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NAŠE ŠKOLA
Škola byla založena v roce 1898, v 80. letech minulého století proběhla rozsáhlá rekonstrukce, v
letech 2009-2010 pak došlo k přistavení nového křídla. V historické budově jsou čtyři učebny, v
přístavbě další dvě. Chodby jsou upraveny pro další aktivity dětí - stolní fotbal, stolní tenis,
knihovnička pro žáky s posezením. K výuce tělesné výchovy je využívána tělocvična a hřiště
místního Sokola. Školní areál je oplocen, pozemek školy nabízí všestranné využití, jak pro žáky
během vyučování, tak i pro děti ve družině, bohužel vzhledem k navyšujícímu se počtu dětí areál
kapacitně nevyhovuje. Součástí školy je také budova mateřské školy se školní kuchyní a jídelnou. V
tomto školním roce byly otevřeny paralelní třídy pro 1. a 2. ročník, z tohoto důvodu zřizovatel
dočasně poskytl k výuce kontejnerovou třídu. V měsíci březnu 2018 byla dokončena rekonstrukce
školní jídelny a prostor mateřské školy. Rovněž probíhalo budování nástavby na budově mateřské
školy s dalšími čtyřmi třídami pro základní školu.
Základní škola ve Zdibech má svá specifika a tím se liší od ostatních škol. Zejména se jedná o malý
kolektiv učitelů i žáků, v rozpětí 1. - 5. ročníku. Nabízí se tak zaměření na rodinnou atmosféru a
individuální přístup k žákům, rozvíjení jejich tvořivosti a nadání. Proto jsme si vybrali název Tvořivá
škola i pro náš školní vzdělávací program. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí,
které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší.
Základní vzdělávání na 1. stupni je zaměřeno na přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné
péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. To je založeno na poznávání,
respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Charakter výuky by
měl motivovat žáky k dalšímu učení a vést je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat,
objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů. Ve školním roce 2009/2010 byla zavedena
rozšířená výuka jazyků.
Snažíme se pečovat o svou školu a snižovat ekologický dopad provozu školy a svého jednání na
životní prostředí. Podílíme se na grafické výzdobě stěn prostor školy a snažíme se o zlepšení
prostředí v okolí školy. Pečujeme o rostliny. Dbáme na šetření energií a vody. Máme na starosti
třídění různých druhů odpadů. Pravidelně sbíráme papír, hliník, plasty, staré baterie, víčka, staré
mobily a vysloužilé elektrospotřebiče. Pomáháme v různých charitativních akcích.
Naší vizí je vychovat Vaše děti pro úspěšný život.
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1. Základní údaje o škole
1.1. Základní údaje o škole
Název školy :
Adresa školy :
IČ :
Bankovní spojení :
DIČ :
Telefon :
E-mail :
Adresa internetové stránky :
Právní forma :
Zařazení do sítě škol :
Název zřizovatele :
Součásti školy :

Přehled oborů vzdělání :
Ředitelka školy :

Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace
U školy 48, Zdiby 250 66
71004408
181694127/0300
CZ71004408
284 590 704
info@skolazdiby.cz
www.skolazdiby.cz
příspěvková organizace
1.11.2002
Obec Zdiby
Základní škola (1. stupeň) IZO 102 438 251
Mateřská škola IZO 107 516 225
Školní družina IZO 108 056 210
Školní jídelna IZO 113 800 681
79-01-C/01 Základní škola
Mgr. Ludmila Koktanová

1.2. Součásti školy
Součásti školy

Kapacita

Stav k 30. 6. 2018

Základní škola

200

168

Mateřská škola

125

125

Školní družina

143

143

Školní jídelna

300

295

§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení)

2. Zásadní změny v síti škol ve školním roce 2017/2018
V tomto školním roce nedošlo k žádným změnám.
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3. Personální údaje

3. 1. Pedagogičtí pracovníci, pedagogičtí asistenti a vychovatelé základní školy

Počet

Vzdělání

Pedagogové

12

VŠ

Asistenti

3

SŠ

Vychovatelé

5

SŠ, VŠ

3.2. Členění pedagogických pracovníků základní školy podle věku a pohlaví
Věk

Ženy

Celkem

do 31 let

2

2

31 - 40 let

4

4

41 - 50 let

6

6

51 - 60 let

3

3

61 a více let

2

2

celkem

17

17

%

100

100
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4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název akce

