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Poděkování 

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům školy za práci odvedenou ve školním roce 2019/2020. 

Přes mnohé komplikace spojené s epidemiologickými opatřeními přijatými v souvislosti 

s celosvětovým šířením koronaviru, byla výsledkem práce zaměstnanců školy kvalitní realizace 

výchovně-vzdělávacího procesu podle ŠVP „Podaná ruka 2019-1“, bezproblémový administrativní a 

správní chod školy a žádný případ onemocnění Covid 19 ať mezi žáky nebo zaměstnanci. Tato činnost 

by nebyla tak úspěšná, kdyby nebyla podporována pedagogy, správními zaměstnanci školy i školní 

jídelny, rodiči, zřizovatelem, sponzory a dalšími partnery.
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Slovo ředitele školy 
 

Každý rodič, který má zájem o zdravý rozvoj svého dítěte, si při volbě školy pro své ratolesti nepochybně 

pokládá otázku: Co může škola mému dítěti poskytnout a zajistit?  Na tuto otázku mohu s plnou 

odpovědností odpovědět, že existuje celá řada důvodů, proč se vzdělávat na naší škole. Ve výuce 

uplatňujeme individuální přístup, dokážeme na základě dobré znalosti každého dítěte pomoci nejen 

při jeho profesní orientaci ve vyšších ročnících, ale prostřednictvím školského poradenského pracoviště 

i při řešení nejrůznějších problematických situací, které jej mohou v jeho školním věku potkat. Snažíme 

se pomáhat nadaným dětem v rozvoji a uplatnění jejich talentu, stejně jako dětem znevýhodněným.  

O výchovu a vzdělání našich žáků se stará stabilizovaný pedagogický sbor, v němž jsou rovnoměrně 

zastoupeni mladí i zkušení učitelé, všichni s potřebnou kvalifikací. Naši pedagogové navzájem velmi 

úzce spolupracují a hledají společně, často ve spolupráci s dalšími odborníky, řešení při potížích 

výchovných či sociálních, abychom mohli pomoci každému dítěti, které pomoc nebo radu potřebuje.  

Naše škola by se dala díky své atmosféře, příjemnému prostředí a způsobu práce nazvat školou 

„rodinného typu“, kde se i Vaše dítě bude cítit dobře, což je předpoklad pro jeho celkovou školní 

úspěšnost. Není náhodou, že i svůj vzdělávací program jsme nazvali „Podaná ruka“ a naše škola se díky 

našemu přístupu stává vyhledávanou.  

Snažíme se naše žáky vybavit především vědomostmi a dovednostmi, které budou dobře uplatnitelné 

v osobním životě i v jejich budoucím profesním uplatnění. Vedeme děti k využívání komunikačních 

technologií, prohlubujeme jejich jazykové dovednosti se zaměřením na využití cizího jazyka v praxi. 

Připravujeme jako doplnění a zpestření výuky množství projektů, soutěží, exkurzí, besed apod. Naší 

devízou je také spolupráce s mnoha institucemi, partnery a školami od mateřských, přes střední až po 

vysoké.                    

Děti se v naší škole učí ve velmi příjemném a moderně vybaveném prostředí. K dispozici jsou dvě 

počítačové pracovny, multimediální učebna, centrum čtenářských dovedností, školní kuchyňka, školní 

a keramická dílna, učebny odborných předmětů a mnohé další, včetně hřiště s umělým povrchem.     

Obědy poskytujeme žákům ve vlastní, moderně zařízené školní jídelně, odpoledne mohou žáci trávit 

ve školní družině nebo v rostoucím počtu zájmových kroužků. To vše v klidném středu města v blízkosti 

městských sportovišť.  

Přes bezprecedentní situaci související s epidemií Covid 19 v průběhu jara 2020, která vyvrcholila 

výlukou školního provozu, hodnotím uplynulý školní rok jako úspěšný a pozitivní ohlasy ze strany 

veřejnosti nás utvrzují v tom, že se škola ubírá správným směrem. 

                                                                                            

Mgr. Tomáš Hasík, ředitel školy 
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Základní údaje o škole 
 

Název školy:    

Základní škola Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora 

Adresa školy:    

Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, 286 01 Čáslav 

Identifikátor školy:   

600 046 354 

Právní forma:    

Příspěvková organizace, IČO 49 54 10 30 

Datum zařazení do sítě škol:  

1. února 1994 

Zřizovatel školy:   

Město Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

Ředitel školy:    

Mgr. Tomáš Hasík 

Typ školy s bližším popisem:    

Úplná škola s 18 třídami a 2 odděleními školní družiny 

Celková kapacita školy, školní družiny a jídelny:    

480 žáků, 60 žáků, 830 strávníků 

Členové školské rady: 

P. Reimannová – předsedkyně, L. Tlapalová, M. Železná, A. Hejzlar, J. Kožená, H. Řezníčková, 

P. Ronovská, J. Výborná, D. Kasalová   

E-mailová adresa:   

skola@zscaslav.cz 

Datová schránka: 

4m3ydpp 

Webové stránky:   

www.zscaslav.cz  

 

mailto:skola@zscaslav.cz
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Přehled oborů vzdělání 
 

Základní škola – Obor vzdělání:   79-01-C/01 

Místo poskytovaného vzdělávání:  Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, 286 01 Čáslav 

Celková kapacita školy:   480 žáků (240 chlapců/240 dívek) 

Školní družina – Obor vzdělání:  113 400 055 

Místo poskytovaného vzdělávání:  Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, 286 01 Čáslav 

Kapacita školní družiny:   60 žáků 
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Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Ve školním roce 2019/2020 bylo beze zbytku zajištěno personální zabezpečení chodu školy. Stávající 

pedagogický sbor byl v průběhu školního vyučování posílen o dvě asistentky pedagoga, v přípravném 

týdnu o letních prázdninách 2020 nastoupily do školy další dvě vyučující druhého stupně. 

K personálním změnám došlo na základě odchodů některých pedagogů do důchodu, vypršení 

pracovních smluv na dobu určitou a personálních potřeb zajištění vzdělávací inkluze. Pedagogové, kteří 

nastoupili během letních prázdnin 2020 do výuky ve školním roce 2019/2020 nezasáhli a nejsou proto 

zahrnuti v níže uvedených tabulkových přehledech. Výuku naopak ve sledovaném školním roce nově 

poskytovali dva vyučující, kteří na školu nastoupili o prázdninách předchozího školního roku.  

Výuku na 1. stupni ZŠ Čáslav Náměstí zajišťuje primárně 10 třídních učitelek, všechny s aprobací pro  

1. stupeň. Doplňují je další pedagogové aprobovaní pro 1. stupeň a ve vyšších ročnících 1. stupně  

i pedagogové aprobovaní pro 2. stupeň základního vzdělávání. Kvalifikovanost učitelů na 1. stupni činí 

100 %. Výuku na 2. stupni ZŠ Čáslav Náměstí zajišťuje primárně 16 učitelek a učitelů (včetně vedoucích 

pracovníků školy), všichni s aprobací pro výuku předmětů na 2. stupni. V dílčích předmětech (např. 

Hudební výchova, Výtvarná výchova) je doplňovali pedagogové aprobovaní pro  

1. stupeň. Kvalifikovanost učitelů na 2. stupni činí 100 %. 

Vyučujícím na 1. i 2. stupni pomáhají v naplňování výchovně-vzdělávacích cílů asistenti pedagoga, 

jejichž počet na škole nadále roste (na konci šk. roku 2019/2020 4,3 úvazku). Chod školní družiny 

zajišťují 2 vychovatelky.  

Také ekonomicko – správní úsek i provoz školní jídelny byl po personální stránce zajištěn. 

Dlouhodobější pracovní neschopnosti jsou řešeny zástupem. 

V krátkodobém a střednědobém výhledu je možno očekávat pokračování trendu odchodů některých 

zaměstnanců do důchodu a pokračování generační obměny. Potěšující je, že řada nově příchozích 

pedagogických pracovníků má dlouholetou perspektivu práce ve škole.      

