 

Žák 7. ročníku 7. 
4.místo v okres.kole 

Matematického klokana 
 

Žákyně 4. ročníku 4.  
4.místo v krajském kole 

matematické soutěže Pangea 
 

Družstvo ml. žáků 3. - 5. 
7.místo v krajském kole soutěže 

Eurorebus 

Postup na republiku byl velký 

úspěch 

Golfový kroužek  
Postup do finále republikové 

soutěže ve Snagu 

ve finále v 1.září v Praze se 

už tolik nedařilo - 6. místo 

Družstvo 

st. žáků 
5. 

12. místo v celostátním kole 

soutěže Mladý cyklista 
 

Družstvo fotbalistů 3.- 5. 
3. místo v okrsku minikopaná 

McDonald cup 
 

Družstvo florbalistů 1. st. 
1. místo na turnaji Kroužky ČR 

východ  
Putovní pohár opět na naší ZŠ 

Družstvo ml. žáci 6. – 7. 
3.místo štafeta sprint Pohár 

rozhlasu 
 

Žák 8. ročníku 8. 
3. místo  v běhu na 1500m Pohár 

rozhlasu 
 

Žák 7. ročníku 7. 
4. místo  v běhu na 1000m Pohár 

rozhlasu 
 

Žák 7. ročníku 7. 
5.místo ve skoku vysokém Pohár 

rozhlasu 
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KDO TŘÍDA ÚSPĚCH KOMENTÁŘ 

Dvě žákyně 6. ročníku 6. 
6.místo ve skoku vysokém Pohár 

rozhlasu 
 

Žák 7. ročníku 7. 
6. místo  v běhu na 1000m Pohár 

rozhlasu 
 

Žákyně 8. ročníku 8. 
8.místo ve skoku dalekém Pohár 

rozhlasu 
 

Žákyně 8. ročníku 8. 
9.místo ve skoku vysokém Pohár 

roshlasu 
 

Žákyně 6. ročníku 6. 
11.místo v běhu na 60m Pohár 

rozhlasu 
 

Žákyně 6. ročníku 6. 
11.místo v běhu na 600m Pohár 

rozhlasu 
 

Dvě žákyně 7. 2. místo Art floral design 2018 

jejich výtvarný talent jsme 

mohli obdivovat i na výstavě 

v Hradci 

Dvě žákyně  2. - 3. 2. místo Praskačský zpěváček 
výborně obsazená soutěž 

s 130 účastníky 

Dvě žákyně  4. - 5. 3.místo Praskačský zpěváček  

Žák 5. ročníku 5. 
úspěšný řešitel okresního kola 

Matematické olympiády 
 

Žák 4. ročníku 4. 
1.místo v okresním kole 

výtvar.soutěže Kde končí svět 
postup do krajského kola 

Žák 5. ročníku 5. 
8. místo okresní kolo 

Matematické olympiády  
 

Žák 5. ročníku 5. 
8. místo okresní kolo 

Matematické olympiády  
 

Žák 9. ročníku 9. 9.místo přespolní běh okres  

Žák 7. ročníku 7. 10.místo přespolní běh okres  

 

 
 

4. Vybrané akce uskutečněné během školního roku 2017/2018 
 

Ve školním roce 2017-18 jsme pro třídy 2. až 5. ročníku realizovali pobyty v přírodě v Krkonoších 

a Orlických horách, pro žáky 6. ročníku adaptační kurzy na Bivoj v Peci pod Sněžkou a  pro žáky  

8.ročníku třídenní cykloseminář Bělči nad Orlicí. Žáci 2. stupně absolvovali lyžařský výcvikový 

kurz v Krkonoších, žáci 1. - 3. ročníku týdenní odpolední kurz lyžování v Olešnici v Orlických 
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horách a žáci  3. - 5. ročníku jednodenní lyžařské pobyty Orlických horách. Plaveckého výcviku 

v Plavecké škole PAP Pardubice se v měsících listopad až únor zúčastnilo cca 98 žáků třetích a 

čtvrtých ročníků. Na závěr školního roku jsme prověřili znalosti anglického jazyka při 8 denním 

jazykovědném zájezdu do Skotska a Nizozemí a zážitkovém pobytu devátého ročníku v Itálii. 

 

 

 

5. Výsledky práce školní družiny 

 

 

Ve školním roce 2017 -18 bylo ve  třech odděleních školní družiny zapsáno 90 dětí. Kromě tří 

učeben využívala družina pro svoji činnost také další prostory školy: tělocvičnu, zahradní relaxační 

centrum. 
 

Činnost školní družiny se řídila výchovně vzdělávacím plánem pro jednotlivá oddělení a 

zaměřovala se na prohloubení estetické a mravní výchovy žáků, dbala na kvalitní využití volného 

času, čímž vycházela ze svého specifika mezistupně mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.  

Vychovatelky úzce spolupracovaly s třídními učiteli i s rodiči žáků, zúčastňovaly se třídních 

schůzek, spolupodílely se na organizování některých akcí pro předškoláky a první stupeň, pro naše 

žáky  zorganizovaly  korálkové dílny.  
 

V rámci činnosti školní družiny se žáci zapojili do celoškolních projektových dnů. 

Školní družina zároveň realizovala i vlastní projekty a akce. 
  

• Celoroční projekt –Bublinky – Pastelkové svátky /hra vyhlášená  časopisem Pastelka/ 

    Svátek her, tří barev – trikolora, pohlednice a poštovní známky, knihy a předčítání, 

     tance, řeči, hudby, rukou, stromů a míče a míčků 

• Podzimní Drakiáda 

• Vánoční dílna pro děti s rodiči 

• Advent ve školní družině – výlet na zámek Loučeň - program pro děti 

• Lyžování se Soptíkem týdenní kurz 

• Karneval ve školní družině 

• Golfové odpoledne 

• Spaní a čtení ve školní družině s prvňáky –  program Čtyřlístek v Městské knihovně v Hradci 

Králové  

• Malování triček 

• Dětský den – zábavný program - Námořníci 

 

 

Vychovatelky školní družiny se pravidelně zúčastňují kurzů dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 
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Žáci k 30. 9. 2017 dle trvalého bydliště 

 

 

Obec Počet % všech žáků školy 

Opatovice nad Labem 

 

246 

 

68,6 

Libišany 45 12,5 

Hrobice 17 4,7 

Čeperka 21 5,8 

Hradec Králové 18 5,1 

Dolany 2 0,6 

ostatní 10 2,7 

 

 

Z celkového počtu žáků ZŠ dle státního občanství zapsáno 7 žáků s cizí státní příslušností 

(Bělorusko, Slovensko, Vietnam, Ukrajina), z toho jeden žák s trvalým pobytem na území ČR. 

 

Pro dojíždějící žáky zajišťujeme dozory před odjezdem autobusu (dozor pro dojíždějící žáky, kteří 

nenavštěvují klubovnu Zájmového centra je zajištěn od 12:20 do 13:30 hod.). Vedení školy ve 

spolupráci s Obecním úřadem Opatovice n. L. projednává a iniciuje jednání na udržení autobusové 

linky zajišťující svoz žáků z odpoledního vyučování a odpoledních zájmových útvarů každý 

pracovní den do Libišan a Čeperky a dozorování pořádkové služby obecní policie při příjezdech 

těchto linek autobusů. Bohužel se nedaří zajistit pro žáky z Libišan autobusovou linku po 9. 

vyučovací hodině. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 

 

 

Ve školním roce 2017-2018 se přímá inspekční činnost ČŠI ve škole nekonala. 

 

další kontrolní činnosti: 

 

Kontrolující Předmět kontroly Výsledek 

 

Zřizovatel – interní audit 

 

Veřejnoprávní finanční kontrola 

(pravidelná) 

Účetní jednotka vede 

účetnictví přehledným a 

průkazným způsobem. 

Audit BOZP a PO, fa Prevent 
Dodržování předpisů BOZP a PO 

(pravidelná) 

Bez závad. Doporučení 

akceptována. 

 

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Ekonomických údajů je v každém účetním období velké množství a jsou příslušným úřadům 

předávány v předepsaných strukturách, tj. v hospodářských výkazech a tabulkách. Dalším 

relevantním výstupem je uzávěrka účetnictví. Všechny tyto údaje jsou k dispozici příslušným 

kontrolním orgánům.  

(rok 2017, údaje v Kč) 

 

Dotace KrÚ – NIV (neinvestiční výdaje na platy, odvody, ONIV) ………..16 027 901,- Kč 

 
(ONIV – „ostatní neinvestiční výdaje“, učebnice, učební pomůcky, náhrady za pracovní neschopnost („nemocenská“ 

dle ZP) a další). 

 

 

Provozní dotace poskytnutá zřizovatelem (Obec Opatovice nad Labem)…..2 725 000,- Kč  

 



 

 32 

 



 

 33 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů. 

 

Škola nebyla do takových programů přihlášena a zapojena. 

 

 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

 

Škola takové aktivity nekonala. 

 

 

 

 

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

 

Dotace a granty: 

Z důvodu přehlednosti návaznosti projektů uvádíme, že škola ve školním roce 2016 - 2017 v rámci 

udržitelnosti dále realizovala projekt  EU OPVK oblasti podpory 1.1 „Poznáváme svět a přírodu – dětem ku 

prospěchu“. V jarních měsících 2017 bylo uzavíráno období udržitelnosti podáním závěrečného reportu, 

závěrečné monitorovací zprávy o udržitelnosti. 

 

V průběhu jara 2017 pak škola podala grantovou žádost na projekt financování činnosti školního psychologa 

s názvem „Školní psycholog ZŠ Opatovice nad Labem“, z EU OPVVV, tzv. Šablony MŠ a ZŠ I. Žádost byla 

schválena během letních prázdnin školního roku 2016 – 2017. Dne  6. 10. 2017 bylo doručeno 

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16_022/0007102-01.  

 

Projekt „Školní psycholog ZŠ Opatovice nad Labem“ je realizován od 1.9.2017, během školního roku 

proběhla jeho první etapa. Ve škole byla zaměstnána jako školní psycholožka PhDr. Radana Dvořáková, ve 

velikosti úvazku 0,5. Popis oblasti jejího působení je podrobně zachycen  v dokumentech, zveřejněných  na 

webové stránce školy www.zsopatovice.cz 

 

 

PŘEHLEDNĚ: 

 

Od koho Přidělená dotace Na co Výsledek 

MŠMT ČR 672 840,- Kč 
OPVVV Výzva „Šablony 

pro MŠ a ZŠ I.“ 2017 

schválení projektu 

„Školní psycholog 

ZŠ Opatovice nad 

Labem“ 

 

 

http://www.zsopatovice.cz/
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Finanční dary a jiné úhrady ve prospěch žáků    

Dárce Částka Použito na 

Elektrárny Opatovice, a.s. (dar) 30 000,- Kč nákup interaktivní tabule 

Spolek rodičů (SRPŠ) 10 208,- Kč    
Jízdné -  reprezentační týmy 

žáků,odměny žákům za soutěže 

Spolek rodičů (SRPŠ) 17 916,- Kč Příspěvek na žáka (ŠvP, LVZ, výlety) 

Spolek rodičů (SRPŠ) 19 800,- Kč 
Příspěvek Školní akce (Den dětí, sport. 

den, beseda pro rodiče … ) 

Women for women 37 796,- Kč Obědy pro žáky zdarma 

 

 

 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 
úkolů ve vzdělávání  

 

SPOLUPRÁCE S RODIČOVSKÝM SDRUŽENÍM A RODIČI 

 

Škola považuje tuto spolupráci za neformální, prospěšnou a považuje ji za nezbytnou pro obě 

strany. Ve školním roce 2017 - 2018 pracovali ve vedení KPZŠ Ing. Stanovský a Ing. Vinterová. 

Klub rodičů prošel transformací na Sdružení rodičů a přátel školy, což si vyžádalo nemalé úsilí 

členů výboru.  