Počet pracovníků

Čtenářská gramotnost

1

Matematická gramotnost

1

Seminář - práce se sluchově postiženými dětmi

1

Online Jazyky

11

Seminář - specifické poruchy chování

8

Seminář - Syndrom vyhoření

10

GDPR pro vedoucí pracovníky

3

Kurz vychovatelství

1

5. Vzdělávací program školy
5.1. Vzdělávací program
Vzdělávací program

Zařazené třídy

Tvořivá škola

7

5.2. Učební plán školy
a) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -Tvořivá škola s platností od 1. 9. 2007
Ve školním roce 2009/2010 byla zavedena rozšířená výuka jazyků. Podle školního vzdělávacího
programu je výuka cizího jazyka od prvního ročníku povinná. V hodinách jsou začleněny
didaktické hry a elementární činnosti s prvky seberealizace.
b) I v tomto školním roce byl kladen důraz na matematickou, čtenářskou, finanční a informační
gramotnost.
c) V letošním školním roce se podařilo zaměřit se více také na gramotnost přírodovědnou, kterou
pokládáme zejména v dnešní přetechnizované době za velmi důležitou. V předchozích letech jsme
tuto gramotnost realizovali nad rámec výuky chovem drobných živočichů přímo ve třídách či
chodbách školy (afrických obloukovek, strašilek, rousnic apod.), přímým pozorováním živočichů
v přírodě, projektovými dny o přírodě, přednáškami sdružení ORNITA, výstavami bezobratlých v
Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK, školními Dny zvířat s vlastními domácími
mazlíčky, aj.
5
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Tento rok se nám podařilo uskutečnit dlouhodobý plán - v interiéru školy byly uvolněny vhodné
prostory pro chov zvířat a dle zásad a kritérií welfare - životní pohody zvířat - bylo vytvořeno
odpovídající prostředí pro zástupce obratlovců: osmáky degu (savci), agapornise řůžohrdlé (ptáci),
gekončíky noční, agamy vousaté a drápatky vodní (obojživelníci), sumečky a paví očka (ryby) a
také bezobratlých: mnohonožky, martináče hedvábné, sarančata, cvrčky domácí a další.
Živočichové získávají pozornost žáků lépe než rostliny a další organismy, proto mohou učitelům
účinně pomoci při výchově k odpovědnému vztahu k přírodě. Kontakt se zvířaty má velmi kladný
vliv na znalosti o přírodě a na chování žáků. Dítě se od živočicha, který je na člověku plně závislý,
může naučit rozumět citům a potřebám druhých, což mu pomáhá také při vcítění se do svých
bližních.
Pedagogové využívají chov živočichů k obohacení výuky prvouky a přírodovědy, k badatelsky
orientovanému učení a ke školním projektům.
5.3 Zájmové kroužky
Obecně prospěšná společnost Kroužky pořádala po celý školní rok pro žáky tyto kroužky: florbal, hra
na flétnu, vědecké pokusy, mladý elektrikář, aerobic, tvořivý kroužek.
Centrum nadání zajišťovalo kroužek Zábavná logika.
Občanské sdružení Ekodomov vedlo kroužek Malý průzkumník přírody.
Klecanský Vitalus zajišťoval kroužek První pomoci.
I tento školní rok spolupracovala škola s dalšími subjekty při výuce anglického jazyka. Celkem
probíhaly tři kroužky anglického jazyka pro žáky 2. až 4. ročníku a kroužek anglického jazyka pro
pátý ročník.
Šachový kroužek - dle projektu Šachy do škol - pro Středočeský kraj
Římskokatolická farnost Odolena Voda zajišťovala vedení kroužku náboženství.

6. Počty žáků
6.1. Počty žáků školy
Ročník

Počet žáků

Z toho chlapci

Z toho dívky

první

48

20

28

druhý

46

25

21

třetí

28

15

13

čtvrtý

27

14

13

pátý

22

10

12

Celkem

171

84

87
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6.2. Výsledky zápisu do 1. třídy 2017/2018
Počet dětí u zápisu do první
třídy

Počet přijatých dětí

Odklady

75

46

9

Počet
(viz. příloha str. 21)

6.3. Počty žáků přijatých do vyšších ročníků školy
Ročník

První

Druhý

Třetí

Čtvrtý

Pátý

Počet

0

2

1

0

0

6.4. Počty žáků přijatých na osmiletá gymnázia

3

7. Hodnocení žáků
7.1. Hodnocení prospěchu
Ročník

Prospěli s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

1

47

1

0

2

42

4

0

3

23

3

0

4

15

12

0

5

12

10

0
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7.2. Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně,
kombinací obou způsobů)
Ročník

Hodnocení
klasifikačním stupněm

Hodnocení slovní

Kombinace obou způsobů

první

48

0

0

druhý

46

0

0

třetí

26

0

0

čtvrtý

27

0

0

pátý

22

0

0

7.3. Výchovná opatření – pochvaly
Ročník

Pochvala ředitele školy

Pochvala třídního učitele

první

0

0

druhý

0

0

třetí

1

0

čtvrtý

0

0

pátý

0

0

7.4. Výchovná opatření – napomenutí a důtky
Ročník

Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele

Důtka ředitele

první

0

0

0

druhý

0

0

2

třetí

0

0

1

čtvrtý

0

0

0

pátý

0

0

0

Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 139 (82,2%) žáků prospělo s
vyznamenáním, 30 (17,8%) prospělo.
Zákonní zástupci nepodali pochybnost proti správnosti hodnocení.
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8. Zájmové vzdělávání: školní družina
8.1. Školní družina
Oddělení

Počet žáků

Počet vychovatelek

I.

