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a) Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola Kolín-Sendražice, Hlavní 210 

Sídlo školy Hlavní 210, 280 02, Kolín-Sendražice 

Právní forma příspěvková organizace 

IČ 8678111 

IZO 181114127 

RED IZO 691014311 

Vedení školy 

Mgr. Hana Němečková 

hana.nemeckova@zssendrazice.cz 

ŘŠ disponuje elektronickým podpisem 

tel: 739 078 858 

Adresa pro dálkový přístup 

web: www.zssendrazice.cz 

email: kancelar@zssendrazice.cz 

DS: esqfkp9 

Zřizovatel 

Město Kolín 

Kolín I, Karlovo náměstí 78,280 12 

IČ: 00235440 

Údaje o školské radě 

ustavující schůzka - vznik ŠR: 27.10.2020 

Jana Kavříková, zástupce zřizovatele 

Kateřina Záhorová, zástupce zřizovatele 

Zuzana Stehlíková, zákonný zástupce žáka školy 

Linda Franzová, zákonný zástupce žáka školy, předsedkyně ŠR  

Mgr. Martina Šafranková, pedagog školy, místopředsedkyně ŠR, do 
30.7.2021 

Martina Drahovzalová, pedagog školy, zapisovatelka, do 30.7.2021 

Mgr. Lenka Marvánková, od 1.8.2021 

Mgr. Soňa Kysilková, od 1.8.2021 

Spisová služba vedena v písemné podobě 

Školní matrika elektronický systém Bakaláři 

Součásti školy Kapacita plánovaná 

Základní škola 150 

Školní družina 75 

          
Základní údaje o součástech školy-podle zahajovacích výkazů 

Součást školy Počet tříd/oddělení 
Počet 

žáků/účastníků 

Počet 
žáků/účastníků na 

třídu/oddělení 

Počet 
žáků/účastníků na 

pedagoga 

1.stupeň ZŠ 5 106 21,12 15,14 

Školní družina 2 51 23,5 17 

Poznámka 

Škola nemá k dispozici vlastní stravovací provoz - školní jídelnu. Stravování 
žáků školy je zajištěno na základě smlouvy se sousední MŠ Sluníčko Kolín - 
Sendražice, která je v těsné blízkosti. Mateřská škola nevaří pro veřejnost, z 
tohoto důvodu se v této jídelně nemohou stravovat zaměstnanci naší 
základní školy. Od září 2020 je jim poskytován příspěvek na stravné ve formě 
stravenek. 

          

mailto:hana.nemeckova@zssendrazice.cz
http://www.zssendrazice.cz/
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Materiálně- technické podmínky školy 

Učebny 
Pět učeben - kmenových tříd-v každé 1 pevný PC, projektor s tabulí, koberec, částečné 
vybavení výškově stavitelným nábytkem, základní vybavení nábytkem k ukládání věcí. 

Odborné pracovny 

Jedna odborná pracovna IT- 16 starších stolních PC pro žáky, 1 nově pořízený v tomto 
školním roce pro pedagoga, plátno a projektor - v současné době na posouzení 
funkčnosti v servisní firmě. 

Herny, prostory ŠD 

Školní družina využívá 1 hlavní hernu - relaxační prostor, prostor pro hry a aktivity při 
nepříznivém počasí (hračky, hry) a menší přilehlou hernu. V průběhu dopoledních hodin 
je prostor využíván k výuce jazyka při dělení tříd do skupin a pro individuální práci 
asistentů pedagoga s žáky s SVP. 

Knihovna 

Škola disponuje velmi širokou nabídkou knih pro své žáky. Prostor knihovny je bohužel 
situován v nevytápěném půdním sektoru. Není možné jej využívat jako čítárnu, žáci si 
knihy vypůjčí a samotné čtení zde není realizováno. 

Sportovní zařízení 

Vnitřní - tělocvična s klasickým vybavením, nářaďovna. 

Venkovní - sportovní hřiště s umělým povrchem v areálu školy, hřiště s herními prvky. 

Odpočinkový areál, 
zahrada 

Udržovaná zahrada s keři a stromy, vyvýšené záhony k pěstitelským činnostem, menší 
venkovní učebna (lavičky a tabule). 

Žákovský nábytek 

Plně vybavené dvě třídy výškově stavitelným žákovským nábytkem-obnova bude 
pokračovat, školní nábytek k ukládání věcí, nedostatek úložných prostor v ŠD-
dovybavení bude realizováno koncem kalendářního roku. 

Vybavení 
učebnicemi a uč. 

texty 
Zajištěno z prostředků státního rozpočtu pro všechny žáky, postupně obnovován fond 
učebnic. 

Vybavení kabinetů, 
sbírek 

Dobrá úroveň, dle možností doplňováno z prostředků ONIV, případně darů, provozních 
prostředků školy. 

Vybavení hračkami, 
vzděl. pomůckami a 

sport. náčiním 
Vybavení průměrné, obnovení a rozšíření závisí na výši finančních prostředků - úplata 
ŠD, dary, příspěvku zřizovatele, případně jiných zdrojích . 

