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Poděkování 

Děkuji zaměstnancům školy, žákům a jejich rodičům i našim partnerům za úsilí, které vynaložili při 

překonávání překážek ve školním roce 2020/2021, který bezesporu patřil k nejobtížnějším v téměř 

200leté historii školy. 
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Slovo ředitele školy 
 

Uplynulý školní rok 2020/2021 byl velmi intenzivně poznamenán, tak jako celá společnost, 

celosvětovým rozšířením onemocnění Covid-19.  Po zářijovém rozjezdu školního roku přišly - zprvu 

nenápadně - první výluky výuky, které se nakonec protáhly až do jara následujícího roku. Škola se 

naštěstí nemusela vypořádávat s hromadnou nemocností zaměstnanců ani žáků, přesto řešení nastalé 

situace nebylo jednoduché. Prakticky ze dne na den se pedagogové, žáci i rodiče museli naučit pracovat 

s prostředky a způsoby dálkové výuky, spočívající v nebývalé míře zapojení výpočetní techniky, 

informačních technologií a nových způsobů komunikace.   

Převážnou většinu roku jsme v závislosti na situaci střídali distanční či kombinovanou výuku, abychom 

se v jeho závěru na krátký čas vrátili k výuce prezenční. Ta byla podmíněna testováním žáků i 

zaměstnanců na přítomnost viru Covid, řadu administrativních úkonů si vyžádal i proces očkování 

zaměstnanců. To vše za nepředvídatelného šíření epidemie, ale i nepředvídatelných, nejednoznačných 

a velmi často i pozdě sdělovaných opatření ze strany MŠMT a MZ ČR.   

Přestože prakticky celoroční uzávěra školní prezenční výuky znamenala pro všechny zainteresované 

nemalé obtíže, podařilo se je společným úsilím zvládnout a posunout školu zase o kus dál. Lze jen 

doufat, abychom se nastávající školním roce vrátili k normálnímu životu, sociálním kontaktům a výuce 

ve školním prostředí.   

 

                                                                                            

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) 

Stav k 30. 9. 2020:    360 žáků 

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 2020/2021 bylo beze zbytku zajištěno personální zabezpečení chodu školy. Ve své 

funkci zástupkyně ředitele skončila Mgr. Lenka Tlapalová, které srdečně děkuji za vynikající spolupráci. 

Na pozici zástupkyně ředitele potom od začátku školního roku nastoupila Mgr. Petra Reimannová. Na 

konci školního roku potom svou mnohaletou pedagogickou kariéru ukončil bývalý pan ředitel Mgr. 

Pavel Horký, kterému touto cestou taktéž děkuji za předávané zkušenosti a názory. S ukončením 

inkluzivní podpory došlo koncem školního roku také k úbytku počtu asistentů pedagoga, došlo i 

k odchodům v souvislosti s důchodovým věkem a přechodu k jinému zaměstnavateli. Pedagogický sbor 

byl naopak v přípravném týdnu o letních prázdninách 2021 doplněn o tři nové paní učitelky. 

Pedagogové, kteří nastoupili během letních prázdnin 2021 do výuky ve školním roce 2020/2021 

nezasáhli a nejsou proto zahrnuti v níže uvedených tabulkových přehledech.  

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 zajišťovalo primárně 17 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 činil v průběhu školního roku 8 osob. 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 nadále 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. Petra Reimannová 

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) 27 

Asistenti pedagoga 8 

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 

Reimannová Petra, Mgr. 1. stupeň 

Dušková Andrea, Ing. Anglický jazyk 

Forštová Jaroslava, Mgr.  1. stupeň, Tělesná výchova 

Hájková Věra, Mgr. Přírodopis, Zeměpis 

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 

Klímová Miloslava, Mgr.  1. stupeň 

Kubová Soňa, Mgr.  1. stupeň 

Ložková Pavla, Mgr. Anglický jazyk 

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 

Tlapalová Lenka, Mgr.  Chemie, Přírodověda 

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 
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Příjmení, jméno, titul Vyučované předměty 

Tomášková Markéta, Mgr. 1. stupeň 

Třmínková Iva, Mgr.  Český jazyk, Občanská výchova 

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 2 10 8 10 7 6 48,59 

z toho žen        1 10 7 9 4 3 47,26 

 

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 2 5 7 7 6 5 49,59 

z toho žen 1 5 6 7 3 2 48,50 

 

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 4 1 2 1 0 45,75 

z toho žen 0 4 1 2 0 0 43,57 

 