30

1

II.

30

1

III.

23

1

IV

30

1

V.

30

1

Celkem

143

5

8.2. Materiálně technické vybavení

Školní družina:
Skladba družiny:
V současné době se družina skládá celkem z 5 oddělení. Jedno oddělení má k dispozici vlastní
místnost, ke které náleží i venkovní terasa. Zbylá 4 oddělení sídlí v běžných učebnách, které jsou ale
vybaveny herní a odpočinkovou zónou. K venkovním aktivitám má družina možnost využívat školní
zahradu, hřiště a také již zmíněnou venkovní terasu.
Vybavení:
Každé oddělení je vybaveno tak, aby bylo schopno nabízet dětem širokou škálu volnočasových
vzdělávacích aktivit. Mezi vybavení patří: deskové hry, stavebnice, knihy, časopisy, cd přehrávač,
interaktivní tabule, venkovní vybavení (míč, křídy, švihadla, gymnastické obruče atd.) a také materiál
potřebný k výtvarným aktivitám.
Provozní doba:
Školní družina začíná fungovat v 6:45 a končí v 7:45, kdy si učitelé přebírají žáky z oddělení ranní
družiny. Odpolední školní družina pak začíná v 11:40 a končí v 17:00. Vzdělávání ve školní družině
není pokračováním školního vyučování.
Programová náplň:
Školní družina je výchovně vzdělávací zařízení, které nabízí dětem širokou škálu zájmově
vzdělávacích aktivit, nechybí však ani čas k odpočinku a regeneraci sil. Školní družina se snaží o
vytváření příjemného nekonfliktního prostředí, ve kterém si děti především formou her upevňují a
rozšiřují své dovednosti a znalosti. Mimo to však školní družina zařazuje do svého programu i velmi
důležitá témata jako je výchova ke zdraví, výchova k sociálnímu cítění aj. Velký důraz je kladen na
dodržování zásad bezpečnosti, nejen v prostředí školy.
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1. Aktivity
o společné hry
o nácvik divadélka
o stolní hry
o společné zpracování projektů
o výtvarné a modelovací tvoření
o vědomostní soutěže a kvízy
o pěvecká soutěž (Super Star)
o příprava dárků pro budoucí žáky prvních tříd
o tvoření vánočních přání pro seniory
2. Venkovní aktivity
o procházky do přírody a na hřiště
o venkovní sporty a hry
o společné práce na terase
3. Chovatelský kroužek
o v rámci školní družiny kroužek probíhal třikrát týdně. Děti se teoreticky i prakticky
seznamovaly s chovem živočichů.

9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci
Škola pracuje s třístupňovým modelem péče o děti s poruchami učení a chování navrhovaným
MŠMT, jehož cílem je předcházet selhávání žáka:
1. stupeň – individualizovaná pomoc učitele v rámci běžných vyučovacích hodin. Jde o pedagogický
postup, který je plně v kompetenci školy. Jedná se o děti, které selhávají ve výuce z důvodu ne příliš
závažných nedostatků (percepční nezralosti, pomalejší tempo, úzkostnost, sociální obtíže,
nepozornost). V rámci 1. stupně jde o kompenzaci mírných obtíží formou drobných úprav v režimu
výuky, domácí přípravy, ve struktuře vyučovacích hodin. V rámci 1. stupně jde o kompenzaci
mírných obtíží formou drobných úprav v režimu výuky, domácí přípravy, ve struktuře vyučovacích
hodin.
2. stupeň – plán pedagogické podpory, pokud nedošlo k úpravě obtíží, měl by být vytvořen
strukturovaný plán pedagogické podpory. Problémy žáka jsou již většího rozsahu, nelze je
kompenzovat pouze podpůrnými opatřeními z 1. stupně. Obtíže vyžadují dílčí úpravy v organizaci a
metodách výuky, stanovení postupu a forem nápravy.
3. stupeň – přetrvávají-li obtíže žáka, je zapotřebí specializované intervence PPP (pedagogickopsychologické poradny), ev. SPC (speciálně-pedagogického centra) k potvrzení či vyvrácení diagnóz.
V rámci tohoto stupně škola vytváří individuální vzdělávací program (IVP). Péče o integrované žáky
v naší škole začíná již se zápisem do prvních tříd a končí s ukončením školní docházky na naší škole.
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9.1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Speciální vzdělávací
potřeby

Počet žáků

Forma vzdělávání
(individuální nebo
skupinová integrace)

Individuální
vzdělávací plán

zdravotní postižení

1

0

1

zdravotní
znevýhodnění

14

individuální

12

sociální znevýhodnění

0

0

0

nadaní

1

0

1

9.2. Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou
Třída

Rozšířená výuka předmětů

Počet žáků

0

0

0

9.3. Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku
Přeřazení mimořádně nadaného žáka do
vyššího ročníku

Počet

z třídy ….do třídy ….