 

Školní rok jsme zahájili seminářem  Bc.Hovorky, dvě přednášky na téma „Reflexologie - pomoc při 

řešení únavy, stresu a poruchách zažívání“. Pro nejširší rodičovskou veřejnost ji připravila  

Základní škola Opatovice nad Labem (garant akce PaedDr. Blanka Krčmářová, zástupkyně 

ředitele) ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy ZŠ Opatovice nad Labem 

V prosinci se rodičům opětovně podařilo ve spolupráci s vyučujícími zorganizovat již tradiční akci  

Vánoční diskotéku a finančně pomohli s organizací dětského dne. Rodiče se v hojném počtu 

zúčastnili Vánočních dílniček a adventního posezení pro rodiče a děti. 

 

SRPŠ se podílelo na financování dovybavení zájmového centra a úhradě nákladů na dopravu žáků 

na sportovní reprezentaci školy v rámci Olympiády mládeže Pardubicka a znalostních soutěží. 

SRPŠ přispělo žákům na školy v přírodě a školní výlety. Bez jejich pomoci rodičů bychom jen 

obtížně zajistili lyžařské výjezdy do Orlických hor v lednu až březnu 2017.  

 

Vedení školy se snaží řešit i problémy rodin sociálně znevýhodněných ve spolupráci s charitou 

Pardubice zajišťujeme materiální pomoc těmto dětem. V tomto školním roce se nám podařilo ve 

spolupráci s nadací Women for women pro 8 našich žáků ze sociálně slabších rodin zajistit 

celoroční stravování ve školní jídelně zdarma. 
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SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM A S VEŘEJNOSTÍ 

 

Škola i ve školním roce 2017 - 2018 pokračovala v realizaci záměru Škola – vzdělávací a kulturní 

centrum obce. V zájmovém centru jsme udrželi nabídku zájmových útvarů a hudebních kurzů 

pořádaných ve škole, dáváme k dispozici své prostory místní veřejnosti (rybáři, cvičení předškoláků 

a dospělých, sportovní oddíly). Opatovická veřejnost využívala prostory školy (pronájmy 

tělocvičny, školní hřiště pro veřejnost) i konkrétní nabídku zájmových kurzů pořádaných školou 

v odpoledních hodinách a o víkendech. 

 

Zřizovatel školy se intenzivně zajímá o dění ve škole. Příkladem jsou návštěvy volených zástupců 

obce na akcích školy (besedy s žáky na obecním úřadu, zahájení školního roku, rozloučení 

s absolventy školy, předávání malých maturitních vysvědčení, vítání prvňáčků, beseda se starostou 

obce a obecní policií).   

 

Škola letos pomohla zorganizovat několik výtvarných dílen a výtvarný kurz keramiky pro dospělé. 

V červnu proběhl koncert žáků hudebních kurzů pro rodiče.  

 

Spolupracujeme za účasti rodičů s místními organizacemi (SDH Opatovice n. L. a Čeperka, Svaz 

chovatelů, TJ Sokol, AFK Opatovice n. L., Golfový klub a Indoor Golf Centrum Hradec Králové, 

Tenisový klub, Divadelní spolek SNOOP, Život na vesnici, farnost Opatovice n. L.).  

 

Realizovali jsme ve spolupráci s obecní policií besedy na hodinách dopravní výchovy 

prohlubujeme znalosti a dovednosti žáků v oblasti dopravní výchovy, dodržování pravidel 

bezpečného chování v obci. Obecni policie zajišťuje pro naše žáky dozor při ranních a odpoledních 

přechodech dojíždějících žáků. 

 

V září 2017 se naši žáci podíleli již poněkolikáté na kulturním programu Pohřebačského jarmarku a 

v prosinci na kulturním vystoupení Rozsvěcení vánočních stromů a adventním pěveckém koncertu 

v kostele sv. Vavřince. Celoročně zajišťovali naši žáci pod vedením pí učitelky Kašpárkové 

kulturní program vítání nových občánků obce. Spolupracujeme s vedoucí obecní knihovny paní 

Pečenkovou při Pasování na čtenáře a pořádání besed v rámci březnového Měsíce knihy. 

  

 

SPOLUPRÁCE S MATEŘSKOU ŠKOLOU 

 

Spolupráce školy a školky je standardní. Spolupracujeme při přípravě budoucích prvňáčků na vstup 

do ZŠ: tradiční jsou vzájemné hospitace pedagogů  MŠ a ZŠ, výměna informací mezi učiteli MŠ a 

1. stupně ZŠ. Pořádáme společné sportovní akce, seznamovací návštěvy předškoláků ve třídách a 

školní družině, den otevřených dveří pro rodiče předškoláků, i letos jsme se zúčastnili sv. 

martinského průvodu z MŠ. 

 

Pravidelně organizujeme besedy učitelek základní školy s rodiči při informační schůzce budoucích 

prvňáčků v MŠ. Žáci a jejich rodiče jsou zváni na červnové školní rozloučení. Společně 

vystupujeme na Pohřebačském jarmarku a adventním koncertu Vánoční strom.  

  

Naši žáci z 6. - 7. ročníku pomáhali již tradičně zorganizovat 1. června dětský den v MŠ. Jako 

strážci jednotlivých stanovišť určitě přispěli ke zdárnému průběhu akce, za což obdrželi 

poděkování ředitelky MŠ.  

.  
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15. Školní úrazy žáků 
  

V průběhu školního roku 2017/2018 bylo v naší škole registrováno 41 úrazů, došlo tedy k mírnému 

zvýšení oproti předloňsku. Více jak polovina úrazů stále připadá na hodiny TV, zbytek jde na vrub  

chování žáků o přestávkách a nešťastným náhodám. Mnoho úrazů v TV bývá způsobeno 

nešťastnou náhodou, například nechtěný úder tvrdým míčem, mnoho i vlastní nešikovností žáků. 

Vyučující jsou pravidelně proškolováni odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP.  

 

Všichni žáci byli informováni svými třídními učiteli o bezpečnosti a chování o přestávkách, ve 

výuce i po jejím ukončení a také o povinnosti nahlásit každý úraz vyučujícímu. Během školního 

roku byla průběžně prováděna poučení o bezpečnosti před každou akcí pořádanou školou. 

 

 

 

Měsíc 

Počet 

úrazů 
celkem 

Dívky Chlapci 
Odškodnění Při TV 

Ano Ne Ano Ne 

9. 3 0 3 1 2 1 2 

10. 5 1 4 1 4 2 3 

11. 3 2 1 0 3 2 1 

12. 2 1 1 0 2 0 2 

1. 4 4 0 2 2 2 2 

2. 2 1 1 1 1 2 0 

3. 4 1 3 1 3 3 1 

4. 4 2 2 2 2 3 1 

5. 9 4 5 4 5 6 3 

6. 5 2 3 3 2 4 1 

Celkem 41 18 23 15 26 25 16 

 

 

Tabulka č. 1:  Počty úrazů v jednotlivých měsících 
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16. Závěr – zhodnocení školního roku 2017/ 2018 
 

 

Kvalita a kultivovanost vzdělávání i nadále zůstává pro všechny naše pedagogické pracovníky 

nejvyšší prioritou. Mojí povinností ředitele školy je hodnotit práci všech pracovníků školy a opět 

mohu konstatovat, že naše paní učitelky, učitelé a vychovatelky podávají stabilně výborné pracovní 

výkony. Dohromady s technicko-hospodářskými pracovníky tvoří efektivní pracovní kolektiv, ve  

kterém panuje dobrá atmosféra. Tuto příznivou atmosféru vnímají žáci velmi pozitivně, a tomu také 

nasvědčují jejich studijní výsledky. Tzv. problémových žáků máme naprosté minimum, pečlivých a 

pracovitých žáků většinu. Na formulaci těchto tvrzení není co měnit, nedochází-li k zásadním 

turbulencím v pracovním klimatu školy. Vzhledem k tomu, že příznivé pracovní klima je jednou 

z podmínek nutných pro efektivitu vzdělávací činnosti, vedení školy velmi dbá na korektnost a 

přímost vztahů mezi zůčastněnými osobami vzdělávacího procesu. Čeká nás období, kdy zhruba 

v rozmezí příštích deseti let dojde k velkým generačním změnám v pedagogickém sboru. Vedení 

školy pracuje strategicky s tímto výhledem, počítá s touto nutností a snaží se postupnými kroky 

„připravit“ novou generaci z mladších kolegů a kolegyň. 

 

 

Atmosféra školního prostředí je pozitivní a pevně doufáme, že to tak zůstane i nadále. K tomu, aby 

to tak mohlo zůstat jsme se rozhodli udělat maximum. Po kolektivním rozhodnutí vedení školy 

jsme vytvořili trvalé pracovní místo pro školního psychologa, specialistu na práci s žáky i 

dospělými. Od září 2017 je jím paní PhDr. Radana Ryšánková. Na školní psycholožku se mohou 

obrátit žáci, učitelé i rodiče. Pro kontakt slouží webové stránky školy www.zsopatovice.cz  nebo 

osobní návštěva nebo telefonická domluva. 

 

Na financování této služby jsme využili výzvy OP VVV z MŠMT ČR a byla nám schválena dotace 

ve výši 672 840,- Kč. Žádost, administrativu, zprávy a organizační průběh projektu manažersky 

zajišťuje ředitel školy a zástupkyně ředitele. 

 

 

 Pedagogičtí pracovníci se opět individuálně zapojili do systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků a pracovali tak úspěšně na svém odborném růstu. Bod zůstává 

v platnosti. 

 

 Pedagogičtí pracovníci udržovali po celý rok korektní vztahy k rodičovské veřejnosti. 

Žádný problém okolo kteréhokoliv žáka nezůstal oslyšen, ve vztahu k žákům a jejich 

rodičům naši pedagogové pracují příkladně.  

 

 Pokračovali jsme v dalším prohlubování systému prevence závadových jevů, udržujeme a 

obnovujeme pro nastupující ročníky na II. stupeň školy systém prvků z dříve realizovaných 

preventivních projektů „Moderní je nekouřit!“ a „Škola bez šikany.“ Platí stále. 

 

 I tento školní rok výborně pracovala výchovná komise školy, svolávaná dle potřeby 

ředitelem školy ve standardním složení ředitel školy, zástupkyně ředitele školy, výchovná 

poradkyně, preventistka soc. patologických jevů, třídní učitel a další pracovníci podle druhu 

případu. Platí stále. 

 

 Během uplynulého školního roku nadále běžela činnost Zájmového centra. ZC pro trvale 

přihlášené žáky je v provozu denně od 12:20 do 15:00, opět jsme rozšířili nabídku kroužků 

a kurzů. Děkuji všem pracovníkům, kteří tyto aktivity zajišťují, za jejich iniciativu a dobrou 

práci. Opět děkuji za další školní rok. 

http://www.zsopatovice.cz/
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Závěrem: 

 

V průběhu zimních měsíců 2017 – 2018 se vedení školy aktivně  účastnilo intenzivních  prací 

orgánů zřizovatele, tedy obce Opatovice nad Labem, na přípravě další etapy naplňování 

koncepčních záměrů na rozvoj školství v obci na další desítky let. Ředitel školy úzce spolupracoval 

s vedením obce na přípravě žádosti z programu IROP o získání dotace na výstavbu Centrálního 

pavilonu Základní školy Opatovice nad Labem. 

 

Dotaci ve výši přes 49 000 000,- Kč se podařilo získat! 

 

Závěrečné měsíce období školního vyučování školního roku 2017 – 2018 věnovalo vedení školy 

horečnatě pečlivé přípravě organizace školního roku 2018 – 2019, neboť přípravné práce stavby se 

rozběhly již s posledním týdnem vyučování a okamžitě po vydání vysvědčení se ze školského 

areálu stalo obří staveniště. 

 

Nutná péče a plánování, včetně medializace ve veřejnosti, o zajištění bezpečného a hladkého 

zahájení školního roku 2018 – 2019 byla vedením školy zajišťována průběžně i v období prázdnin.  

 

V následné výroční zprávě uvedeme i bohatou fotodokumentaci, jak Centrální pavilon roste. K datu 

1.9. 2018 byla na školním nádvoří jedna velká stavební jáma a moc elegantně to rozhodně 

nevypadalo, teď, po začátku školního roku 2018 – 2019, nám dílo roste před očima a tak se 

zatnutými zuby překonáváme organizační ztížení naší pedagogické práce s myšlenkou na to, že 

konečný cíl nám trochu té sebekázně a skromnosti bohatě vynahradí…    

 

Dovolte tedy, abych touto cestou vyslovil poděkování starostovi obce, Ing.Pavlu Kohoutovi, Radě 

obce a Zastupitelstvu obce za vstřícný vztah ke škole, který se viditelně projevuje jako dlouhodobě 

naplňovaná vize v investičních záměrech na modernizaci a rozvoj základního školství v obci.  