 

 

Přehled pracovních pozic 

Pracovní pozice Personální zajištění 

Ředitel školy Mgr. Tomáš Hasík 

Zástupkyně ředitele školy Mgr. Lenka Tlapalová 

Ekonomka školy Pavla Ronovská 

Personální a mzdová agenda Eva Hvizdáková 

Vedoucí školní jídelny Vladimíra Chlumská 

Výchovná poradkyně Mgr. Jitka Rambousková 

Metodik prevence Ing., Bc. Olga Schüllerová 

Koordinátor ŠVP Mgr. Miloslava Klímová 

Školník, požární preventiva Jaroslav Novotný 

Bezpečnostní technik Mgr. Marie Železná 
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Počty zaměstnanců v jednotlivých úsecích 

Provozní úsek Počet zaměstnanců (fyzické osoby) 

Učitelé ZŠ (včetně vedení školy) 28 

Asistenti pedagoga 7 

Vychovatelé ŠD 2 

Ekonomicko-správní zaměstnanci 7 

Školní jídelna 9 

 

Přehled učitelů základní školy 

Příjmení, jméno, titul Vyučované předměty 

Hasík Tomáš, Mgr., ředitel školy Přírodopis, Zeměpis 

Tlapalová Lenka, Mgr., zást. řed.  Chemie, Přírodověda 

Forštová Jaroslava, Mgr.  1. stupeň, Tělesná výchova 

Havránková Jana, Mgr.  Český jazyk, Ruský jazyk, Výtvarná výchova 

Horký Pavel, Mgr.  Informatika, Pracovní činnosti 

Hospodková Marie, Mgr.  1. stupeň 

Chladová Blanka, Mgr.  1. stupeň 

Janglová Martina, Mgr.  Dějepis, Zeměpis 

Klímová Miloslava, Mgr.  1. stupeň 

Kubová Soňa, Mgr.  1. stupeň 

Mifková Eva, Mgr.  Anglický jazyk, Výtvarná výchova 

Němec Radek, Mgr. 

Dějepis, Přírodopis, Přírodověda, Občanská výchova, Dopravní 

výchova 

Neumanová Lenka, Mgr.  1. stupeň 

Provazníková Zuzana, Mgr.  1. stupeň 

Rambousková Jitka, Mgr.  Přírodopis, Výchova ke zdraví, Pracovní činnosti 

Reimannová Petra, Mgr.  1. stupeň 

Ryšánková Markéta, Mgr.  Český jazyk, Anglický jazyk 

Schüllerová Olga Ing., Bc.  Anglický jazyk, Matematika 

Stočes Eduard, Mgr.  Hudební výchova, Výtvarná výchova, Fyzika 

Škarka Pavel, Mgr.  Tělesná výchova, Zeměpis 

Thomayerová Věra, Mgr. 1. stupeň 

Tomášková Markéta, Mgr. 1. stupeň 
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Třmínková Iva, Mgr.  Český jazyk, Občanská výchova 

Vašíčková Ivana, Mgr.   Německý jazyk, Dějepis 

Vavřinová Jana, Mgr.  1. stupeň 

Závůrková Jana, Mgr. 1. stupeň 

Železná Marie, Mgr.  Matematika 

 

 

Pedagogičtí pracovníci základní školy – celkem dle věkových skupin 

Počet 
pedagogických 
pracovníků -
celkem 

Do 30 let 31 – 40 
let 

41 – 50 
let 

51 – 60 
let 

Nad 60 
let 

Z toho v 
důchodovém 
věku 

Prům. 
věk 

Celkem 1 
 

8 9 8 10 8 50,39 

z toho žen 0 
 

8 8 8 6 5 49,37 

 

Učitelé základní školy dle věkových skupin 

Počet 
pedagogických 
pracovníků -
učitelů 

Do 30 let 31 – 40 
let 

41 – 50 
let 

51 – 60 
let 

Nad 60 
let 

Z toho v 
důchodovém 
věku 

Prům. 
věk 

Celkem 1 
 

4 8 7 8 7 51,68 

z toho žen 0 
 

4 7 7 5 4 51,09 

 

Asistenti pedagoga dle věkových skupin 

Počet 
pedagogických 
pracovníků – 
Asistentů 
pedagoga 

Do 30 let 31 – 40 
let 

41 – 50 
let 

51 – 60 
let 

Nad 60 
let 

Z toho v 
důchodovém 
věku 

Prům. 
věk 

Celkem 0 
 

3 1 1 1 0 45,67 

z toho žen 0 
 

3 1 1 0 0 42,60 
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Vychovatelky Školní družiny dle věkových skupin 

Počet 
pedagogických 
pracovníků – 
vychovatelky 
ŠD 

Do 30 let 31 – 40 
let 

41 – 50 
let 

51 – 60 
let 

Nad 60 
let 

Z toho v 
důchodovém 
věku 

Prům. 
věk 

Celkem 0 
 

1 0 0 1 1 46,50 

z toho žen 0 
 

1 0 0 1 1 46,50 

 

Učitelé základní školy dle nejvyššího dosaženého vzdělání 

Počet učitelů s nejvyšším dosaženým vzděláním 

Vysokoškolské – 
magisterské a 
vyšší 

Vysokoškolské - 
bakalářské 

Vyšší odborné Střední Základní 

28 
 

0 0 0 0 

 

Učitelé základní školy dle délky pedagogické praxe 

Počet učitelů s pedagogickou praxí 

do 2 let do 6 let do 12 let do 19 let do 27 let do 32 let nad 32 let 

1 
 

1 3 3 5 0 15 

 

Rámcový popis materiálního zabezpečení školy 
 

Škola poskytuje vzdělávání v historické budově, která je ve vlastnictví zřizovatele. K její částečné 

rekonstrukci došlo v roce 2007 – budova byla zateplena, včetně výměny oken. Dobudováno bylo  

i víceúčelové hřiště. V roce 2013 byla rekonstruována školní jídelna, došlo k odhlučnění interiéru  

a výměně oken. Za pomoci prostředků z EU byla zprovozněna počítačová učebna. V roce 2016 proběhla 

generální oprava topení. Průběžně také dochází k rekonstrukci vybraných učeben (výměna osvětlení, 

rekonstrukce podlah, výmalba, oprava obložení, vybavení novým nábytkem, interaktivní tabule), 

včetně modernizace učebny chemie (podlahová krytina, nábytek, laboratorní vybavení). Ve školním 

roce 2019/2020 byly zrekonstruovány dvě učebny prvního stupně, nastavitelnými židlemi byla 

vybavena učebna informatiky. Průběžně jsou realizovány plánované revize i drobné opravy, jak 

v budově školy, tak ve školní jídelně.  

Prostorové podmínky pro výuku jsou bez rezerv, oproti minulému školnímu roku se navíc zvýšil počet 

tříd na 18. V budově školy je umístěna pobočka Mateřské školy Čáslav – Masarykova. Umístění 

mateřské školy na jednu stranu nabízí řadu možností vzájemné spolupráce, na druhé straně je limitující 

pro další rozvoj školy. Ve spolupráci se zřizovatelem byl připraven projekt na půdní vestavbu 

výtvarného ateliéru (v prostoru půdy č. p. 183), výstavba je plánována o letních prázdninách příštího 

školního roku. Dále bude nutno na základě hygienických požadavků dovybavit školu dle legislativních 
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norem do roku 2023 příslušným počtem WC, umyvadel a hygienických kabinek. Vzhledem 

k nedostatku dalších prostor ve škole bude zajištění tohoto vybavení logisticky náročné.  

Vyjma běžných učeben škola disponuje učebnami výpočetní techniky, učebnou dílen, školní 

kuchyňkou, multimediální učebnou nebo koutkem čtenářských dovedností. Ve všech třídách je 

umístěn a používán dataprojektor a PC s připojením na místní počítačovou síť a internet. Část vybavení 

výpočetní technikou byla během školního roku obměněna.  

Prostory chodeb zkrášlují práce žáků a dětmi oblíbený zookoutek. Ve druhém patře byl pro žáky 

otevřen odpočinkový koutek s instalovaným stolním fotbalem. Zázemí pro pedagogické pracovníky 

tvoří sborovna, kabinet vyučujících 1. stupně a několik odborných kabinetů (fyzika, chemie, přírodopis). 

Vybavení společných prostor pro pedagogy výpočetní technikou bylo posíleno  

o multifunkční tiskárnu a skener.  Školní družina (2 oddělení) disponuje celkem dvěma učebnami. 

Prostředky od zřizovatele pokrývají nutné náklady na provoz školy i materiálně technické vybavení. 

