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STRANA 1

Charakteristika školy
Základní škola v Chotětově byla ve školním roce 2017-2018 organizována jako
trojtřídní s jedním oddělením družiny v jedné budově.
Rozhodnutím MŠMT byla škola zařazena do sítě škol, předškolních a školských
zařízení s účinností od 1. ledna 2003 s názvem Základní škola Chotětov, okres
Mladá Boleslav.
Na škole bylo ve 3., 4. a 5.ročníku vyučováno podle ŠVP „Naše škola“, 1. 9. 2013,
školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. V 1. a 2. ročníku bylo
vyučováno dle upraveného ŠVP „Naše škola“, 1.9. 2016, školní vzdělávací
program pro základní vzdělávání.
Od třetího ročníku je vyučován anglický jazyk.
Ve školním roce 2017/2018 byly 4 žáci vyučovány dle Individuálního vzdělávacího
plánu, který byl doporučen Pedagogicko psychologickou poradnou.
Na škole působí spolu s paní ředitelkou 3 paní učitelky a 1 paní vychovatelka ŠD.

STRANA 2

Zaměstnanci školy
Pedagogičtí zaměstnanci
Ředitelka škola

-

Mgr. Lenka Tirpáková

Třídní učitelé

-

Mgr. Klára Kasper
Mgr. Veronika Rudolfová
Bohuslava Richtrová

Vychovatelka ve školní družině

Marcela Nežerková

Nepedagogičtí zaměstnanci
Školnice, uklízečka, topička
Účetní

Dana Kernerová
Ing. Ilona Havlová

STRANA 3

Přehled o počtu žáků
- na začátku školního roku 2017-2018
Počet žáků celkem
Dívky
48

Chlapci

21

27

Třídní učitelka

Ročník

Počet
žáků

Bohuslava Richtrová

1.

11

3

8

Mgr. Klára Kasper

2.

12

2

10

Mgr. Veronika Rudolfová

3.

11

7

4

Mgr. Veronika Rudolfová

4.

6

4

2

Mgr. Klára Kasper

5.

8

5

3

48

21

27

Dívky

Chlapci

Počet tříd

3

Počty žáků

I.třída

2., 5.ročník

19

II.třída

3., 4.ročník

17

III.třída

1.ročník

11

Průměrný počet žáků na ročník

9,6

Průměrný počet žáků na třídu

16

STRANA 4

Přehled o počtu žáků
- na konci školního roku 2017-2018
Počet žáků celkem
Dívky
42

Chlapci

16

26

Třídní učitelka

Ročník

Počet
žáků

Bohuslava Richtrová

1.

9

2

7

Mgr. Klára Kasper

2.

12

2

10

Mgr. Veronika Rudolfová

3.

8

4

4

Mgr. Veronika Rudolfová

4.

6

4

2

Mgr. Klára Kasper

5.

7

4

3

16

26

42

Dívky

Chlapci

Počet tříd

3

Počty žáků

I.třída

2., 5.ročník

18

II.třída

3., 4.ročník

14

III.třída

1.ročník

9

Průměrný počet žáků na ročník

8,4

Průměrný počet žáků na třídu

14

V průběhu měsíce září nastoupilo k základnímu vzdělávání na naší škole 47 žáků,
4 však odešli v průběhu 1.pololetí z důvodu stěhování, další 2 žákyně opustily
školu ve 2.pololetí z vlastního rozhodnutí.

Průměrný počet žáků na třídu se nám bohužel snížil, ale věříme, že se tento stav
opět změní a my nebudeme muset žádat o výjimku a budeme i nadále udržovat
laťku plnohodnotné trojtřídní školy.
Školu navštěvují žáci z Chotětova, Hřivna, dojíždí také několik žáků mimo naši
spádovou oblast, konkrétně Sedlec, Velké Všelisy a Nemyslovice. Někteří rodiče
budoucích prvňáčků volí školu buď v dostupnosti místa svého pracoviště nebo
STRANA 5

školu plně organizovanou. Velký vliv na odliv žáků má i plně organizovaná škola
v Bezně, vzdálená pouze 4 km.
Abychom veřejnosti ukázali, že dokážeme být stejně kvalitní, jako plně
organizovaná škola, pořádáme dny otevřených dveří, setkání s rodiči, adventní
vystoupení, prezentujeme se na obecních vývěskách. Naši žáci se účastní
sportovních a recitačních soutěží, nabízíme spoustu mimoškolních aktivit a také
prožitkové učení.
Nově jsme pro žáky poprvé zorganizovaly školu v přírodě, která byla velkým
přínosem a věřím, že se tato událost stane na této škole zvykem.
Vedeme také děti ke vztahu k přírodě, ať už návštěvami ZOO, procházkami a
učením v přírodě, nošením potravy ke krmelcům v zimním období, ale také sběrem
starého papíru.