 

 

Mgr. Hynek Kalhous, ředitel školy. 
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PŘÍLOHY 
 

Příloha číslo 1:  
 
 

PREVENTIVNÍ PROGRAM 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 

Č. j.:       ZSOpnL/2017-1/39 

Vypracovala:  Mgr. Radka Dvořáková, školní metodička 

prevence sociálně-patologických jevů 

Schválil:  Mgr. Hynek Kalhous, ředitel školy 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:   1. září 2017 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:   1. září 2017 

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 

předpisu. 

 

„ Cílem primární prevence je zvýšení odolností dětí a mládeže vůči sociálně-patologickým jevům. 

Především vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům.“ 
 

I.  

 

Použité zkratky: 

ŠD  školní družina 

PP preventivní program 

SPJ  sociálně patologické jevy 

ŠMP školní metodička prevence 

VP  výchovná poradkyně 

SRPŠ spolek rodičů a přátel školy 

PPP pedagogicko-psychologická poradna 

MěÚ  městský úřad 

ŠVP školní vzdělávací program 

MŠ  mateřská škola 

DDM  dětský dům mládeže 

OV občanská výchova 

RJ  ruský jazyk 

VyZ výchova ke zdraví 

ČJ  český jazyk 

PRV prvouka 

TV  tělesná výchova 

VV  výtvarná výchova 

M  matematika 

VL  vlastivěda 
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PC  pracovní činnosti 

Pp  přírodopis 

F  fyzika 

AJ  anglický jazyk 

Info  informatika 

Z zeměpis 

D dějepis 

Ch chemie 

Nj  německý jazyk 

 

 

1. Charakteristika školy 

Jsme obecní škola s 1. až 9. postupným ročníkem, kterou ve školním roce 2017/2018 navštěvuje 

359 žáků, z toho 175 chlapců, žáci jsou rozděleni do 16 tříd. Pedagogický sbor tvoří 24 učitelů, 3 

vychovatelky ŠD a zájmového centra, školní psycholožku a asistentka pedagoga. Škola má právní 

subjektivitu, jejím zřizovatelem je obec. Součástí školy je školní družina, zájmové centrum a školní 

jídelna. Vyučuje se v českém jazyce. Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu. 

Nadále naše škola zůstává spádovou školou pro okolní obce, a stejně tak jí i nadále zůstává 

charakteristický znak středně velké venkovské spádové školy. 

 

2. Evaluace PP 2016 / 2017 

 Žáci šestého ročníku se zapojili do programu „Moderní je nekouřit“ hned v září na 

adaptačním pobytu v Krkonoších s prvky zážitkové pedagogiky, návštěva Relax parku  

 Žáci sedmého ročníku pokračovali na projektu „Moderní je nekouřit“ v  rámci výuky VyZ, 

třech projektových dnů a závěrečného výletu. 

 Žáci osmého ročníku pokračovali na projektu „Moderní je nekouřit“, nově se zapojili do 

projektu „Život bez drogy“ v rámci výuky VyZ a pěti projektových dnů a závěrečného 

cyklo-výletu s prvky zdravého životního stylu. 

 Žáci devátého ročníku pokračovali na projektu „Život bez drogy“ v rámci výuky VyZ a  

třech projektových dnů. Proběhla beseda s právníkem a  navštívili soudní jednání na 

okresním soudu v HK. Celý program zakončili 9. 6. – 18. 6. 2017 na ozdravném zážitkovém 

pobytu v Itálii, kde pod heslem „Kdo si hraje, nezlobí“ pracovali na zdravém životním stylu, 

učili se říkat NE, formou her v týmech. 

 Tvorba školního časopisu „ Šprťásek“ 

 Normální je nekouřit (1. - 5. třída) 

Výchovná poradkyně Mgr. Petra Joštová  –  účast na pravidelných seminářích pořádaných PPP 

Pardubice, ukončila studiu výchovného poradenství na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v 

Praze. 

Na jaře 2017 do naší školy nastoupila nová psycholožka Radana Ryšánková, která se zapojila do 

práce třídních kolektivů, zúčastnila se zážitkového cyklosemináře osmého ročníku a zároveň 

pracovala s jednotlivými žáky. Ve všech třídách proběhl v prvním zářijovém týdnu projektový den 

Škola bez šikany, kde tvořili třídní pravidla. 

 

ZÁŘÍ 

žáci šestého ročníku se zapojili do projektu Moderní je nekouřit.   

2.9.  Třídní projektové dny „Škola bez šikany - pravidla třídy“ - vytváření bezpečného klimatu 

5.9. Přednáška dr. Pekařové velký sál Opat určená pro rodiče žáků 

5. 9. -  8. 9. Adaptační pobyt na penzionu Bivoj v Peci pod Sněžkou žáků 6. A – zapojení žáků do 

projektu MODERNÍ JE NEKOUŘIT 

12. 9. Autor back to school – dopravní bezpečnost VSA Xtreme pro 1. a 2. stupeň DEN 

BEZPEČNOSTI 
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12. 9. Zahájení celoškolního projektu Mladý čtenář – Mgr. Podvolecká, Mgr. Baarová 

19. 9. Metodické setkání metodiků prevence Pce Mozartova – Mgr. Dvořáková 

22. 9. Ekoprojekt Jeden za všechny Paleta Pce 1. A, 1. B 

28. 9. Pohřebačský jarmark – vystoupení žáků školy 

ŘÍJEN 

3. 10. - 7. 10. Škola v přírodě Sněžné v Orlických horách 4. A, 5. A 

4. 10. Olympiáda mládeže přespolní běh Pardubice druhý stupeň 

6. 10. Příroda Polabí VČ Muzeum Pce 5. B 

17. 10. Dopravní výchova prakticky DH Pce 7. A 

18. 10. Malá kopaná Pamako Pce 8. - 9. ročník 

19. 10. Druhý projektový den Ztraceni ve škole 6. A – škola bez šikany 

24. 10. Divadélko pro školy 1. stupeň 

31. 10. Třída bez šikany „Halloween párty“ – projektový den 8. A 

LISTOPAD 

1. 11. Halloween párty 9. A 

1. 11. Třídní schůzky rodičů 

3. 11. Cesta za pokladem vědomostní soutěž 9. A 

3. 11. Seminář vedoucí školní družiny Běleč nad Orlicí 

4. 11. ScholaBohemica výstava středních škol Pce 9. A 

7. 11. Projektový den „Škola bez šikany“ 3. B s metodičkou prevence 

8. 11. Dopravní výchova – dopravní hřiště Pce – 5. A 

9. 11. Dopravní výchova – dopravní hřiště Pce – 4. A 

9. 11. Bobřík informatiky 8. - 9. ročník 

10. 11. Florbal cup ml. Žáci sokol Pce PaedDr. Krčmářová 

10. 11. Projektový den „Škola bez šikany“  2. B s metodičkou prevence 

10. 11. Bobřík informatiky 6. - 7. ročník 

11. 11. Dopravní výchova – dopravní hřiště Pce – 5. A 

11. 11. Lampiónový Sv. Martinský průvod, spolupráce s MŠ 

11. 11. Martinský projektový den - třídní projekt 1. stupeň 

11. 11. Muzikohraní 4. A, 2. B, 7. B 

12. 11. Konference ŠD  HK  pí Klobušníková 

16. 11. Neviditelná výstava Praha 7. A, 7. B 

21. 11. Výchovný koncert Filharmonie HK  - 1. stupeň 

21. 11. Beseda s právníkem, Právní vědomí 15-ti letých, Mgr. O. Kubát, 9. A, kteří žáky seznámili 

s trestnými činy a jejich následky spojené s jejich věkem 

22. 11. Dobrovolnictví a pomoc druhým beseda Charita Pce 9. A, 6. A 

23. 11. Dobrovolnictví a pomoc druhým beseda Charita Pce 8. A, 7. B 

24. 11. Dobrovolnictví a pomoc druhým beseda Charita Pce 7. A 

27. 11. Vánoční strom – adventní večer v Pohřebačce  

30. 11. Florbalový turnaj- starší žáci Pce 

PROSINEC 

2.12. Já už to znám, umím Projekt PTV 8. A soutěžní dopoledne SŠTŘ „Poznej nová řemesla“ 

5.12. Mikulášská nadílka žáci 9. ročníku pro mladší spolužáky  

6.12. Zpívání v kostele 

6.12. Florbalový turnaj- starší žáci Pce 

6.12.  Mikulášský výlet školní družiny Čertovina Peklo – pí Lašáková, Mgr. Kyralová 

12.12. Florbalový turnaj- žáci 6. - 7. ročník Pce 

13.12. Vánoční dílny s rodiči projektový den se SRPŠ pí Lašáková, Mgr. Kyralová 

15.12. Vánoční florbalový turnaj Dukla DDM Alfa Pce 3. - 5. ročník 

16.12. Adventní Vídeň jazykovědný zájezd  

16.12. Vánoční příběh povídání a zpívání s p. Včelákovou 3. A, 3. B 
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16.12. Vánoční diskotéka ve spolupráci se SRPŠ 

19.12. Vánoční advent na Potštejně 4. A, B, 5. A, B  

22.12. Vánoční besídky jednotlivých tříd ZŠ - projektové dny budování a posilování bezpečného 

klimatu třídy 

LEDEN 
10. 1. Informační schůzky pro rodiče 

12. 1. Seminář vedoucích školních družin Běleč nad Orlicí 

14. 1. - 20. 1. Kurz lyžování a snowbordingu, kterého se zúčastnili žáci 6. - 9. ročníku, proběhl 

v Peci pod Sněžkou na penzionu Bivoj. Tato akce vede k mezitřídní spolupráci, ukazuje žákům, jak 

lze trávit volný čas. 

19. 1. Kurz bruslení 2. stupeň 

23. 1. Volba povolání – beseda a exkurse na Úřadu práce Pce 9. A 

23. 1. Tisíce let hudby – divadelní představení VČD Pce 6. A, 7. A, B 

27. 1. Limonádový Joe - divadelní představení VČD 8. A, 9. A 

31. 1. Tučňáci na arše - divadelní představení VČD 3. A, 4.A, B, 5.A, B 

ÚNOR 

2. 2. Filmová pohádka Lichožrouti CinestarHK 1. A, B, 2. A, B, 3. A 

6. 2. Den v Ekocentru Paleta Pce – Krmítka 2. A, B 

7. 2. McDonalds cup – kopaná mladší žáci školní finále 

8. 2. Lyžařský výjezd 3. - 5. ročník Olešnice v Orlických horách 

9. 2. Veselé zoubky – projekt Zdravé zuby a životospráva 1. A, B 

14. 2. Projekt Podpora technického vzdělávání – pracovní dílny a exkurze do výrobní firmy 8. A 

14. 2. Lyžařský výjezd 3. - 5. ročník Olešnice v Orlických horách 

15. 2. Karneval ŠD a ZC 

15. 2. Projektový den Budeme si pomáhat 7. B – škola bez šikany s metodičkou prevence 

20. 2. Lyžování pro nejmenší – Olešnice v Orlických horách 1. - 2. ročník 

21. 2. Lyžování pro nejmenší – Olešnice v Orlických horách 1. - 2. ročník 

22. 2. Lyžování pro nejmenší – Olešnice v Orlických horách 1. - 2. ročník 

23. 2. Lyžování pro nejmenší – Olešnice v Orlických horách 1. - 2. ročník 

24. 2. Lyžování pro nejmenší – Olešnice v Orlických horách 1. - 2. ročník 

28. 2. Třídní projektová hodina 6. A – škola bez šikany s metodičkou prevence a třídním učitelem 

