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               Základní škola Sulice, příspěvková organizace    

  Školní 343, 251 68 Sulice - Želivec 
        tel.: 702 129 127   IČ: 712 94 554 

   email: reditel@zssulice.cz  web: www.zssulice.cz 

 
 

Výroční zpráva 
o činnosti za školní rok 2017/2018 

 
 

Výroční zpráva základní školy je zpracována ve smyslu ustanovení § 10, odst. 2 
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s § 7 vyhlášky 
č.15/2005 Sb. v platném znění, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

 
 

1. Základní údaje o škole. 
 
 

Název:  Základní škola Sulice, příspěvková organizace. 
Sídlo:   Školní 343, 251 68 Sulice - Želivec. 
Škola sdružuje: a) základní školu b) školní jídelnu c) školní družinu. 
Hospodaření: právní subjekt - příspěvková organizace od 1. 9. 2016. 
Zaměření:  vzdělávací program zaměřen na enviromentální výchovu. 
Charakteristika: kontejnerová jednopatrová škola s tělocvičnou a hřištěm. 
   Výuka probíhala pouze v 1., 2.,3. 6 a 7. ročníku. 
Vedení školy: Mgr. Jana Čermáková – pověřená řízením školy od 1. 2. 2017, 
   Mgr. Josef Kabele – ředitel školy od 1. 8. 2018. 
Mgr. René Čermák – zástupce ředitele od 1. 2. 2017. 
Školská rada:  období 2016 – 2020, předseda Petr Kreuz. 
Zřizovatel:  Obecní úřad Sulice, Kostelecká 150, 251 68 Sulice – Želivec. 
Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 
a/  9. 9. 2016 – zvýšení kapacity ZŠ na 270 žáků, 
b/  9. 5. 2017 – zvýšení kapacity na 90 ve školní družině.  
 
       

1. Vzdělávací program. 
 
 

Výuka probíhala podle nově zpracovaného vzdělávacího programu „Škola je 
cesta, vzdělání je cíl“ platného od 1. 9. 2017 se zaměřením na environmentální 
výchovu. 

mailto:reditel@zssulice.c
http://www.zssulice.cz/
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2. Jazykové vzdělávání. 
 
 

Výuka anglického jazyka probíhala: 
a/  v 2. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně, 
b/  ve 3. ročníku v rozsahu 3. hodin týdně, 
c/  v 6. ročníku v rozsahu 3 hodin týdně, 
d/  v 7. ročníku v rozsahu 3 hodin týdně. 
 
Výuka německého jazyka probíhala: 
a/  v 7. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně, 
b/  v 6. ročníku žáci navštěvovali zájmový útvar německý jazyk v rozsahu 1. hodiny 
týdně. 
 
 

3. Pedagogičtí pracovníci školy 
 

 
 

Počet osob Fyzické Z toho Přepočtený Z toho S odbornou kvalifikací S odbornou  

k 31. 12. 2016 osoby žen počet žen fyzické přepočtené kvalifikací v % 

učitelé 7 7 6,272 6,272 6 5,272 86 

ostatní 
pedagogové 

3 3 2,875 2,875 3 2,875 100 

celkem 10 10 9,147 9,147 9 8,147 90 

 
Pedagogický sbor tvořili ve školním roce 2017/2018 tito pracovníci:  
a/  ředitelka školy (pověřená řízením), 
b/  6 učitelek, 
c/  3 vychovatelky školní družiny, 
d/  provozně-ekonomický zástupce ředitele zaměstnaný pouze na DPP. 
Ve škole pracovala plně kvalifikovaná výchovná poradkyně a vedoucí vychovatelka 

školní družiny. Dále byla ustanovena funkce metodika prevence sociálně 
patologických jevů. 
 