STRANA 6

Výchova a vzdělávání
Proces výchovy a vzdělávání probíhal v souladu s plněním plánu práce, který byl
pečlivě sestaven celým pedagogickým sborem dle předchozích zkušeností,
možností a nabídek. V průběhu školního roku byl také individuálně doplňován dle
aktuálních nabídek vhodných k výchově a vzdělávání žáků na 1.stupni základní
školy.
Žákům byly od září nabídnuty mimoškolní aktivity- kroužky, a to:
 Podpora přípravu na vyučování

Mgr. Klára Kasper

 Myslivost – přírodovědný kroužek

Mgr. Veronika Rudolfová

 Flétna-dechová cvičení

Mgr. Lenka Tirpáková

 Literárně dramatický kroužek

Bohuslava Richtrová

Naše škola se již několikátým rokem zapojuje do projektu Školní mléko, jehož
cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.
Každý žák dostane 1 neochucené mléko týdně zdarma. O řádný chod a distribuci
mlíček se stará paní vychovatelka, Marcela Nežerková.
Dále jsme také zapojeni do projektu Ovoce do škol, jehož cílem je opět podpora
zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Stejně jako u mléka, dostávají
naši žáci týdně 1kus nebo balíček ovoce, zeleniny nebo pitíčko. O tento projekt se
stará paní školnice, Dana Kernerová.
2x za rok mají žáci možnost ochutnat exotické druhy ovoce, z přiložených letáčků
se o nich něco dozvědět a případně je dále zpracovat.
Oba tyto projekty pravidelně zařazujeme do vzdělávání formou celodenních
projektových aktivit.
Ve spolupráci s Městským divadlem v Mladé Boleslavi organizujeme 5x ročně pro
naše žáky a jejich rodiče odpolední divadelní představení, nazvané RD2. Zajištění
autobusové dopravy na představení a doprovod žáků má na starosti paní
vychovatelka, Marcela Nežerková.

STRANA 7

Výchovu a vzdělávání na škole odborně zajišťuje pedagogický sbor složený z 3
plně kvalifikovaných vyučujících a jedné paní učitelky, která věkem splňuje
odbornou způsobilost.
Všechny paní učitelky se nadále vzdělávají na kurzech, pořádaných školícími
středisky v Mladé Boleslavi a v Praze.
Absence vyučujících byla minimální, vždy byl zajištěn zástup; nebyl tak nijak
narušen chod vyučování.
Ve školní družině působí paní vychovatelka, provoz družiny nebyl ve školním roce
nijak ohrožen či pozměněn‚ ŠD má provoz od 640 do 1600 hodin.
Při absenci žáků spolupracovaly učitelky s rodiči tak, aby žák co nejméně
zameškal. Po nástupu žáků po nemoci jsme se jim věnovaly tak, aby neměli
mezery ve vědomostech. Převážná část rodičů spolupracovala v této oblasti velmi
dobře.
Individuálním přístupem k žákům, pestrostí vyučovacích metod a forem práce a
vhodnou motivací jsme vedly žáky k aktivitě a samostatnosti. Práce na počítačích
při vyučovacích hodinách se těšila stále velkému zájmu. V průběhu roku žáci
pracovali na interaktivních tabulích, které jsme pořídily do všech tříd z financí z
programu Peníze EU do škol ŠABLONY. Zvýšenou péči jsme věnovaly žákům
zaostávajícím, ale i těm nadaným (i mimo vyučování). Naší snahou bylo, aby
všichni žáci dosahovali co nejlepších výsledků dle svých možností.
Integrovaní žáci byli vyučováni podle svých individuálních plánů, upravených
podle výsledků vyšetření a doporučení OPPP.

S dalšími žáky, kteří mají

specifické problémy s chováním či vyučováním, jsme také pracovaly tak, aby byli
co nejméně ovlivněni těmito potížemi, byly vypracovány plány pedagogické
podpory, za jejichž plnění odpovídali třídní učitelé a kontrolovala je ředitelka školy.