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 
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Učitelé základní školy dle nejvyššího dosaženého vzdělání 

Počet učitelů s nejvyšším dosaženým vzděláním 

Vysokoškolské – 
magisterské a 
vyšší 

Vysokoškolské - 
bakalářské 

Vyšší odborné Střední Základní 

27 
 

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 4 4 4 0 13 

 

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 2020/2021 byly zrekonstruovány další dvě učebny prvního stupně a kompletně byla 

zrekonstruována školní žákovská kuchyňka. Avizovaná výstavba půdního výtvarného ateliéru byla 

z důvodu technologické náročnosti a prudkému nárůstu předpokládané ceny odložena. Projektovou 

dokumentaci plánujeme v budoucnu využít v rámci vhodných grantových příležitostí. Také vybudování 

školní zahrady, na kterou jsme získali dotaci od MŽP ČR, bylo odloženo z důvodu nezájmu vítěze 

výběrového řízení o realizaci. Ve školním roce 2021/2022 bude zřizovatelem vyhlášeno další výběrové 

řízení.  Průběžně jsou realizovány plánované revize i drobné opravy, jak v budově školy, tak ve školní 

jídelně. V následujícím školním roce 2021/2022 bude nutno ve spolupráci se zřizovatelem zahájit 

rozsáhlou rekonstrukci sociálních zařízení (navýšení počtu WC, umyvadel a hygienických kabinek). 

Prostorové podmínky pro výuku jsou bez rezerv. 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.  

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

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. Pedagogický 

sbor disponuje pro potřeby výuky notebooky, popř. tablety, které byly pořízeny v průběhu 

koronavirové epidemie pro potřeby distanční výuky.  

Prostory chodeb zkrášlují práce žáků a dětmi oblíbený zookoutek, většina jeho chovanců však byla 

během výluky školy z logistických důvodů přesunuta mimo školu. Ve druhém patře odpočinkový koutek 
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s instalovaným stolním fotbalem také na několik měsíců osiřel. Zázemí pro pedagogické pracovníky 

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

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 první rok v provozu nový výdejní systém obědů. Namísto původních 

objednávkových kartiček nyní strávníci využívají čipy. V jídelně byl v průběhu školního roku aplikován 

systém časového a prostorového oddělení strávníků, stejně jako další hygienická opatření dle v daném 

okamžiku platných nařízení nadřízených orgánů.  

 

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 2020/2021 vzdělávali podle platného ŠVP 

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

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

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k prvnímu uzavření škol. Toto původně dočasné 

opatření se bohužel protáhlo až do jara následujícího roku.  V závislosti na aktuální situaci a zejména 

na vyhlášených opatřeních fungovala škola v režimu distančnía nebo střídavé výuky. Ke 

komplexní prezenční výuce se vyučování vrátilo až během května 2021. 

Škola již na podzim přešla v rámci modernizace a sjednocení na systém výuky prostřednictvím Google 

Classroom a Google Meet a opustila dočasný systém Výuka On-line zprovozněný v akutní situaci na jaře 

předchozího školního roku. Zároveň škola přešla na systém elektronické žákovské knížky v prostředí 

Bakaláři. Při zavádění nových systémů výuky byli zaměstnanci školy proškoleni svými kolegy, kteří se 

podíleli na jejich zavedení, vzájemně spolupracovali a pomáhali si.  

Z přidělených prostředků na pořízení výpočetní techniky pro potřeby distanční výuky byly zakoupeny 

notebooky, tablety a některé výukové programy. Řada tabletů byla zapůjčena sociálně slabším žákům. 

Dětem, které nedisponovaly potřebným připojením, bylo nabízeno dočasné připojení zdarma od 

společnosti T-Mobile, dále jim byly studijní materiály připravovány v listinné podobě. Vyučující  

i asistenti pedagoga byli se svými žáky a jejich rodiči neustále v kontaktu a operativně řešili nastalou 

situaci. Řadu žáků se bohužel přes veškerou snahu nepodařilo do výuky zapojit, některé případy byly 

řešeny za pomoci OSPOD. 

Na škole fungují předmětové komise, které jsou uvedeny v následující tabulce. Ke změně došlo na 

pozici předsedy PK Člověka společnost, ve šk. roce 2020/2021 tuto pozici nově zastával Mgr. Radek 

Němec. 
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Obr. 1: Distanční výuka přes Google Meet – výroba dárků pro maminku ke Dni matek 

 

 

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. Radek Němec 

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 

 

Žáci prvních a druhých tříd měli kvůli epidemii koronaviru omezené možnosti výuky, prezenční výuku 

vystřídala výuka on-line, naplánované podzimní, zimní a jarní akce – exkurze, besedy, divadla a kina se 

musely postupně odvolat. 