Vybavení 
audiovizuální a 

výpočetní 
technikou 

Škola je vybavena celkem 16 staršími stolními PC a 1 novým v pracovně PC. Dalších 5 
starších stolních PC je rozmístěno v učebnách, jeden ve sborovně pro potřeby pedagogů 
a jeden pro potřeby hospodářky školy v kanceláři. Při zahájení provozu vlastnila škola 
jeden zastaralý notebook, který byl využíván v družině. V letošním školním roce byl 
pořízen 1 notebook HP pro potřeby ředitelky školy, dále bylo zakoupeno 6 ntb DELL 
VOSTRO pro pedagogy a 2 ntb ACER pro potřeby žáků při distančním vzdělávání. Pořízení 
notebooků škola financovala větší částí z mimořádné dotace do prostředků ONIV a dále 
z rozpočtu zřizovatele. Z finančního daru od společnosti Lidl byl do učebny v přízemí 
zakoupen projektor a interaktivní tabule. V kanceláři školy je k dispozici starší 
multifunkce pro kopírování a scanování. Ve sborovně je od ledna k dispozici multifunkce 
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nová na základě smlouvy o pronájmu, stávající byla na základě posouzení odborné firmy 
vyřazena z majetku školy a odborně zlikvidována. V průběhu července proběhla 
instalace jedné interaktivní tabule místo whiteboardu k stávajícímu projektoru. Firma 
Toyota přislíbila škole  v průběhu září darovat starší projektor, který bude na náklady 
školy instalován ve školní družině. 

Investiční rozvoj 

V době jarních prázdnin proběhla rekonstrukce rozvodů elektřiny v kanceláři školy a 
problematické části střechy nad tělocvičnou financovaná zřizovatelem, proběhla také 
revitalizace podlahové krytiny v kanceláři školy (parket) z vlastních zdrojů. Byly 
prováděny údržbové práce, např. na topných tělesech a jejich krytech. Před koncem 
školního roku bylo realizováno vyhovující osvětlení v části půdy a instalace k připojení 
keramické pece. V době letních prázdnin proběhla oprava výmalby ve třech třídách, 
montáž jedné interaktivní tabule, dále výměna a oprava části osvětlení v tělocvičně a 
stavební přípravy na výměnu nevhodného štěrkového povrchu dopadové plochy pod 
herními prvky na školní zahradě. Nový litý povrch bude realizován díky financování 
zřizovatelem dodavatelskou firmou dle smlouvy do 30.9.2021. V průběhu letních 
prázdnin proběhla úprava komunikace v areálu školy u zadního únikového východu, 
oprava sloupků vrat a jejich revitalizace. Jednalo se o akci zřizovatele, spoluúčast školy 
činila 50 tisíc Kč. 

 

 

b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku 

 

Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola RVP ZV 1.-5. ročník 

          

Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život                   
od 1.9.2020 1.-5. ročník 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet zaměstnanců celkem na osoby 15 

Počet učitelů na osoby 7 

Počet asistentů pedagoga na osoby 5 

Počet vychovatelů školní družiny na osoby 3 

Provozní zaměstnanci 3 

          

Pedagogičtí 
pracovníci Funkce Úvazek 

Roků pedagogické 
praxe 

Stupeň vzdělání 
Aprobace 

1 Ředitelka školy  1 6.stupeň /do 32 let 
VŠ                     

1.stupeň ZŠ 

1 Učitelka                  1 6.stupeň /do 32 let 

VŠ                     
speciální 

pedagogika 

1 Učitelka                  0,591 5.stupeň /do 27 let 
VŠ                     

1.stupeň ZŠ 

1 Učitelka                  0,636 4.stupeň /do 19 let 
VŠ                     

2.stupeň ZŠ 

1 Učitelka           1 1.stupeň /do 2 let 

SOŠ                                
v souč.studium 
učitelství 1.st                  

1 Učitelka             1 2.stupeň /do 6 let 

SŠ                  
předškolní a 

mimoškolní ped. 
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1 Učitelka                 1 7.stupeň /nad 32let 
SŠ                  

vychovatelství 

1 Asistent pedagoga  1 4.stupeň /do19  let 
SOŠ                       

studium pro AP  

1 Asistent pedagoga  0,638 2.stupeň /do 6 let 

VOŠ              
předškolní a 

mimoškolní ped. 

1 

Asistent pedagoga  0,5 5.stupeň /do 27 let 

SŠ               
pedagogické 

vzdělání 

Vychovatelka   0,673 5.stupeň /do 27 let 
SŠ           

vychovatelství 

1 

Asistent pedagoga  0,5 3.stupeň /do 12 let 
SŠ                       

studium pro AP 

Vychovatelka     0,65 3.stupeň /do 12let 

SŠ                  
předškolní a 

mimoškolní ped. 

1 

Asistent pedagoga  0,75 2.stupeň /do 6let 
SŠ                      

studium pro AP 

Vychovatelka  0,15 1.stupeň /do 2let 

SŠ                  
předškolní a 

mimoškolní ped. 
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Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1.stupně 57 Učitelé 1.stupně 29 

Vychovatelé 100 Vychovatelé 33 

Asistenti pedagoga 100 Asistenti pedagoga 100 

          

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

do 35 let 35-45 let 45-55 let nad 55 let v důch. věku 

muži  ženy muži  ženy muži  ženy muži  ženy muži  ženy 

0 5 0 1 0 5 0 1 0 0 

Komentář: 2 pedagožky na MD nejsou zahrnuty v přehledu 

          

Údaje o nepedagogických pracovnících 

Počet osob Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 

1 Hospodářka, personalistka                         0,625 SŠ 

1 Školník                                                       0,5 SOU 

1 Uklízečka                                                  0,625 ZŠ 

          

Nepedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

do 35 let 35-45 let 45-55 let nad 55 let v důch. věku 

muži  ženy muži  ženy muži  ženy muži  ženy muži  ženy 

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Komentář: 