Ve školní jídelně byl na konci školního roku instalován nový systém objednávky a výdeje jídel, který je 

připraven k provozu pro školní rok 2020/2021. Namísto stávajících objednávkových kartiček budou 

nyní strávníci používat čipy. V jídelně bylo v průběhu koronavirové výluky instalováno ve výdejním 

okénku ochranné plexisklo a dávkovač desinfekce. Dávkovač desinfekce byl umístěn též u hlavního 

vchodu do školy.  

 

Obr. 1: Stolní fotbal v odpočinkovém koutku  
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání  
 

Žáci prvního i druhého stupně se v průběhu školního roku 2019/2020 vzdělávali podle platného ŠVP 

Podaná ruka 2019-1. Výrazným způsobem zasáhla do výuky jarní koronavirová epidemie. 

V průběhu měsíce března 2020 došlo v rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru na základě 

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol, které se týkalo i ZŠ Čáslav Náměstí. 

Od 11. května byla škola zpřístupněna žákům 9. ročníků a následně i žákům prvního stupně. V průběhu 

června potom stávající výukové skupiny doplnili i žáci druhého stupně, kteří docházeli do školy na 

třídnické hodiny a vzdělávali se v tzv. profilujících předmětech (český jazyk, matematika, anglický 

jazyk). Po dobu výluky byla pro nepřítomné žáky zajištěna alternativní výuka prostřednictvím 

výpočetních technologií (např. Výuka On-line přes webové stránky školy), pro žáky, kteří nedisponovali 

potřebným připojením, byly připravovány studijní materiály v listinné podobě. Vyučující i asistenti 

pedagoga byli se svými žáky a jejich rodiči neustále v kontaktu a operativně řešili nastalou situaci. 

Organizace školní výuky byla zajišťována za zvýšených hygienických opatření (používání desinfekce, 

roušky, rozpisy využití učeben a sociálních zařízení apod.) a s ohledem na platnou legislativu. Dále škola 

rodičům zajišťovala po dobu výluky potvrzování tiskopisů ošetřovného a pomáhala jim v komunikaci 

s OSSZ.      

Ke kvalitě výuky přispívá ve škole nejen práce pedagogů v hodinách, ale i pravidelné schůzky členů 

jednotlivých předmětových komisí. Na škole fungují předmětové komise, které jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

 

Přehled Předmětových komisí a jejich předsedů 

Oblast Předseda Předmětové komise 

Předmětová komise pro 1. a 2. ročník Mgr. Soňa Kubová 

Předmětová komise pro 3. až 5. ročník Mgr. Jana Vavřinová 

Jazyk a jazyková komunikace – český jazyk Mgr. Iva Třmínková 

Jazyk a jazyková komunikace – cizí jazyk Mgr. Eva Mifková 

Matematika a její aplikace Mgr. Marie Železná 

Člověk a společnost Mgr. Markéta Ryšánková 

Člověk a příroda Mgr. Jitka Rambousková 

Umění a kultura Mgr. Jana Havránková 

Člověk a zdraví Mgr. Jaroslava Forštová 

Člověka a svět práce + IKT Mgr. Pavel Horký 

  

 

Předmětová komise pro 1. – 2. ročník 

 

Během tohoto školního roku se některé naplánované akce kvůli pandemii koronaviru nemohly 

uskutečnit. Přesto první třídy stihly alespoň návštěvu jednoho divadelního představení, knihovny  

a muzea. 

 

Během dne otevřených dveří jsme dětem i rodičům budoucích prvňáků předvedly učení hravou formou 

a seznámili je s prostory naší školy. 
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Naši druháci nadále spolupracují s kutnohorskými druháky ze ZŠ Kamenná Stezka. Při návštěvách si 

předávají vlastnoručně vyrobené dárky a prožívají chvilky vzájemného souznění. V říjnu navštívily druhé 

ročníky v Hulicích Včelí svět, kde si žáci mohli projít velkým včelím úlem a lépe pochopit život včelstva. 

Na závěr si děti vyrobily vlastní dárky - svíčky. Kutná Hora GASK připravila i pro nejmenší děti projekt 

Jiří Trnka, kde mohly děti shlédnout výtvarné práce jednoho z našich předních výtvarníků. Koncem 

prosince začal druhákům v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik v krytém bazénu  

v Městských lázních Čáslav. 

 

Předem plánované schůzky s vyučujícími mají smysl, máme možnost sdělit si své zkušenosti  

a poznatky, utužuje se tím náš kolektiv a jsou předpokladem k zlepšení naší výchovně vzdělávací práce. 

Kladně hodnotím vzájemné hospitace a ukázkové hodiny. 

 

Mgr. Soňa Kubová 

 

 

Obr. 2: Školní divadelní představení „Vánoční příběh“ 

 
 

 

Předmětová komise pro 3. – 5. ročník  

 
Během školního roku proběhly tři schůzky. Ve spolupráci se žáky jsme připravovali Den otevřených 
dveří na naší škole. Každá třída se reprezentovala svými výrobky a  fotografiemi.  
 
4. ročníky se zúčastnily Mikulášského bruslení a exkurze - Vánoce na zámku Žleby. Vybraní žáci ze  
4. A  si připravili několik vánočních písní na vernisáž výstavy - Vánoce s vůní perníku. 3. - 5. ročníky si 
prohlédly výstavu Jiřího Trnky v Kutné Hoře, která byla  velmi inspirativní. 
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Od 16. 3. 2020, z důvodu celosvětové pandemie, probíhala distanční výuka podle učebních plánů  
v hlavních předmětech. Byly využívány vzdělávací programy na PC, výuková videa, youtube... Zajištěna 
byla i péče o prospěchově slabší žáky.  
 
Komunikace se žáky, rodiči i vyučujícími probíhala emailem i telefonicky. Spolupráce byla velmi dobrá. 
Žáci za pomoci rodičů pravidelně odesílali vypracované a ofocené úkoly emailem. Tento styl výuky 
naučil žáky pracovat více samostatně.    
 
Uskutečněné akce byly úspěšné a splnily výchovně vzdělávací cíle. 
 

Mgr. Jana Vavřinová 

 

 

Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk 

 

Předmětová komise ve složení Mgr. Třmínková, Mgr. Ryšánková, Mgr. Havránková pracovala dle plánu, 

schůzky a konzultace se věnovaly těmto aktivitám: 

 

1. Kontrola plnění  ŠVP, tvorba tematických plánů 
2. Spolupráce s Městskou knihovnou Čáslav / besedy pro žáky / 
3. Olympiáda v českém jazyce / účast v okresním kole / 
4. Návštěva divadelních a filmových představení 
5. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogická intervence 
6. Čtenářská gramotnost (MAP Čáslavsko, IKAP) 
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků – účast na seminářích a školeních pro vyučující 
8. Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky z českého jazyka (od 11. 5. 2020) 
9. Zhodnocení distanční výuky realizované během karantény. 

                                                                                            

Mgr. Iva Třmínková 

 

 

Jazyk a jazyková komunikace – cizí jazyk 

 

Stejně jako pro všechny pedagogy, byl i pro vyučující cizích jazyků na naší škole školní rok 2019/2020 

velmi výjimečný. Uzavření škol a s ním spojená distanční výuka bylo pro učitele i jejich žáky velkou 

zatěžkávací zkouškou. Vyučující museli využít veškerých dostupných prostředků i techniky k předání 

potřebných informací svým studentům. Přestože se snažili využívat i přímou komunikaci online, řady 

jejich posluchačů byly mnohdy, a nejenom kvůli nevyhovující technice, dost prořídlé a výuka neměla 

tudíž takový výsledek jako přímá výuka ve školní třídě. Přímá interakce a verbální komunikace jsou 

přitom nejdůležitějšími složkami výuky cizích jazyků.  

 

Zajímavým a přínosným zpestřením byla po dobu uzavření škol soustavná spolupráce s rodilým 

mluvčím, který pro své studenty vytvářel výuková videa. Videa byla určena pro široké spektrum 

posluchačů – od mateřských škol až po 9. ročník škol základních – a zahrnovala jak gramatické jevy, tak 

tematické celky slovní zásoby. Na konci každého videa byl pro žáky připraven také úkol. Žáci  

i vyučující anglického jazyka také ocenili, že s rodilým mluvčím neztratili kontakt. Pro mladší žáky naše 

škola využila výukovou aplikaci Wocabee, která byla po dobu distanční výuky zpřístupněna zdarma. 