 

Při vzdělávání prezenčně bylo zakázáno provozovat sportovní činnosti a zpívat. HV a TV se nezrušila, ale 

musela se naplnit jiným obsahem. 

 

V dubnu proběhl zápis do prvních tříd, bohužel bez přítomnosti budoucích prvňáčků, schůzka s rodiči 

předškoláků se uskutečnila v červnu pouze elektronicky. 

 

V červnu se ve druhých třídách uskutečnily dvě akce a to exkurze do muzea v Čáslavi a výlet do Hulic, 

kde se nachází Včelí svět – interaktivní expozice ze života včel.  
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Naši žáci prvních i druhých tříd se zapojili do školního projektu Pomoc jižní Moravě, kterou 24. června 

zasáhlo ničivé tornádo. 

 

Mgr. Soňa Kubová 

 

 

Předmětová komise pro 3. – 5. ročník  

 
Během školního roku se uskutečnily 3 schůzky. Výuka a plnění ŠVP bylo ovlivněno 
pandemií.  V období říjen - listopad 2020, leden - duben 2021 probíhala distanční výuka podle učebních 
plánů ve všech předmětech. 
 
Žáci byli klasifikováni do elektronické žákovské knížky, třídní schůzky probíhaly online. V tomto období 
se nekonaly zájmové kroužky, konzultace probíhaly prostřednictvím dálkové komunikace, 
v odůvodněných případech prostřednictvím osobního kontaktu. 
 
V průběhu roku se předmětová komise zabývala pravidly pro online výuku - účast žáků, omluvenky, 
absence, průběžná klasifikace, spolupráce s asistenty a rodiči. 
 
V červnu 2021, po otevření školy, navštívily 3.ročníky dopravní hřiště v Čáslavi a oboru ve Žlebech. 
Žáci třídy 5. A  si prohlédli Městské muzeum. Vzhledem k pandemii se neuskutečnily školní výlety, 
pouze vycházky do přírody. 
 
Mgr. Jana Vavřinová 
 
 
Obr. 2: Hodina českého jazyka na 1. stupni (svátek Halloween) 
 

 



14 
 

Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk 
 

Plán práce a aktivit, který si vyučující českého jazyka stanovily, nemohl být vzhledem k situaci spojené 

s COVID – 19 plně realizován. Od poloviny října byla výuka vedena distanční formou, od listopadu 

probíhala on - line výuka v prostředí Google Meet. Výuka byla vedena dle tematických plánů 

vytvořených na základě ŠVP. Během distanční výuky byla žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

poskytnuta zvláštní pedagogická péče, pravidelně probíhala též pedagogická intervence. 

 

Plánované kulturní akce a soutěže se neuskutečnily. Žáci se však během distanční výuky zapojili do 

projektu čtenářské gramotnosti „Večery s knihou“, který vzbudil mezi zúčastněnými žáky i jejich rodiči 

značný ohlas. 

 

V rámci přípravy na přijímací řízení na SŠ byly umožněny žákům 9. ročníků individuální konzultace v 

českém jazyce. Předmětová komise českého jazyka pracovala ve složení Mgr. Třmínková, Mgr. 

Havránková a Mgr. Ryšánková, členky komise pracovaly průběžně dle aktuální potřeby. 

 

Mgr. Markéta Ryšánková 

 

 

Obr. 3: Pozvánka na „Večery s knihou“ 
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Jazyk a jazyková komunikace – cizí jazyk 

 

Ve školním roce probíhala výuka anglického a německého jazyka v časové dotaci 3 hodiny týdně. Ve 

výuce jsme se kromě gramatiky a práci s texty zaměřili také na konverzaci, v anglickém jazyce dokonce 

za podpory rodilého mluvčího. Rodilý mluvčí do školy docházel, pokud to situace dovolila, jednou týdně 

a se žáky probíral danou látku a konverzoval. 

 

Většina školního roku probíhala v rámci online výuky. Během online výuky byla využívána zmíněná 

aplikace. Také byla zařazena poslechová cvičení a videa, která pro žáky natáčel rodilý mluvčí, a oni s 

nimi dále pracovali. 

 

Zájem žáků o cizí jazyky podporujeme různými aktivitami, jako práce s výukovými časopisy nebo 

aplikací English me, která byla v tomto roce pro potřeby školy zakoupena. 