 

4. Věková struktura pedagogických pracovníků 
 

Věk  Méně než 20  21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60   61 a více 

učitelé 0 1 0 2 3 1 

z toho žen 0 1 0 2 3 1 

 ostatní pedagogové 0 0 0 1 2 0 

z toho žen 0 0 0 1 2 0 

celkem 0 1 0 3 5 1 
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z toho žen 0 1 0 3 5 1 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků 

učitelé 49,4 

ostatní pedagogové 52,7 

celkem 50,4 

 
 

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 

Datum: Obsah: Účastníci: 

19. 9. 2017 Ekoškola Mgr. Vondráčková 

21. 9. 2017 Seminář ČŠI Mgr. Čermáková, Mgr. Čermák 

24. 10. 2017 Bakaláři Bc. Svobodová 

8. 12. 2017 
Kurz ČŠI.  Zkvalitňování výuky Mgr. Čermáková 

přírodovědných předmětů na 1. stupni. Mgr. Kordíková 

12. 12. 2017 Bakaláři Bc. Svobodová 

1. 3. 2018 
Hygienické minimum,  

p. Černá 
novinky ve školním stravování 

2. 3. 2018 Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ Mgr. Koutecká 

15. 3. 2018 
Kurz ČŠI.  Zkvalitňování výuky  Mgr. Čermáková 

přírodovědných předmětů na 2. stupni.  Mgr. Gajdošová 

5. 4. 2018 Bakaláři Mgr. Čermáková, Bc. Svobodová 

24. 5. 2018 Mediální výchova Mgr. Čermáková, Mgr. Gajdošová 

31. 5. 2018 Metody Filosofie pro děti Bc Gabrielová 

1. 6. 2018 Metody Filosofie pro děti Bc Gabrielová 

 
 
Dvě paní učitelky navštěvují magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 
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6. Počet zapsaných dětí a odkladů školní docházky na školní rok 
2017/2018 
 
 

  Zapsané děti Přijaté děti Odklady Nastoupili na jinou ZŠ 

Počet 36 30 2 4 

 
 

7. Školní družina – klub 
 
 

  počet oddělení počet žáků počet dívek počet chlapců 

školní družina 3 81 45 36 

školní klub 0 0 0 0 

 
Školní družina od 1. 9. 2017 pracovala podle Školního vzdělávacího programu pro 

školní družinu ZŠ Sulice. 
 

Na úvodní schůzce byli rodiče informováni o chodu ŠD, o plánu práce na školní rok. 

Byly zavedeny tzv. výletní dny, o kterých jsou rodiče průběžně informováni na 

webových stránkách školy, na nástěnce ŠD a písemnou formou v notýscích dětí. 

První výlet byl po okolí školy. Spojili jsme procházku se soutěžemi. 

21. 9. proběhly na školní zahradě „Podzimní závody na koloběžkách“ a 27. 9. „ Odlet 

vlaštovek ze školní zahrady.“ 

Říjnovým výletem byl „Pochod spadaným listím.“ 

19. 10. následovaly „Halloweenské dílny“ s výrobou strašidelných dekorací a ozdob 

 a 31. 10. tradiční „ Halloweenský karneval v maskách“, se soutěžemi a tancem. 

První listopadový týden byl na naší škole „ Barevným týdnem.“ Každý den jsme 

chodili v oblečení určité barvy. Měli jsme i pruhovaný čtvrtek a puntíkatý pátek. 

Další výlet jsme spojili s krmením lesních zvířátek. Děti si přinesly nasušené chleby a 

jablíčka. 

30. 11. proběhly „ Adventní dílny“, kde si děti vyrobily na třech stanovištích adventní 

ozdoby. 

Tím jsme zahájili vánoční akce. 5. 12. proběhla „Čertovská diskotéka“ plná tance a 

soutěží. 

7. 12. výlet do Prahy do Betlémské kaple na interaktivní vánoční výstavu. 
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11. 12. opět tradiční „Vánoční dílny“, kde si děti vyrobily vánoční dárečky a 14. 12. 

Vánoční akademie v Kamenici v kulturním domě, kde vystoupili žáci naší školy a náš 

Hudebně – dramatický kroužek s tanečním vystoupením „Sněhulák.“ 

19. 12. jsme s dětmi ozdobili na školní zahradě stromy dobrot pro ptáčky. Navěsili 

jsme na stromy tvrdé chleby, jablíčka i lojové koule a ořechy. Poté si děti u 

ozdobených stromků zazpívaly společně koledy. 