STRANA 8

Materiálně technické vybavení školy
Škola sídlí v samostatné patrové budově s vybudovaným plynovým vytápěním.
Budova je v dobrém stavu, je udržovaná. Opravy a údržba jsou prováděny
průběžně dle potřeby a finančních možností. Úpravami stále prochází i školní
zahrada, na které můžeme cvičit, trávit tam čas při vyučování i v době svačiny,
hojně ji využívají žáci při pobytu ve školní družině. Městys Chotětov pořídil do
zahradních prostor nové posezení.
Tělocvična je v budově Radnice, velké hřiště, u kterého jsou různé dětské
prolézačky, pískové hřiště a tenisové kurty je vzdáleno asi 200 m od školy.
Školní jídelna je součástí areálu MŠ vzdáleného od školy asi 200 m.
Ve spolupráci s Městysem Chotětov se neustále snažíme zlepšovat materiálně
technické zajištění školy, které je již nyní pěkné.
Škola je dobře vybavena audiovizuální technikou, moderními pomůckami a
potřebami pro vyučování. Podle finančních možností tuto vybavenost stále
doplňujeme a aktualizujeme. Snažíme se, aby veškeré finanční prostředky byly
využity co nejefektivněji.
I ve školním roce 2017-2018 byla škola nadále samostatným právním subjektem,
jejímž zřizovatelem je Městys Chotětov. Dobrou spoluprací s ním se nám daří
zvládat úkoly spojené s provozem školy. Ekonomicko personální otázky mezd a
účetnictví zpracovávala ředitelka školy Mgr. Lenka Tirpáková a Ing. Ilona Havlová
– účetní na Dohodu o pracovní činnosti.
Psychohygienické podmínky při pobytu ve škole jsou dobré. Žáci mají pitný režim,
ovoce do škol, při vyučování mohou relaxovat při změnách činností na koberci,
mohou využívat i gymnastické míče při sezení v lavicích, za příznivého počasí
trávíme čas svačiny na prostranství před a za školou, vyučování může probíhat i
na školním dvoře se zahradním nábytkem. Škola byla rekonstruovaná a tím se
prostředí ještě zlepšilo.

STRANA 9

V průběhu školního roku jsme oslovily místního malíře, který nám přemaloval
obložení v celé budově školy na bílo, přetřel zárubně dveří zelenou barvu. Byly
vyměněny všechny dveře za nové. Celé vnitřní prostředí školy tak výrazně
prokouklo, na první pohled chodby i schodiště působí čistě a upraveně. Na
stěnách chodem i schodiště byly nově zavěšeny dekorační sítě v zelené barvě, na
ně jsou umisťovány práce našich žáků. Pestrost a barevnost působí příjemně a
útulně. V listopadu jsme pořídily nové šatny a vyměnily jsme je za mnoho let staré,
dřevěné botníky a věšáčky. Vše je krásně sladěno do zelené barvy.
Učebna č. II. a výtvarný ateliér byly dovybaveny novým nábytkem. Do výtvarného
ateliéru byl pořízen sporák, který žáci využívají nejen při hodinách pracovního
vyučování, ale také v hodinách anglického jazyka nebo při přípravě pohoštění pro
rodiče a přátele školy. Celý ateliér je tak neustále v provozu, všechny paní učitelky
jej ve svých předmětech se žáky využívají.
Další odbornou učebnou naší školy je počítačová učebna, vybavená dvanácti
žákovskými počítači a nově také dataprojektorem. Všechny počítače jsou
připojené k internetu a mají nainstalovány výukové programy. Žáci i učitelé
využívají tuto učebnu nejen k výuce, ale je zde také možnost kopírování.
Žáci jsou vedeni k samostatné práci nejen na počítačích, ale také k vyhledávání
informací v knihách, encyklopediích aj materiálech, které jsou v této učebně také
umístěny. Počítačová učebna slouží také jako školní informační centrum. Jsou
zde shromažďovány knihy pro děti, encyklopedie, časopisy pro žáky i pedagogy.
Vybavení této učebny poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací a tím
vytváří podmínky pro projektové vyučování a globální výchovu.
V každé třídě je nainstalována interaktivní tabule, ke které je připojen počítač s
internetem.
Začátek školního roku 2017/2018 nám nově zahájilo zvonění školním zvonkem,
které bylo opět po letech znovu zavedeno.

STRANA 10

Vnější kontrolní činnost
Inspekce ČŠI
V letošním školním roce na naší škole proběhla v termínu 9.4. – 11.4. 2018
inspekce ČŠI. Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení
školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se
vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 174 odst. 2 písm. d)
školského zákona. Kontrola byla vykonána jak ve škole samotné, tak i ve školní
družině. Vše je uvedeno v přiložené inspekční zprávě, ze dne 2.května 2018.

Veřejnosprávní kontrola
V průběhu školního roku 2017/2018 proběhly 2 veřejnosprávní kontroly Městyse,
a to 6.2. 2018 a 20.8. 2018. Obě kontroly zřizovatele o hospodaření byly bez
připomínek.