Tato aplikace byla využívána také pro výuku ruského jazyka. 
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Distanční výuka prověřila čtenářskou gramotnost našich žáků, schopnost samostatně se učit  

a zodpovědně přistupovat k plnění úkolů. Zároveň však, bohužel, ještě více zdůraznila rozdíly mezi žáky 

pilnými a svědomitými a těmi méně zodpovědnými. V únoru 2020 stihla naše škola ještě vyslat dva své 

žáky, vítěze školního kola konverzační soutěže, na okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Alex 

Vavřina, žák 7. B, se dokonce umístil na krásném čtvrtém místě.  

 

Jinak pravidelně pořádané výlety do sousedních německy mluvících zemí se z důvodu uzavření hranic 

nekonaly. Stejně tomu bylo i v případě divadelních představení v anglickém jazyce. Příští školní rok 

snad nabídne pro výuku cizích jazyků více příležitostí. Inovaci v podobě nových učebnic plánujeme též 

pro výuku ruského jazyka. V některých třídách bude pokračovat výuka angličtiny podle nových učebnic 

Bloggers, které měla naše škola možnost poprvé vyzkoušet v tomto školním roce. 

 

Mgr. Eva Mifková 

 

 

Matematika a její aplikace 

 

Předmětová komise se scházela průběžně během školního roku. Výuka ve všech třídách vycházela ze 

ŠVP školy. Žáci se zapojili do mezinárodní soutěže Pangea, proběhlo okresní kolo matematické 

olympiády pro 5. a 9.ročník a školní kolo Pythagoriády. Úspěšným řešitelem okresního kola MO se stala 

Anna Marušáková, žákyně 5.A. 

 

Vzhledem k nastalé hygienicko-epidemiologické situaci v 2. pololetí, byla výuka převedena do práce a 

činností on-line. Vzniklým stavem byly též ovlivněny i zbývající matematické soutěže. Okresní kola 

Pythagoriády ani Matematický Klokan již neproběhly.  

 

V některých ročnících byla v online výuce provedena redukce učiva, aby nedocházelo k přetěžování 

žáků. Neprobraná látka byla převedena do následujícího školního roku. Za zpřísněných hygienických 

opatření nastoupili do školy na omezenou výuku žáci 9. ročníků, kteří se připravovali na přijímací řízení.   

 

V rámci systému DVPP absolvovala p.uč. Mgr.M.Železná vzdělávací programy  „Využívání pomůcek 

v hodinách matematiky: aritmetika 2.stupně ZŠ“ a „Tvořivá geometrie/Magnetické stavebnice a 

geometrie“.  V návaznosti na tyto vzdělávací akce škola zakoupila magnetickou stavebnici Magformers, 

která je využívána ve výuce.   

 

Mgr. Marie Železná 

 

 

Člověk a společnost 

 

Ve školním roce 2019/2020 předmětová komise řešila tvorbu ŠVP, zajištění školních pomůcek a 

aktualizaci tematických plánů předmětů dějepis a občanská výchova. Byly dopracovány dokumenty 

povinně volitelného předmětu Regionální dějepis: charakteristika předmětu, tematické plány. 

 

Ve výuce učitelé využívali různé formy a metody práce. V dějepise převažoval slovní výklad a práce 

s mapou a učebnicí (textovým materiálem). V občanské výchově byly využívány hlavně tyto metody: 

diskuse, rozhovor, brainstorming, simulační a situační hry. 
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V rámci hodin dějepisu škola spolupracovala s čáslavským muzeem. V povinně volitelném předmětu 

Regionální dějepis, který byl určen zájemcům z řad šestých ročníků, se žáci blíže seznámili s dějinami 

našeho regionu od pravěku po současnost v kontextu českých dějin. Součástí předmětu byly vycházky 

po městě s cílem poznat památky, architekturu i pamětní desky významných osobností spjatých 

s naším regionem. 

 

Obr. 3: Připomenutí 30. výročí 17. listopadu 1989 

  

 
 

V období distanční výuky žáci v občanské výchově vypracovávali projekty na témata probíraná 

v průběhu prvního pololetí: např. významné osobnosti našeho města, členské státy Evropské unie atd. 

 

Distanční výuka dějepisu byla realizována na platformě online výuky a jednotlivá historická témata byla 

žákům prezentována formou zkrácených zápisů, pracovních listů či ukázek historických dokumentů, 

dobových fotografií a videozáznamů.  

 

Mgr. Markéta Ryšánková 

 

 

Člověk a příroda 

 

V průběhu školního roku 2019/20 se předměty v rámci této oblasti učily podle platného ŠVP. Využívaly 

se speciální učebny, vyučující používali dostupné pomůcky, techniku a využívali i internet. 
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Začátkem školního roku učebna zeměpisu byla doplněna novým nábytkem a velkou tapetou  - Země 

z vesmíru.  

 

V prvním pololetí školního roku proběhly exkurze, např. exkurze do Planetária Hradec Králové (třídy 

7.A, 7.B). Pro žáky 8. a 9. ročníků byla uspořádána beseda o energetice, pro děvčata 7. ročníků beseda 

o dospívání. 

 

V předmětech fyzika a zeměpis proběhlo školní kolo olympiády, ze zeměpisu se v okresním kole umístil 

na 2. místě a postoupil do krajského kola M. Schüller, na 7. místě se v okresním kole umístil Tobiáš Kříž. 

V 7. ročníku se žáci zúčastnili školního kola Archimediády. 

 

V průběhu školního roku žáci připravují vlastní pokusy, vyrábí jednoduché pomůcky k probíranému 

tématu. Dle tématu probíhají i vycházky do okolí školy. 

 

Tento školní rok byl ale poznamenán situací s koronavirem. Od března se děti učily pomocí distanční 

výuky -  pomocí on-line materiálů. Bylo to náročné jak pro ně, tak i pro vyučující. Vzhledem k této 

situaci nemohlo proběhnout mnoho naplánovaných akcí, jako třeba soutěže a exkurze. 

 

Mgr. Jitka Rambousková 

 

 

Umění a kultura 

 

Během školního roku 2019/2020 jsme pro žáky uspořádali exkurzi do Kutné Hory na výstavu Jiřího 

Trnky V zahradách imaginace v prostorách Galerie Středočeského kraje (GASK). Výstavu a animační 

program k výročí úmrtí slavného ilustrátora navštívili žáci prvního stupně a šestý ročník z druhého 

stupně. K výstavě dostali vyučující i další materiály k výuce ve škole a dále jsme s ním pracovali  

o hodinách výtvarné výchovy.  Žáci sedmého ročníku se zase zúčastnili animačního programu na téma 

Všední gesto.  

Na každoroční výzdobě čáslavského náměstí se podíleli žáci sedmého a devátého ročníku a vytvořili tak 

sochu anděla v životní velikosti. Pracovali jsme se sádrou a sádrovými obvazy, barevnými spreji  

a dalším materiálem. Svoje dílo jsme následně prezentovali v Čáslavských novinách a na webu školy.  

Žáci druhého stupně se také podíleli na výzdobě školních chodeb. S osmým ročníkem jsme vytvořili 

postavy v životní velikosti, které zdobí zdi druhého patra budovy. Vytvořili jsme zimní výzdobu nad 

schody a malé kašírované sochy hub na schodišti. Součástí výzdoby byla také obnova nástěnek před 

výtvarnou výchovou a nad schodištěm.  

Sedmáci se také v rámci výtvarné výchovy podíleli na vytvoření sedátek z pneumatik, které jsme stříkali 

sprejem a pořídili jsme na ně destičky a polštáře na sezení. Pneumatiky nyní slouží k odpočinku 

v „zábavním“ koutku v druhém patře.  

Žáci devátých ročníků se zapojili do soutěže na téma 30 let od sametové revoluce. 

Pro žáky druhého stupně škola nakoupila škola nové výtvarné pomůcky a čtvrtky.  

 

Mgr. Jana Havránková 
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Člověk a zdraví 

 

V tomto školním roce se členové předmětové komise ve složení  Forštová, Škarka, Vavřinová scházela 

na pravidelných schůzkách. Schůzky se konaly vždy podle aktuální potřeby. V druhém pololetí, 

vzhledem k distanční výuce, byly provedeny telefonicky nebo emailem. Výuka probíhala v souladu s 

ŠVP a tematické plány byly splněny.   Předmět TV se vyučuje 2 hodiny týdně. V tomto předmětu se žáci 

seznamují s pohybovými aktivitami jako např. bruslení, plavání, atletika, gymnastika, volejbal, 

basketbal. Výuka probíhá ve dvou tělocvičnách, atletickém stadionu, zimním stadionu a městských 

lázních. Součástí výuky TV jsou lyžařské výcviky sedmých tříd a prvního stupně.   