 

Mgr. Pavla Ložková 

 

Obr. 4: Na naší škole klademe důraz na výuku cizích jazyků 
 

 
 

 

Matematika a její aplikace 

 

Výuka probíhala ve všech třídách podle platného ŠVP. Vzhledem k dlouhé distanční výuce a výuce 

online bylo učivo zredukováno a rozvolněno. Část učiva v některých třídách byla přesunuta do příštího 

školního roku.  

 

Po návratu žáků k prezenční výuce vyučující dbaly na postupné zapojování do pracovního procesu a 

nepřetěžování učivem. Vzhledem k různým možnostem práce dětí při distanční výuce, byl zřetelný 

rozdíl v získaných vědomostech. S žáky, kteří měli s učivem potíže, pracovaly paní učitelky individuálně.  



16 
 

 

Hygienická opatření bohužel překazila každoroční matematické soutěže. Žáci se proto zapojili pouze 

do školního kola matematické olympiády. I tak v ní dosahovali velice pěkných úspěchů. 

 

Mgr. Marie Železná 

 

 

Člověk a společnost 

 

Ve školním roce 2020/2021 byly jednotlivé školní akce týkající se vzdělávací oblasti Člověk a společnost 

omezeny šířením Covidu-19, kdy poměrná část školního roku proběhla v distančním režimu. Učitelé 

jednotlivých předmětů se museli aktivně přizpůsobit změnám, které v souvislosti se šířením covidu 

nastaly.  

 

Pro mnohé pedagogy se přechod na distanční způsob výuky stal výzvou, ale i motivací, jak efektivně 

vést výuku v netradičním domácím prostředí jednotlivých žáků a přitom neslevit na kvalitě vzdělávání.  

Všichni vyučující i žáci zapojení do distanční výuky zvládli své školní i pracovní povinnosti bez větších 

překážek, a i když to pro mnohé z nich bylo nelehké, své role se zhostili aktivně a cílevědomě. Díky 

distanční výuce se žáci obohatili o dovednosti, které dříve neznali a které nepochybně využijí v dalším 

školním i mimoškolním vzdělávání. 

 

Mgr. Radek Němec 

 

 

Člověk a příroda 

 

Patří sem předměty: přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie. 

V průběhu školního roku 2020/21 se předměty v rámci této oblasti učily podle platného ŠVP. Využívaly 

jsme specializované učebny, vyučující používali dostupné pomůcky, techniku a využívali internet. Část 

školního roku probíhala výuka díky pandemické situaci distančně. Všichni vyučující pracovali pomocí 

Google Classroom a využívali i jiné programy, kterými výuku obohacovali.  I přes ztíženou situaci byly 

cíle ŠVP splněny. 

 

Vyučující odlehčili výuku od nároků na formální učení a přizpůsobovali rozsah a hloubku výuky 

možnostem žáků. Propojovali přírodní poznatky napříč předměty. 

 

I přes složitou situaci se žáci T. Kříž (9. ročník) a M. Schüller (8. ročník) zúčastnili okresního kola on-line 

olympiády v zeměpise. M. Schüller dokonce postoupil do kola krajského. 

 

Proběhly i další akce, jako např. návštěva ZOO Jihlava (8. ročníky) nebo beseda o dospívání pro děvčata 

7. ročníků.   

 

Mgr. Jitka Rambousková 
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Umění a kultura 

 

V průběhu školního roku 2020/2021 proběhl jeden výchovný koncert pro žáky 1. a 2. stupně. Výuka 

hudební a výtvarné výchovy probíhala většinu roku distančně. Žáci dostávali úkoly prostřednictvím 

Google Classroom, fotili své výrobky a obrázky, které posílali svým vyučujícím.  

Na Velikonoce si žáci vytvořili vlastní strom, který zdobil náměstí Jana Žižky z Trocnova.  

V červnu žáci devátých ročníků navštívili soukromou galerii DOX, kde se zúčastnili připraveného 

animačního programu na téma Vanitas, marnost a pomíjivost v dílech současných umělců. Navštívili 

jsme také místní výstavní síň, kde si žáci prohlédli tvorbu regionálních umělců. Školní rok jsme zakončili 

realizací charitativní výstavy spojené se sbírkou pro obce postižené tornádem na jižní Moravě. Vybralo 

se přes 50 880 korun.   

Mgr. Jana Havránková 

 

Obr. 5: Naši žáci se seznamují i s netradičními hudebními nástroji 

 
 

 

Člověk a zdraví 

 

V uplynulém školním roce bylo plnění tematických plánů i ŠVP výrazně ovlivněno koronavirovou  

epidemií, která měla za následek ukončení řádné výuky a nahrazení online výukou. 