Kontrola BOZP a PO
Kontrola proběhla v souladu s předpisy, nebyly shledány nedostatky.

Školská rada
Ve školním roce 2017/2018 byli rodiče vyzvání k volbě nového člena z jejich řad.
Zájem o tuto funkci projevili 2 rodiče, poté z nich byl vybrán anonymním
hlasováním pan Petr Ilizi.
Školská rada pracuje při škole, sleduje a schvaluje jednotlivé předepsané
dokumenty. Prozatím byly všechny dokumenty schváleny bez připomínek.

STRANA 11

Organizace školního roku
Na dny 29. 9., 30. 4. a 7. 5. vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno. Učitelé čerpali
volno na samostudium.
Zápis do 1. ročníku proběhl 11. dubna 2018. Do 1. ročníku bylo přijato pro nový
školní rok 7 žáků. Dodatečný zápis proběhl 17.4., byla přijata 1 žákyně. Celkem
tedy 8 žáků.
Školní rok byl slavnostně zakončen 29. 6. 2018.

Spolupráce s rodiči
V průběhu školního roku proběhly tři třídní schůzky (září, listopad, duben). Pro
rodiče budoucího 1. ročníku uspořádala škola schůzku v červnu. V případě
nutnosti organizovali učitelé individuální konzultace.

GDPR
V souladu s novými ustanoveními pro práci s osobními údaji (GDPR) byla přijata
příslušná opatření, která byla shrnuta ve směrnici, se kterou byli seznámeni
všichni pracovníci školy a zároveň byl zpracován obsah informovaného souhlasu
pro zákonné zástupce pro práci s osobními údaji žáků a jejich zveřejňování.

STRANA 12

Dotace na provoz školy
Provozní výdaje – Zřizovatel Městys Chotětov


800.000 Kč pro rok 2017



800.000 Kč pro rok 2018

Příspěvek zřizovatele je po několik let udržován ve stejné výši, což umožňuje
plynulý chod školy, včetně běžných oprav a postupné výměny nábytku i její další
rozvoj.

Přímé výdaje na vzdělávání – dotace MŠMT:


2.701.782 Kč za rok 2017



3.129.519 Kč za rok 2018 – navýšení obsahuje nárůst platu učitelů a
nepedagogických pracovníků, ale i náklady na společné vzdělávání

Přímé výdaje zahrnují mzdy, odvody, FKSP, ONIV (učebnice, pomůcky, zákonné
pojištění, nemocenská, OČR).

STRANA 13

Hodnocení minimálního preventivního
programu školy
Minimální preventivní program je základním nástrojem pro práci školy v oblasti
prevence rizikového chování u dětí a mládeže a vychází z pokynů MŠMT ČR.
Zahrnuje

aktivity,

které

cíleně

předcházejí

problémům

vzniku

sociálně

patologických jevů, popřípadě minimalizuje jejich dopad a zamezuje rozšíření.
Jeho hlavním cílem je zabezpečit rozvoj osobnostní stránky dítěte, která je
odpovědná za vlastní chování a způsob.
Na realizaci aktuálního programu se podíleli všichni vyučující ve spolupráci s
vedením školy, rodiči, odbornými lektory a organizacemi. Program prolínal
výchovu i vzdělávání během celého školního roku v průběhu vyučování i mimo
něj. Efektivita prevence závisela na práci všech učitelů. Hlavní úlohu plnili třídní
učitelé, kteří vytvářeli a rozvíjeli zdravý vztah v kolektivu třídy. Prováděli
pozorování, řešili přestupky, napomáhali odhalovat a odstraňovat nežádoucí jevy,
jednali s rodiči a informovali vedení školy.
Témata prevence a ochrany zdraví byla realizována především ve výchově ke
zdraví, výchově k občanství, tělesné výchově, v prvouce a přírodovědě.

Zpráva výchovného poradce- ředitelky školy
Výchovné poradenství koordinuje a zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Nová legislativa týkající se vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (Vyhláška č. 27 /
2016 Sb.) je platná od 1. 9. 2016 a na základě této vyhlášky do konce srpna 2018
u všech dětí proběhlo nové či kontrolní vyšetření a stanoven stupeň podpůrných
opatření (PO). Ta ve stupních 1 – 5 konkrétně upravují vzdělávání, školské služby
či zapojení žáků v kolektivu a jejich efektivita je vyhodnocována třídním učitelem
nebo učitelem daného předmětu, kterého se opatření týká vždy jednou za pololetí.
U závažnějších diagnóz je součástí návrhu podpůrných opatření i individuální
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vzdělávací plán (IVP) který je rovněž vyhodnocován. V řadě případů je žákům
ohrožených špatným prospěchem nebo neúspěchem poskytován tzv. Plán
pedagogické podpory (PLPP), který je jakýmsi minimálním stupněm podpory před
vyšetřením v Pedagogicko-psychologické poradně nebo slouží jako dočasná
podpora krátkodobých problémů. Pedagogicko-psychologická poradna v Mladé
Boleslavi rovněž provádí kontrolní šetření a konzultace, sleduje plnění plánů a
doporučení a vedení příslušné dokumentace. Ve školním roce 2017/18 proběhla
kontrola bez připomínek.
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Přehled o prospěchu žáků ve školním
roce 2017/2018
Ročník