 

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 

 

 

Zápis k povinné školní docházce 

Počet prvních 
tříd 

Počet dětí přijatých                     do prvního 
ročníku 

Z celk. počtu přijatých     
nastupuje k PŠD po 

odkladu 

Počet odkladů 
PŠD pro š. rok 

2021/2022 

1 21 4 5 

Komentář: Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 proběhl v letošním školním roce vzhledem k 
mimořádným opatřením v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací distančně v období 1.-
16.4.2021 
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Výsledky přijímacího řízení  

a) na víceletá gymnázia z 5.ročníku 
počet přijatých 

uchazečů 

Počet uchazečů o 
tento druh studia 

celkem 1 

zřizovaná krajem 0 

církevní gymnázia 1 

soukromá gymnázia 0 

b) do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 
počet přijatých 

uchazečů 

Počet uchazečů celkem 1 ZŠ Kmochova Kolín 1 

b) do třídy s rozšířenou výukou jazyků 
počet přijatých 

uchazečů 

Počet uchazečů celkem 7 ZŠ Ovčárecká Kolín 6 

          

Počet žáků, kteří ukončili první stupeň ZŠ 

celkem pokračuje na střední škole pokračuje na základní škole 

13 1 12 

 

 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků 

závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 

 

Přehled prospěchu k 30.6.2021 
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I.         20 17 17 19 1 0 0 0 0 0 

II.        25 20 10 25 0 0 0 0 0 0 
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III.       23 14 7 23 0 0 0 0 0 0 

IV.       25 13 9 25 0 0 0 0 0 0 

V.        13   11 5 13 0 0 0 0 0 0 

106 75 48 105 1 0 0 0 0 0 

Komentář: Na žádost ZZ budou dva žáci 1.ročníku opakovat ze zdravotních důvodů 1.ročník. 

 

 

Přehled chování (za celý školní rok) 

  Počet žáků Chování 

Tř
íd

a 

C
el

ko
vý

 
p

o
če

t 
žá

ků
 

ch
la

p
ci

 

d
ív

ky
 

P
Ř

Š 

D
Ř

Š 

2 3 

D
TU

 

N
TU

 

P
TU

 

I. 20 13 7 0 0 0 0 3 0 15 

II. 25 15 10 1 1 0 0 1 0 8 

III. 23 14 9 0 1 0 0 1 6 16 

IV. 25 11 14 0 0 0 0 4 4 17 

V. 13 9 4 0 0 0 0 0 0 4 

Celk. 106 62 44 1 2 0 0 9 10 
60 

 

 

 

Přehled zameškaných hodin 

Tř
íd

a 

Počet omluvených 
hodin za školní rok 

Počet omluvených hodin 
na žáka 

Počet 
neomluvených 

hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

I. 1 275 63,75 0 0 

II. 1 763 70,52 0 0 

III. 1 445 62,82 4 0,17 

IV. 1 398 55,92 0 0 

V.    651 50,07 0 0 

Celkem 6 532 61,62 4 0,04 

Komentář: Žák/yně s neomluvenými hodinami je od 1. 3. 2021 žák/yně jiné školy. 
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Učební plán 

Učební plán pro 1. stupeň  

Vyučovací 
předmět 

Ročník 

Celkem 
hodin 

Z toho DČD 
1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk 7+2 7+2     7+1 6+1 6+1 40 7 

Anglický 
jazyk 

0+1 0+1 3+1 3+1 3+1 14 5 

Matematika 4      4+1 4+1 4+1      4+1 24 4 

Informatika         1 1   

Prvouka 2 2 2     

12 

  

Přírodověda       1 
1(1.pol.) 

  
2(2.pol.) 

Vlastivěda       2 
2(1.pol.) 

  
1(2.pol.) 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 

12 

  

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2   

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10   

Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 1 5   

Celková 
povinná 

21 22 24 25 26 118 16 
časová 
dotace 
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DČD – disponibilní časová dotace: 

Jde o disponibilní navýšení vyučovacích předmětů Český jazyk (1. tř. 2 hod., 2. tř. 2 hod., 
3. - 5.tř. po1 hod.), Anglický jazyk (1. – 5. tř. po 1 hod.), Matematika (2. tř. 1 hod, 5. tř. 
1 hod.). 

Jednohodinové týdenní dotace např. Výtvarná výchova, Pracovní činnosti lze ve vhodných 
případech organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1 / 14 dní. 

V 1. a 2. ročníku lze vyučovací jednotku předmětu Český jazyk / Psaní / půlit a učit ve dvou 
blocích / 25 a 20 min. / v kombinaci s předmětem Hudební výchova nebo Anglický jazyk. 

Přírodověda se v 5. ročníku vyučuje v 1. pololetí jedna hodina týdně, ve 2. pololetí dvě 
hodiny týdně. 

Vlastivěda se v 5. ročníku vyučuje v 1. pololetí dvě hodiny týdně, ve 2. pololetí jedna 
hodina týdně. 