                                                                                                             

Mgr. Jaroslava Forštová 

 

 

Člověk a svět práce 

 

Předmět pracovní činnosti v našem ŠVP Podaná ruka zaujímá v učebním plánu školy zvláštní 

postavení v tom smyslu, že má za úkol vytvářet náměty pro samostatnou a tvořivou práci. Je třeba 

zdůraznit charakterové vlastnosti žáků jako je svědomitost, přesnost, plánovitost v práci. Výuka na 

2. stupni je zaměřena v různých ročnících na jednotlivé doplňující se složky: 

 

 6. roč. -  práce s technickými materiály   

 7. roč. -  příprava pokrmů   

 8. - 9. roč. – svět práce 
 

Ve školním roce2019/2020 se vzhledem k nouzovému stavu byly některé části převedena do dalšího 

školního roku.  

 

V současné době se opět stává tento předmět jedním z důležitých témat ve školství, a proto jsme rádi, 

že naše škola může nabídnout podmínky pro jeho praktickou výuku (dílny, žákovská kuchyňka).  

Technické činnosti - náplň směřuje k podchycení a rozvíjení manuální práce. Cílem je naučit žáky 

provádět jednoduché práce s technickými materiály a dodržovat technologickou kázeň. Rozvíjí 

schopnost organizování a plánování vlastní práce. Upevňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce. 

 

Příprava pokrmů - učí bezpečnému užívání pomůcek a zařízení v domácnosti. Žáci se učí základním 

bezpečnostním, hygienickým a společenským pravidlům. Rozvíjí manuální zručnost při přípravě 

jednoduchých pokrmů. 

 

Svět práce – tematický okruh učí žáky orientovat se na trhu práce. Rozvíjí schopnost rozhodování, 

sebehodnocení. Předmět učí stanovit si dílčí cíle a postupně je realizovat. Cílem předmětu je dovést 

žáky ke schopnosti třídit získané informace.  

 

Mgr. Pavel Horký 
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Základní statistické údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve šk. roce 2019/2020 ukazují následující 

tabulky: 

 

Hodnocení celkového prospěchu žáků na 1. stupni v členění podle ročníků v obou pololetích 

Ročník Celkem žáků Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

 I. II. I. II. I. II. I. II. 

1. 40 40 40 40 0 0 0 0 

2. 33 32 27 26 6 6 0 0 

3. 32 32 24 25 8 7 0 0 

4. 43 43 33 37 9 6 1 0 

5. 37 38 25 26 9 12 3 0 

Celkem 185 185 149 154 32 31 4 0 

 

 
Výsledky opravných zkoušek ve školním roce 2019/2020  
 

Počet žáků, kteří 
neprospěli 
před opravnými 
zkouškami 

Počet žáků, 
kteří konali 
opravnou zkoušku 

Počet žáků, kteří 
neprospěli 
při opravných 
zkouškách 

Počet žáků, kteří 
nepostoupili do 
dalšího ročníku (vč. 
nekonajících OZ) 

0 0 0 0 

 

 

Hodnocení celkového prospěchu žáků na 2. stupni v členění podle ročníků v obou pololetích 

Ročník Celkem žáků Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

 I. II. I. II. I. II. I. II. 

6. 49 49 13 25 33 24 3 0 

7. 47 47 18 26 25 21 4 0 

8. 49 51 14 25 33 26 2 0 

9. 37 37 11 12 25 25 1 0 

Celkem 182 184 56 88 116 96 10 0 

 

 

V průběhu školního roku se také žáci školy účastnili znalostních i sportovních soutěží od školní či místní 

po okresní úroveň. Řada soutěží, jichž se naši žáci měli zúčastnit, včetně vyšších postupových kol, byla 

bohužel kvůli epidemiologickým opatřením v průběhu školního roku zrušena. Nejhodnotnější výsledky 

jsou uvedeny v následujících tabulkách: 
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Přehled výsledků žáků ZŠ Čáslav Náměstí v soutěžích za školní rok 2019/2020 – výběr nejlepších 

umístění (do 10. místa okres) – jednotlivci 

Jméno žáka, tým Třída Předmět Soutěž Úroveň Umístění 

Miloslav Schüller  Zeměpis olympiáda Okresní kolo 2. 

Anna Marušáková 5.A Matematika olympiáda Okresní kolo úspěšný 
řešitel 

Alex Vavřina 7.B Anglický 
jazyk 

Konverzační 
soutěž 

Okresní kolo 4. 

Tobiáš Kříž  8.A Zeměpis olympiáda Okresní kolo 7. 

Pavel Píška 8.A Tělesná 
výchova 

LA olympiáda Okresní kolo 4x 
1.místo 

Viktorie Machová 6.A Tělesná 
výchova 

LA olympiáda Okresní kolo 1x 
1.místo 
1x 
2.místo 

Kryštof Vejrosta 8.A Tělesná 
výchova 

LA olympiáda Okresní kolo 2x 
1.místo 
1x 
2.místo 
1x 
3.místo 

Benjamin Spáčil 8.A Tělesná 
výchova 

LA olympiáda Okresní kolo 1x 
1.místo 
2x 
3.místo 

Matyáš Grulich 8.A Tělesná 
výchova 

LA olympiáda Okresní kolo 1.místo 

Jakub Brož 9.A Tělesná 
výchova 

LA olympiáda Okresní kolo 2.místo 

 

 

 

Přehled výsledků žáků ZŠ Čáslav Náměstí v soutěžích za školní rok 2018/2019 – výběr nejlepších 

umístění (do 10. místa) - družstva 

Jméno žáka, tým Třída Předmět Soutěž Úroveň Umístění 

Aneta Vojáčková, 
Adéla Vojáčková, 
Sára Beranová,  Anna 
Dušková 

výběr Tělesná 
výchova 

LA olympiáda Okresní finále 3. místo 

Spáčil, Vejrosta, 
Grulich, Holub, Píška, 
Jaroš, Verner, Ráliš, 
Lank, Jeřábek 

výběr Tělesná 
výchova 

Florbal turnaj Okresní finále 5.místo 
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Hodnocení chování žáků 
Kázeňské problémy byly během školního roku průběžně řešeny, přičemž jsme se snažili v maximální 

míře spolupracovat s rodiči i příslušnými orgány (např. OSPOD, Policie ČR, Městská policie Čáslav). Při 

řešení kázeňských problémů jsme postupovali v souladu s platnou legislativou. Přehled udělených 

kázeňských opatření ukazuje následující tabulka: 

 

Hodnocení celkového chování žáků v jednotlivých ročnících ve školním roce 2019/2020 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Počet žáků          

1. pol. 40 33 32 43 37 49 47 49 37 

2. pol. 40 32 32 43 38 49 47 51 37 
Chování velmi dobré          

1. pol. 40 33 32 43 37 47 47 48 37 

2. pol. 40 32 32 43 38 49 47 49 37 
Chování uspokojivé          

1. pol. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

2. pol. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Chování neuspokojivé          

1. pol. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

2. pol. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Napomenutí tř. uč.          

1. pol. 0 0 0 2 3 10 7 5 0 

2. pol. 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
Důtka tř. učitele          

1. pol. 0 0 0 2 1 4 2 2 0 

2. pol. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Důtka ředitele školy          

1. pol. 0 0 0 0 0 4 1 0 0 

2. pol. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Neomluvené hodiny          

1. pol. 0 0 0 0 0 2 1 2 0 

2. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

následném přijetí do školy 
 

Zápis do 1. tříd Základní školy Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182 probíhal díky koronavirem 

způsobené výluce primárně ve dnech 1. - 9. dubna 2020. Na základě jednotného postupu čáslavských 

základních škol se zápis uskutečnil bez přítomnosti budoucích prvňáčků. Přihlášky byly přijímány jednak 

osobním předáním přihlášek zákonným zástupcem ve škole, jednak formou písemně doručených 

přihlášek nebo přijímáním žádostí prostřednictvím datové schránky školy, případně prostřednictvím e-

mailu (nutnost elektronického podpisu). V průběhu dubnového zápisu zákonní zástupci podali celkem 

37 žádostí o zápis do 1. třídy. Ředitel školy rozhodl o přijetí 28 žáků do prvního ročníku základního 

vzdělávání. U dvou žádostí na základě předložené dokumentace ředitel školy rozhodl o odkladu školní 
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docházky, v 7 případech rozhodl ředitel školy na základě neúplných podkladů žadatelů o přerušení 

správního řízení o odkladu povinné školní docházky – po dodání potřebných písemností rozhodl ředitel 

školy následně v těchto případech o odkladu povinné školní docházky. Další žádosti o přijetí do prvního 

ročníku základního vzdělávání byly podány v dalším průběhu školního roku, někteří ze žadatelů podali 

žádosti na více základních škol. Celkem do prvních tříd ve školním roce 2020/2021 nastoupilo 26 žáků.  