Počet
žáků

Prospělo

Prospělo s
Neprospělo Nehodnoceno
vyznamenáním

1.

9

9

9

0

0

2.

12

10

4

2

0

3.

8

8

3

0

0

4.

6

6

2

0

0

5.

7

7

5

0

0

42

40

23

2

0

Počet žáků s diagnostikovanými podpůrnými opatřeními
Ročník

Počet žáků

1.

1

2.

2

3.

0

4.

1

5.

1
5

Výchovná opatření
Školní rok 2017/2018 byl bez výchovných opatření.
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Aktivity školy
Žáci 1.-5. ročníku se zúčastnili mnoha exkurzí, kulturních představení, přednášek
a výchovných koncertů, při nichž byly naplňovány výstupy vzdělávacích oblastí,
především

pak

průřezová

témata:

Environmentální

výchova,

Výchova

demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova.

Podzimní putování přírodou – Herní park Mirákulum
Na začátku každého školního roku uspořádáme společný 1. podzimní výlet buď
do přírody nebo jako letos, do herního parku v Milovicích. Žáci tak mají možnost
poznat se, vyzkoušet si, co dokáží, jak jsou odvážní. Prvňáčci se poprvé zapojují
do našeho školního procesu a poznávají tak nové kamaráda, spolužáky i v jiném
prostředí, než je budova školy. Počasí nám přálo a celá akce se opět velmi
vydařila.
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Školní kolo Dopravní soutěže
Do výuky zařazujeme
každoročně školní kolo
dopravní soutěže. Žáci se
seznámí

nejen s

dopravními značkami,
ale

také s předpisy.

Vyzkouší si znalosti o
jízdním kole a

jeho

vybavení v pracovních
listech, na

interaktivních

tabulích v programu Bezpečně do školy, ale také přímo na jízdním kole. Žáci plní
také znalostní písemné testy – poznávají dopravní značky a jízdní předpisy.
Každý žák si do školy dopraví seřízené, překontrolované kolo nebo koloběžku,
donese si svou helmu a plní své jízdní zdatnosti. Využíváme prostor parku před
budovou školy. Žáci si vyzkouší slalom, kruhový objezd, zastavení na stopce.
Bezpečnost našich dětí je velmi důležitá, a proto při příznivém počasí tuto akci
opakujeme i dvakrát ročně.

Účast na Běhu zámeckým parkem v Benátkách nad Jizerou
V letošním školním roce se naši žáci poprvé zúčastnili Běhu zámeckým parkem
v Benátkách nad Jizerou, který
pořádá zdejší základní škola. Běhu
se účastnilo 12 žáků, od 1. do 5.
ročníku. I když se nikdo neumístil
na stupni vítězů, nikoho to
neodradilo a radost z účasti nás
utvrdila, že budeme nadále
trénovat
a

her

a takovýchto závodů

se zúčastňovat v hojnějším počtu.
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Drakiáda a opékání vuřtů
Další
akcí

každoroční
pro

stmelení

kolektivu

je

odpolední akce pro
rodiče s dětmi.
pěkného

Za

počasí

vyběhneme s draky
na

chotětovské

hřiště.

Děti

velké,

malé, draci různých tvarů.
Krásná podívaná se naskytne
všem, kdo přijdou nebo jdou
jen okolo. Na všechny žáčky
čeká zasloužená odměna, ve
formě