0

Nadaní žáci jsou motivováni k rozšiřování základního učiva, zejména ve vyučovacích předmětech,
které reprezentují nadání dítěte. Je jim umožněno pracovat na počítači (vzdělávací programy),
individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy) i navštívit
vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších předmětech jsou jim zadávány náročnější
samostatné úkoly (např. referáty k probíranému učivu), jsou pověřováni řízením skupin. Nadaní žáci
jsou vedeni k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším.
Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném
ročníku.
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10. Škola, její reprezentace a výsledky
10.1. Akce školy a prezentace na veřejnosti

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník
Pohár dobrého srdce
Výročí vzniku ČR
Návštěva zdibské knihovny
Návštěva ZOO Praha
Návštěva Historického parku - výlet do Ledčic, představení práce archeologů
Návštěva vodárny v Podolí - naučný program o čištění vody - 2. r.
Návštěva kina Oko - film Planeta Česko - všechny ročníky
Návštěva Botanicusu - středověká vesnice - 2. r.
Návštěva technického muzea - 4. r.
Návštěva divadla Minor - Rychlé šípy - č. r.
Návštěva skanzenu v Přerově n/Labem - 2. r. - prohlídka spojená s poznáváním života předků
Návštěva Toulcova dvora - program Co dokáže voda - 2 r., 4 r.
Zpívání u vánočního stromečku – OÚ
Setkání žáků s přespáním
Noc s Andersenem
Terénní práce - 4. a 5. roční
Vánoční program pro seniory
Vánoční koncert - pěvecké vystoupení žáků v rámci školního koncertu
Vystupování žáků na vítání občánků
Vitalus - zásady první pomoci prakticky
Dobročinná sbírka pro Fond SIDUS
Den dětí - program ke dni dětí
Turistický kurz v Krkonoších - 4. a 5. ročník
Karaoke - pěvecká soutěž v anglickém jazyce
Den zvířat
Den her
Jak řešit konflikt
Divadlo v Dlouhé - 2. B - Jak jsem se ztratil
Divadlo Minor - Sněhová královna - 2. r.
Ornita - Krkavcovití - přednáška občanského sdružení
Týden mezinárodní kuchyně
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10.2. Soutěže
o
o
o
o
o
o
o
o

Matematický klokan
Matematická olympiáda
Pythagoriáda
Come and Show
celoroční soutěž o Pohár dobrého srdce
Líbeznická bublina - recitační soutěž
Hálkovo pírko - recitační soutěž
Sazka - Olympijský víceboj - projekt Česko sportuje

10. 3. Projekty
o
o
o
o
o

Šachy do škol - celorepublikový projekt
Ovoce do škol
Mléko do škol
Recyklohraní - sběr elektroodpadu
Projekt Zdravé zuby - přednáška o správném čištění zubů

10.4. Výsledky v anglické soutěži COME AND SHOW
o Letos nás reprezentovalo 18 žáků:

3. ročník - recitace: Lucie Tošnarová, Barbora Bínová, Magdalena Mikovcová
4. ročník – recitace: Dorothea Reiserová
4. ročník – dramatizace Cinderella
Vojtěch Macek, David Kolář, Anna Trbušková, Aneta Frýbertová, Andrea Moníková, Kristýna
Kadlecová, Evelína Kuchařová, Martin Voves, Vojtěch Španiel, David Černoch, Alexandr
Petran, , Tereza Šindelářová, Martin Klement, Klára Wiesnerová.
10. 5. Přehled o činnosti kabinetu anglického jazyka
Důrazy pro školní rok 2017/18:
Podle našeho školního vzdělávacího programu je výuka cizího jazyka od prvního ročníku
povinná.
o V prvním a druhém ročníku jsme se soustředili na seznámení s jazykem hravou, kolektivní
formou – pohybové aktivity, písničky, říkanky, hry, abychom podpořili uvolněnou atmosféru a
spontánní zapojení žáků do výuky.
o Ve třetím ročníku jsme se zaměřili především na budování slovní zásoby, s důrazem na
individuální projev jednotlivců.
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o Ve čtvrtém a pátém ročníku jsme začali žáky seznamovat s gramatickými jevy se stále větším
důrazem na individuální výkon (testy, dobrovolné úkoly, projekty).
o Absolvovali jsme soutěž Come and Show, návštěvu anglofonního divadelního souboru ve
škole, soutěž v karaoke a zúčastnili jsme se mezinárodního projektu Flat Stanley.
Činnost kabinetu v průběhu školního roku:
o

Výuka AJ se spoluúčastí rodilého mluvčího
Zvýšili jsme frekvenci návštěv rodilého mluvčího, aby mohl pracovat s menšími skupinami
žáků.