Poslední vánoční akcí bylo divadelní představení „Evelínko, Santa není Ježíšek.“, 

které nám přijela zahrát divadelní společnost. 

Leden jsme začali výukou tanců ve dvou hodinách „Tanečních“. Děti se učily 

základům spol. tanců. 

10. 1. proběhla přednáška „ Jíme zdravě a pravidelně“. Děti se zábavnou formou 

dozvěděly, jak se stravovat, co jíst a čeho se naopak vyvarovat, aby se dobře 

vyvíjely a byly zdravé. 

11. 1. jsme zahájili pravidelné návštěvy stadionu v Kostelci, kam jsme celou zimu 

jezdili bruslit. 

18. 1. nás navštívila další divadelní společnost s pohádkou „ Perníková chaloupka“. 

Lednové akce vyvrcholily „ Plesem ŠD“. Děti se na akci dlouho připravovaly, chystaly 

si šaty a učily se pravidlům společenského chování, jako dospělí. Na plese 

nechyběla ani tombola. 

V únoru proběhl „ Mandalový týden“, v průběhu kterého děti vybarvovaly mandaly a 

krásně se v zimním období zklidnily. 

12. 2. jsme uspořádali „ Valentýnské dílny“, na kterých si děti vyrobily dárky pro své 

milované. 

Vrcholem února byl „ Masopustní karneval“, samozřejmě v maskách, plný zábavných 

soutěží a tance. 

V březnu naší školu navštívili lidé z neziskové organizace Okamžik, která se stará o 

lidi s vadou zraku. Přivezli na ukázku i vodícího pejska, který dětem ukázal, jak 

dokáže svým hendikepovaným páníčkům pomáhat. 

V pátek 16. 3. se odpoledne sešly děti naší ŠD před školou, aby si užily „ Jarní 

pohádkovou noc“. 

Byl pro ně připravený bohatý program, vědecká a výtvarná dílna i zkouška odvahy. 

Spali jsme v tělocvičně a děti v sobotu ráno odcházely domů plné dojmů a zážitků. 

26. 3. proběhly „Velikonoční dílny“, kde si děti vyrobily velikonoční dekorace. 

12. 4. jsme oslavili „ Den Země“ vycházkou po okolí, při které děti plnily ekologické 

soutěže. 

V dubnu jsme se ve všech třídách připravovali na celodružinovou soutěž „ Talent 

ŠD“. 
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Nejprve proběhla v odděleních třídní kola a poté 19. 4. Finále v tělocvičně. Žáci 7. 

třídy tvořili porotu, která ze všech finalistů vybrala vítěze v kategorii 1., 2., a 3. tříd. 

Žasli jsme, jak máme nadané děti! 

17. 4. nás na školním hřišti navštívil člen Policie ČR a proběhlo odpoledne, na 

kterém si děti s koloběžkami na improvizovaných silnicích předvedly, jak se chovat 

v silničním provozu a učily se dopravní značky. 

26. 4. jsme slavili „ Čarodějný rej“. Na školní zahradě byly pro děti připravené 

soutěže a opékání klobás. 

Květnový výlet byl opět do Prahy, do Náprstkova muzea na výstavu Indiánských 

kultur. Dětem se nová interaktivní výstava moc líbila. 

10. 5. proběhly „Dílny ke Dni maminek“. 

24. 5. si děti zazávodily na „Jarních závodech na koloběžkách“. Na ty nejlepší čekaly 

diplomy a odměny. 

Den dětí jsme oslavili již 31. 5. Děti naší ŠD dostaly od školy dárek v podobě „ 

Bubenické show“. 

Pod odborným vedením si užily bubnování a pak i bublinové odpoledne na školní 

zahradě. 