 

 
Údaje o integrovaných žácích 

Počty žáků k 30.6.2021 

Třída celkem chlapců dívek PO 

I. 20 13 7 2 

II. 25 15 10 6 

III. 23 14 9 4 

IV. 25 11 14 10 

V. 13 9 4 2 

celkem 106 62 44 24 

 
Žáci s asistentem pedagoga 

  Třída Počet hodin/ Financování 

1. I. žák        F          20 h 

2. II. žák        F          20 h 

3. II. žák                   20 h 

4. II. žák                   20 h 

5. III. žák       F       25,5 h 

6. III.  žák                  25,5 h 

7. IV. žák         F        30 h 

8. IV. žák         F       20 h 

9. IV. žák                   20 h 

10. V. žák         F        20 h 
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Podpůrná opatření  
  

Poř.číslo 
Příjmení 
a jméno  

Třída 
Stupeň 
PO 

PI PSPP IVP  AP Poznámka 

1 žák I. 3 1 h/týd   IVP  AP F AP 20 h   

2 žák I. 2 1 h/týd   ne       

3 žák II. 3 1 h/týd   IVP  AP F AP 20 h   

4 žák II. 3 1 h/týd   IVP  AP     

5 žák II. 2 1 h/týd   ne       

6 žák II. 3 1 h/týd   IVP  AP     

7 žák II. 2 1 h/týd   ne       

8 žák II. 1 1 h/týd   ne       

9 žák III. 3 1 h/týd   IVP  AP F AP25,5h   

10 žák III. 3 1 h/týd   IVP  AP     

11 žák III. 2 1 h/týd 1 h/týd*       od.1.5.2021* 

12 žák III. 1 1 h/týd           

13 žák IV. 3   1 h/týd* IVP      do 30.4.2021* 

14 žák IV. 3   1 h/týd* IVP      do 30.4.2021* 

15 žák IV. 3 1 h/týd   IVP  AP     

16 žák IV. 3 1 h/týd   IVP  AP F AP 30 h od 01.01.2021 

17 žák IV. 3 1 h/týd   IVP  AP F AP 20 h    

18 žák IV. 3 1 h/týd   IVP  AP     

19 žák IV. 2 1 h/týd   ne       

20 žák IV. 2 1 h/týd   ne       

21 žák IV. 2 1 h/týd   ne       

22 žák IV. 2 1 h/týd   ne       

23 žák V. 3 1 h/týd   ne AP F AP 20 h   

24 žák V. 1 1 h/týd   ne       

  celkem: 24x   1x 12x 10x 5 ped.   

 
Organizace výchovně vzdělávacího procesu 

rozvrh hodin-psychohygiena v souladu s požadavky legislativy 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

předmět speciálně ped. péče, 
pedagogická intervence, individuální 
vzdělávací plány, podpora asistenty 
pedagoga, individuální přístup, 
komunikace se zákonnými zástupci, se 
školskými poradenskými zařízeními 

vzdělávání nadaných žáků vytipování, individuální přístup 

školní řád a pravidla pro hodnocení vzdělávání vypracováno 

informační systém školy vzhledem k zákonným zástupcům i 
žákům funkčně nastaven 

činnost výchovného poradce a preventisty funkčně nastavena 
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spolupráce s PPP, SPC, SVP funkčně nastavena 

preventivní program školy funkčně nastaven 

klima školy 
přátelské, rodinné, podnětné, buduje se 
průběžně 

opatření na zlepšování výchovně - vzdělávacího procesu 

motivace žáků, vlastní příklad 
zaměstnanců, spolupráce s rodinou, 
přípustnost omylu a chyby a práce s ní, 
formativní hodnocení a snaha o 
individuální  přístup k žákům 

 
Průběh a výsledky vzdělávání 

soulad s obecnými cíli a zásadami vzdělávání  splněno 

soulad výuky s cíli základního vzdělávání  splněno 

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů k aktuálnímu složení 
a stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb 
žáků splněno 

konkretizace cílů výuky splněno 

návaznost probíraného obsahu na předchozí témata splněno 

 
Materiální podpora výchovně vzdělávacího procesu 

vhodnost vybavení a uspořádání učeben a prostor k cílům výuky 
a činnostem 

dostatečně vybavené prostorné učebny, 
školní nábytek, koberce, činnostní 
pomůcky vhodná aktualizovaná 
výzdoba 

podnětnost učeben k podpoře výuky 

vybavení vhodnými pomůckami, názory 
a přehledy, aktualizace výzdoby, 
prezentace prací, výroba vlastních 
pomůcek, relaxační prostor 

účelnost využití pomůcek, učebních materiálů, didaktické 
techniky průběžně zajištěno 

 
Vyučovací formy a metody 

řízení výuky, vnitřní členění hodin 
probíhá průběžně - rozvrh hodin, 
struktura hodin 

sledování a plnění stanovených cílů probíhá průběžně 

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich 
sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance probíhá průběžně 

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního 
zapojení do činností, uplatnění zkušeností, individuálních 
možností a potřeb probíhá průběžně 
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využívání metod aktivního činnostního učení, prožitků, 
experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou probíhá průběžně 

využívání frontální, skupinové i individuální a skupinové výuky 
pro efektivnost a účelnost probíhá průběžně 

vyváženost role učitele jako zdroje informací a jako mediátora a 
organizátora poznávání a učení probíhá průběžně 

respektování individuálního tempa a potřeb žáků, dodržování 
psychohygieny a možnost relaxace   probíhá průběžně 