 

Žáci plnili pravidelně zadávané úkoly od svých vyučujících. Měli k dispozici materiály na udržování a 

zvyšování fyzické kondice, která byla na konci školního roku prověřena.  Předmětová komise se 

zabývala přípravou lyžařských kurzů a sportovních soutěží, které se nakonec vzhledem k pandemii 

koronaviru neuskutečnily. 
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Předmětová komise pracovala ve složení: předseda Mgr. Jaroslava Forštová, členové: Mgr. Pavel 

Škarka, Mgr. Jana Vavřinová.                                                                                                                                                                     

 

 

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 roce2020/2021 byla výuka po značnou část školního roku limitována nemožností využívat 

technické zázemí školy – zejména školní dílny a školní žákovskou kuchyňku.  

 

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 

 

Základní statistické údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve šk. roce 2020/2021 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. 26 26 26 26 0 0 0 0 

2. 48 48 45 43 3 5 0 0 

3. 32 32 28 27 4 5 0 0 

4. 32 32 24 23 8 9 0 0 

5. 43 44 31 30 10 12 2 2 

Celkem 181 182 154 149 25 31 2 2 
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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. 41 40 17 20 19 14 5 6 

7. 50 53 18 16 27 31 5 6 

8. 47 47 23 25 18 18 6 4 

9. 47 47 20 18 26 28 1 1 

Celkem 185 187 78 79 90 91 17 17 

 

Výsledky opravných zkoušek ve školním roce 2020/2021  
 

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) 

17 15 9 11 

 

V průběhu běžných školních let se naši žáci tradičně účastní řady znalostních, dovednostních i 

sportovních soutěží. Díky protiepidemickým  preventivním opatřením však byla jejich nabídka i naše 

účast ve školním roce 2020/2021 minimální – nejhodnotnějšího výkonu dosáhl žák třídy 8.A Miroslav 

Schüller, který postoupil do krajského kola olympiády ze zeměpisu. V konverzační soutěži z anglického 

jazyka se v okresním kole umístili dva naši žáci z 9. a 7. ročníku na hezkém pátém a šestém místě.  

 

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). 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 2020/2021 

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

1. pol. 26 48 32 32 43 41 50 47 47 

2. pol. 26 48 32 32 44 40 53 47 47 
Chování velmi dobré          

1. pol. 26 48 32 32 43 39 49 47 47 

2. pol. 26 48 32 32 44 39 52 47 46 
Chování uspokojivé          

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

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

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

2. pol. 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
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Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Napomenutí tř. uč.          

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

2. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Důtka tř. učitele          

1. pol. 0 0 0 0 2 2 1 1 3 

2. pol. 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Důtka ředitele školy          

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

2. pol. 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Neomluvené hodiny          

1. pol. 0 0 0 0 0 118 0 1 0 

2. pol. 0 0 0 0 0 254 168 0 123 

 

Obr. 6: Tradiční návštěva Mikuláše, andělů a čertů 

 

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 po celý měsíc duben 2021. Na základě protiepidemiologických opatření 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). Celkem do prvních tříd ve školním roce 2021/2022 nastoupilo (včetně 

zářijových příchodů) 35 žáků, tj. o 7 více než ve školním roce 2020/2021, 13 žákům byl ředitelem školy 

povolen odklad. 
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Obr. 7: Přivítání prvňáčků ve školním roce 2020/2021 

 

 

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 13 0 

Dodatečný odklad školní 
docházky 

0 0 

Přijetí do 1. ročníku 35 0 

Přijetí do 1. - 9. ročníku 
(přestup) 

29 0 

Uvolnění z Tělesné výchovy 3 0 
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Výsledky přijímání žáků do středních škol 
 

Všech 47 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 4 žáci. Po absolvování 5. ročníku 

přestoupili na víceletá gymnázia 2 žáci. 

 

A) víceletá gymnázia – žáci z 5. ročníků 

Počet žáků v 5. ročnících 

celkem 

  Počet přihlášek  Počet přijatých Odchody na 

gymnázia 

(%) 

44 2 2  

 

 

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 2 1 18 12 

přijatých 2 1 18 10 

 

 

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 2 

přijatých 0 0 0 2 
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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 11 3 0 0 

přijatých 11 3 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 4 0 0 0 

přijatých 4 0 0 0 

 

Školní družina 
 

Ve školním roce 2020/2021 bylo k pravidelné docházce do školní družiny přihlášeno 60 dětí, které byly 

s přihlédnutím k věkové struktuře a potřebám dětí na začátku školního roku rozděleny do dvou 

oddělení, byl tedy naplněn maximální počet dětí na jedno oddělení. Úplata za zájmové vzdělávání se 

ve školním roce 2020/2021 nezměnila - činí 250 Kč za pololetí školního roku. 