7. 6. jsme vyrazili na výlet „Pochod rozkvetlou loukou“. Při bojové hře děti plnily úkoly 

a hledaly poklad. 

12. 6. jsme se společně s rodiči sešli na „Slavnosti ŠD“. Na programu v tělocvičně 

vystoupily děti z  Hudebně – dramatického kroužku s pohádkou „Popelka“, děti 

z kroužku angličtiny se společnou písní a všichni vítězové Talentu ŠD.  

Na školní zahradě bylo pro děti připravené občerstvení a opékané klobásy. 

Poslední výlet byl 21. 6. do ZOO Troja v Praze a ten si děti opravdu užily! 

Školní družina plní po celý rok plán akcí, aby bylo pro děti vytvořeno dobré zázemí 

pro mimoškolní aktivity, spolupracuje s třídními učiteli při výchově a vzdělávání dětí. 

 
 
 

8. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství 
k volbě povolání, spolupráce s PPP a dalšími institucemi) 
 

 
Pokračovala spolupráce s MŠ Sluníčko -  MŠ využívala tělocvičnu po celý školní 

rok, dále potom paní učitelky Hozmanová a Kordíková připravily pro děti z MŠ „Školu 
nanečisto“. Tato spolupráce je na dobré úrovni. 

Zlepšila se výrazně i spolupráce s PPP Praha – východ.  
Nadstandartní je i spolupráce s obcí – a to ve všech oblastech. 
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  10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mimoškolní  
        aktivity 
 
 

Ve školské radě byly dále zastoupeny paní učitelky Koutecká a Vondráčková. 
Spolupráce s většinou rodičů je na velmi dobré úrovni. Někdy je samozřejmě 

nutné řešit i kázeňské problémy. Pro rodiče a jejich děti jsou pravidelně organizovány 
„Dny otevřených dveří“.  V prosinci proběhl „Vánoční jarmark“, kde si rodiče kupovali 
výrobky našich žáků. Uskutečnila se i vánoční besídka školy v kulturním sále 
v Kostelci u Křížků.  Pro větší a včasnou informovanost rodičů je využívána i 
možnost zasílání e-mailových zpráv. 

 
 

11.  Účast v rozvojových a mezinárodních programech 
 
 

Škola se těchto akcí zatím nezúčastnila. 
 
 

12.  Péče o nadané žáky 
 
 
 V jednotlivých hodinách vyučující využívali individuálního přístupu k těmto žákům. 

 
 

13.  Polytechnická výchova 
 
 

Zatím nemá škola pro tuto oblast vyhovující podmínky. Pouze v rámci 
vzdělávacího oboru Člověk a svět práce žáci pracovali pod vedením vyučujících na 
jednotlivých zadaných úkolech (drobné výrobky, pěstování zeleniny a okrasných 
květin atd.). Využívaly se i malé záhonky u školy – pěstování ředkviček, hrášku, 
apod. 

 

 
14.  Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňování 

dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ 
 
 

Ve škole není přípravná třída a ani zde nestudují žáci ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. 

Mezi žáky školy je i několik žáků se specifickými poruchami učení, kterým je na 
základě vyšetření a doporučení odborného zařízení vypracován individuální plán 
vzdělávání, se kterým se seznámí všichni vyučující daného žáka.  

Asistent pedagoga v tomto školním roce nebyl třeba.  
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15.  Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, včetně počtu 
dětí ze tří nejsilněji zastoupených států, zkušenosti s integrací 
a dalším začleňování dětí cizinců do prostředí ZŠ 

 
 

Naši školu navštěvuje pouze 1 žákyně z Ukrajiny. Její integrace do kolektivu třídy 
je bezproblémová, je dodržována zásada individuálního přístupu ze strany paní 
učitelky.  
 
 
 

16.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně 
vzdělání 
 
 

Protože jsou ve škole pouze 5 tříd, je velmi těžké posoudit, jaká je úroveň našich 
žáků v kontextu se žáky ostatních škol. Neexistuje srovnání úspěšnosti v rámci 
přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Jeden žák se zúčastnil 
dějepisné soutěže, v rámci tělesné výchovy se družstva našich žáků pravidelně 
účastní sportovních soutěží. 