Výkon státní správy ve vztahu ke vzdělávání žáků 
 

Výkon státní správy ve vztahu k vzdělávání žáků 

Rozhodnutí ředitele školy Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad školní docházky 9 0 

Dodatečný odklad školní 
docházky 

0 0 

Přijetí do 1. ročníku  (zápis) 26 0 

Přijetí do 1. - 9.ročníku 
(přestup) 

8 0 

Uvolnění z Tělesné výchovy 4 0 

 

Výsledky přijímání žáků do středních škol 
 

Všech 22 žáků 9. ročníku bylo přijato na střední školy nebo odborná učiliště. Po absolvování povinné 

školní docházky odešli z nižšího než 9. ročníku na nematuritní obory 3 žáci. Po absolvování 5. ročníku 

přestoupili na víceletá gymnázia 3 žáci. 

A) víceletá gymnázia – žáci z 5. ročníků 

Počet žáků v 5. ročnících 

celkem 

  Počet přihlášek  Počet přijatých Odchody na 

gymnázia 

(%) 

38 3 3 7,89% 

 

B1) čtyřleté maturitní obory středních škol po 1. kole přijímacího řízení – žáci z 9. ročníků 

Počet žáků  

v 9. ročníku 

celkem: 

Čtyřletá gymnázia   Maturitní obory ostatních SŠ 

okres KH jiný KH  jiný 

 

přihlášených 3 0 13 10 

přijatých 3 0 13 10 
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B2) čtyřleté maturitní obory středních škol po 2. kole přijímacího řízení – žáci z 9. ročníků 

Počet žáků  

v 9. ročníku 

celkem: 

Čtyřletá gymnázia 

 

Maturitní obory ostatních SŠ 

okres Kutná Hora jiný Kutná Hora  Jiný 

přihlášených 0 0 0 0 

přijatých 0 0 0 0 

                               

                                                                                 

B3) učební obory trvající méně než 4 roky po 1. a 2. kole přijímacího řízení – žáci z 9. ročníků 

Počet žáků  

v 9. ročníku 

celkem: 

po 1. kole po 2. kole 

okres Kutná Hora jiný Kutná Hora  jiný 

 

přihlášených 6 5 0 0 

přijatých 6 5 0 0 

 

 

B4) učební obory trvající méně než 4 roky po 1. a 2. kole přijímacího řízení – žáci z nižšího než  

9. ročníku 

Žáci z nižšího než 

9. ročníku 

po 1. kole po 2. kole 

okres Kutná Hora jiný Kutná Hora  jiný 

 

přihlášených 6 0 0 0 

přijatých 6 0 0 0 
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Školní družina 
 

Ve školním roce 2019/2020 bylo k pravidelné docházce do školní družiny přihlášeno 60 dětí, které byly 

s přihlédnutím k věkové struktuře a potřebám dětí rozděleny do dvou oddělení, byl tedy naplněn 

maximální počet dětí na jedno oddělení. Úplata za zájmové vzdělávání se ve školním roce 2019/2020 

nezměnila - činí 250 Kč za pololetí školního roku. 

Jednotlivá oddělení školní družiny mají k dispozici své kmenové učebny, ale využívána byla i školní 

tělocvična, hřiště a učebna výpočetní techniky.  

 

Obr. 4: Obrázky malých bodlináčů od našich žáků ze školní družiny byly oceněny na 1. Polabské 

výstavě exotických ježků 

           

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Škola si zakládá na skutečnosti poskytování klidného, bezpečného a inspirujícího prostředí pro žáky  

a jejich výchovu a vzdělávání. Oblast preventivních aktivit tomuto cíli velkou měrou přispívá. Jedná se 

o práci celého školního poradenského pracoviště zahrnující vedení školy, výchovného poradce, 

školního metodika prevence a externího školního psychologa, který v budově disponuje samostatnou 

ordinací. 
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Hodnocení preventivních aktivit ve školním roce 2019/2020  

V oblasti prevence se i přes omezení v druhém pololetí školního roku vzhledem k onemocnění COVID 

19 a následnému uzavření škol uskutečnil velký počet naplánovaných aktivit. Aktivity byly realizovány 

pro různé věkové skupiny v hlavních oblastech prevence rizikového chování. Shrnutí nejdůležitějších 

akcí pro žáky v oblasti prevence v uplynulém školním roce:  

 Online ZOO - pro 3. ročník - beseda v knihovně s žáky, kteří se hravou formou v příběhu se 

zvířátky seznámili s pravidly bezpečného chování na internetu.  

 Dopravní výchova - pro 4. Ročníky, prevence bezpečnosti silničního provozu  

 Beseda Dospívání, menstruace - pro dívky 7. ročníku  

 Hrou proti AIDS - pro 8. ročníky - vzdělávací pořad v DDM Kutná Hora ve spolupráci s 

Krajskou hygienickou stanicí  

 Protidrogový vlak - pro 8. ročníky  

 protidrogový program To je zákon, kámo! Policie ČR  

 Preventivní vlak - pro 9. ročníky - bezpečné chování při cestování vlakem  

Z naplánovaných aktivit prevence se v druhém pololetí z důvodu výluky školní výuky 

neuskutečnily následující naplánované akce:  

 Školní kolo dopravní soutěže 

 Besedy na téma Kyberšikana ve spolupráci s por. Mgr. Vendulkou Marečkovou, mluvčí 

Policie KH  

 Účast na každoročním Dnu bezpečnosti v Zemědělském muzeu Čáslav  

Naplánované krátkodobé cíle Preventivního programu školy byly splněny:  

 dokončeno studium metodika prevence (Magdaléna, o.p.s. Praha)  

 zvýšení motivace pedagogických pracovníků k aktivnímu zapojení do realizace preventivního 

programu v hodinách i mimo hodiny při komunikaci s žáky a jejich rodiči (pravidelné 

obnovování důležitých informací z oblasti prevence na nástěnce ve sborovně pro vyučující + 

pravidelná komunikace s vyučujícími na téma třídních kolektivů a možných náznaků 

rizikového chování  

 zavedení pravidelných třídnických hodin ve třídách druhého stupně za účelem průběžného 

upevňování a zlepšování třídního klimatu (spolupráce vyučujících prvního a druhého stupně 

v 6. ročnících) 

 zvýšeno povědomí žáků o práci metodika prevence  

 nástěnky s informacemi a fotografiemi z preventivních akcí ve škole či mimo školu  

 v rámci setkávání Rady žáků byly řešeny otázky třídních kolektivů  

 zvýšená spolupráce třídních učitelů se školní psycholožkou směřující ke zlepšování vztahů 

mezi žáky ve třídách  

 ve spolupráci s MAP Čáslavsko byla realizována setkání metodika prevence a výchovného 

poradce s pracovníky OSPOD a Policie ČR  

 byla udržena nízká míra záškoláctví oproti předešlým rokům  

 výrazně se snížil počet případů špatných vztahů mezi spolužáky, vyloučení jedinců z kolektivu 

i opakovaného psychického a fyzického násilí mezi žáky  

 snížil se počet závažných přestupků vůči školnímu řádu 

Ing., Bc. Olga Schüllerová 
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Obr. 5: Osvětou proti drogám, tentokrát v rámci programu To je zákon, kámo! 

 

 

Údaje o oblasti výchovného poradenství 
 

Práce výchovného poradce se týká především dvou zásadních oblastí. Jedná se o poradenskou, 

metodickou a informační činnost týkající se kariérového poradenství a práce týkající se žáků, jejichž 

vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost.  