Období koronavirové epidemie si vyžádalo řadu organizačních opatření, kdy bylo na jedné straně nutné 

zajistit péči o potřebné žáky a na straně druhé dodržovat hygienická a preventivní opatření, zejména 

dodržení homogenity skupin. Zapojením dalších pedagogických pracovníků školy se podařilo nelehkou 

situaci zvládnout a chod školní družiny beze zbytku zabezpečit. 

Co se týče prostorového zázemí školní družiny - jednotlivá oddělení mají k dispozici své kmenové 

učebny, ale využívána byla i školní tělocvična, hřiště a učebna výpočetní techniky.  
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Obr. 8: Rozvíjíme výtvarné schopnosti dětí a jejich zručnost 

           

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Oblast preventivních aktivit přispívá velkou měrou k poskytování klidného, bezpečného a 

inspirujícího prostředí pro žáky, na čemž si škola velmi zakládá. Jedná se o práci a hlavně spolupráci 

celého školního poradenského pracoviště, které zahrnuje vedení školy, výchovnou poradkyni, 

školního metodičku prevence a externí školní psycholožku, která v budově školy disponuje 

samostatnou ordinací.  

Ve školním roce 2020/2021 byla oblast prevence ve škole ovlivněna stejně jako jiné oblasti situací 

kolem onemocnění COVID 19, kvůli které probíhala podstatnou část školního roku distanční výuka. 

Škola se zapojila do programu MIŠ (Minimalizace šikany). Proběhla první online schůzka účastníků s 

organizátory programu, ale vzhledem k pokračující distanční výuce a charakteristice programu (je 

třeba uskutečnit reálně, ne online) byla konkrétní realizace ve škole odložena.  

Školní metodička prevence a výchovná poradkyně navštívily Středisko výchovné péče Rybitví. Tato 

návštěva poskytla zúčastněným jasnou představu o tom, kde mohou žáci s výchovnými problémy 

strávit část školního roku.  

Během distanční výuky byly uskutečněny online třídnické hodiny, některé ve spolupráci se školní 

psycholožkou, především za účelem podpory příznivého klimatu třídního kolektivu. Situace byla pro 

třídního učitele o to náročnější, neboť neměl třídní kolektiv stále „na očích“ jako při běžné prezenční 

výuce. Třídní učitelé zorganizovali také online projektové dny za účelem spolupráce dětí ve třídě, a 

tím i zlepšení jejich vztahů.  

Školní metodička prevence podpořila vyučující, žáky i jejich rodiče prostřednictvím emailů, které 

obsahovaly např. tipy, jak zvládat podmínky distanční výuky z hlediska dítěte, jeho rodiče i 

vyučujícího nebo třeba náměty na online třídnické hodiny.  

S koncem loňského školního roku se mohly díky částečnému rozvolnění veřejných aktivit uskutečnit 

školní výlety a exkurze, jejichž cílem bylo opět utužit třídní kolektiv po dlouhé distanční výuce.  
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Na základě monitoringu rizikového chování žáků ve škole podle podkladů třídních učitelů je možné 

vyhodnotit situaci tak, že se oproti předešlému školnímu roku mírně zvýšil počet špatných vztahů 

mezi spolužáky a počet případů vyloučení jedince z kolektivu, a dále počet případů týkajících se 

poruchy příjmu potravy a sebepoškozování a autoagrese.  

Tato situace vyžaduje konkrétní práce s kolektivem ze strany třídních učitelů, spolupráci se školní 

psycholožkou, školní metodičkou prevence a výchovnou poradkyní. Bude zvážena také spolupráce s 

externími organizacemi zaměřenými na prevenci rizikového chování žáků. 

Ing., Bc. Olga Schüllerová 

 

Údaje o oblasti výchovného poradenství 
 

Výchovné poradenství na naší škole zajišťuje jedna výchovná poradkyně, která má na starosti jak práci 

s dětmi se speciálními vzdělávacími a výchovnými problémy, tak i kariérové poradenství. 

V tomto školním roce bylo vedeno na naší škole 55 žáků s různým stupněm podpůrných opatření. 