o Možnost samostudia žáků v rámci e-learningových kurzů

Žáci 3. – 5. ročníku měli možnost věnovat se doplňkovému domácímu samostudiu anglického
jazyka v rámci e-learningových kurzů AJ z nabídky jazykové školy Online jazyky.
o Studium AJ pro pedagogy

Zajistili jsme pravidelné konverzační lekce AJ s rodilým mluvčím pro pedagogické
pracovníky školy.
o Představení anglického divadla

17. 5. 2018 přijelo do školy divadlo The Bear Theatre a uvedlo anglické představení Jackie
and the Giant pro žáky 3 - 5. ročníku.
o Mezinárodní projekt Flat Stanley

V průběhu května a června se naši žáci zapojili do mezinárodního projektu Flat Stanley.
Tentokrát byla naše partnerská třída ze školy Domus Mater School z města Valdivia v Chile.
o Soutěž Karaoke Show
14. 6. 2018 se konal 4. ročník celoškolní soutěže Karaoke Show. Tentokrát se jí zúčastnilo
z 2. - 5. ročníku celkem 29 žáků, kteří si připravili a předvedli své oblíbené anglické hity.
Porota složená ze zástupců každé třídy a učitelského sboru rozhodla, že:




1. místo získal páťák Jonáš Kučera s písní There is Nothing Holding me Back,
2. místo získal čtvrťák Martin Klement s písní With or Without You od U2
3. místo získali páťáci Tomáš Zapletal a Matyáš Weigner s písní Girls

o Účast v celopražské soutěži Come and Show (viz. 10. 5.)
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11. Spolupráce školy s rodiči
Formy spolupráce
 Školská rada se schází pravidelně min. 4x ročně, vykonává své působnosti dle dikce
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělání (školský zákon).
Volby do ŠR
Za zřizovatele
Za ped. pracovníky
Za rodiče

Jméno a příjmení
Zdeněk Jurkeník, ing. Zbyněk Smetana
Mgr. Jitka Laburdová
Mgr. Petra Reiserová

Funkce
člen ŠR
předseda ŠR
člen ŠR

 Probíhají třídní schůzky, konzultace pro rodiče, třídní schůzka zákonných zástupců
budoucích žáků 1. ročníku, konzultace s vyučujícími, kdykoli po dohodě
 Proběhl Den otevřených dveří pro zákonné zástupce budoucích žáků
 Informace rodičům žáků se předávají prostřednictvím žákovských knížek, zavedených
notýsků, webových stránek, e-mailů, konzultačních schůzek, písemných informací,
telefonicky popř. výzvou nebo písemně prostřednictvím třídních učitelek anebo vedením
školy.

12. Prevence rizikového chování
Ve škole se řídíme Minimálním preventivním programem. Ten je každý rok aktualizován, obsahuje
výčet preventivních aktivit pro 1. - 5. ročník. V této oblasti dlouhodobě spolupracujeme s odborným
preventistou Vítem Hrbáčkem. MPP je propojen také s nabídkou programů pro volný čas - zájmové
kroužky, školní družina. Vzájemně spolupracují třídní učitelé, výchovný poradce i metodik prevence.
Vzdělávání
Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Mikovcová

Pedagogičtí pracovníci

Třídní učitelé jednotlivých ročníků

Školní vzdělávací program
Právní výchova a etika
Výchova k prevenci v jednotlivých předmětech
Výchova ke zdravému životnímu stylu

Vyučovací předměty: Prvouka, Vlastivěda
(Dětská práva)
V rámci jednotlivých předmětů, Den prevence
Vyučovací předměty: Prvouka, Vlastivěda
(Projekty Zdravé zuby, Ovoce do škol, Mléko do
škol, Zdravý způsob života, Zdravé mlsání)

Metody a formy působení na žáky vhodné pro
osobnostní a sociální rozvoj

Skupinová práce, projekty, besedy, divadelní
představení, přednášky
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Organizace prevence
Minimální preventivní program

Škola aktualizuje a doplňuje MPP.

Poradenská služba školního metodika
Průběžné sledování podmínek a situace ve škole
z hlediska rizik výskytu sociálně patologických
jevů

Po domluvě kdykoli
Zajišťuje školní metodik prevence ve spolupráci
s vedením školy a pedagogickým sborem.

Zajištění poradenských služeb

Pedagogicko psychologická poradna,
odborný preventista Vít Hrbáček

Spolupráce s Linkou bezpečí

Program - Bezpečný internet

Vybavení školy odbornými a metodickými
materiály
Školní řád

Odborné knihy, metodiky, letáky, DVD
ŠŘ obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a
zneužívání návykových látek ve škole

Využití volného času žáků

Školní družina, kroužky, mimoškolní aktivity

13. Kontroly uskutečněné ve školním roce 2017/2018
 Veřejnosprávní kontroly Obce Zdiby
 Kontrola - Státní zemědělský intervenční fond

14. Přehled o poskytnutých informacích
Ve školním roce 2017/2018 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo
umístěním na webových stránkách školy.

15. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
__________

16. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Vzdělávání

Způsob zapojení školy

-

-
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17. Projekty financované z cizích zdrojů
Dne 1.9 2017 škola zahájila realizaci projektu „Šablony 2017 pro ZŠ a MŠ Zdiby“ s registračním
číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007578. Projekt je zaměřen zejména na vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblastech čtenářské a matematické pregramotnosti a gramotnosti,
inkluze, logopedických vad a např. na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

18. Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Organizace

Forma spolupráce

Obecní úřad Zdiby

Vítání občánků, Rozsvěcení vánočního stromečku,
Dopoledne s hasiči

PPP

Specifické poruchy učení

Ornita

Environmentální výchova

Římskokatolická farnost Odolena Voda

Kroužek náboženství, pravidelná vystoupení v
kostele

Orbit Klub

Projekt Zdravé zuby

ASEKOL

Projekt Recyklohraní

Fond SIDUS

Dobročinný projekt

Knižní klub Fragment

Podpora čtenářské gramotnosti

Knižní klub Albatros

Podpora čtenářské gramotnosti

VITALUS

První pomoc prakticky
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19. Činnost školní jídelny
1. Základní údaje
 Školní jídelna je součástí subjektu Základní školy a Mateřské školy Zdiby, přísp. organizace.
 ŠJ je součástí budovy mateřské a základní školy. Je zde školní kuchyně, školní jídelna, sklady
a sociální zázemí pro zaměstnance ŠJ.
 Jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance základní školy, mateřské školy a školní
jídelny. Děti MŠ se stravují přímo v MŠ.
 Výdej jídel: dle rozvrhu školy (obědy)
: dle potřeb školky (2x svačinky, obědy)
2. Údaje o provozu
 ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. - tzn. výživovou normou a finančním rozpětím
stanoveným k nákupu potravin.
 Financování obědů je hrazeno strávníky....
 Hygiena - zaměstnanci ŠJ dodržují požadavky na hygienu ve stravovacích službách. Nosí
ochranné pracovní oděvy a obuv.
 Jídelníček se vyvěšuje na web. stránkách školy a v tištěné formě v budovách školy.
 Informace o ŠJ jsou rovněž uvedené na web. stránkách školy.
 V první polovině školní roku byla z důvodu rekonstrukce budovy ŠJ zavedena náhradní
varianta stravování. Jídlo bylo dováženo firmou Česká jídelna. Obědy se podávaly
v dočasných prostorách. Od 15. února byl zaveden opět provoz v rekonstruované budově se
ŠJ. Jídelna byla vybavena novými konvektomaty a nápojovými setem.
3. Stravování
 Oběd tvoří polévka, hlavní jídlo, nápoj (džusy, šťáva, voda). Jako doplňky jsou připravovány
zeleninové saláty, mléčné dezerty, cereální tyčinky, moučníky a různé druhy čerstvého ovoce.
Žáci mají možnost přidání jídla.
 V MŠ děti dostávají ke svačince pečivo s pomazánkou, ovoce nebo zeleninu, mléčné výrobky.
 Vždy je k dispozici dostatečné množství tekutin.
 Jídelníček je sestavován dle požadavků spotřebního koše
 Jídla jsou připravována ze surovin, nepoužívají se polotovary. Zařazují se nové potraviny,
které jsou součástí zdravého životního stylu.
 Během měsíce června byl zaměstnanci ŠJ připraven „Týden mezinárodní kuchyně“. Děti se
tak seznámily s novými pokrmy ze zemí: Norsko, Indie, Čína, Bulharsko, Slovensko. Dále se
naučily základní fráze v příslušném jazyce - Dobrý den, Děkuji. Zaměstnanci ŠJ dotvořili
atmosféru v typických kostýmech a oblečcích dané země. Tato akce byla spojena se soutěží o
třídu - „ Největšího jedlíka“. Vítězná třída byla oceněna týmem ŠJ zlatými medailemi.
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19. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017
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I. Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku
Číslo
řádku
a
Poprvé u zápisu
Přicházejí po odkladu

Zapisovaní
celkem

z toho
dívky

Převedení na jinou
školu

Zapsaní
celkem

S žádostí o odklad

Vzdělávaní podle § 42
školského zákona

Neuzavřený zápis

z toho
dívky

celkem

z toho
dívky

celkem

z toho
dívky

celkem

z toho
dívky

celkem

z toho
dívky

b

2

3

4

5

5a

5b

6

7

8

9

10

11

0101

63

31

44

21

0

0

5

0

0

0

14

10

0102

12

4

10

3

0

0

0

0

0

0

2

1

0102a

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. 1. 2013 a později

0102b

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

0

0

1. 9. 2012 - 31.12.2012

0102c

1

0

0

0

0

0

X

X

X

X

1

0

z ř. 0101 + 0102 1. 9. 2011 - 31. 8. 2012
narození
1. 9. 2010 - 31. 8. 2011

0104

62

31

44

21

0

0

5

0

0

0

13

10

0105

12

4

10

3

0

0

0

0

0

0

2

1

1. 9. 2009 - 31. 8. 2010

0106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31. 8. 2009 a dříve

0107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0108

74

35

54

24

0

0

5

0

0

0

15

11

z toho po dodatečném

z ř. 0101 + 0102 ze spádového obvodu
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20. ZÁVĚR

Mgr. Ludmila Koktanová, ředitelka školy

Ve Zdibech, dne 27. 8. 2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla projednána pedagogickou radou
dne 31. 8. 2018 a schválena Školskou radou dne 10. 10. 2018.

