Základní škola Choltice, okres Pardubice
Ve školním roce 2017/2018 bude výuka probíhat dle vzdělávacího
programu „Učíme se pro život“, v šestnácti třídách
s celkovým počtem 316 žáků (místních i z širokého okolí Choltice, Turkovice, Urbanice, Svinčany, Lipoltice, Bezděkov,
Poběžovice, Chrtníky, Jedousov, Podhorky, Jeníkovice, Svojšice,
Veselí)
S počátkem nového školního roku došlo na naší škole k několika personálním změnám. Na konci minulého
školního roku odešla na jiná pracoviště paní asistentka Petra Těšitelová, na mateřskou dovolenou Mgr.
Tereza Štědroňová. Nově nastoupili tito učitelé: Mgr. Veronika Jaklová, Mgr. Jan Knap, Mgr. Dana
Tučková, Bc. Renáta Šťastná, do školní jídelny nastoupila paní Petra Kočová, do školní družiny paní
Renata Horáková, jako asistentky pedagoga paní Ilona Kubová a Renata Horká.
Složení pedagogického sboru je tedy následující:
Ředitelka školy:
Mgr. Iva Sedláčková
Zástupkyně ředitele:
Mgr. Vlasta Jozífová
Výchovná poradkyně:
Mgr. Alena Machová
Učitelé na I. stupni:
Mgr. Jaroslava Štoková – 1. A (22 žáků)
Mgr. Zuzana Bílková – 1. B (22 žáků)
Bc. Renáta Šťastná – 2. A (19 žáků)
Mgr. Marie Brožová – 2. B (19 žáků)
Mgr. Vítězslava Stodolová – 3. A (18 žáků)
Mgr. Lenka Nešetřilová – 3. B (22 žáků)
Mgr. Ivana Benešová – 4. A (18 žáků)
Mgr. Božena Špilínková – 4. B (17 žáků)
Mgr. Alice Vanišová – 5. A (19 žáků)
Mgr. Iveta Nováková – 5. B (21 žáků)
Učitelé na II. stupni:
Mgr. Hana Ošlejšková – 6. A (17 žáků)
Mgr. Zuzana Vyhnálková – 6. B (16 žáků)
Ing. Jan Brožek – 7. A (26 žáků)
Mgr. Soňa Blažková – 8. A (19 žáků)
Mgr. Jan Knap – 8. B (17 žáků)
Mgr. Alena Machová – 9. A (24 žáků)
Bez třídnictví:
 Mgr. Martina Hanušová
 Mgr. art. Irena Holomková
 Mgr. Veronika Jaklová
 Mgr. Eva Nevečeřalová
 Mgr. Dana Tučková
Asistentky pedagoga:
 Regina Bornová
 Renata Horká
 Lenka Jiřišťová
 Ilona Kubová
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 Bc. Martina Sládková
 Markéta Zářecká
 Chudomelová Klára – školní asistent
Součástí školy je školní družina a jídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky
a chemie, cizích jazyků, dílna praktických činností, keramická dílna. Základní škola nabízí žákům několik
volitelných předmětů: Cvičení z hlavních předmětů, Zdravověda, Příroda a já, Seminář a praktika z fyziky,
Sportovní hry, Historický seminář, Anglická gramatika hrou, Literární a jazykový seminář, Informatika –
Robotika Sborový zpěv, Modelářství.

Školní družinu navštěvuje 115 žáků a je rozdělena do 4 oddělení, která vedou:
Markéta Zářecká, Bc. Martina Sládková, Regína Bornová, Lenka Jiřišťová, Renata Horáková
K bezproblémovému chodu školy přispívají také provozní pracovníci:
Hospodářka: Jindřiška Frýdová
Školník:
Tomáš Vyhnálek
Úklid:
Hana Kuchaříková, Barbora Kolářová, Ivana Zelená
Školní jídelna: Jana Augustinová (vedoucí ŠJ)
Miluše Jirásková, Petra Kočová, Josef Raba, Lenka
Škoudlínová
Nadále probíhá spolupráce se ZUŠ Přelouč, která žákům nabízí tyto obory:
• Hra na dechové nástroje (tenor, trubka, klarinet, hoboj)
• Hra na keybord
• Hra na klavír
• Zpěv
Organizace školního roku 2019/2020:
•
•
•
•
•

Pedagogické rady: 14.11.2019 (čtvrtek), 27.1.2020 (pondělí), 15.4.2020 (středa), 22.6.2020 (pondělí)
Třídní schůzky SRPŠ: 17.9. od 15:30 (pouze pro 1. ročníky), 9.1. 2020 (čtvrtek), 28.5. 2020 (čtvrtek)
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021: pátek 3. dubna 2020
Lyžařský výcvik: březen 2020
Plavecký výcvik pro žáky 3. – 4. ročníku: 26.11.2019, 03.12.2019, 10.12.2019, 17.12.2019,
07.01.2020, 14.01.2020, 21.01.2020, 28.01.2020, 04.02.2020, 18.02.2020