 
Motivace žáků 

aktivita a zájem žáků o vzdělávání 
u většiny žáků převládá snaha být úspěšný, a 
aktivně se účastní vzdělávání  

propojování teorie s praxí a prožitkem probíhá průběžně 

využívání zkušeností a znalostí žáků probíhá průběžně 

vliv hodnocení na motivaci žáků 

motivaci posiluje formativní hodnocení žáků, 
pozitivní prožitek, pochvala za dílčí úspěchy, 
přípustnost chyby a práce s ní, pozitivní klima 
školy 

osobní příklad pedagogů probíhá průběžně 

 
Interakce a komunikace   

klima třídy a školy pozitivní, rodinné prostředí malé školy 

akceptování stanovených pravidel v oblasti komunikace žák-
učitel a žák-žák 

většinou žáků jsou pravidla bez problémů 
dodržována, probíhá prevence rizikových 
jevů a bezpečnosti 

možnost vyjádření vlastního názoru, argumentace, diskuse 
probíhá průběžně - otevřenost a respekt 
k názoru druhých, sebehodnocení žáků 

výchova k toleranci probíhá průběžně 

vyváženost verbálního projevu učitel-žák, rozvoj 
komunikativních dovedností žáků využití projektů, vystoupení, prezentace 

 
Hodnocení žáků   

věcnost, adresnost, objektivita, taktnost probíhá průběžně 

respektování individuálních možností žáků probíhá průběžně 

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení probíhá průběžně 

ocenění dílčího splnění úkolu, pokroku probíhá průběžně 

odůvodnění hodnocení žáků pedagogem probíhá průběžně 

vhodnost volby metod hodnocení žáků pedagogem probíhá průběžně 

využívání hodnocení v souladu s pravidly pro hodnocení žáků probíhá průběžně 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů 

Minimální preventivní program školy vypracován 

metodik prevence Mgr. Martina Šafranková 

specializační studium ne 

plán metodika prevence 
vypracován, zhodnocen (splněn částečně 
vzhledem k MO - Covid 19) 

krizový plán školy vypracován 

realizace průběžně vzhledem k MO (Covid 19) 

evidence preventivních aktivit vedena průběžně 

vedení záznamů z jednání s žáky, zákonnými zástupci plněno průběžně  

realizace prevence ve výuce, komunitním kruhu celoročně i v období distanční výuky - TU 

vzdělávání v oblasti Ochrana člověka za mimořádných situací 
OČMU 

celoročně i v období distanční výuky - TU 
(min. 8x šk.rok), 16.6. 2021 cvičný 
požární poplach 

vzdělávání v oblasti výchova ke zdraví 
celoročně i v období distanční výuky-TU 
(min.8x šk. rok) 

vzdělávání v oblasti Příprava občanů k obraně státu POKOS 
celoročně i v období distanční výuky - TU     
(3 - 5x šk. rok) 

vzdělávání v oblasti dopravní výchova Celoročně TU splněno, ÚAMK - částečně 

vzdělávání v oblasti bezpečnosti - aktivní útočník  
Pedagogové - 31.8.2020, žáci úvodní 
komunitní kruh 

vstup metodika prevence do tříd - program - vztahy splněno v každé třídě 

sportovní projekt Atletický den – fair - play, vztahy 10.9.2020, II.- V. třída, 70 žáků  

projekt Adaptační program - vztahy 10.9.2020, I. třída, 20 žáků 

projekt Evropský den jazyků - tolerance, xenofobie, kooperace 25.9.2021, I.- V. třída, 106 žáků 

projekt Mikulášská nadílka - lidové tradice 4.12.2020, I.- V. třída, 106 žáků 

výtvarná soutěž Kolín - město sportu a sportovců říjen 2020, 15 žáků - 4 ocenění 

projekt Masopust - tradice 17.2.2021, ŠD, 28 žáků 

projekt Pečeme online-volný čas, zdravý živ. styl duben 2021, IV. třída, 26 žáků 

projekt Startujeme košťata - tradice 30.04.2021, 28 žáků 

projekt Den Dětí - vztahy 27.5.2021, I.- V. třída, 106 žáků 

projekt Čteme a posloucháme - vztahy 11.6.2021, II.- V. třída, 86 žáků 

projekt Pasování čtenářů 11.6.2021, I. třída,20 žáků 

sportovní projekt Trojboj 14.6.2021, ŠD, 43 účastníků 

projekt Se školou za školou - vztahy 
23. 6.2021, I.-V. třída, 106 žáků     
24.6.2021, I.-V. třída, 106 žáků 
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spolupráce s rodiči 

třídní schůzky listopad 2020, duben 2021, 
individuální konzultace, komunikátory, 
webové stránky, systém Bakaláři, vývěska 
školy 

spolupráce se Střediskem výchovné péče v jednom případě 

 
Konkrétní výsledky strategie prevence sociálně patologických jevů 

podařilo se:                                                                      

nastavit chod nově vzniklé školy, navázat 
na předchozí pozitiva, využít rodinného 
prostředí k vytvoření dobrého klimatu 
školy, navázat vztahy s rodiči a veřejností, 
nastavit komunikační platformy, nastavit 
spolupráci se školskými poradenskými 
zařízeními, zapojovat žáky do možných 
akcí, řešit prevenci rizikového chování s 
žáky i jejich zák. zástupci 

 
Spolupráce s institucemi a organizacemi 

spolupráce se zřizovatelem 
nastavení chodu nové školy v oblasti legislativní 
a ekonomické 

spolupráce se školskými poradenskými zařízeními PPP, SPC - žáci s SVP, SVP - prevence 

Městská policie prevence, bezpečnost - částečně  

ÚAMK dopravní výchova - částečně (MO Covid 19) 

MŠ Sendražice pouze distančně - zápis (MO Covid 19) 