Z tohoto počtu byl k 9 žákům přidělen asistent pedagoga, 18 žáků pracovalo podle individuálního 

vzdělávacího programu, 19 žáků navštěvovalo hodinu speciální pedagogické péče, 16 žáků mělo 

pedagogickou intervenci a 4 žákům, cizincům, byla poskytována úprava obsahu jazyka v počtu 3 hodin. 

Všechny tyto pomocné hodiny probíhaly i v době distanční výuky pomocí on-line výuky. 

Naše škola spolupracuje s PPP Kutná Hora, SVP, OSPOD a velikou výhodou je školní psycholožka, která 

je přítomna jeden den v týdnu. 

Výchovná poradkyně a metodik prevence navštívily SVP Pyramida v Rybitví Pardubice. 

Poradenství k volbě povolání v devátém ročníku je v rámci školního vzdělávacího programu vyučováno 

předmětu pracovní činnosti - volba povolání, kde je probírána volba střední školy a následně i povolání, 

které by odpovídalo možnostem žáka. 

Od září až do konce května probíhala práce se žáky 9. a 8. tříd jako byla pomoc při výběru školy, 

předávání a vyplňování přihlášek a zápisových lístků.  

Díky pandemické situaci byla práce ztížena, informace žákům předávala výchovná poradkyně během 

distanční výuky pomocí Classroomu. Mnohé střední školy připravovaly své prezentace on-line, kam se 

naši žáci mohli připojit a školy si prohlédnout virtuálně. Také burza škol probíhala obdobným 

způsobem. Přesto si žáci vybrali školy podle svých zájmů, možností i schopností.  

V letošním roce ukončilo docházku 47 žáků. Všichni žáci 9. tříd byli umístěni, většina v prvním kole 

přijímacího řízení, ve dvou případech až ve druhém kole. 

Mgr. Jitka Rambousková 
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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 

2021/2022.  

Přehled účastí pedagogů na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

     

Datum Dodavatel Název školení Osob Jméno 

30. 9. 2020 Nár.pedag.institut Praha 
Profesní průprava zástupců 
ředitele 1  Reimannová 

8. 12. 2020 Agentura Majestic Praha Žák s problémovým chováním 2 
Rambousková, 
Schüllerová 

6. 1. 2021 Descartes Svratouch Ready, steady, speak! 1 Mifková 

12. 1. 2021 Descartes Svratouch 
Angličtina pro ty, které učení 
nebaví 1 Mifková 

10. 2. 2021 Descartes Svratouch Angličtina od začátku. Jak začít? 1 Závůrková 

22. 3. 2021 Czechitas Praha  1 Dušková 

14. 4. 2021 Nakladatelství Fraus Mezi mluvnicí a komunikací 
 
1 Havránková 

21. 4. 2021 Tvořivá škola Neslovice 
Školní systemické konstelace-Jak 
nevyhořet? 

 
1 Reimannová 

5. 5.2021 Tvořivá škola Neslovice 
Školní systemické konstelace-Jak 
být autoritou 2 

 
Ryšánková, 
Horká 

     

19. 5. 2021 
PaedDr. Pavel Pavelka 
Lomnice n.Popelkou 

Tvorba rozvrhu a modulu pro 
organizaci výuky - Bakaláři 1 Reimannová 

31. 5. 2021 Tvořivá škola Neslovice Předslabikářové období 1 Kubová 

31. 5. 2021 Dita Olchavová Praha 
Moderní didaktika s Líným 
učitelem 1 Hájková 

31. 5. 2021 Dita Olchavová Praha 
Moderní didaktika s Líným 
učitelem 1 Havránková 

11. 6. 2021 Ing. Jekatěrina Málková 
Webináře pro kariérového 
poradce 1 Rambousková 

 

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

skupiny MAP Čáslavsko. 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

V průběhu školního roku 2020/2021 bylo průběžně prezentováno dění ve škole v regionálních médiích 

(Čáslavské noviny), na facebookovém profilu školy a na webových stránkách školy. Zde uživatelé vyjma 

aktuálních zpráv o koronavirových opatřeních nalezli 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 fungoval i školní časopis Vykřičník!, který vyšel během výluky školy v distanční on-line podobě. 

Nově jsme začali využívat jako komunikační kanál internetovou žákovskou knížku v prostředí systému 

Bakaláři. 

Tradiční den otevřených dveří jsme bohužel z důvodu epidemiologických opatření nemohli uspořádat. 