28. 2. Třídní projektová hodina 7. B – škola bez šikany s výchovnou poradkyní 

BŘEZEN 

1. 3. Ekoprogram Paleta Pce – Papír, Lovci mamutů 3. A, B 

1. 3. Kurz bruslení 2. A, B 

1. 3. Krizové situace a jejich řešení p. Plavka 8. A 

1. 3. Třídní projektová hodina 7. B – škola bez šikany s výchovnou poradkyní 

2. 3. Perníkový slavík školní kolo 

3. 3. Kurz bruslení 4. A, 5. A, B 

14. 3. Třídní projektový den 6. A – škola bez šikany s metodičkou prevence a třídním učitelem a 

lektorem Vítkem Hrbáčkem 

14. 3. Třídní projektový den 7. B – škola bez šikany s metodičkou prevence a třídním učitelem a 

lektorem Vítkem Hrbáčkem 

16. 3. Muzikohraní 5. A, 2. A, 3. A 

17. 3. Měsíc knihy – beseda v Obecní knihovně pí Pečenková 1. B, 3. B 

17. 3. Staré pověsti české – historické představení Pernštejn 5. A, B, 6. A, 7. A, B 

17. 3. Měsíc knihy – beseda v Obecní knihovně pí Pečenková 1. B, 3. B 

21. 3. Měsíc knihy – beseda v Obecní knihovně pí Pečenková 1. A, 2. B 

22. 3. Alternativní zdroje energie Paleta Pce 9. A 

22. 3. Nákupy s rozumem Paleta Pce 8. A 

23. 3. Seminář vedoucích školních družin – Syndrom vyhoření pedagogů 
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24. 3. Měsíc knihy – beseda v Obecní knihovně pí Pečenková 4. A, 5. A, B 

28. 3. Měsíc knihy – beseda v Obecní knihovně pí Pečenková 4. B, 3. A 

28. 3. Den otevřených dveří pro předškoláky MŠ a rodiče 

28. 3. Třídní informační schůzky 

30. 3. Recitační soutěž školní kolo finále Divadelní klub 1. - 9. ročník 

DUBEN 

4. 4. Měsíc knihy 2. A 

5. 4. Malá kopaná Pce Pamako 

7. 4. Třídní projektový den 7. A – škola bez šikany s metodičkou prevence a lektorem Vítkem 

Hrbáčkem 

7. 4. Třídní projektový den 7. B – škola bez šikany s metodičkou prevence a třídním učitelem a 

lektorem Vítkem Hrbáčkem 

7. 4. Velikonoční dílny Ekocentrum Pce 5. A, 3. A, B 

10. 4. Velikonoční dílny Ekocentrum Pce 1. A, B 

11. 4. Muzeum Pce Příroda Polabí 4. B 

18. 4. Právní vědomí patnáctiletých návštěva okresního soudu HK JUDr. Huláková 

20. 4. Muzeum Pce Příroda Polabí 4. A 

21. 4. DentalPrevention projekt Zdravé zuby 2. A, B, 3. A, B 

24. 4. Pohár rozhlasu Dukla Pce 8. - 9. ročník 

24. 4. Den Země přednáška záchranné stanice 1. stupeň + 9. A 

24. 4. - 27. 4. Škola v přírodě Sněženka Orlické hory 4. B 

24. 4. Mladý cyklista školní kolo 

25. 4. McDonald cup Sezemice 4. - 5. ročník 

25. 4. Praskačský zpěváček, pěvecká soutěž 1. stupeň, ZŠ Praskačka 

25. 4. Pohár rozhlasu Dukla Pce 6. - 7. ročník 

30. 4. - 6. 5. Jazykový pobyt Velká Británie Londýn 2. stupeň 

KVĚTEN 

2. 5. Dopravní výchova prakticky, dopravní hřiště Pce 5. B 

3. 5. Dopravní výchova prakticky, dopravní hřiště Pce 6. A 

4. 5. Dopravní výchova prakticky, dopravní hřiště Pce 5. B  

4. 5. Didaktické hry CCV Pce 

4. 5. - 6. 5. Seminář pro vedoucí školních družin Běleč nad Orlicí 

10. 5. Mladý cyklista Besip okresní kolo v dopravní soutěži DH Dukla Pce 

10. 5. EkopaletaPce – papír, domácí zvířata 1. A, B 

12. 5. Historická exkurze Osvětim 9. A 

12. 5. Okresní olympiáda ve vybíjené Chvaletice smíšená družstva 4. - 5. ročník 

15. 5. - 19. 5. Škola v přírodě Jánské Lázně 3. A, B 

16. 5. Praha historická 4. A, B 

17. 5. Dopravní výchova prakticky, dopravní hřiště Pce 5. A 

17. 5.- 21. 5. Škola v přírodě Janov nad Nisou 5. B 

18. 5. Projektová hodina Škola bez šikany se školní psycholožkou dr. Ryšánkovou 6. A a třídním 

učitelem 

21. 5.-25. 5. Škola v přírodě Jedlová 2. A, B 

22. 5. Dopravní výchova prakticky, dopravní hřiště Pce 7. A 

23. 5. Dopravní výchova prakticky, dopravní hřiště Pce 5. B 

23. 5. Třídní schůzky s rodiči žáků 

24. 5. EkopaletaPce – papír, domácí zvířata 1. A, B 

24. 5. Projektová hodina Škola bez šikany se školní psycholožkou dr. Ryšánkovou 7. B a třídním 

učitelem 

24. 5. Dětský den na golfu ŠD 

25. 5. Dopravní výchova prakticky, dopravní hřiště Pce 7. B 
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24. 5. Projektová hodina Škola bez šikany se školní psycholožkou dr. Ryšánkovou 7. A a třídním 

učitelem 

25. 5. - 26. 5. Mladý cyklista Besip krajské kolo v dopravní soutěži Dolní Čermná 

29. 5. - 31. 5. Zážitkový seminář 8. A – „VE  ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ  DUCH“, který byl 

zaměřený na pohybové aktivity, zdravý životní styl, boj proti kouření a jiným drogám. Tento 

projekt se uskutečnil v Bělči nad Orlicí v areálu Tábora J. A. Komenského, který se nachází 

v blízkosti řeky Orlice v Královehradeckých lesích, kam se žáci dopravili po vlastní ose na kolech. 

31.5. Ekocentrum Paleta Pce – Vody, Život ve vodě 2. A, B 

31.5. Den dětí v MŠ spolupráce s MŠ Opatovice nad Labem pomoc při organizaci soutěží 7. - 9. 

ročník 

ČERVEN 
1. 6. Šikana a její prevence odborný seminář Mgr. R. Dvořáková 

5. 6. Výroba pitné vody ÚV Hrobice 8. A 

5. 6. Spaní ve školní družině ŠD spojené s návštěvou Městské knihovny v HK 

6. 6. Schůzka s rodiči předškoláků Mgr. Bačinová, Mgr. Kočí, pí Klobušníková 

7. 6. Golfové odpoledne pro zaměstnance ZŠ – Golf klub Fomei HK 

9. 6. Školní výlet Frýdlant v Čechách 7. B 

9. 6. - 18. 6. Zážitkový ozdravný pobyt v Itálii 9. A 

12. 6. Školní výlet Miráculum 6. A 

13. 6. Den ZeměDolní Ředice „Myslivost a kulturní dědictví“ 2. stupeň 

15. 6. Školní výlet zámek Potštejn 1. A, B 

15. 6. Školní výlet Hvězdárna HK 3. A, B 

16. 6. Školní výlet Botanicus Lysá nad Labem  4. A, 5. A 

21. 6 – 22.6. Proběhli na naší ZŠ Malé maturity žáků devátého ročníku. Žáci prošli ústními 

zkouškami z jazyka českého, anglického a matematiky.              

27. 6. Školní akademie a rozloučení s žáky 9. ročníku za přítomnosti starosty obce 

28. 6. Sportovní den 1. stupeň za pomoci žáků 9. A 

28. 6. Projektový den Škola bez šikany 8. A 

29. 6. Slavnostní vyhodnocení celoškolních soutěží (sběrová, elektro) 

29. 6. Sportovní den žáků 2. stupně 

29. 6. Slavnostní zakončení školního roku – posezení zaměstnanců ZŠ 

30. 6. Slavnostní ukončení školního roku vydání vysvědčení 

SRPEN 

29. 8. Práce s třídním kolektivem – vedení třídnické hodiny jako prevence, školení pedagogů Mgr. 

Martina Grohmanová 

 

3. Preventivní program vychází- Program vychází z Národní strategie primární prevence 

rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018 

 Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č. j. 

22294/2013-1 

 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví, č. j.: 10 194/2002-14 

 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 

14 423/99-22 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j. 

21291/2010-28  

 Národní strategie primární prevence a rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-

2018 

 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži č. j. 25 884/2003-

24 
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 Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních č. 72/2005 Sb. dle Školského zákona č. 561/2004 Sb 

 Zákon č. 379/2015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, 

alkoholem,návykovými látkami 

 

4. Cíle preventivního programu 

4.1.  Dlouhodobé cíle: 

 budovat pozitivní sociální klima ve škole, kvalitní mezilidské vztahy, podporovat 

vzájemnou pomoc, a to nejen mezi jednotlivci, ale také mezi jednotlivými třídními 

kolektivy 

 učit žáky schopnosti samostatného rozhodování a zodpovědnosti za své chování 

 vyžadovat zásady slušného chování a dodržování školního řádu 

 pěstovat v žácích pocit sounáležitosti k dění ve škole 

 posilovat duševní odolnost vůči stresovým situacím 

 diagnostikovat vztahy v problémových třídách 

 vychovat žáka se zdravým sebevědomím a správnou orientací v životě, 

 ukázat žákům, jak lze trávit volný čas pomocí volnočasových aktivit, 

 informovat žáky o účincích návykových látek, 

 přesvědčit žáky, že normální je nekouřit, neopíjet se a nefetovat, 

 naučit žáky říci NE, umět čelit tlaku vrstevníků, 

 vysvětlit žákům, že lhaní, podvádění a krádeže jim pouze ublíží, 

 naučit je znát jejich práva a povinnosti, seznámit je s tím, kde najdou centra pomoci, 

 informovat žáky o důsledcích patologického jednání 

 věnovat zvýšenou pozornost žákům se slabým prospěchem a žákům z méně podnětného 

sociálního zázemí – tuto problematiku budeme zohledňovat také v projektech 

 

4.2. Střednědobé cíle: 

 systematická práce s třídními kolektivy za účelem kvalitní a přátelské atmosféry ve škole 

 integrace témat prevence do výuky odpovídajících předmětů: prvouka, český jazyk, 

přírodověda, přírodopis, výchova k občanství, výchova ke zdraví a jiné 

 kontinuální podpora žáků v zapojování se do zájmových aktivit, tj. ke smysluplnému trávení 

volného času 

 systematická spolupráce se subjekty zajišťujícími prevenci v podobě školních akcí a besed: 

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, Policie ČR, Obecní policie Opatovice nad 

Labem. Paleta Pardubice 

 

4.3.  Krátkodobé cíle: 

 zmapování situace ve třídách a redukce nevhodného chování žáků (náplň třídnických hodin) 

 pravidelné celoškolní akce 

 preventivní akce a programy 

 zajistit vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence 

 pracovat na spolupráci s rodiči netradičními způsoby. 
 

 

5. Koordinace preventivních aktivit 

Za realizaci PP zodpovídá školní metodička prevence, která koordinuje práci jednotlivých učitelů a 

externích spolupracovníků. Školní metodička se podílí na analýze současného stavu a zároveň na 

řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování PP informuje vedení školy a spolu s ním 

pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. Vedení školy v průběhu školního roku vytváří 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=379/2005
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=379/2005
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podmínky pro naplňování cílů preventivního programu, umožňuje odborné vzdělávání metodika 

prevence, výchovného poradce i ostatních pedagogických pracovníků. 

 

Ve škole pracuje školní preventivní tým ve složení ŠMP Mgr. Radka Dvořáková, VP Mgr. Petra 

Joštová, za vedení školy ředitel školy Mgr. Hynek Kalhous a zástupce ŘŠ PaedDr. Blanka 

Krčmářová.  

 

 

6. Analýza současného stavu 

Přestože se k žákům dostane dostatečné množství informací, mají problém s jejich utříděním. 

Důvěra k autoritám a rodičům je individuální, převahu má důvěra k vrstevníkům. Na škole se 

nejčastěji potýkáme s drobnou trestnou činností (ničení majetku) a dalšími negativními postoji žáků 

(nezdravá výživa, chybný hodnotový žebříček, zneužívání počítačů, kyberšikana, záškoláctví atd.). 