Městská knihovna velmi omezeně z důvodu MO Covid 19 

Městské divadlo spolupráce omezena z důvodu MO Covid 19 

Prostor plus, o.p.s. projekt doučování znevýhodněných žáků 

 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVPP 

Plán DVPP zpracován ředitelkou školy plněn dle situace - MO Covid19 

Vstupní školení Bakaláři 

Mgr. M. Šafranková 12.8.2020 

Mgr. H. Němečková 12.8.2020 

Kvalifikační studium pro ředitele škol a šk. zařízení Mgr. H. Němečková 22.9.2020 

Bakaláři - sběr dat, odesílání matriky Mgr. H. Němečková 15.9.2020 

Bakaláři - Jarní sběr dat Mgr. H. Němečková 18.3.2021 

Bakaláři - Zápis do prvního ročníku Mgr. H. Němečková 25.3.2021 

Nejčastější chyby škol při návštěvě ČŠI Mgr. H. Němečková 12.5.2021 
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Bakaláři - příprava nového školního roku Mgr. H. Němečková 04.05.2021 

Formativní hodnocení v praxi pedagogický sbor 26.8.2021 

Pracovní dílna: Podpůrná opatření, IVP, metody a formy práce, 
hodnocení 23.9.2020, 10 pedagogů 

Pracovní dílna: Excel 21.12.2020, 12 pedagogů 

Pracovní dílna: Prevence neprospěchu, učební materiály, 
činnostní metody a formy práce 22.4.2021, 10 pedagogů 

          

Vzdělávání nepedagogických zaměstnanců   

Obsluha kotlů a tlakových nádob školník, 9.9.2020 

Spisová služba v praxi hospodářka, 1.4.2021 

 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

  
  

Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

webové stránky, vývěska školy 
nově zřízeny, aktualizovány, je zde 
prezentována činnost školy 

místní tisk zápis, poděkování za sponz. dar - nové vybavení  

MŠ Sendražice 
prezentace činnosti školy v rámci možností v 
době MO 

výstavy 
výtvarné práce a fotografie žáků - Galerie na 
webových stránkách 03 a 04 /2021 

výstava prací školní družiny galerie na plotě 06 /2021, prostory školy 

besedy NEZP - Ekosystémy planety Země 17.9.2021 

dopravní výchova dopravní hřiště - praktická výuka 5.ročník 

plavání částečně - pouze 3 lekce (MO Covid 19) 

udržování tradic a zvyků 
Mikulášská nadílka, Vánoční besídky, Masopust, 
Velikonoční tvoření, Startujeme košťata 

slavnosti 
slavnostní nástup školy - vyřazení páťáků, 
vyhodnocení soutěží 

divadelní a filmová představení z důvodů Covid 19 nesplněno vůbec 

tvořivé aktivity  
průběžně s vyloučením veřejnosti z důvodu 
Covid19 

soutěže  
Pangea (matematika) - třídní a školní kolo                                     
celkem 10 žáků (6 x IV. třída a 4x V. třída) 
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sportovní akce 

plavecký výcvik 

Atletický den 

Družinový trojboj 

podpora čtenářství 

Albatros - klub ml. čtenáře, celoročně 

Pasování na čtenáře 

tutorské čtení Čteme si spolu 

recitační soutěž - jen třídní kolo - MO Covid 

využívání školní knihovny celoročně 

zdravý životní styl 

Ovoce a zelenina do škol, celoročně 

Mléko do škol, celoročně 

projekt-podpora sociálně znevýhodněným žákům Obědy do škol, celoročně 

fotografování žáků a sboru proběhlo v květnu 2021 

 

Environmentální výchova   

třídění odpadu, hospodaření s energiemi plněno průběžně 

soutěž ve sběru hliníku od 1.2.2021, celkem 63,7 kg 

beseda, přednáška - Nejlepší ekosystémy planety Země 
Deštné pralesy, Oceány, Oko Země                 
1.-5.ročník, 17.9.2020, 93 žáků 

akce Ukliďme Česko 
18.9.2020, 95 žáků                                     
23.4.2021, 18 účastníků 

projekt Vyvýšené záhony celoroční plnění dle možností MO 

projekt Vánoce pro zvířátka 
zdobení stromečků v lesoparku, 
18.12.2020, 20 žáků 

fotosoutěž Foťme jaro 
březen 2021, účast 106 žáků,               
galerie na webu školy 

projekt Den Země 22.4.2021, I.-V. třída, 106 žáků 

projekt Týden lesa 10.-16.5.2021, I.-V. třída, 106 žáků 

projekt Den včel 21.5.2021, ŠD, 45 účastníků 

projekt Se školou za školou 23. a 24.6.2021, 106 žáků 

    

    

 

Malá školní kronika 

Činnost Základní školy Kolín - Sendražice byla zahájena dne 1.8.2020. 

V nově vzniklé příspěvkové organizaci bylo v počáteční fázi prioritou navázání konstruktivní 

komunikace a dobrých vztahů s příslušnými zástupci zřizovatele a navázání úzké spolupráce s vedením 

školy v Ovčárecké ulici, jejíž součástí byla od roku 2004. Podařilo se aktivovat smluvní vztahy 

s dodavateli, zajistit bankovní spojení, pojištění, logo školy a webové stránky, razítka. Bylo nutné 

vytvořit organizační řád a vnitřní předpisy školy v oblasti správy písemností, ekonomiky a správy 
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majetku, v oblasti pracovně právní, v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. V oblasti výchovně 

vzdělávací pak především vytvořit Školní vzdělávací program, školní řád, pravidla pro hodnocení, 

časově-tematické plány apod. Neméně důležitý byl i vznik školské rady a spolupráce s ní, navázaní 

korektních vztahů se zaměstnanci školy, jejich motivace pro společný cíl a vytvoření dobrého klimatu 

pro život ve škole a spolupráci. 