Škola byla také v průběhu školního roku prezentována na nástěnce před vstupem do oddělení MŠ 

Hvězdičky. Návštěvníci školy se také mohli seznámit s děním ve škole na nástěnkách na chodbách školy 

či široké veřejnosti přístupné vitríně vedle hlavního vchodu do budovy. 

Škola byla dále prezentována na rodičovských schůzkách (on-line), jednání Školské rady a při natáčení 

pořadu Čáslavské televize věnovanému dopadům koronavirové epidemie na výuku. 

 

Obr. 9: Webové stránky školy patřily k důležitým informačním zdrojům v době výluky 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
 

Během školního roku 2020/2021 nebyla na škole prováděna inspekční činnost. 
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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 2020 (v tis. Kč) 

UZ 33353 Hlavní činnost 

Náklady celkem 29 839 

Z toho platy 21 253 

Výnosy celkem 29 839 

Hospodářský výsledek           0      

 

UZ 0 Hlavní činnost 

Náklady celkem 4 070 

Výnosy celkem 4 362 

Z toho Příspěvky od zřizovatele 3 951 

Ostatní výnosy    411 

Hospodářský výsledek    292 

 

Doplňková činnost Za rok 2020 

Náklady celkem    300  

Výnosy celkem    301 

Hospodářský výsledek         1          

 

Základní informace o hospodaření školy za I. pololetí roku 2021 (v tis. Kč) 

UZ 33353 Hlavní činnost 

Náklady celkem  14 831 

Z toho platy  10 665  

Výnosy celkem  14 831 

Hospodářský výsledek            0       

 

UZ 0 Hlavní činnost 

Náklady celkem 1 820 

Výnosy celkem 2 049 

Z toho Příspěvky od zřizovatele 1 974 

Ostatní výnosy      75 

Hospodářský výsledek    229  

 

Doplňková činnost Za I. pololetí 2021 

Náklady celkem 247 

Výnosy celkem 247 

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

Škola se ve školním roce 2020/2021 zapojila do projektu „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“. 

Koordinátorem projektů byla paní Pavla Ronovská. V rámci projektů žáci během svého pobytu ve škole 

dostávali ke konzumaci ovoce, zeleninu a mléčné výrobky, včetně speciálních ochutnávkových 

bedýnek. 

Naši pedagogové se přihlásili do projektu IKAP II Středočeského kraje. 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
 

Škola se ve školním roce 2020/21 nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
 

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

Ministerstva životního prostředí na vybudování školní odpočinkové a užitkové zahrady. Zahrada má 

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

kladné rozhodnutí ministra ŽP a škola má možnost na vybudování zahrady v roce 2021 čerpat částku 

více než 470 tis. Kč.  V průběhu školního roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele zahrady, 

z důvodu odstoupení vítězného dodavatele od zakázky však tato nebyla realizována. Ve spolupráci 

s MěÚ Čáslav je připraveno vypsání dalšího výběrového řízení na šk. rok 2021/2022. 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Spolupráce s řadou čáslavských i mimočáslavských partnerů byla v minulých letech velmi silnou 

stránkou školy. V pokračování navázaných partnerství nás bohužel zbrzdila koronavirová epidemie. 

Přesto se podařilo v řadě stávajících aktivit pokračovat i navázat partnerství nová.  

Pokračujeme zejména ve spolupráci s naším zřizovatele, městem Čáslav, kdy se tradičně staráme o 

výzdobu nároží Náměstí Jana Žižky z Trocnova ve vánočním čase. Tentokrát jsme tuto aktivitu rozšířili 

i na období Velikonočních svátků a rádi bychom v této tradici pokračovali i do budoucna.  

Pokračovala i spolupráce s Městskou knihovnou, kterou navštívili naši prvňáčci. Z nových partnerů 

musíme jmenovat zejména Diakonii ČCE a spolek Marta, ve spolupráci s nimiž jsme uspořádali 

benefiční výstavu na podporu lidem postiženým tornádem na jižní Moravě. Akce, kterou se podařilo 
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zorganizovat prakticky ze dne na den, měla nebývalý úspěch, když se během několika hodin povedlo 

za výrobky našich žáků, jejich rodičů i našich vyučujících vybrat více než 50 000,- Kč. 

Věříme, že epidemiologická situace dovolí s našimi partnery pokračovat v mnoha v minulosti 

započatých aktivitách. 

 

Obr. 10: Návštěva prvňáčků v Městské knihovně 
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Obr. 11: Uspořádali jsme Benefiční výstavu na podporu jihomoravským obcím zasaženým tornádem… 

 

 

Obr. 12: … a potěšilo nás poděkování od Diakonie ČCE 

 