 
 

17.  Environmentální výchova 
 
 

Cílem environmentální výchovy je vytvořit kladný vztah žáků ke svému okolí a 
životnímu prostředí.  

 Ekotým byl vytvořen, ale jeho práce byla velmi nesystematická, neodpovídala 
pravidlům projektu. 

Ve škole se nadále využívají nádoby na tříděný odpad. 
 
 

18.  Multikulturní výchova 
 
 

Vzhledem k tomu, že ve škole je pouze jedna žákyně jiné národnosti, je tato 
problematika vcelku úspěšně realizovatelná. Žákyně nemá i nadále problém se 
začleněním do kolektivu. 

 
 
. 

19.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

 
V tomto školním roce se do žádných aktivit nezapojila. Pouze začala příprava pro 

rok následující. 
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20.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 
 

V tomto školním roce se škola zapojila do projektu Výuka plavání v ZŠ. V druhém 
pololetí ji byla poskytnuta dotace pod UZ 33070 ve výši 26 250 Kč. Ta byla v plném 
rozsahu vyčerpána. Na první pololetí obdržela škola dotaci pod stejným UZ (výuka 
probíhala pouze v lednu 2018) ve výši 8 750 Kč. Ta byla rovněž v plném rozsahu 
vyčerpána. 

V průběhu 2. pololetí školního roku byly zahájeny práce na přípravě projektu 
Šablony, který bude zahájen 1. 9. 2018 a jeho realizace potrvá 2 roky. 

 
 

21.  Prevence rizikového chování 
 
 

V tomto školním roce byla velmi dobrá práce metodika prevence. Byl zpracován 
podrobný plán programu a paní učitelka úzce spolupracovala s výchovnou 
poradkyní. 

I výchovná poradkyně se své funkce ujala s plnou zodpovědností, yl zpracován 
IVP a plány pedagogické podpory. Paní výchovná poradkyně se v případě potřeby 
individuálně věnovala nejen žákům, ale spolupracovala i s vyučujícími. 

 
 

22. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a dalších 
kontrolách. 

 
 

V tomto školním roce žádná inspekce ani kontrola neproběhla. 
 
 

23. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017. 
 
 

Základní škola Sulice, p. o. je zřízena jako škola s právní subjektivitou od 1. září 
2016. Hospodaření školy probíhá podle pravidel hospodaření příspěvkové 
organizace. Finanční prostředky na hospodaření školy jsou rozděleny na dotaci ze 
státního rozpočtu prostřednictví Krajského úřadu Středočeského kraje, provozní 
příspěvek od Obecního úřadu Sulice a vlastní doplňkové činnosti (vedlejší 
hospodářská činnost). Doplňkovou činnost školy probíhá od 1. 9. 2017 na základě 
živnostenského oprávnění. 

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 17 521,61 Kč byl převeden následovně: 
7 521 Kč do fondu odměn,  
10 000,61Kč do rezervního fondu, 
Na základě usnesení ZOS ze dne 27. 2. 2018 pod číslem 2/2018/10. 
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Přehled hospodaření k 31. 12. 2017 
  

Hospodaření s prostředky zřizovatele /OÚ Sulice/  v tis. Kč 
  

Výnosy   

neinvestiční dotace 850 

investiční dotace 0 

účelová dotace 0 

Výnosy celkem 850 

    

Náklady celkem 832 

  

Hospodářský výsledek 18,5 
  

Hospodaření s prostředky státního rozpočtu /Středočeský kraj/  v tis. Kč 
  

Výnosy   

neinvestiční dotace 4617 

investiční dotace 0 

účelová dotace viz příloha 

Výnosy celkem 4617 

  

Náklady  

platy 3374 

OON 95 

zákonné odvody 1042 

příděl FKSP 68 

ONIV 21 

Náklady celkem 4600  

  

Hospodářský výsledek (včetně dotací) 0 (-16,6) 
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Hospodaření s prostředky doplňkové činnosti (VHČ) v tis. Kč 

  

Výnosy   

výnosy z prodeje služeb (kroužky) 87,858 

Výnosy celkem 87,858 

  

Náklady   

Spotřeba materiálu 14,302 

Mzdové náklady 57,95 

Náklady celkem 72,252 

  

Hospodářský výsledek 15,606 

     

Příloha: Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu. 