V září zahájila škola svou činnost v počtu 106 žáků, 12 pedagogických pracovníků a 3 nepedagogických 

pracovníků. Celý první rok činnosti školy byl bohužel velmi silně ovlivněn nepříznivou epidemiologickou 

situací v souvislosti s nemocí Covid 19. Již od samého zahájení bylo nutno dodržovat zvýšená hygienická 

opatření, což kladlo zvýšené nároky na žáky, zákonné zástupce a zaměstnance školy. Bylo nutné 

nastavovat stále nová režimová opatření a okamžitě reflektovat pokyny a doporučení MŠMT.  

Přes snahu všech zúčastněných však mimořádná opatření zasáhla citelně do výchovně - vzdělávací 

práce. Již začátkem října byla mimořádnými opatřeními přerušena výuka plavání, toto přerušení trvalo 

do konce školního roku. Stejně tak byl v tomto období zakázán zpěv, úpravy obsahu vzdělávání byly 

nutné v tělesné výchově, přísná pravidla platila v oblasti školního stravování. 

V rámci nouzového stavu a mimořádných opatření byla od 14.10.2020 zakázána osobní přítomnost 

žáků na vzdělávání a výuka přešla z prezenční formy na distanční. Vzhledem k očekávání této možnosti 

byla škola na tuto situaci připravena. Již v září proběhlo dotazníkové šetření, které zmapovalo vybavení 

digitálními technologiemi v rodinách žáků. Byly nastaveny komunikační a vzdělávací platformy 

vzhledem k individuálním možnostem žáků (Teams, Zoom, Bakaláři, WhatsApp atp.) tak, aby všichni 

žáci mohli být ve spojení se školou. Škole se také podařilo zajistit pro dvacet žáků unikátní kód od 

společnosti T-mobile, který jim umožnil internetové připojení zdarma. V této době bylo slabinou to, že 

škola nedisponovala žádným technickým mobilním zařízením, které by mohla žákům zapůjčit. Tato byla 

zakoupena až z mimořádné dotace koncem listopadu v počtu dvou kusů, které byly okamžitě žáky 

využity. 

Vzhledem k trvání špatné epidemiologické situace vyhlásilo MŠMT na po 26.10 a úterý 27.10.2020 dva 

dny mimořádného volna na které plynule navázal Státní svátek 28.10. a dva dny podzimních prázdnin. 

K plánovanému návratu do škol ale nakonec nedošlo a výuka distanční formou pokračovala. Dne 

18.11.2020 se k prezenční výuce vrátili pouze žáci prvního a druhého ročníku, ročníky třetí až pátý se 

k nim přidaly 30.11.2020. Výuka pokračovala prezenční formou za dodržování homogenity skupin až 

do pátku 18.12.2020. Na pondělí 21.12 a úterý 22.12.2020 opět MŠMT stanovilo dva dny mimořádného 

volna, na ně plynule navázaly vánoční prázdniny. 
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V novém roce 2021 byla zahájena výuka 4.ledna. Prezenčně pouze první a druhá třída, vyšší ročníky 

opět přešly na výuku v distanční podobě. Tento stav trval do 26.2. 2021. Od 1.3.2021 byla zakázána 

osobní přítomnost žáků na vzdělávání a vzdělávání všech žáků naší školy, vzdělávání tedy probíhalo 

opět distanční formou. Od pondělí 12.4.2021 byla nastavena rotační forma vzdělávání. V naší škole se 

jeden týden vzdělávala prezenčně II. a IV. třída a v ten samý týden probíhala výuka I., III. a V. třídy 

distančně. V následujícím týdnu se potom skupiny tříd vyměnily. Tento rotační způsob výuky přetrvával 

až do 14.května 2021. 

Od pondělí 17.5.2021 byla opět povolena osobní přítomnost žáků na vyučování s podmínkou testování 

na přítomnost koronaviru (vyjma ochranné lhůty po prodělání nemoci Covid 19). Zprvu dvakrát 

v týdnu, později již jednou v týdnu probíhalo samotestování žáků antigenními testy za dohledu 

personálu školy. 

V průběhu celého samotestování se nevyskytl na naší škole žádný pozitivní test a samotné testování 

mělo klidný průběh a škola jako celek jej zvládla výborně. Důležitou roli v tom jistě sehrála komunikace 

s rodiči i žáky, pozitivní motivace a rodinné klima školy. 

Již na začátku školního roku byli třídní učitelé pověřeni šetřením individuálních možností žáků v oblasti 

IT vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a možným očekáváním nastavení distanční výuky. 

Pověřená paní učitelka zpracovala dotazník pro šetření, zajistila distribuci mezi zákonné zástupce a 

provedla vyhodnocení za celou školu. Škola se připravila na tuto možnost v oblasti nastavení jednotné 

platformy Teams pro online výuku, pouze v první třídě na základě dohody mezi třídní učitelkou a 

zákonnými zástupci bylo nastaveno prostředí Zoom. Škola byla ale připravena nastavit komunikaci i 

online výuku i vzhledem k individuálním potřebám a možnostem (Bakaláři, messenger, WhatsApp, 

Skype, telefonní hovory, tisk a předávání materiálů).  