Objevují se i problémy se šikanou a výjimečně i cílené fyzické útoky vůči vrstevníkům. I na naší 

škole se potýkáme s celospolečenským problémem klesajícího věku, kdy žáci začínají kouřit 

tabákové výrobky a konzumují alkoholické nápoje. Situace souvisí s velkou tolerancí společnosti 

vůči legálním návykovým látkám, díky programu Moderní je nekouřit se nám podařil počet 

„nezletilých kuřáků“ snížit. Nově jsme zařadili program Život bez drogy určený žákům osmého a 

devátého ročníku. 

 

Při řešení těchto negativních jevů úzce spolupracujeme s PPP Pardubice, s oddělením OSPOD 

Magistrátu města Pardubice, s Obecní policií a Policií ČR. Na různých projektech škola 

spolupracuje s organizacemi Bílý kruh bezpečí, sportovními organizacemi a v neposlední řadě 

s knihovnou v naší obci. 

Organizujeme přednášky, výlety, kurzy, výstavy, sportovní soutěže, malé maturity, školy v přírodě, 

adaptační pobyty šestých ročníků, projektové dny, akademii a jiné akce, kterých se účastní žáci naší 

školy. 

 

7. Vlastní program 

 

7.1 Tradiční aktivity školy 

Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů 

 

I. stupeň ZŠ 

     Primární prevenci na I. stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají 

ve výuce především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Používají se různé metody (např. výklad, 

samostatná práce, projektové vyučování, skupinové práce, besedy, veřejná vystoupení, soutěže, 

komunitní kruh …). Zařazují hry na sebepoznání, získání důvěry, prevenci šikany, trestní 

odpovědnost, dětská práva. 

 

1. třída 

ČJ  - základní zásady mezilidské komunikace, -čtení s tématikou rodiny, zdraví, vzájemných 

vztahů, využití volného času, poučné příběhy 

PRV – Jsem školák – zásady mezilidské komunikace, vztahy v dětském kolektivu, - okolí domova 

a školy, -nebezpečí styku s cizími lidmi, přivolání pomoci, -bezpečnost na cestě do školy, - doma – 

soudržnost v rodině, vzájemná pomoc a důvěra, vztahy v rodině, -režim dne – využití volného času, 

nebezpečí úrazu, -čistota a péče o zdraví – zdravá výživa, péče o chrup, základní hygienické 

návyky 

VV – spoluúčast na estetické výzdobě třídy, skupinové práce (společné výrobky) 

TV – komunikace s vrstevníky při hře, dodržování pravidel fair play. Význam pohybu pro zdraví. 
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2. třída   

ČJ – charakteristika výrazných postav, rozlišení dobra a zla, dramatizace jednotlivých situací, 

budování zájmu o knihu, formy společenského styku – zdravení, poděkování, pravidla slušného 

chování ve společnosti, popis osoby – pozorování vnějších a vnitřních znaků postav, rozlišování 

reálného a nereálného. 

PRV – vzájemné mezilidské vztahy, chování k vrstevníkům, mladším, starším, základy 

společenského chování, zdravá výživa a správný životní styl, chování v krizových situacích. 

Bezpečnost v silniční dopravě - bezpečné chování dětí. Lidské tělo, zacházení s léky. Moje rodina, 

člověk jako součást skupiny, blízká osoba. 

VV – výchova k estetickému vnímání, výtvarné osvojování přírody, spoluúčast na estetické 

výzdobě třídy, zapojení do práce v kolektivu. 

TV – komunikace s vrstevníky při hře, dodržování pravidel fair play. Význam pohybu pro zdraví. 

 

3. třída 

ČJ – komunikační dovednosti, kultura projevu písemně i ústně, vztahy v kolektivu třídy, přátelské 

mezilidské vztahy, společné trávení volného času ve skupině, rodinné vazby, společenský a kulturní 

život rodiny, výchova k toleranci, odlišnost jednotlivců, všestranné využití textů,  hodnocení a 

chování dětských hrdinů. Vánoce- hezké mezilidské vztahy, opatrnost při setkání s cizími lidmi. 

Nehoda- bezpečnost na silnici  

M - slovní úlohy: zdravá strava, rozumné nakupování, čestnost 

Prv – domov, rodinné vztahy, život v naší obci, vztah k přírodě, zdravé sebevědomí, tolerance, 

přijetí odpovědnosti za svoje chování, komunikace s vrstevníky i s dospělými, ochrana zdraví, 

první pomoc, zdravá strava, bezpečnost v silniční dopravě – bezpečná cesta do školy, postup v 

krizových situacích, využití volného času – koníčky 

VV – dítě a příroda, volný čas, svět věcí a dospělých,  vytváření plakátů, koláží – skupinové práce, 

spoluúčast na estetické výzdobě třídy. 

Čtení - vzbuzování zájmů o knihu, o vlastní četbu, národní hrdost a vlastenectví, rozdíly mezi 

lidmi, jedinečnost individualit, pomoc starším, slabším a nemocným, hledání rizikových faktorů a 

jejich odsouzení (kouření, alkohol, drogy, virtuální svět, neznámí lidé, hrubé chování)  

TV – komunikace s vrstevníky při hře, dodržování pravidel fair play. Význam pohybu pro zdraví. 

4. třída 

ČJ – Vánoce- hezké mezilidské vztahy, opatrnost při setkání s cizími lidmi, nehoda- bezpečnost na 

silnici, moji kamarádi, předcházení šikaně, bydlení, domov, rodina, důvěra a vztahy, deník - 

sebehodnocení 

Čtení - mezilidské vztahy, národní hrdost, vlastenectví, využití volného času, koníčky, sport, hezký 

vztah ke spolužákům, čestné jednání, pomoc starším lidem a slabším, prevence kouření a pití 

alkoholu, odsouzení násilí a hrubého chování, zdvořilost, slušné chování a vyjadřování, úcta 

k památce zesnulých, deník - sebehodnocení 

M - sl. úlohy: zdravá strava, rozumné nakupování, čestnost 

PŘ – jedovaté a jedlé houby, životospráva a důsledky nevhodných návyků, škodlivost kouření.  

Vl – mezilidské vztahy, úcta k historii národa, intriky a soupeření v historii. Osobní bezpečí – 

dopravní výchova.  

TV - vztahové situace při kolektivní hře, sebekontrola, sebeovládání 

VV a PČ – schopnost spolupráce, rozhodování 

5. třída 

ČJ – lidové zvyky, rodinná pohoda, kamarádství a mezilidské vztahy v textu, komunikace 

PŘ - dýchací a oběhová soustava – tabakismus, nervová soustava, smysly – alkoholismus 

Vl – dějepis – výchova k vlastenectví, zeměpis – výchova k rasové snášenlivosti. 

Význam pohybu pro zdraví. 

TV - vztahové situace při kolektivní hře, sebekontrola, sebeovládání 

VV a PČ – schopnost spolupráce, rozhodování, životní prostředí, péče o prostředí ve škole 
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Informatika – počítačové pirátství, autorská práva, kyberšikana, sociální sítě, legální software. 
Dopravní výchova - respektování pravidel silničního provozu, ohleduplnost, předvídavost 

 

CÍL:  

po pěti letech by děti měly umět: 

 definovat rodinu jako zázemí a útočiště, 

 mít základní sociální dovednosti, 

 mít základní zdravotní návyky, 

 umět si správně zorganizovat svůj volný čas, 

 znát základní informace o návykových látkách, alkoholu a tabáku. 

 

 

II. stupeň ZŠ 
 

Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, aby byla probrána všechna témata, ale 

nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se 

pracuje v předmětech výchova ke zdraví, občanská výchova, informatika, přírodopis, chemie, 

dějepis, český jazyk a literatura, výtvarná výchova, cizí jazyk i matematika. V rámci výuky 

využíváme metody výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinové 

práce, hraní rolí, práci s materiálem, besedy, přednášky, kurzy, veřejná vystoupení, soutěže, 

komunitní kruh a třídnické hodiny. V letošním roce bude program prevence rizikového chování a 

prevence kriminality na naší škole zpestřen, ŠMP a psycholožka školy budou systematicky 

pracovat s jednotlivými třídami během projektových dnů. 

 

Úkoly a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků 

posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika a 

intervence při riziku vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení, 

věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování projevů 

asociálního chování mezi žáky, soustředit se zejména na problematiku šikany, sledovat často se 

opakující krátkodobé absence žáků – prevence záškoláctví, spolupráce s rodiči žáků s tendencemi 

vyhýbat se školní docházce, sebevzdělávání učitelů v metodách preventivní výchovy, nově 

příchozím vyučujícím nabídnout všestrannou kolegiální pomoc. 

 

6. třída 

OV  závislost, hodnota zdraví, zdravotní péče, dětská práva 

VyZ   není na naší škole zařazena do ŠVP šesté třídy, proto probíhá v ucelených tříhodinových 

blocích (4x za rok), slouží k formování zdravého kolektivu, vytvoření pravidel třídy, boji proti 

šikanování, boji proti kouření. 

Pp   toxické houby – halucinogenní látky a toxické látky 

ČJ   výpisky, výtah  –  zajímavosti z časopisů k tématu kouření a alkoholismu, vyprávění  

příběhů, vyhledávání autorů a jejich článků, kteří se zaměřují na problematiku  

mezilidských vztahů, kouření, drog a alkoholismu, vypravování – vztahy mezi kamarády,  

rodinné vztahy. Literatura  –  práce s texty  –  téma přátelství, vztahy v rodině,  vztahy dětí a  

zvířat (R. Gosciny  –  Návrat z prázdnin, V. Steklač –  Boříkovy lapálie, J. Plachta –  Štěně  

s dlouhým krkem, J. Kahoun – Moucha, S. Rudolf – Siky, J. Kašpar – Puberta, J. Žáček – 

Hledám tátu, J. Turnovská - Kamarádi 

Z   multikulturní výchova – rasy, náboženství  

AJ   multikulturní výchova, životní styl jiných národů 

PČ  výživové hodnoty, zdravá strava, sestava jídelníčku 
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7. třída 

OV  není na naší škole zařazena do ŠVP sedmé třídy, proto probíhá v ucelených tříhodinových 

blocích (4x za rok), slouží k formování zdravého kolektivu, vytvoření pravidel třídy, boji proti 

šikanování, boji proti kouření. Řešíme témata: naše škola, naše třída, aktivní trávení volného času. 

VyZ   zásady zdravé výživy  –  upevnění zdraví, ochrana před nemocemi, prevence bulimie, 

anorexie, život s handicapem. Komunikace mezi lidmi, mezilidské vztahy, člověk jako součást 

různých společenských skupin, práva dítěte, stát a právo. Sexuální výchova. 

Pp  obojživelníci  –  halucinogeny v tělech žab. Plazi, ptáci, savci  –  sociální chování,  péče o 

mláďata. Krytosemenné – drogy 

ČJ   charakteristika  –  povahové vlastnosti rizikových osob a porovnání s ostatními. Výtah  – 

články z časopisů s problematikou SPJ, varování před nástrahami prázdnin, literární výchova  –  

práce s texty  –  tématika mezilidských vztahů, odborné názvy: zákaz diskriminace  –  práva dítěte 

(K. Čapek  –  Hyde Park, S. Towsendová  -  Z deníku Adrian Molea, J. Hašek  –  Školní výlet, L. 

Procházková  –  Únos domů), vztah dětí a zvířat (K. Čapek – Minda čili o chovu psů, M. Horníček 

– Hero, J. Kainar – Kocourek, L. Aškenazy – Cook) 

Z  Asie – drogy, Amerika – drogy, tabák, hamburger – nezdravé stravování. 