     

Ukazatel UZ Dotace Čerpání Vyúčtování 

Zvýšení platů ped. a neped. prac. 33052 107 120 107 120 0 

Výuka plavání v ZŠ 33070 26 250  26 250  0 

Zvýšení platů neped. pracovníků 33071 38 719 22 126 -16 593 

     

Dotace celkem vratka do státního rozpočtu 16 593 Kč 

 
 

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

 
 
V rámci školy není zřízena odborová organizace ani žádná další profesní sdružení. 
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25.  Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji. 
 
 

Naši školu nenavštěvují žádní žáci s trvalým pobytem mimo území Středočeského 
kraje. 

 
 

26.  Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským 
jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka. 

 
 

Školu navštěvuje pouze 1 žákyně z Ukrajiny se znalostí českého jazyka 
bez potřeby doučování. 

 
 

27.  Další údaje o ZŠ. 
 
 

1) Základní informace.  
 

Naše škola je v provozu od školního roku 2015-2016. V tomto roce fungovala jako 
dislokované pracoviště ZŠ Kostelec u Křížků. V této době ji navštěvovali pouze žáci 
1. ročníku. Personál byl tvořen učitelkou, ta byla následně jmenována ředitelkou 
školy, vychovatelkou ŠD v kumulované funkci s hospodářkou a kuchařkou ve 
výdejně obědů. 

Od 1. 9. 2016 byla zřízena jako příspěvková organizace. Od tohoto data 
navštěvovali školu žáci 1. 2. a 6. ročníku. Personál školy kromě již zmiňované 
ředitelky tvořili 4 učitelé, 2 vychovatelky ŠD, 2 asistentky pedagoga, hospodářka-
ekonomka školy, školník, kuchařka, pomocná síla ŠJ a uklízečka. U některých 
pracovníků se jednalo o kumulované funkce: školník-učitel, vychovatelka ŠD-asistent 
pedagoga a pomocná síla ŠJ-uklízečka. 

Od 1. 9. 2017 navštěvovali školu žáci 1., 2., 3., 6. a 7. ročníku. V personálním 
obsazení školy došlo k zásadním změnám. Nebyly obnoveny pracovní poměry na 
dobu určitou u těch zaměstnanců, kteří buď nesplňovali kvalifikační předpoklady, 
nebo jejich pracovní výsledky z různých důvodů neodpovídaly jejich pracovní náplni. 

V pracovním poměru tedy pokračovalo pouze 5 zaměstnanců: pověřená ředitelka 
školy, provozně ekonomický zástupce (zaměstnaný na DPP), 2 učitelky a kuchařka 
(přijatá do zaměstnání v březnu 2017). 

Nově nastoupily 4 učitelky, 3 vychovatelky ŠD, hospodářka školy, uklízečka 
(kumulovaná s pomocnou sílou ŠJ) a školník. 

 
2) Materiální vybavení školy. 

 
Jako každým rokem nově rozvíjející škola se můžeme pochlubit novým vybavením 

všech jejich prostor. Žáci využívají novou tělocvičnu a počítačovou učebnu, vyučující 
pak interaktivní tabule ve všech třídách. Děti navštěvující školní družinu mají 
k dispozici 3 specializované pracovny s nadstandardním vybavením i pro zájmovou 
činnost dětí. 
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3) Mimoškolní akce školy. 
 
a/ Lyžařský výcvikový kurz. 
 

Ten se uskutečnil pro žáky 7. ročníku a některé žáky třídy 6. A v penzionu Aktiv ve 
Vysokém nad Jizerou v termínu 7. 1. 2018 – 13. 1. 2018 a zúčastnilo se jej celkem 
20 žáků pod vedením paní učitelky Gajdošové. 
 
b/ Školy v přírodě. 
 