Ve školním roce 2019/20 bylo na naší škole vedeno 35 žáků s různým stupněm podpůrných opatření. 

Z toho 6 žáků mělo přiděleno asistenta pedagoga, 10 žáků pracovalo se speciálním pedagogem v 

předmětu speciálně pedagogická péče a 14 žáků navštěvovalo pedagogickou intervenci. Dle 

doporučení PPP pracovalo 17 žáků podle individuálního vzdělávacího plánu. Všem žákům 

s podpůrnými opatřeními se vyučující individuálně věnovali a spolupracovali se zákonnými zástupci.   

Ačkoli bylo druhé pololetí zkomplikováno karanténou kvůli COVID – 19, spolupráce s PPP ohledně 

vyhodnocování práce žáků proběhla úspěšně.  

Další oblast výchovného poradenství se týká kariérového poradenství. Během školního roku se žáci 9. 

ročníků seznamovali s možností studia na středních školách v našem okolí. Zúčastnili se Burzy škol 

v Kutné Hoře, navštívili SZemŠ Čáslav, SOU Čáslav, VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Naši školu navštívili zástupci 

SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, SOŠ a SOU Třemošnice. Žákům nabídli možnosti vzdělávání a další 

výhody při studiu. Také rodiče byli seznámeni s některými školami prostřednictvím zástupců škol na 

schůzce rodičů v prvním pololetí.  
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Vybraní žáci se zájmem o studium na SPŠ v Čáslavi se zúčastnili soutěže mezi budoucími 

středoškoláky a umístili se na předním místě.  

Žáci 8. ročníků se zúčastnili putovní výstavy ve spolupráci MAP týkající se budoucího povolání a 

navštívili burzu práce a škol v Čáslavi. Zde proběhla beseda s paní Mgr. Přecechtělovou na téma 

uplatnění na trhu práce.  Naši školu navštívili studenti SPŠ z Kutné Hory a ukázali žákům 2. stupně 

možnosti využívání 3D techniky po různé účely. 

Ve školním roce 2019/20 vycházelo 37 žáků z 9. ročníků, 4 žáci z 8. ročníku, 2 žáci ze 7. ročníku. Na 

víceleté gymnázium odešli do Primy 3 žáci. Žáci si podávali v přijímacím řízení 2 přihlášky do prvního 

kola. Situace byla ale komplikovaná kvůli hygienickým opatřením, takže skládali na střední škole 

pouze jednu přijímací zkoušku. Ale i přes tyto komplikace byli všichni žáci úspěšně přijati na střední 

školy či odborná učiliště, které si vybrali. 

Výchovná poradkyně spolupracovala se všemi vyučujícími, metodicky je vedla a podporovala v práci 

s dětmi, které byly navrženy na vyšetření do PPP, vypracovávali jsme společně individuální plány a 

v průběhu druhého pololetí vyhodnocovali práci těchto žáků.  

V případě potřeby se výchovná poradkyně účastnila výchovné komise, kde se řešily výchovné 

problémy. 

Mgr. Jitka Rambousková 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Účast pedagogických pracovníků na DVPP byla významně narušena výlukou školy v době 

koronavirové epidemie. Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne další vzdělávání na 

podzim školního roku 2020/2021. Přehled účastí pedagogů na dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

Datum Dodavatel Název školení Osob Jméno  

25. 03. 2019 Magdaléna, Mníšek 

pod Brdy 

Specializační 

studium pro 

metodika 

prevence 

1 Ing., Bc. Olga 

Schüllerová 

15. 05. 2019 VISK Nymburk Osobnostně 

sociální rozvoj 

hrou a zážitkem 

v zájmovém 

vzdělávání 

1 Pavlína Horká 

18. 09. 2019 Magdaléna, Mníšek 

pod Brdy 

Specializační 

studium pro 

metodika 

prevence 

1 Ing., Bc. Olga 

Schüllerová 

06. 12. 2019 Aisis Kladno Minimalizace 

šikany 

25 Pedagogičtí 

zaměstnanci 

16. 12. 2019 Edukační laboratoř 

Praha 

Zavádění 

formativního 

hodnocení I 

1 Mgr. Petra 

Reimannová 
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Vyjma uvedených aktivit se naši pedagogové pravidelně zapojovali do školení v rámci pracovní 

skupiny MAP Čáslavsko „Čtenářská gramotnost“, projektu IKAP „Čtenářská gramotnost“ a projektu 

„Člověk a příroda A“ koordinovaného Západočeskou univerzitou v Plzni. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

V průběhu školního roku 2019/2020 byla škola průběžně prezentována v regionálních médiích 

(Čáslavské noviny, Kutnohorský deník, Svoboda.info). Prezentováno bylo dění ve škole, účast na 

soutěžích, ale i spolupráce s partnery. Zároveň byl provozován facebookový profil školy, kde byly 

pravidelně zveřejňovány aktuality z dění ve škole. Byla vyladěna grafická a funkční podoba webových 

stránek školy www.zscaslav.cz. Zájemci zde naleznou řadu informací o dění ve škole (zejména sekce 

Aktuality s články a fotografiemi z akcí pořádaných pro žáky), ale i informace o pedagogickém sboru, 

rozvrzích hodin jednotlivých tříd, dokumentech školy, školním poradenském pracovišti (výchovný 

poradce, metodik prevence, školní psycholog), školní družině i jídelně, včetně aktuálního jídelníčku. 

Jako další informační zdroj začal sloužit i školní časopis Vykřičník!, na jehož tvorbě se pod 

pedagogickým dohledem podílí samotní žáci.  

 

Obr. 6: Webové stránky školy 

 

 

Dne 19. února 2020 se škola prezentovala na Dni otevřených dveří, v rámci kterého zaměstnanci školy 

ve spolupráci s vybranými žáky představili zájemcům prostory školy, včetně ukázek výchovně-

vzdělávací práce s dětmi. Na Dni otevřených dveří byly prezentovány výstupy projektového dne 

Představ svoji třídu, který dni otevřených dveří bezprostředně předcházel. Speciální program byl 

http://www.zscaslav.cz/
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připraven pro budoucí prvňáčky – pro ně byly připraveny praktické činnosti, včetně soutěží v tělocvičně 

školy nebo programů na interaktivních tabulích. Oproti loňskému roku jsme navýšili počet stanovišť, 

aby si všechny děti během přiměřeného časového úseku mohly vše vyzkoušet. Návštěvnosti Dne 

otevřených dveří napomohla jeho propagace v médiích i distribuce osobních pozvánek potenciálním 

prvňáčkům. 

Škola je také prezentována na nástěnce před vstupem do oddělení MŠ Hvězdičky, akcent je kladen 

zejména na prezentaci společných aktivit. Stejně tak se návštěvníci školy mohou seznámit s děním ve 

škole na nástěnkách na chodbách školy či široké veřejnosti přístupné vitríně vedle hlavního vchodu. 

Škola je dále prezentována na schůzkách Rady rodičů, rodičovských schůzkách a jednání Školské rady. 

 

Obr. 7: Den otevřených dveří 2020 

  

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
 

Aktuální Inspekční zpráva z minulého školního roku je veřejně přístupná v Registru inspekčních zpráv 

na webových stránkách České školní inspekce (https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-

zpravy?d=2053) a je též k nahlédnutí v ředitelně školy. Výsledky inspekční činnosti má též k dispozici 

zřizovatel školy. 

 

 

 

 

 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=2053
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=2053
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Základní údaje o hospodaření školy 
 

Základní škola hospodaří se svými prostředky účelně, hospodárně a efektivně. Snaží se zlepšovat 

pracovní prostředí zaměstnancům i žákům, čímž podporuje kvalitu výuky v moderním a přátelském 

prostředí. Materiální a personální podmínky jsou na požadované úrovni a přispívají k úspěšné realizaci 

vzdělávacího programu i dobré připravenosti žáků.  