M  procenta a promile ve slovních úlohách – alkohol v krvi 

AJ  multikulturní výchova, životní styl jiných národů, rodina, zdravotní problémy 

NJ  multikulturní výchova, já a rodina, přátelé, volnočasové aktivity 

D  náboženství – křesťanství a islám, mocenské boje, náboženská a národnostní snášenlivost 

RJ   multikulturní výchova, škola, vyučování, orientace ve městě, nákupy 

 

 

8. třída 

OV   sebepoznání, sebeovládání, zdravá sebekritika, asertivní chování, zvládání složitých životních 

situací, rasová, náboženská, národní snášenlivost, zdravý způsob života – drogy, alkohol, agrese, 

konflikty – jak je řešit 

VyZ   osobní bezpečí, bezpečné chování, odpovědnost za bezpečí své i ostatních, chování v 

rizikových situacích  –  šikana, deviantní osoby atd., dětská krizová centra, linka důvěry, rozvoj 

sebepoznání a sebepojetí, Pro Ana weby 

Pp  dýchací a nervová soustava –  vliv kouření, drog a léků. Zdravý životní styl, trávicí soustava –  

zdravá výživa. Pohlavní soustava  –  pohlavně přenosné nemoci, výchova k rodičovství, První 

pomoc. Sexuální výchova, odlišnosti, deviace. Původ a vývoj člověka, lidské rasy, rasismus. 

Hygiena duševní činnosti a toxikománie. 

ČJ  charakteristika literární postavy, výtah, citáty, výklad, úvaha na aktuální téma, literární  

výchova  –  práce s textem  –  tématika snášenlivosti (Bible, Korán), mezilidských vztahů.  

Slova přejatá  –  drogy šikana, pravopis  –  charita a její činnost, skladba  –  zdravá výživa, zdravý 

životní styl, zásady společenského chování, vztah mezi rodiči a dětmi, slovanské jazyky – azbuka a 

latinka, porozumění mezi národy  

F   zvuk – poškození a ochrana sluchu. 

Ch   bezpečné zacházení s chemickými látkami, hygiena, poskytnutí první pomoci, důležitá 

telefonní čísla (rychlá pomoc, hasiči), směsi –  čistota vody a vzduchu, kyselost a zásaditost roztoků 

– využití v domácnosti  

Z   národnostní menšiny v ČR  

Info  počítačové pirátství, autorská práva, kyberšikana, sociální sítě, legální software, digitální 

stopy, happy slapping, Pro Ana weby, onlinehotline 

AJ   život teenagerů, zdravý životní styl, vztahy mezi kamarády  

PC   jedovaté a nebezpečné rostliny, rostliny jako drogy. Příprava na povolání – sebepoznání a 

sebehodnocení, rozhodování, volba povolání. Osobní zájmy a cíle.  

NJ   zdravý životní styl, zdraví, poznávání tradic jiných národů 

D  demokratizace společnosti, emancipace, boj za volební právo 
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9. třída 

OV  Přestupky a právní řízení, trestní právo, práva a povinnosti. Práva a povinnosti. Děti a  

paragrafy. Rodina, rodiče a děti.   

VýZ  hodnota práce  –  volba povolání, rasová diskriminace, adaptace na životní změny, výběr 

partnera, nezralá manželství, plánované rodičovství – početí, těhotenství, antikoncepce. 

Pp   ekologie – životní prostředí, zdraví člověka, pobyt v přírodě, duševní zdraví. 

ČJ   výtah, úvaha  –  témata zpracovaná v návaznosti na OV, zpracování zpráv z internetu, diskuse  

–  shrnutí poznatků, vyvození závěrů, dramatické hry, grafické zpracování, literární výchova - práce 

s textem-proměny světa a lidí ve 20. století (např. prózy E. M. Remarqua, P. Tigrida), lidé ve 

složitých životních situacích (např. dílo R. Jefferse, T. Gulbranssena, L. Aškenazyho). Státní 

svátky: sv. Václav a jeho poslání 28. 9., vznik první republiky  – Masarykovský humanismus a K. 

Čapek 28. 10., výročí Jana Palacha  –  smysl či marnost jeho činu 1969, imigrace – aktuální téma, 

vyšší mravní princip a relativismus 21. století. 

D   nové technické a vědecké vynálezy, 2. světová válka, pochopení dvou světů  –  studená válka, 

rozpad koloniálního systému, problémy třetího světa, současný svět a jeho problémy. 

Ch  uhlovodíky  –  toluen a další rozpouštědla, deriváty uhlovodíků  –  alkohol, drogy, léky, 

zneužívání chemických látek, bezpečnost při práci s chemikáliemi, zásady zdravé výživy – tuky, 

cukry, bílkoviny 

Z   rasismus, ekosystémy, zdroje energie na Zemi. Světové ekologické problémy  

Info   počítačové pirátství, autorská  práva, kyberšikana, sociální sítě, legální software, diskriminace 

a sexismus v reklamě, isejf 

AJ   šikana, dospívání teenagerů. 

NJ   využití volného času, život ve městě a na vesnici, život v jiných komunitách, multikulturní 

výchova 

PC   osobnostní předpoklady, profesní orientace a možnost získání informací.  

 

CÍL:  

žáci by před opuštěním ZŠ měli: 

 umět pojmenovat základní návykové látky, 

 znát jejich účinky na člověka, 

 znát základní právní normy, 

 vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku, 

 zaujímat zdravé životní postoje, 

 orientovat se v problematice sexuální výchovy, 

 bránit se různým formám násilí - vědět, kde vyhledat pomoc, 

 zvládat základní sociální dovednosti 

 

 

RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM 

 

1. čtvrtletí 

 přivítání prvňáčků – patronát 9. A 

 zahájení sběru starého papíru 

 adaptační seminář Moderní je nekouřit Pec pod Sněžkou 6. A 

 účast na programech sdružení PALETY 

 Pohřebačský jarmark – vystoupení žáků školy 

 školní kolo zahájení soutěže Sapere  zdravý životní styl 

 exkurze do „Keltské vesnice“ Všestary 

 návštěva Technologického centra – letiště HK – 2. ročník 

 Ekocentrum Paleta Pardubice – Jak to vidí nevidomí 2. A, B 
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 projektový den „ Bezpečné klima třídy“: 1. - 9. ročník 

 beseda s obecní policií a starostou obce 

 „Zdravé zuby“ 

 přespolní běh 

 turnaj dívek ve florbalu  

 kopaná mladší žáci McDonald`s Cup (3. - 5. ročník) 

 spolupráce s MŠ – lampiónový průvod Sv. Martina 

 účast na olympiádách a dalších soutěžích 

 projektové dny ZDRAVÉ KLIMA TŘÍDY 6. - 9. ročník 

 Rozhovor s rodiči VP CCV Pce – Mgr. Joštová 

 Beseda s právníkem - Právní vědomí 15-ti letých  

 výchovný koncert – Filharmonie HK 

 fotbalový turnaj – 2. A, B 

 

2. čtvrtletí   

 projektové dny ZDRAVÉ KLIMA TŘÍDY 6. - 9. ročník 

 beseda s dětským lékařem 

 účast na olympiádách a dalších soutěžích 

 Mikulášská nadílka žáci 9. ročníku pro mladší spolužáky    

 divadelní představené Memento  R. John 6. - 9. ročník 

 vánoční besídky jednotlivých tříd 

 vánoční diskotéka spolupráce s KPZŠ, vánoční besídky, rozsvícení vánočního stromu 

 recitační soutěž 

 lyžařský kurz, závody v běhu na lyžích  

 projektové dny – Vánoční bruslení Pardubice 

 zdravá škola „Party se Zdravou pětkou“ druhý stupeň 

 Sapere  zdravý životní styl – okresní kolo soutěže 

 studená mísa kuchařská soutěž pro žáky 2. stupně 

 McDonald 1. A, 1. B x MŠ 

 Kurz bruslení 1. a 2. stupeň 

 Plavecká škola 

 Jeden za všechny, všichni za jednoho – projektová hodina Paleta Pce – 1. A, B 

 projektový den „Vánoce u nás“ spojený s tradiční „Vánoční výstavou“ 

 Ekocentrum Paleta Pardubice – Výroba krmítek 2. A, B 

 výchovný koncert 5. – 9. ročník 

 projektový den „Den Evropy“  

 O nejlepší chlebíček, soutěž ve vaření, 1. stupeň  

 

3. čtvrtletí  

 projektové dny ZDRAVÉ KLIMA TŘÍDY 6. - 9. ročník 

 prevence besedy  Mgr. Blažková- 5. - 9. ročník Sexuální výchova  

 návštěva hvězdárny Hradec Králové 

 bruslení 

 beseda s rodiči předškoláků 

 Den otevřených dveří – návštěvní den určený pro předškoláky  

 projektový den „DEN ZEMĚ a EVROPY“  

 „Den učitelů“ opět se pokusíme sportovat  

 beseda s policií ČR na téma „NÁVYKOVÉ LÁTKY“ 

 „Zelenina s ovocem dají páku nemocem“ 
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 měsíc knihy – besedy v knihovně, čteme dětské příběhy, osobnosti čtou dětem 

 počítačové soutěže 

 Velikonoce – lidové zvyky, tradice, jarmark v MŠ 

 šachový turnaj 

 pěvecká soutěž – „Perníkový slavík“ 

 návštěva okresního soudu HK – soudní jednání Právní vědomí patnáctiletých 

 zdravá škola „Party se Zdravou pětkou“ druhý, kuchařská soutěž  Vaříme zdravě 

 karneval ŠD a ŠK        

 finanční gramotnost „Nákupy s rozumem“ Paleta Pce 8. A 

 obnovitelné zdroje Paleta Pce 9. A 

 přehazovaná školní turnaj 5. - 9. ročník 

 škola bez šikany – projektové hodiny – V. Hrbáček Praha – 6. A, B, 7. A, 8. A, B  

 vybíjená turnaj – školní kolo 1. stupeň 

 Jeden za všechny, všichni za jednoho – projektová hodina Paleta Pce – 7. A, 6. A, B 

 Projekt Den bezpečnosti – bezpečnost v dopravě a chování za mimořádných situací, 

ekologická výchova 

 Společně k bezpečí projektové dny s M. Grohmannovou (6. a 7. ročník)  

 

4. čtvrtletí  

 účast na sportovních akcích v rámci školy, okresu a kraje (florbal, malá kopaná, atletika, 

vybíjená, nohejbal…) 

 dopravní výchova návštěva dopravního hřiště Pce 

 Mladý cyklista – Besip, dopravní soutěž, okresní kolo 

 pasování na čtenáře 

 projektové dny ZDRAVÉ KLIMA TŘÍDY 6. - 9. ročník 

 exkurze do úpravny pitné vody, do vodní elektrárny 

 dětský den - pouť  

 školní olympiáda – netradiční sporty  

 projektové dny MALÉ MATURITY pro žáky 9. třídy 

 Školní akademie, rozloučení s rodiči a žáky 9. ročníku za přítomnosti starosty obce 

 školní olympiáda 

 pěvecká soutěž – „Praskačský zpěváček“ 

 zážitkový cykloseminář ve Zdravém těle zdravý duch 8. A 

 ozdravný zážitkový pobyt v Itálii „Kdo si hraje, nezlobí“ pro žáky 9. A, kde zakončí práci 

na projektu MJN a Život bez drogy pomocí 

 školní výlety jednotlivých tříd 

 školy v přírodě jednotlivých tříd prvního stupně 

 slavnostní vydání vysvědčení 1  - 9. třída  

 

7.2 Jednorázové a příležitostné aktivity 

 Lanové centrum RELAXPARK určeno pro žáky 6. ročníku 

 Galerie moderního umění Hradec Králové 

 Účast na příležitostných výstavách, divadelních představeních (Drak, Východočeské 

divadlo Pardubice, Klicperovo divadlo, Filharmonie, kino) 

 Návštěva Obecního úřadu, knihovny 

 Kurz první pomoci 

 Návštěva Úřadu práce Pardubice – volba povolání, exkurze na SŠ 

 Návštěva soudního jednání u okresního soudu HK 

 Tyflocentrum „Mohu vám pomoci?“ 6. ročník 
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 Exkurze Archeopark Všestary 6. ročník 

 Technohrátky PK a KHK k volbě povolání 

 Exkurze Kuks 9. A 

 Výtvarné dílny pro 1. stupeň 

 

 

7.3 Volnočasové aktivity 

Naše škola nabízí celou řadu aktivit v oblasti mimoškolní činnosti: 

ZÁJMOVÉ CENTRUM  

 činnost probíhá denně pod vedením učitelů 

 Pohybové hry pro mladší žáky – 1. a 2. ročník, pí uč. Hlaváčková  

 Pěvecký sbor 1. - 5. ročník - pí uč. Paulišová 

 Aerobik ml. žákyně - pí Lašáková 

 Rybářský kroužek 1. - 9. ročník - p. Miřejovský, Šafařík 

 Hra na flétnu – p. Radoň 

 Golf – p. Šafařík 

 Vybíjená 3. – 5. ročník – pí uč. Doležalová 

 Dyslektická a logopedická cvičení 

 Basketbal ml. žáci – p. Pour 

Základní škola  Opatovice nad Labem  ve spolupráci s obecně prospěšnou společností KROUŽKY 

ČR VÝCHOD, o. p. s. provozuje: 

 Tanec HIP HOP 

 Vaření 

 Florbal 

 Angličtina 

 Keramika 

 Výtvarné tvoření KURZY 

 Jóga 

 

7.4 Spolupráce s rodiči sběr, vánoční dílna a diskotéka, den otevřených dveří 

Stále hledáme nové cesty, jak navázat užší kontakt s rodiči, jak vzbudit hlubší zájem o problémy 

jejich dětí. Již řadu let pořádá Spolek rodičů a přátel školy pro žáky Vánoční diskotéku, kde rádi a 

ochotně vypomáháme. Tradicí se staly jednodenní lyžařské výjezdy do Orlických hor. Zástupci 

SRPŠ se pravidelně schází s učiteli a vedením školy. Rodiče mají možnost konzultací s učiteli, 

účastní se třídních schůzek, vyplňují rodičovské dotazníky, poskytují souhlas s aktivitami v rámci 

Preventivního programu, o jehož realizaci jsou informováni na třídních schůzkách. 