PŘÍLOHY
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Příloha č. 1
CHOVATELSKÝ KROUŽEK
V tomto školním roce byl v přístavbě školy zařízený a vybavený Chovatelský koutek, který využívá
chovatelský kroužek, kde se děti scházejí třikrát týdně. V dopoledních hodinách je k dispozici při
výuce prvouky a přírodovědy. Rovněž družinové děti využívají možnosti vidět a postarat se o
zvířátka. Žáci se tady seznamují se životy zvířat, nejdříve teoreticky a následně pak prakticky
využívají svých znalostí při péči o zvířata. Umí vyčistit terária a klece, připravit správnou potravu a
zvířátka nakrmit.

Najdeme zde:
DRÁPATKY VODNÍ - Xenopus leavis
OSMÁKY DEGU - Otodon degus
AGAPORNISE RŮŽOHRDLÉ - Lutino
AGAMY VOUSATÉ - Pogona vitticeps
GEKONČÍKY NOČNÍ - Eublepharis macularius
GEKONY PANENSKÉ - Lepidodactylus lugubris
MNOHONOŽKY - Telodeinopus aoutii
CVRČKY DOMÁCÍ - Acheta domesticus
SARANČATA - Caelifera
MARTINÁČE HEDVÁBNÉHO - Samia cynthia ricini
POTEMNÍKY MOUČNÉ - Tenebrio molitor
TROPICKÉ STÍNKY - Trichorhina tomentosa
SUMEČKY - Ancistrus
PAVÍ OČKA - Poeciliidae
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Příloha č. 2

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZDIBSKÉM KOSTELE
V prosinci jsme opět zavítali do zdibského kostela. Zazněly koledy známé i méně známé v podání
školního pěveckého sboru. Posluchači z řad rodičů si opět vychutnali zdařilá vystoupení svých dětí.
V závěru jsme si společně zazpívali ty nejznámější koledy a pak už nás čekal jen Štědrý den.
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Příloha č. 3
NOC S ANDERSENEM
„Ve škole se objevil ježek v kleci!“ Tuto větu uslyšeli žáci 2. A a 2.B při návštěvě knihovny ve
Zdibech u paní Jandovské.
Děti z naší školy knihovnu navštívily jako každý rok při Noci s Andersenem, aby se dozvěděly, jak
knihovna funguje, jaké knížky si zde mohou vypůjčit a poslechly si malou ukázku tentokrát z
Rychlých šípů.
Po návratu do školy se děti pustily do hledání, luštění a plnění úkolů, aby získaly za odměnu od
Široka tajemný hlavolam – ježka v kleci. Musely prokázat svou mrštnost, zručnost, odvahu, bystrost
a schopnost spolupracovat a být ostatním dobrým kamarádem. Také pomocí šifrovacího kolečka
zjistily, jak se vyndavá ježek z klece. Když děti splnily všechny úkoly, skutečně se mezi nimi objevil
Široko – bývalý Velký Vont a předal druhákům do opatrování nejen ježka v kleci, ale i další dar –
knihy, které si děti nyní mohou ve škole společně číst.
Po skončení připraveného programu se děti umyly a zalezly do připravených spacáků. Ráno se
rozešly na víkend domů.
I letošní Noc s Andersenem a tentokrát i Širokem a Vonty se vydařila. Děti si kromě ježka v kleci a
hezkých knih odnesly spoustu společných zážitků. Uvidíme, kam nás Noc s Andersenem
Mgr. Lenka Mikovcová
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Příloha č. 4
KRKAVCOVITÍ V ZŠ ZDIBY
Krkavcovití tvoří nevelkou, avšak velice zajímavou skupinu druhů, kteří vynikají zvídavostí,
učenlivostí a výbornou přizpůsobivostí. Dříve bývali skoro všichni, snad s výjimkou lesního
samotáře ořešníka, drženi v zajetí jako domácí společníci. V současnosti je můžeme vídat ve filmech
a pohádkách, kde jsou za moudré rádce nebo naopak děsí svým krákáním. Jejich většinou nenápadně
černé zbarvení vede ve společnosti k chybnému rozpoznání jednotlivých druhů, proto si přednáška
kladla za cíl představit žákům všech 8 krkavcovitých zástupců, kteří se vyskytují na území naší
republiky (konkrétně straka, sojka, vrána černá a šedá, ořešník, kavka, havran a krkavec). Žáci se s
krkavcovitými seznámili prostřednictvím živých jedinců, naučných přírodovědných videí, výkladu
lektora a vycpaných exponátů. Pro účastníky programu byly připraveny rozvrhy hodin a plakáty s
motivem krkavcovitých, aby si mohli nově nabyté znalosti i nadále připomínat.
Ornita
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TURISTICKÝ KURZ V KRKONOŠÍCH
Na turistický kurz do Bedřichova v Krkonoších letos vyrazily od 22 do 26. 5.i nejnižší třídy - 1.A a
2.A.
Denní túry se trochu zkrátily 5 - 7 km. Obešli jsme například Labskou přehradu a vyšplhali se na
Harrachovu skálu s vyhlídkou. Na každý den byl naplánovaný nějaký výstup a sestup. Vzhledem k
větší unavitelnosti malých dětí, jsme raději vynechali celodenní výlet.
Nožičky i tak byly ušoupané, ale nikdo z dětí se nevzdával. Energie dokonce zůstala i na řádění na
hřišti u zotavovny či hraní her ve společenské místnosti před spaním.
Kromě zvyšování fyzické výdrže se děti učily samostatnosti - musely se samy starat o pořádek v
pokoji, naučit se zvolit ze svého oblečení dle pokynů to pravé na daný typ výšlapu, dodržovat
hygienu.
Počasí nám přálo. Nikomu se nic vážného nestalo a všem se pobyt moc líbil.