V okamžiku, kdy skutečně v polovině října byla mimořádným opatřením zakázána osobní účast žáků na 

vzdělávání byli zákonní zástupci okamžitě maximálně informováni o možnostech komunikace, 

způsobech výuky a ostatních provozních záležitostech, které distanční vzdělávání přináší. Ve většině 

případů byla kvalitní spolupráce rodiny a školy nastavena ve velmi krátké době. Ohromnou pomocí 

byly v této době učitelům i žákům asistentky pedagoga, které žákům naší školy v průběhu celého 

školního roku poskytovaly nadstandartní podporu a pochopení. Velikou slabinou školy bylo v tuto dobu 

naprosto nedostatečné materiální vybavení mobilní IT technikou pro pedagogy i žáky. V době zahájení 

činnosti škola disponovala pouze dvěma notebooky (ředitelka školy a velmi opotřebený využívaný ve 

školní družině). První notebooky škola získala díky mimořádné dotaci do ONIV na pořízení výpočetní 

techniky vzhledem k situaci na trhu (plošný nárůst poptávky převyšoval nabídku techniky) bohužel až 
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koncem listopadu 2020. Bylo pořízeno 8ks notebooků, dva byly okamžitě zapůjčeny žákům a ostatní 

využívali pedagogové školy. 

Hodnocení výsledků vzdělávání probíhalo v celém tomto komplikovaném školním roce v souladu 

s kritérii pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které jsou součástí Školního řádu, v souladu 

s doporučeními MŠMT a především s ohledem k individuálním možnostem a schopnostem žáků. Školní 

rok byl velmi náročný po všech stránkách pro všechny zúčastněné. Na tomto místě si dovoluji všem 

poděkovat za spolupráci, pochopení a toleranci. 

Před ukončením školního roku bylo provedeno dotazníkové šetření v oblasti reflexe období 

distančního vzdělávání a nastavených parametrů z pohledu našeho partnera - zákonných zástupců. 

Vyhodnocení bylo zpracováno po jednotlivých třídách i souhrnně za celou školu). S výsledky byli 

pedagogové seznámeni na poradě 31.5. 2021. Byla vyzdvihnuta hodnocená pozitiva a vyvozeny závěry 

pro případné další období distančního vzdělávání. 

Z důvodu epidemiologické situace v tomto školním roce nebylo možné realizovat velké množství akcí, 

např. veřejné aktivity v obci, bruslení, divadelní představení, rozsvěcení vánočního stromku, DOD, 

spolupráci s MŠ, ukázková odpoledne pro předškoláky apod. Nebylo možné ani nastavení zájmové 

činnosti školy, činnost školní družiny byla opakovaně přerušována. Významný zdroj financí pro školu-

pronájem tělocvičny, byl úplně omezen. 

Školní rok 2020/2021 byl komplexně negativně ovlivněn pandemickou situací ve všech oblastech 

výchovně vzdělávacího procesu. Jedině díky spolupráci všech zúčastněných byl naší školou zvládnut 

velmi dobře a v mnoha směrech nás i přesto obohatil. 

 

 

 

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

V průběhu školního roku 2020/2021 neproběhla na naší Základní škole Kolín-Sendražice žádná kontrola 
České školní inspekce. 
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j) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 (08-12/2020) 

 

Výnosy: 

 

Dotace MŠMT (platy, odvody)                                      3.201.576,-  Kč 

Dotace město                                                                    646.569,-   Kč 

Dotace město odpisy                                                           9.340,-   Kč 

Rezervní fond – dary rodičů                                              31.750,-   Kč 

Ostatní výnosy                                                                    74.255, 95 Kč 

 

Výnosy celkem                                                             3.963.490, 95 Kč 

 

 

Náklady: 

 

NIV – dotace MŠMT                                                         3.201.576,-   Kč 

Provozní náklady město                                                      557.176,31 Kč 

Rezervní fond – učební pomůcky                                          31.750,- Kč 

 

Náklady celkem                                                                  3.790.502,31 Kč 

 

Hospodářský výsledek – zisk                                                172.988,64 Kč 

 

Rada města Kolína na svém jednání dne 29.03.2021 schválila usnesením č. 3633/96/RM/2021 účetní 

závěrky MŠ, ZŠ i neškolských PO za rok 2020 a usnesením č. 3634/96/RM/2021 rozdělení HV za rok 

2020. 
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Zisk ZŠ Sendražice byl tedy v plné výši převeden na rezervní fond školy. 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Údaje o zapojení školy do mezinárodních projektů a programů 

V tomto školním roce škola nebyla zapojena do žádné činnosti v této oblasti. 

 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

V tomto školním roce škola nebyla zapojena do aktivit v této oblasti. 

 

m)  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

Údaje o zapojení školy do projektů financovaných z cizích zdrojů. 

V tomto školním roce škola nebyla zapojena do aktivit v této oblasti. 

 

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

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

V tomto školním roce žádná forma spolupráce neprobíhala. 

 

 

V Kolíně dne 19.9.2021                                                               ____________________________ 

                                                                                                                 Mgr. Hana Němečková 
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                                                                                                                       ředitelka školy  

 

 

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 

2020/2021. 

 

 

V Kolíně dne  ……………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………                            …………………………………………..                   …………………………………. 

      Linda Franzová                                            Jana Kavříková                                       Mgr. Soňa Kysilková 

     předsedkyně ŠR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí: zřizovatel - Město Kolín. 

 

K nahlédnutí: v kanceláři školy, na webu školy. 

 