teplého

čaje

a

opečených vuřtíků. Vuřty nám
na

tuto

akci

věnuje

chotětovská masna, za což velmi děkujeme. Další povedená akce, setkávání
rodičů, prarodičů, přátel školy a učitelů, která má budoucnost a je přínosná pro
všechny zúčastněné.
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Logopedické vyšetření odborníkem, paní PaeDr. Danou
Horákovou
V říjnu vyšetřila 20 žáků naší školy paní doktorka PaeDr. Dana Horáková –
logopedka. Jednalo se o žáky 1. a 2. ročníku, jejichž rodiče podepsali souhlas s
vyšetřením. Paní doktorka zjistila, že z dvaceti žáků není u sedmi správně
dokončena hláska “R“ a hláska „Ř“. U dvou dětí nejsou správně zafixovány
sykavky a u jednoho žáka s gotickým patrem není osvojeno měkčení první a druhé
řady sykavek, tak i hláska „R“ a „Ř“. Vše lze napravit trénování. U jedné žákyně
paní doktorka doporučila rovnátka, u dvou chlapců – cizinců, zafixovat správnou
výslovnost hlásky „Ř“.
U paní logopedky byla jako přísedící člen logopedická preventistka, paní učitelka
Mgr. Klára Kasper.
Se zmíněnými žáky nadále pracujeme v hodinách logopedické nápravy a přípravy
na vyučování a pedagogické intervence.

STRANA 20

Dýňování
K podzimu

neodmyslitelně

patří dýně. Na konci října
každoročně

pořádáme

dlabání dýní pro rodiče
s dětmi. Děti si donesou do
školy dýně a spolu s rodiči si
je krásně vyřežou a nazdobí.

Této

odpolední

akci

předchází

dopolední výuka, která je dýněmi
protkaná.
Dýně
počítáme
v matematice, recepty na dýňovou
polévku se píší o slohu, pohádka o
dýni se čte v

hodinách českého

jazyka, dýně je zkrátka skloňována ve všech pádech.
Pěkné odpolední setkání, ze kterého si každý zúčastněný odnese domů pěknou
halloweenskou výzdobu.
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Halloween – 31.říjen
Halloween, tento den se slaví v anglicky
mluvících zemích. Naše děti se o tomto
svátku dozvěděly mnoho informací. Celý
den byli žáci v maskách, zažívali učení
prožitkem.

Návštěva Čerta a Mikuláše ve škole – nadílka
Čert a Mikuláš
navštívil naše žáčky
také ve škole, donesl
pěknou nadílku,
kterou děti dostaly za
pěknou písničku nebo
koledu. Do této akce
se s námi zapojují i
rodiče, známí a
kamarádi,

což

hodnotíme

velmi

kladně a této pomoci si
vážíme.
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Rozsvícení vánočního stromu – adventní jarmark
V letošním školním roce se
podruhé

konalo

slavnostní rozsvícení
vánočního stromu – adventní
jarmark ve spolupráci
s Městysem
mateřskou

Chotětov,
školou,

hasiči a myslivci. Celá tato
předvánoční akce se konala v
prostorách školy a před školou
v místním parku.
Pro návštěvníky této krásné
adventní akce jsme si se žáky připravily, vánoční pohádku,
ukázku hry na flétnu vánočních koled, zpěv vánočních koled, za hudebního
doprovodu paní ředitelky Bc. Markéty Vosykové a společný zpěv koled žáků z
mateřské i základní školy.
Celá

akce

byla

doprovázena
příjemnou atmosférou,
pohoštěním nachystaným
Městysem Chotětov a
maminkami či babičkami,
které napekly a do školy
donesly.
V průběhu děti navštívil
Čert a Mikuláš, děti šly v
lampionovém průvodu obcí a v 17 hodin se
společným odpočtem s panem starostou Blahoslavem Jírů došlo k rozsvícení
vánočního stromu před obchodem.
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Návštěva čokoládovny a skanzenu
Před

vánočními

prázdninami

každoročně vyjíždíme do slavnostně
vyzdobeného města a za kulturou.
V prosinci 2017 tomu nebylo jinak.
Navštívili
jsme
čokoládovnu
v Šestajovicích, kde si žáci nejprve
dozdobili srdíčko z bílé čokolády a poté
si sami vyrobili čokoládovou pečeť,
kterou
jahodami,

s dozdobili
kokosem,

sušenými
banánem,

ananasem, rozinkami …, každý dle
své chuti.
Z Šestajovic jsme se přesunuli do
Přerova nad Labem, kde na nás
v místní restauraci na náměstí čekal

Polabské

výtečný oběd. Takto posilněni jsme
navštívili
muzeum –

dobové chaloupky, krásně vánočně vyzdobené. Zde se děti dozvěděly o tradicích
a zvycích z dob našich babiček a prababiček.
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Vánoce
Poslední předprázdninový den v roce
2017 jsme prožili pohybem na čerstvém
vzduchu,

obdarováváním

svých

kamarádů, posezení s cukrovím a teplým
čajem.
Po příchodu do školy jsme se společně
vydali polní cestou ke krmelcům, kam
jsme zvířátkům donesli seno, obilí, jablka,
mrkev a suché pečivo.
Když jsme se řádně unaveni vrátili do
školy, čekala

na

všechny

krásně vyzdobená učebna

s

vánočním stromečkem, pod kterým byla hromada dárečků.
Nejprve jsme si
zazpívali
společně koledu
a poté žáci
pátého ročníku
začali
rozdávat dárky.
Každý

žák

si odnesl
nějakou
drobnost.
Pochutnali jsme
si na cukrovíčku a
čaji.