Iva Jačková a Lenka Mikovcová
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SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Naše škola se již několik let aktivně věnuje projektu Sazka Olympijský víceboj. Ve školním roce
2017/2018 se našim žákům podařilo získat zlatou medaili, díky 100% účasti žáků v projektu.
Tento projekt si kladce za cíl podpořit zdravý životní styl dospívající populace, za pomoci sportu a
významných osobností, které se sportu věnují na olympijské úrovni. Cílem projektu je přiblížit dětem
sport a vypěstovat v nich pozitivní přístup ke sportu, tak aby se pro ně sport stal nedílnou součástí
trávení volného času i v dospělosti. Tento program je rozdělen na dvě části. Na Olympijský diplom a
Odznak všestrannosti. Naše škola se snaží o splnění programu Olympijský diplom, jež je více určen
1. stupni základních škol.
Aby žák dostal diplom, je třeba, aby se zúčastnil všech 8 disciplín, ze kterých se diplom skládá. Jsou
to tyto: hluboký předklon, T-běh, zkrácené sedy-lehy, postoj čápa, sprint 60m, Zátopkův běh na 500
m, skok z místa. Tyto disciplíny byly vybrány tak, aby pokrývaly 8 základních fyzických schopností
žáků. Tedy rychlost, sílu, hbitost, vytrvalost, výbušnost, silovou vytrvalost a rovnováhu. Pokud žák
splní všech 8 disciplín, je mu sestavena analýza sportovních předpokladů, díky které se dozví, jaké
sporty by pro něj byly vhodné. Dále mu jsou doporučeny cviky, pro rozvoj jeho slabších stránek.
V neposlední řadě jsou žákovi doporučeny sportovní kluby v jeho okolí, jejichž služby by mohl
využívat.
Bc. Eliška Adámková
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Příloha č. 7
CELOPRAŽSKÁ SOUTĚŽ „COME AND SHOW“
Dne 27. 3. 2018 proběhla soutěž Come and Show.
Letos nás reprezentovalo 18 žáků:
3. ročník - recitace:
Lucie Tošnarová,
Barbora Bínová,
Magdalena Mikovcová
4. ročník – recitace:
Dorothea Reiserová
4. ročník – dramatizace Cinderella
Vojtěch Macek, David Kolář, Anna Trbušková, Aneta Frýbertová, Andrea Moníková, Kristýna
Kadlecová, Evelína Kuchařová, Martin Voves, Vojtěch Španiel, David Černoch, Alexandr Petran,
Tereza Šindelářová, Martin Klement, Klára Wiesnerová.
Mgr. Jana Vojtková
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Příloha č. 8
KARAOKE SHOW 2018

14. 6. 2018 se konal 4. ročník celoškolní soutěže Karaoke Show. Tentokrát se jí zúčastnilo celkem 29
žáků z 2. - 5. ročníku, kteří si připravili a předvedli své oblíbené anglické hity.
Porota složená ze zástupců každé třídy a učitelského sboru rozhodla, že:
1. místo získal páťák Jonáš Kučera s písní There is Nothing Holding me Back
2. místo získal čtvrťák Martin Klement s písní With or Without You od U2
3. místo získali páťáci Tomáš Zapletal a Matyáš Weigner s písní Girls
Soutěž probíhala v atmosféře nadšeného očekávání a vzájemné podpory. Akce měla mezi žáky velmi
pozitivní odezvu a splnila svůj cíl, tedy podpořit přirozený zájmu žáků o cizí jazyk
Mgr. Jana Vojtková
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