V tomto školním roce proběhly celkem dva výjezdy na školu v přírodě 
organizované pro všechny třídy školy.  
První pro žáky 6. a 7. ročníku v penzionu Kitty v Lučanech nad Nisou v termínu 19. 3. 
2018 – 28. 3. 2018 a zúčastnilo se jej celkem 36 žáků pod vedením paní pověřené 
ředitelky Čermákové. 
Druhý pak pro žáky 1., 2. a 3. ročníku v penzionu Aktiv ve Vysokém nad Jizerou 
v termínu 14. 5. 2018 – 20. 5. 2018 a zúčastnilo se jej celkem 60 žáků pod vedením 
paní učitelky Kordíkové. 
 
c/ Plavecký výcvikový kurz, 
 

Ten proběhl v prvním pololetí školního roku pro žáky třídy 3. A v plaveckém areálu 
Fialka v Říčanech pod vedením paní učitelky Kordíkové. Na dopravu na tuto akci 
škola získala dotaci na dopravu, jak již bylo uvedeno výše. Vzhledem k podmínkám 
plavecké výuky v tomto bazénu byla podepsána smlouva na příští školní rok pro žáky 
3. a 4. ročníku s provozovateli plavecké školy v bazénu Zelený pruh v Praze 4. 

 
4) Zájmové aktivity pro žáky školy. 

 
V tomto školním roce byla pro naše žáky připravena široká nabídka zájmových 

útvarů organizovaných školou v rámci doplňkové činnosti nebo jinými subjekty 
působících ve škole. 
 
a/ Zájmové kroužky pořádané školou, které byly vedeny pedagogickými pracovníky 
školy. 
 

- Sportovní, Mgr. Gajdošová 
- Německý jazyk pro žáky 6. ročníku, JUDr. Arnold 
- Šikovné ručičky, Mgr. Koutecká 
- Výtvarný, Mgr. Vondráčková 
- Literární, Bc. Gabrielová 

 
b/ Další zájmové útvary působící ve škole. 
 

- Lego 
- Karate 
- Florbal 
- Sportovní (Pupásek) 
- Angličtina (příprava na jazykové zkoušky) 
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Závěr. 

Letošní školní rok lze charakterizovat jako stabilizační. Nově přijatí pedagogičtí 
pracovníci prokázali své kvality a byl jim změněn pracovní poměr na dobu neurčitou. 
Výuka probíhala podle schváleného školního vzdělávacího programu, dokumentace 
školy byla v souladu s platnými právními předpisy. 

1.    7. 2018 byla zahájena výstavba 3. nadzemního podlaží školy (2. patra).  

Bylo provedeno dokončení stabilizace pedagogického sboru. U dvou učitelek a 
uklízečky nebyl obnoven pracovní poměr na dobu určitou. Jedna paní učitelka dala 
výpověď bez udání důvodu. Nově bylo přijato 6 učitelek (3 na zkrácený úvazek). 
Nebyli přijati žádní noví provozní pracovníci (úklid). 

Čerpání státního rozpočtu bylo prováděno tak, aby v pololetí kalendářního roku 
bylo naprosto vyrovnané. 

1.    8. 2018 byl na základě výsledků konkurzního řízení jmenován nový ředitel  

školy. Jeho prvořadým úkolem bylo připravit zahájení nového školního roku tak, aby 
přineslo co nejméně problémů žákům, rodičům i zaměstnancům školy vzhledem ke 
skutečnosti, že budova školy nebyla k dispozici. 

Nicméně tato etapa jeho práce zcela jistě bude součástí výroční zprávy 
následujícího školního roku. 

 
 
 

V Sulicích dne 9. 10. 2018 
 
 
        Mgr. Josef Kabele 
            ředitel školy 
 
 
    
      
        Mgr. Jana Čermáková 
            zástupce ředitele 

 
 

 
 