Takto vánočně naladěni

jsme si popřáli krásné svátky, mnoho zdraví a štěstí do Nového roku 2018 a
rozloučili se.
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Na sněhu
K zimě neodmyslitelně patří sníh. I
když

již

nezažíváme

pravou

ladovskou zimu, dokážeme si i tak
užít ty krásné chvilky na sněhu a
zpestřit

výuku

tělesné

výchovy

pohybem na čerstvém vzduchu

sáňkováním a hrami na
nám
sněhu. Jako bonus
zima dopřává mrazu a
zamrzlého rybníka.

Ochutnávka ovoce
V rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol" jsme využili nabídky doprovodných
akcí

našeho

dodavatele,

společnosti Bovys a objednali si
"Ochutnávkové

koše",

které

obsahovaly známé i méně známé
druhy ovoce a zeleniny rostoucí v
našich

krajích

i

exotických

zemích.
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Celou akci jsme pojali nejen jako
ochutnávku, ale i jako příležitost jak
zajímavou

a

atraktivní

formou

zdokonalit a rozšířit vědomosti dětí.

Fandíme hokeji
Nejen aktivním sportem vedeme
děti k pohybu a dobrému vztahu ke
sportu.
Podporujeme
naše
sportovce na olympijských hrách,
fandíme,

zapisujeme

výsledky,

sledujeme

zápasy,

malujeme

olympijské kruhy, povídáme si o státech
světa…
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Kytarový koncert
V březnu nás navštívil pan Kaulfers
se svými kytarami a ukázkami
různých písní. Tento pán na naší
škole nebyl poprvé. Každoročně nás
navštěvuje a letos měl připravené
pěkné téma: Trampské písně. Žáci
se naučili pěknou píseň na téma
moře, která se nám velmi hodila na
naši první školu v přírodě, neboť i ta
byla zaměřená na námořníky, moře, lodě a poklady.

Výroba skleněných figurek
Další milou návštěvou, která
nám měla co ukázat, byla
sklárny
zaměstnankyně
z Českého

Brodu. Ukázala
nám, jak a z čeho se sklo vyrábí,
jak se fouká a vyrobila každému
z nás přímo před námi ve škole
zvířátko ze skla.
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Mykolog
Na naši školu navštívil mykolog,
odborník, který nám vyprávěl o
houbách. Žáci se dozvěděli mnoho
o jedlých i jedovatých houbách,
která houba se kdy a kde sbírá, jak
se zpracovávají a jak jsou pro naše
tělo prospěšné.

Recitační soutěž
Každý rok se ve škole koná školní kolo recitační soutěže. Všichni žáci naší školy
se naučí báseň, kterou pak v jeden den přednesou. Paní učitelky vyberou z
každé kategorie
2 žáky, kteří
jedou školu
reprezentovat do
Mladé Boleslavi v
okresním kole. V
letošním
školním
roce jsme se
bohužel neumístili, ale v letech minulých
jsme úspěšní byli a věříme, že alespoň čestné uznání na nás jistě v příštích letech
čeká.
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Svátek matek
V květnu se uskutečnilo setkání ke Dni matek. Žáci napekli muffiny, připravili
jednohubky a limonádu. Maminky, které mezi nás odpoledne dorazily, sami žáci
pohostili a pěkné písničky jim zazpívali. Toto milé a přátelské posezení se konalo
již druhý rok takto v učebně, v úzkém kruhu a mělo velký úspěch. Letos děti
vyrobily pro maminky čokoládové pralinky z mléčné a bílé čokolády. Věřím, že
každá maminka či babička, která se zúčastnila, byla na svou dceru či syna velmi
pyšná.
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Plavání
Součástí tělesné výchovy je
také plavání. Již čtvrtým
rokem
jezdíme

do

plaveckého

Na

bazénu

Štěpánce v Mladé Boleslavi,
kde máme již své známé
trenéry a žáci dobře znají

zdejší prostředí. S ohledem na
čas a finance jezdíme každý
rok všechny
absolvujeme

ročníky, kde
10
lekcí

rozložených do 5 týdnů. Žáci
se otužují, spolupracují, mnozí
překonají svou bázlivost a užijí si také spoustu zábavy. Na konci plaveckého
výcviku získají diplom, každý dle svých dosažených schopností.