Projekty:
Projekt OVOCE a MLÉKO DO ŠKOL
I v letošním školním roce budou mít žáci základních škol nárok na ovoce, zeleninu a neochucené mléko
a mléčné výrobky zcela zdarma. Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.
MAS Železnohorský region
Dále se naše škola zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč (MAP).
Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
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Maják
Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání
a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů ICT, přírodopis, přírodověda, fyzika
a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Na realizaci projektu se podílejí
a aktivit jednotlivých CKP se zúčastňují pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, hlavně z regionu působení
zapojených CKP. V rámci projektu získává škola i vybavení ( počítače, projektor, 3D tiskárnu, Legoroboty,
stavebnice Itriangle aj.).
Šablony II.
V tomto školním roce se zapojujeme do projektu vyhlášeného MŠMT a OP VVV. V průběhu dvou
následujících školních roků budeme čerpat finance na školního asistenta, zapojení tabletů do výuky,
projektové dny ve škole i mimo školu, badatelský klub a klub logických her i doučování pro žáky.
Sportuj ve škole
Tento projekt bude z rozhodnutí MŠMT pokračovat i v novém školním roce – máme možnost nabídnout
žákům některé sportovní kroužky zdarma i obnovit sportovní vybavení školy.
Finanční gramotnost
Žáci získají ucelené pracovní materiály k tomuto tématu. Možnost spolupracovat s dalšími školami
i zúčastnit se celorepublikové soutěže se svým projektem.
V průběhu roku se zapojujeme i do dalších projektů.
Zahájení nového školního roku 2019/2020:
V novém školním roce se budeme opět snažit nabídnout žákům dostatečný výběr zájmových kroužků
(př.: sportovní kroužky, keramika, sbor, tanec atd.) připravují se také školní projekty (př.: Cesta kolem
světa, Paleta slunce, Vánoční a Velikonoční dílna) a další sportovní a kulturní akce dle aktuální nabídky.
Žáci i jejich rodiče a příbuzní mají opět možnost navštěvovat s námi v rámci zvýhodněného předplatného
představení Východočeského divadla v Pardubicích.
Akce v tomto školním roce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6. 9. Cesta kolem světa – projektový den (1. stupeň)
20. 9. výstava Svinčany (dle počasí)
cestovatelská přednáška Motani
Burza škol – Ideon Pardubice (žáci 8. a 9. třídy)
festival Tradice Evropy
Listování
kino HM – Vánoční představení
Březen – lyžařský výcvik
VČD Pardubice

Přeji všem úspěšný školní rok,
Iva Sedláčková
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Aktuální informace z MŠ Choltice k 20. 9. 2019
- do naší mateřinky je zapsáno 73 dětí (32 z okolních obcí),
- v letošním roce máme 32 předškoláků, z toho 1 integrovaného chlapce s asistentem pedagoga,
- nastoupila nám nová pedagogická pracovnice,
- pracujeme podle školního vzdělávacího programu: „Hrajeme si, poznáváme a snažíme se chránit
svět“, v letošním roce se chystáme na velké cestování celým světem – děti z I. oddělení „mašinkou“,
II. oddělení „lodičkou“ a předškoláci
ze III. oddělení „letadlem“,
- v ročním plánu zůstává plavecký výcvik v Chrudimi a nově v Přelouči (pro předškoláky), Solná
jeskyně v Pardubicích (pro nejmenší děti) a projekt „Sportovní školička“ (pro děti II. oddělení),
- pro velkou poptávku rodičů a spokojenost v loňském roce bude opět probíhat kroužek anglického
jazyka s lektorkou paní Bc. Olgou Šťastnou z Pardubic,
- budeme pokračovat v oblíbených návštěvách naší knihovny s předškolními dětmi,
- zatím máme naplánováno 17 akcí pro děti naší školky – kromě výletů tradičních divadelních
představení zkusíme projektové dopoledne s Malou technickou universitou a „Vědecké laborky“
s firmou Marstafit, předběžný seznam plánovaných aktivit najdete na webu MŠ),
- v I. oddělení se nám celkem pohodově daří začlenit našich 18 nejmenších nových dětí, i když bez
slziček se to občas neobejde.
Rodiče na loňských zahajovacích schůzkách dostali ke zvážení návrh našeho „školkového loga“ –
jak by se mohla naše mateřinka jmenovat??, popř. i přidat výtvarné zpracování… S návrhy přišla
jen paní Molková, děkujeme.
S konkrétními požadavky jsem oslovila animátora, ten vytvořil základní náhled a pak ho všichni
zaměstnanci MŠ společně v průběhu roku postupně upravovali, doplňovali další detaily…
A tak máme od září letošního roku nové logo, které se nám moc líbí. Snažili jsme se co nejvíce
zachytit to, co je pro naší mateřinku nejvíc typické - venkovská školka, blízko u obory, vztah
k přírodě... A malá veverka je symbolem spolupráce se ZŠ a přípravy našich dětí na základní školu,
která má ve znaku veverčáka.
Během uzavírky o hlavních prázdninách se v naší MŠ opět budovalo. Podařilo se zmodernizovat
další místnost – tentokrát zázemí pro zaměstnance. Jako pokaždé jsme využili firmu ALIN z Choltic
a opět jsme byli moc spokojeni. Máme hezkou sborovnu i s malou kuchyňkou a dostatečným
prostorem pro didaktické hry dětí a další pomůcky, které se nepoužívají každodenně. Drobné úpravy
proběhly i na ložnici. Tak jsme postoupili o krůček dál a máme školičku zas o něco hezčí. 
Další aktuální informace ze života MŠ najdete na webových stránkách MŠ a také nově od jara
na facebooku.

Za MŠ Eva Nevolová

4