 

7.5 Spolupráce s dalšími organizacemi 

Spolupracujeme se subjekty, které mohou napomáhat k formování osobnosti žáka a k utváření jeho 

zdravého životního stylu. V naší obci to je: 

Obecní úřad Opatovice nad Labem 

Mateřská škola Opatovice nad Labem 

Obecní knihovna Opatovice nad Labem (pasování na čtenáře, týden knihoven) 

Záchranná služba – kurz první pomoci 

Rybářský svaz – rybářský kroužek 

Sokol Opatovice nad Labem  

AFK Opatovice nad Labem 

Obecně prospěšná společnost KROUŽKY ČR VÝCHOD, o. p. s.  

Činnost školní psycholožky PhDr. Radany Ryšánkové 

Knihovna města Hradec Králové 
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Krajská knihovna Pardubice 

SNOOP Opatovice n/L – soutěž mladých recitátorů 

 

Telefonní linky: 

 linka důvěry (nonstop) 573 331 888 

 linka bezpečí (nonstop) 800 155 555 

 linka vzkaz domů (nonstop) 800 111 113 

 

Seznam internetových stránek věnovaných SNJ : 

 www.agenturazaskolou.cz (nabídka programů pro školy) 

 www.odrogach.cz 

 www.drogovaporadna.cz 

 www.prevence-info.cz 

 www.e-bezpeci.cz 

 

 

8. Finanční rozpočet 

Na většině akcí se finančně podílí škola - účastnické poplatky na seminářích pro pedagogy, nákup 

odborné literatury a pomůcek. Škola finančně zajištuje návštěvu specializovaných pracovníků do 

jednotlivých tříd. Částečnou finanční spoluúčast nesou rodiče dětí, které se akcí účastní - úhrada 

účastnického poplatku, ubytování a doprava na akce. 

 

 

9. Závěr 

Tento preventivní program je základem pro práci naší školy v oblasti primární prevence SPJ 

v tomto školním roce. Vychází z předcházejících programů, které byly na škole realizovány. Žáci 

mají dostatek informací o nebezpečí zneužívání drog, kriminality, školního násilí a kyberšikany. 

Velký problém spatřujeme v kouření, protože začínají kouřit již někteří žáci 1. stupně a je to 

tolerováno rodiči i společností. Za závažné považujeme nárůst projevů agresivity a vandalismu 

mezi dětmi, a to již od útlého školního věku. Největší problém současné doby je kyberšikana, které 

se snažíme předejít úpravou školního řádu – zákazem používání mobilů a jiných elektronických 

zařízení při školní výuce. Do programu chceme zapojit co nejvíce našich žáků, vést je k vzájemné 

spolupráci, a pozitivně se tak podílet na formování jejich osobností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenturazaskolou.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.drogovaporadna.cz/
file:///E:/2014-15/www.prevence-info.cz
file:///E:/2014-15/www.e-bezpeci.cz
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Příloha č. 2: 
 

 

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO 
PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 

 

Č. j.:       ZSOpnL/2017-1/38 

Vypracovala:  Mgr. Irena Neradová, koordinátorka ekologických 

aktivit 

Schválil:  Mgr. Hynek Kalhous, ředitel školy 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:   1. září 2017 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:   1. září 2017 

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 

předpisu. 

 

 

Cíle ročního plánu EVVO ve školním roce 2017 / 2018 
 

 Ekologizace provozu školy  

 

Navázat na již průběžně probíhající aktivity z předchozích let:  

 sběr starého papíru, použitých baterií a vyřazeného drobného elektrozařízení, třídění plastů, 

papíru, popř. skla s využitím kontejnerů na plasty a papír ve všech třídách I. i II. stupně 

školy 

 šetření energiemi – zářivky, regulační ventily na radiátorech, snížení teploty v prostorách 

školy v odpoledních hodinách a o víkendech, využití mikroventilace oken 

 ozelenění školy – učeben, tříd, chodeb i okolí školních budov 

 provedení obnovy naučné stezky v areálu a okolí školy 

 vybudovat „Živou lékárnu“ – záhon s léčivými rostlinami, výroba destiček s názvem a  

využitím léčivých rostlin 

 projekt „Ovoce do škol“ 

 projekt Sapere – zdravý životní styl 

 projekt „Voda“ 

 projekt „Moderní je nekouřit“ 

 projekt „Den Země“ 

 projekt „Život bez drog“ 

 podporovat využívání automatu „Zdravá výživa“ 

 zapojit se do projektu „Věnuj mobil“ 

 účastnit se řešení vyhlašovaných ekologických úkolů a kvízů 

 zapojit se do projektu „Věnuj počítač“ 

 účast koordinátora EVVO na krajské konferenci EVVO a semináři 
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Dílčí cíle: 

 
1. Ve spolupráci s vedením školy znovu umístit ve všech třídách popř. chodbách školy 

kontejnery na tříděný odpad. 

 

2. Naučit žáky, aby uměli uvědoměle a aktivně třídit odpad (plasty, papír, popř. bioodpad) ve 

všech místnostech a prostranstvích školy, aby neodhazovali všechen odpad do směsného 

odpadu.   

 vést žáky ke kompetenci občanské – žák chápe základní ekologické souvislosti a 

environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitu životního prostředí, 

rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví, prostřednictvím třídění odpadů získá 

základní dovednosti a návyky správného jednání vůči životnímu prostředí, podporuje 

charitativní aktivity. 

 vést žáky ke kompetenci pracovní – ukázat žákům možnosti a problémy spojenými s 

různými pracovními činnostmi v přírodě i třídění odpadů, negativní vlivy odpadového 

hospodářství, naučit žáky bezpečně používat materiály, vybavení a dodržování pravidel 

při třídění odpadů. 

 

3. Vést k třídění odpadu aktivně zaměstnance školy (pedagogy, kuchařky, uklízečky, školníka) 

a ukládat odpad na určené místo. 

 

4. Upozorňovat žáky na ekologické problémy a souvislosti v jednotlivých předmětech, popř. 

organizovat ekologické exkurze.  

 

5. Pracovat se žákovskou radou – naučit zástupce žáků komunikovat se svými spolužáky 

ohledně třídění odpadů, umět vysvětlovat potřebnost a užitečnost třídění, umět ostatním 

ukázat smysl této činnosti, popř. naučit je komunikovat s dospělými – slušnosti při jednání 

nejen s dospělými osobami nejen ve škole při propagaci třídění odpadů. 

 vést žáky ke kompetenci komunikativní – naučit je formulovat a vyjadřovat své 

myšlenky a názory, obhajovat je a vhodně argumentovat, naučit zapojit se do 

společenského dění a umět vytvořit vztahy a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. 

 

 

 

 

Harmonogram ročního plánu EVVO pro školní rok 2017/2018: 

 
Ekologické exkurze 

 

 

Datum 

(měsíc) 

Třída Předmět, v němž 

je probíráno 

ekologické téma 

dle TP 

Název exkurze Zodpovídá 

Září  5. A, B Přírodověda Hvězdárna HK Paulišová 

Listopad  5. A, B Přírodověda Alternativní zdroje Hučák HK Paulišová 

Listopad  6. A, B Zeměpis  Hvězdárna HK Kulhánková 

Únor 4. A, B Přírodověda Příroda Polabí Staša 

Květen  8. A Chemie Úpravna vody Hrobice Neradová 
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Výukové programy v ekologickém centru Paleta 

  

 

Datum 

(měsíc) 

Třída 

 

Předmět, v němž je 

probíráno 

ekologické téma dle 

tematického plánu 

Téma výukového programu Zodpovídá 

Listopad  1. A, B Prvouka  Lesní kouzla  Bačinová, Kočí 

Listopad  3. A, B Prvouka  Jak to vidí nevidomí  Ceeová, 

Hlaváčková 

Leden  2. A, B Prvouka  Krmítka Kašpárková, 

Samková 

Leden 3. A, B Prvouka Zdraví na talíři  Hlaváčková, 

Ceeová 

Leden  4. A, B Přírodověda  Lesy v ohrožení Doležalová, 

Staša 

Leden  4. A, B Přírodověda  Zdraví na talíři Štěrbová 

Únor, 

březen 

8. A Matemetika Nákupy s rozumem Dvořáková 

Únor, 

březen 

9. A Fyzika, chemie Alternativní zdroje energie Neradová 

Duben 2. A, B Prvouka Voda  Kašpárková, 

Samková 

Květen  2. A, B Prvouka Život ve vodě Kašpárková, 

Samková 

Květen  1. A, B Prvouka Odpad  Bačinová, Kočí 

 

 

 

Ekologické projekty 

 

 

Datum 

 (měsíc) 

Název projektu Cíle projektu Zodpovídá 

2017 - 2018 Moderní je 

nekouřit 

Výchova k nekuřáctví Dvořáková 

2017 - 2018 Život bez drog Zdravý způsob života Dvořáková 

2017 - 2018 Ovoce do škol Zvýšení spotřeby ovoce a 

zeleniny 

Vedení školy 

2017 - 2018 Automat 

„Zdravá výživa“ 

Umožnění konzumace mléčných 

výrobků 

Vedení školy 

Září, říjen Kompostujeme Biologické odpady na školním 

pozemku 

Jelínek, Krčmářová, 

Kalhous 

Říjen - prosinec SAPERE Zdravý životní styl Dvořáková, 

Krčmářová 

Listopad, 

květen 

Voda Druhy vod, úprava vody, šetření 

vodou 

Neradová 

Duben Den Země a 

bezpečnosti 

Ochrana zdraví, bezpečnost 

silničního provozu, ekologie 

Kalhous, Neradová 

Červen Zážitkový 

cykloseminář 

Ve zdravém těle zdravý duch Jelínek 
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Soutěže (výtvarné, přírodovědné apod.) s ekologickou tématikou  

 

 

Datum 

(měsíc) 

Třída  Předmět Téma soutěže Zodpovídá 

 

Říjen 2. st. Matematika, 

přírodopis, 

fyzika, chemie 

Přírodovědný klokan Jelínek, Neradová 

Říjen - 

prosinec 

2. st. Výchova ke 

zdraví, pracovní 

činnosti 

Sapere – zdravý 

životní styl 

Krčmářová, 

Dvořáková 

Celoroční 1., 2. st.  Sběr použitých mobilů Neradová 

Celoroční 1., 2. st.  Sběr použitých baterií Neradová 

Celoroční 1., 2. st.  Sběr drobného 

elektrozboží  

Neradová 

Celoroční 1., 2. st.  Sběr papíru Kalhous 

Průběžně  1., 2. st.  Výtvarná 

výchova 

Vyhlašovaná 

ekologická témata 

Valášková, Joštová, 

vyučující 1. st. 