Vítání občánků
Ve spolupráci s Městysem
Chotětov se vybraní žáci
naší

školy každoročně

několikrát do roka účastní
vítání občánků.

Žáci

přednesou

básně

své

malým občánkům a tím je
pěkně přivítají.
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Barevný týden
Projektový

týden,

zachycující barvy a
odstíny. Každý den
přijdeme
všichni
v jedné barvě, na které

se předem domluvíme. Například :
Pondělí – modré, úterý – zelené,
středa – žlutá, čtvrtek – červený,
pátek – černo/bílý.
Celý týden se o barvách učíme,
zkoušíme si míchání barev, probíráme, co je kolem nás v jaké barvě. Celý projekt
opět prolíná všemi předměty.

Den dětí
1.červen každého roku je dnem dětí. Nebylo tomu ani letos jinak. Od rána jsme se
věnovaly dětem. Nejprve přijela paní fotografka, která děti nafotila společně i
jednotlivě. Na focení využíváme krásně zelený park před školou.
Po focení jsme se společně přesunuli na zahradu za školou, kde byly pro děti
připraveny hry, soutěže –
suchá

i

mokrá

varianta, svačinka, o
kterou

se postaraly

spolu s námi maminky,
které napekly
spoustu dobrot. Překvapením
pro děti byla letos cukrová
vata, která sklidila obrovský
úspěch.
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Škola v přírodě
Poslední týden ve školním roce jsme odjeli na školu v přírodě do Doks. Byla to
první škola v přírodě, na jejímž financování se rodiče žáků podíleli pouze z
poloviny. Polovina byla uhrazena ze sběru starého papíru.
Celou akci zařídila, vedla a připravila paní učitelka, Mgr. Klára Kasper, za což jí
patří obrovský dík. Po uskutečnění této akce věříme, že další budou následovat,
neboť přínos pro děti byl veliký a radost z pohybu a aktivit mnohdy předčila naše
očekávání.
Viz samostatná příloha

Sbírka
Každý rok se připojíme k dobrovolnickým akcím, pořádaným společností Fond
Sidus nebo Život dětem. Organizace pošle určité sbírkové předměty, které jsou
dětem našim prostřednictvím nabídnuty. Žáci jsou informování o dobročinnosti
této akce, vědí, že svým příspěvkem pomáhají rodinám s vážně nemocnými dětmi,
které se bez pomoci jiných neobjedou. Na stránkách www.zivotdetem.cz a
www.sidus.cz poté společně sledujeme příběhy dětí, kterým jsme i my, třebaže
malou částkou, pomohli.

Návštěva předškoláků z místní MŠ
Pravidelně 1-2x do roka navštíví naši školu žáci, kteří jsou v místní mateřské škole
v předškolní třídě. Bohužel nás v tento den navštíví více žáčků, než k nám ve
skutečnosti v září přijde.
Je to způsobeno odlivem žáků do plně organizované školy v Bezně či jiných škol,
které rodiče zvolí z důvodu dojíždění do zaměstnání.
Paní učitelka Bohuslava Richtrová spolu s ředitelkou školy vždy žáky i paní
učitelky z mateřské školy přivítá. Žáci jsou nejprve v 1.ročníku, kde se zúčastní
vyučování, zapojují se aktivně v hodinách. Poté je paní učitelka provede po škole,
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kde navštíví všechny ostatní ročníky. Vždy si odnesou pěkný malý dáreček, který
jim žáci sami vyrobili.

Návštěva předškoláků v naší škole je bohužel jediná aktivita, kterou mají
chotětovské školy společnou. Nedaří se nám propojit vazby společnými činnostmi.
Základní škola klade na mateřskou školu požadavky, stran společných aktivit,
bohužel bez kladné odezvy. Máme zájem o společná divadelní představení pro
žáky z MŠ a 1.ročník ZŠ, měly jsme v plánu společnou drakiádu nebo karneval.
Ani jedno se neuskutečnilo, z různých důvodů.
Ke konci školního roku navštívily, na žádost ředitelky školy, paní učitelky základní
školy školu mateřskou v průběhu dne, aby nahlédly do hodin a výchovně
vzdělávacího procesu.
Rády bychom, hlavně pro naše prvňáčky, umožnily setkávání v měsících září a
říjnu s předškoláky v MŠ – sdělení adaptace na školu, předávání zkušeností,
usnadnění přechodu z MŠ na ZŠ.

Výroční zprávu za školní rok 2017/2018 předkládá

Mgr. Lenka Tirpáková,
ředitelka školy

Ke dni 15.10. 2018
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