Základní informace o hospodaření školy za rok 2019 (v tis. Kč) 

UZ 33353 Hlavní činnost 

Náklady celkem 23 415 627,00 

Z toho platy 16 933 168,00 

Výnosy celkem 23 415 627,00 

Hospodářský výsledek                 0,00 

 

UZ 0 Hlavní činnost 

Náklady celkem 3 945 624,02 

Výnosy celkem 4 101 258,02 

Z toho Příspěvky od zřizovatele 3 671 000,00  

Ostatní výnosy    430 258,02 

Hospodářský výsledek    155 634,00   

 

Doplňková činnost Za rok 2019 

Náklady celkem     361 650,40 

Výnosy celkem     361 650,40 

Hospodářský výsledek                 0,00 

 

Základní informace o hospodaření školy za I. pololetí roku 2020 (v tis. Kč) 

UZ 33353 Hlavní činnost 

Náklady celkem  11 162 368,73 

Z toho platy    8 054 791,00 

Výnosy celkem 11 162 368,73 

Hospodářský výsledek                  0,00 

 

UZ 0 Hlavní činnost 

Náklady celkem 1 985 545,13 

Výnosy celkem 2 046 860,32 

Z toho Příspěvky od zřizovatele 1 830 000,00 

Ostatní výnosy    216 860,32 

Hospodářský výsledek      61 315,19 

 

Doplňková činnost Za I. pololetí 2019 

Náklady celkem 191 129,40 

Výnosy celkem 191 129,40 

Hospodářský výsledek             0,00 
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola se ve školním roce 2019/2020 zapojila do závěrečné fáze realizace projektu „Implementace 

krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP). Do tohoto projektu jsou zapojeny partnerské 

střední školy a 20 základních škol Středočeského kraje. Jednou z klíčových aktivit v projektu je čtenářská 

gramotnost, jejíž nedílnou součástí je podpora ZŠ v této oblasti. Podpora je určena jak pro pedagogické 

pracovníky, pro které bylo uspořádáno již několik školení, tak pro žáky 7. a 8. ročníků, kteří byli v oblasti 

čtenářské gramotnosti otestováni. 

Škola ve školním roce 2019/2020 pokračovala ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci 

v zapojení do projektu „Člověk a příroda A“. Projekt je koordinován Západočeskou univerzitou v Plzni 

a jeho výstupem se stala publikace „Kritická místa kurikula zeměpisu na 2. stupni základních škol“. 

Škola získala účastí na projektu metodickou podporu výuky zeměpisu.   

Škola se ve školním roce 2019/2020 zapojila do projektu „Ovoce do škol“. Koordinátorem projektu byla 

paní Pavla Ronovská. V rámci projektu žáci školy pravidelně dostávali ke konzumaci ovoce  

a zeleninu, včetně speciálních ochutnávkových bedýnek. 

Škola se ve školním roce 2019/2020 zapojila do projektu „Školní mléko“. Koordinátorem projektu byla 

paní Pavla Ronovská. V rámci projektu žáci školy pravidelně dostávali ke konzumaci mléčné výrobky, 

včetně speciálních ochutnávkových bedýnek. 

 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
Škola se ve školním roce 2018/19 nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
 

Škola podala ve spolupráci s Městským úřadem Čáslav úspěšnou žádost na dotaci od Ministerstva 

životního prostředí na vybudování školní odpočinkové a užitkové zahrady. Zahrada bude sloužit též 

výukovým účelům. Na projekt 1190700502 Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí bylo vydáno kladné 

rozhodnutí ministra ŽP a škola bude mít možnost na vybudování zahrady v roce 2021 čerpat částku 

více než 470 tis. Kč.   

Škola podala v souvislosti s prevencí šíření koronavirové infekce úspěšnou žádost o grant Krizová 

pomoc 2020 společnosti ČEZ s názvem Bezpečná škola. Získaná částka 48.000,- Kč slouží na pořízení 

materiálu a zařízení zvyšujících hygienické zázemí školy (desinfekce, dávkovače mýdla, myčka nádobí 

apod.).  
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Obr. 8: V naší škole nezapomínáme na sport… (bruslení na Zimním stadionu v Čáslavi) 

 

 

Obr. 9: … ani na kulturu (Interaktivní výstava Jiří Trnka – v zahradách imaginace v GASK Kutná Hora) 

 

Obr. 10: Své místo mají i vánoční tradice (soutěžní betlém oceněný Pamětním listem Kanceláře 

prezidenta republiky) 
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Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Škola spolupracovala v průběhu školního roku 2019/2020 tak jako v loňském roce s celou řadou 

stávajících i nových (ZŠ Kamenná Stezka Kutná Hora) partnerů. Při plnění cílů výchovně-vzdělávacího 

procesu spolupracovala škola zejména se svým zřizovatelem – Městem Čáslav, jeho složkami a 

organizacemi (vedení města, odbory Městského úřadu, Mateřská škola, Dům dětí a mládeže, Základní 

umělecká škola, Městské muzeum a knihovna, Dusíkovo divadlo a Kino Miloše Formana, Čáslavské 

noviny, Městská policie aj.) Dále jsme spolupracovali s čáslavskými středními školami (např. 

Gymnázium a SOŠPg Čáslav, SZeŠ Čáslav), Krajskou hygienickou stanicí, Úřadem práce, Policií České 

republiky nebo Městskou policií Čáslav. V intenzivní spolupráci jsme pokračovali s Místním akčním 

plánem MAP Čáslavsko, a na základě Memoranda o spolupráci s VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora. Ve 

spolupráci s Domem dětí a mládeže v Čáslavi jsme rozšířili nabídku kroužků pro naše žáky. Podíleli jsme 

se na realizaci projektu Člověk a příroda několika vysokých škol ve spolupráci s Univerzitou Palackého 

v Olomouci. Spolupráci se subjekty veřejného prostoru chápeme v souvislosti s psychosomatickým 

rozvojem našich žáků jako klíčovou a budeme ji i nadále rozvíjet. Spolupráce s odborovými 

organizacemi (na škole odborová organizace nepůsobí) ani organizacemi zaměstnavatelů nebyla 

realizována.  

 

 

 

Obr. 11: Vánoční výzdoba na Náměstí Jana Žižky z Trocnova 
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Příklady spolupráce s vybranými partnery 

Partner Spolupráce 

Město Čáslav Zajištění vánoční a velikonoční výzdoby na  
Náměstí Jana Žižky z Trocnova, spolupráce na 
přípravě projektové žádosti Přírodní zahrada 
MŽP ČR, prevence šíření Covid 19 

Mateřská škola Čáslav Společné akce pro děti z MŠ (návštěva 
zookoutku, výtvarné činnosti), Dopravní 
abeceda 

Dům dětí a mládeže Čáslav Spolupráce při zajištění kroužků pro žáky ZŠ 
Náměstí (kroužky angličtin pro žáky 1. stupně, 
Míčové hry, Zábavný klub) 

Muzeum, knihovna, divadlo, kino Čáslav Návštěvy kulturních a vzdělávacích programů 

KHS Kutná Hora Prevence AIDS 

Městská policie Čáslav Prevence kriminality, Dopravní výchova 

Policie ČR Protidrogová prevence („To je zákon, kámo!“) 

MAP Čáslavsko Létající učitel – rodilý mluvčí AJ, Dopravní 
výchova, Veletrh škol a zaměstnavatelů, EDU 
Bus, Protidrogový vlak „Revolution train“ 

GASK Kutná Hora Výukový program v rámci výstavy Jiří Trnka – 
V zahradách imaginace 

Gymnázium a SOŠPg Čáslav Ukázky moderních didaktických pomůcek pro 
pedagogy, společná výuka žáků 

VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora Den Univerzity obrany, činnosti v technických 
laboratořích SPŠ, přednáška Kam kráčíš, 
elektroniko? pod záštitou ČVUT Praha, zajištění 
ochranných štítů proti Covid 

ZŠ Kamenná Stezka Kutná Hora Výměna dárečků, vzájemná návštěva druháčků 

Univerzita Palackého Olomouc Spolupráce na projektu Člověk a příroda A 
koordinovaného Západočeskou univerzitou 
v Plzni – podíl na tvorbě publikace Kritická místa 
kurikula zeměpisu na 2. stupni základní školy 

Letecká základna Chotusice Návštěva zákulisí letecké základny 

České dráhy „Bezpečná železnice“ – bezpečnost provozu na 
železnici 
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Obr. 12: Spolupráce s VOŠ a SPŠ Kutná Hora – práce v technické laboratoři 

 

 

Obr. 13: Zajištění ochranných prostředků před Covid-19 ve spolupráci s VOŠ a SPŠ Kutná Hora  
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Obr. 14: Dopravní výchova s MŠ Čáslav a MAP Čáslavsko 

 

 

Obr. 15: Spolupráce s Armádou České republiky – návštěva zákulisí letecké základny v Chotusicích 

 