Průběžně  1., 2. st.  Recyklohraní aneb 

Ukliďme si svět 

Neradová  

 

 

 

Ekologická témata jednotlivých předmětů 

 

 

Datum 

 (měsíc) 

Třída Předmět, v němž je 

probíráno ekologické 

téma podle TP 

Téma Zodpovídá 

Září 6. A, B Přírodopis Podmínky života Jelínek 

Září 7. A Přírodopis Chráněné ryby Jelínek 

Září 8. A, B Chemie Bezpečnost při 

práci s 

chemikáliemi 

Neradová 

Září 6. A, B Občanská výchova Cyklus přírody Brixi 

Září, říjen 6. A, B Pracovní činnosti Úprava školní 

zahrady 

Krčmářová, 

Kalhous, 

Dvořáková 

Září 5. A, B Přírodověda Příroda nebo lidé Jelínek 

Září 4. A, B Vlastivěda Místo k životu Staša, Štěrbová 

Září  5. A, B Vlastivěda  Ochrana ŽP  Bednaříková 

Říjen 5. A, B Přírodověda Význam živočichů 

a rostlin na Zemi 

Jelínek  

Říjen 7. A Pracovní činnosti Úprava školní 

zahrady 

Krčmářová, 

Jelínek 

Říjen 7. A Přírodopis Chránění plazi Jelínek 

Říjen 9. A Fyzikálně-chemická 

praktika 

Stanovení pH půdy Neradová 

Říjen 3. A, B Prvouka Ochrana ŽP Hlaváčková, 

Ceeová 
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Říjen 7. A Zeměpis Biotopy Afriky Kulhánková 

Listopad 7. A Přírodopis Chránění ptáci Jelínek 

Listopad 7. A Přírodovědná praktika Čistota vod - ryby Jelínek 

Listopad 8. A, B Chemie Voda Neradová 

Listopad 8. A, B Chemie Vzduch Neradová 

Listopad 6. A, B Dějepis Počátky 

zemědělství 

Havel 

Listopad 1. A, B Prvouka Les Bačinová, Kočí 

Listopad 5. A, B Přírodověda Ochrana přírody Jelínek 

Prosinec 9. A Anglický jazyk Nebezpečný svět Kvaček, 

Jiřincová 

Prosinec 7. A Přírodovědná praktika Chránění 

obojživelníci 

Jelínek 

Prosinec 8. A Anglický jazyk Environment  Jiřincová 

Prosinec 8. A, B Zeměpis Biotopy Evropy Brixi, Neradová 

Leden  6. A, B Zeměpis  Vodní režim 

krajiny 

Kulhánková  

Leden 5. A, B Přírodověda Energie kolem nás Jelínek 

Leden 7. A Přírodopis Chránění savci Jelínek 

Leden 6. A, B Zeměpis Pedosféra, eroze Kulhánková 

Leden 7. A zeměpis Biotopy Ameriky Kulhánková  

Únor 7. A Přírodovědná praktika Chránění ptáci Jelínek 

Únor 5. A, B Přírodověda Šetříme energii 

v našem domě 

Jelínek 

Únor 8. A Matematika Problémy ŽP ve 

slovních úlohách 

Dvořáková 

Únor 3. A, B Prvouka Vzduch Hlaváčková, 

Ceeová 

Březen  6. A Anglický jazyk Počasí Kvaček 

Březen  8. A, B Anglický jazyk Životní prostředí Kvaček, 

Jiřincová 

Březen  6. A, B Zeměpis Živelné katastrofy Kulhánková  

Březen 9. A Fyzika Jaderná energie Neradová 

Březen 9. A Fyzika, chemie Alternativní zdroje 

energie 

Neradová 

Březen 7. A Přírodovědná praktika Chránění savci Jelínek 

Březen 5. A, B Vlastivěda Průmysl mění 

krajinu 

Bednaříková 

Duben 2. A, B Prvouka Voda Kašpárková, 

Samková 

Duben 3. A, B Prvouka Ekosystém, 

chráněná území 

Hlaváčková, 

Ceeová 

Duben 3. A, B Prvouka Den Země Hlaváčková, 

Ceeová 

Duben 8. A, B Anglický jazyk ŽP Jiřincová, 

Kvaček 

Duben  7. A Anglický jazyk  Problémy světa  Jiřincová, 

Kvaček 

Duben 9. A Chemie Detergenty Neradová 

Duben 5. A, B Přírodověda Jevy v našem okolí Jelínek 
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Duben 5. A, B Vlastivěda  Ochrana zdraví, ŽP Bednaříková 

Duben  6. A, B Zeměpis  Ochrana přírody, 

biotopy světa 

Kulhánková  

Duben  8. A, B Zeměpis  Ochrana přírody 

ČR 

Brixi, Neradová 

Duben  7. A Zeměpis  Biotopy Asie Kulhánková 

Květen  5. A, B Přírodověda Znečištěná půda a 

voda 

Jelínek 

Květen 5. A, B Přírodověda Každý je důležitý 

(ohrožené a 

chráněné druhy) 

Jelínek 

Květen 5. A, B Přírodověda Měníme krajinu 

kolem sebe 

Jelínek 

Květen 8. A Matematika Statistické šetření - 

sběr 

Dvořáková 

Květen 1. A, B Prvouka  Třídíme odpad Bačinová, Kočí 

Květen 6. A, B Přírodovědná praktika Chráněný hmyz Jelínek 

Květen 6. A, B Přírodopis Chránění bezobratlí Jelínek 

Květen 9. A Přírodopis Základy ekologie Jelínek 

Květen 8. A, B Chemie Kyselost a 

zásaditost roztoků 

Neradová 

Květen 9. A FCh praktika Výroba mýdla Neradová 

Květen 3. A, B Prvouka Živá a neživá 

příroda  

Hlaváčková, 

Ceeová 

Květen 4. A, B Vlastivěda Evropská krajina Staša 

Květen 9. A Zeměpis  Ekologické 

problémy světa 

Havel 

Květen 9. A Chemie Chemický průmysl, 

hnojiva 

Neradová 

Květen 5. A, B Dopravní výchova Ekologické aspekty 

dopravy 

Doležalová, 

Bednaříková 

Květen 6. A, B 

7. A 

8. A, B 

Pracovní činnosti Úprava školní 

zahrady 

Kalhous, 

Dvořáková, 

Krčmářová, 

Jelínek 

Květen  5. A, B ŠVP Ochrana přírody Paulišová 

Květen  2. A, B ŠVP Ochrana přírody Kašpárková, 

Samková 

Červen 4. A, B Vlastivěda Kulturní a přírodní 

památky 

Staša 

Červen 3. A, B Prvouka Les, louka, pole Hlaváčková, 

Ceeová 

Červen 9. A Chemie Využití chemických 

látek 

Neradová 

Červen 9. A Chemie Vliv člověka na ŽP Neradová 

Červen 3. B ŠVP Ochrana přírody Hlaváčková  

Průběžně 5. A, B Hudební výchova Písně s přírodní 

tématikou 

Paulišová 
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Příloha č. 3:               
 

                                   Úspěšné akce ve školním roce 2017/2018 

 
Adaptační pobyt 6. ročníků 

Ve dnech 11. – 15. září 2017  se zúčastnili šesťáci dvou běhů adaptačního pobytu v Peci pod 

Sněžkou. Byli jsme ubytovaní na chatě Bivoj. Program probíhal pod vedením lektorky M. 

Grosmanové za pomoci třídních učitelek a metodičky prevence R.Dvořákové a školní 

psycholožky dr. Ryšánkové. Byl zaměřený na rozvoj mezilidských dovedností. Navštívili jsme 

lanové centrum a bobovou dráhu, při této sportovně laděné části programu jsme si prověřili 

schopnost spolupracovat a komunikovat. Počasí nám moc nepřálo, ale vynahradilo nám to 

výborné jídlo a spousta různých aktivit. 

 

 
 

 

 

Volba povolání  

V rámci programu Volba povolání se naši žáci 9.ročníku zúčastnili ve středu 13.září exkurze do 

SŠ Stavební v Hradci Králové. Studenti a učitelé SŠ jim představili školu a obory, které zde lze 

studovat a odborné práce nejlepších studentů.  

Zároveň se 3 naše družstva zúčastnila znalostní a dovednostní soutěže Hradecký stavební palec. 

Šestnáct tříčlenných družstev porovnávalo své znalosti všeobecné, z matematiky, angličtiny, 

architektury, ale i dovednosti orientační, hasičké, vyzkoušeli montáž armatury, spojovacích a 

stavebních prvků.  

Vítězným družstvem soutěže žáků 9.ročníků se stalo družstvo chlapců naší školy. Věříme, že 

účast na akci chlapcům pomohla v orientaci při výběru střední školy .  
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Měsíc listopad je ve znamení sportovních klání ve florbalu  

Mladší žáci ze 4. – 5.ročníku se zúčastnili turnaje na Jablotronu a družstvo chlapců ze 6. -

7.ročníku turnaje DDM na Dukle v Pardubicích. Bohužel ani jedno družstvo nepostoupilo ze 

základní okrskové skupiny. 

Radost nám udělali nejstarší žáci, kteří 28. listopadu postoupili porážkou ZŠ Ohrazenice a 

vítězstvím v okrskové skupině do okresního kola soutěže. .  

Na turnaj DDM na Dukle.se dařilo i děvčatům ze 6. a 7.ročníku, která s florbalem začínají.  
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Pohřebačský jarmark 2017 

 

Letos si s námi přišli zazpívat i bývalí žáci… 

 
 

 

Mikulášská nadílka  

Mikulášskou nadílku připravili naši nejstarší - deváťáci pro svoje mladší spolužáky v úterý 

5.prosince 2018. 

 

 

Wroclav adventní  

V pátek 15.prosince se žáci 6. – 9.ročníku vydali na zeměpisnou exkurzi do Wroclavi, 

která je historickým hlavním městem Slezska, Dolního Slezska a nyní i hlavním městem 

Dolnoslezského vojvodství. Patří mezi nejkrásnější města Polska s velmi bohatou historií. 

Poznali jsme historické památky starého města, vystoupali 300 schodů na věž katedrály sv. 

Maří Magdalény a zadýchaní pohlédli na město z ptačí perspektivy. Samozřejmě jsme ochutnali 

dobroty na vroclavských adventních trzích. 
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Zároveň jsme vyhlásili znalostní zeměpisný kvíz dvojic o Wroclavi a fotosoutěž „wroclavští“ 

skřítci. 

 

 

Únorové a březnové  lyžování v Olešnici  

Ve čtvrtek 15.února si užili krásného slunečného počasí ve skicentru Olešnice v Orlických 

horách žáci 3.- 6.ročníku, kteří se přihlásili na jednodenní lyžařský a snowboardový výjezd.  

Druhé výcvikové dopoledne se uskutečnilo 7.března 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den dopravní bezpečnosti 2018  

Naše škola dosahuje již mnoho let výborných výsledků v dopravních soutěžích mladších i starších 

žáků na úrovni okresu, kraje i republiky. Výuku dopravní výchovy jsme zařadili jako povinný 

předmět v 5.ročníku a naši žáci se pod vedením paní učitelky Doležalové pravidelně připravují na 

Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP.  
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V letošním školním roce opět realizujeme ve spolupráci s dopravním hřištěm v Pardubicích projekt 

Dopravní výchova prakticky. V podzimních měsících zde absolvovali dopolední výuku žáci 4. a 5. 

ročníků a v dubnu 2018 si prakticky vyzkoušeli své znalosti a dovednosti žáci 5., 6. a 7. ročníků. 

Pro naše nejmladší žáky z 1., 2. a 3.ročníku jsme připravili Den dopravní bezpečnosti s praktickou 

výukou na asfaltovém hřišti sportovního areálu v Opatovicích n.L. ve spolupráci s firmou Dopravní 

hřiště EU. Děti si mohly ověřit svoje znalosti z prvouky i zručnost jako řidiči, policisté a 

chodci……..  

 

 

Skotsko 2018 

Jazykovědná exkurze 42 žáků do Skotska a Nizozemí se uskutečnila v květnu 2018. 

 

   

 

 

Vypracovali:   PaedDr. Blanka Krčmářová, Mgr. Hynek Kalhous, Dana Čermáková 

Předkládá:    Mgr. Hynek Kalhous  

(c) 2018 


