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Část I. 
Základní údaje o škole 

 
1.1. Název:    Základní škola Kounice, okres Nymburk 

- sídlo a adresa:  Kounice 363, 289 15 Kounice 
- identifikátor:  600 050 921 
- právní forma:  příspěvková organizace  
- IČO:    750 30 942 
- ředitel školy:  Mgr. Ladislav Jedlička  
- telefon:  321 695 873 
- fax:   321 695 881  
- e-mail:   zskounice@volny.cz, info@zskounice.cz  
- web:        www.kounice.cz   

 
1.2. Název a adresa zřizovatele: Městys Kounice 

    Kounice 127 
    289 15 Kounice 
 

   1.3.  Vzdělávací program:  ZŠ Kounice, č. j. 32-2016 

 
   1.4. Součásti školy:               Základní škola, kapacita 300 žáků 
      IZO 102 374 996 
     Školní družina, kapacita 100 žáků 
      IZO 113 700 148 
     Školní jídelna, kapacita 500 stravovaných 
      IZO 102 714 291 
 
   1.5. Typ školy:   úplná - 1. a 2. stupeň základní školy    

   
   1.6. Spádový obvod školy:              Kounice, Vykáň, Bříství  
 
   1.7. Inkluze a ZŠ Kounice 
 

Zajištění vzdělávání žáků se SVP na ZŠ Kounice 

 

Během školního roku 2019/2020 poskytovala Základní škola Kounice, okr. 

Nymburk podpůrná opatření 35 žákům, kterým školské poradenské zařízení (PPP 

nebo SPC) vystavilo Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Všichni žáci byli vzdělávání podle školního vzdělávacího programu 36-

2016, Základní škola Kounice a 17 žákům byl na základě doporučení ŠPZ 
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vypracován individuální vzdělávací plán. Dvěma žákům naší školy byla ve školním 

roce 2019/2020 upravena úroveň vzdělávacích výstupů a vzdělávání těchto žáků 

vycházelo z minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů 

stanovených v RVP-ZV a následně ve školním vzdělávacím programu.   

Všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami naše škola poskytovala 

podpůrná opatření navržená ŠPZ. Šlo zejména o podpůrná opatření v podobě úprav 

metod a organizace. V 6 případech bylo poskytováno PO v podobě zajištění 

asistenta pedagoga (4 x 20 hodin týdně + 2 x 10 hodin týdně). Pedagogickou 

intervenci (podpora přípravy na školu) škola poskytovala 7 žákům a 5 žákům se 

věnovala speciální pedagožka v rámci Předmětu speciálně pedagogické péče.  

 

Přehled žáků se SVP v roce 2019/2020 (někteří žáci spadají do více 

kategorií): 

důvod zařazení do inkluzivního proudu počet žáků 

dlouhodobé SVP vyplýv. ze zdrav. stavu či jiných 

okolností,  

4 žáci 

krátkodobé SVP vyplýv. ze zdrav. stavu či jiných 

okolností,  

1 žák 

lehké mentální postižení 2 žáci 

mírné poruchy chování 4 žáci  

mírné sluchové postižení 1 žák 

mírné vady řeči, 2 žáci 

mírné vývojové poruchy učení, 6 žáků  

souběžné postižení více vadami  1 žák 

středně těžké tělesné postižení 1 žák 

středně těžké vady řeči 1 žák 

středně těžké zrakové postižení 1 žák 

středně závažné poruchy chování 5 žáků 

středně závažné poruchy učení 13 žáků  

SVP vyplývají z kulturního prostředí žáka  1 žák 

těžké vady řeči 1 žák 

závažné poruchy chování 1 žák 
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Podpůrná opatření personální charakteru - Asistenti pedagoga 

I. A Úvazek asistenta 20 hodin týdně 

II. třída  Úvazek asistenta 20 hodin týdně 

III.A Úvazek asistenta 10 hodin týdně 

IV.B Úvazek asistenta 20 hodin týdně 

V. třída Úvazek asistenta 10 hodin týdně 

VII. třída Úvazek asistenta 20 hodin týdně 

 

 Žákům druhých a vyšších ročníků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona 

byly bezplatně poskytnuty základní školní pomůcky v hodnotě 100,- na žáka na 

školní rok 2019/2020. Takových žáků naše škola v tomto školním roce evidovala 7. 

Škole tuto povinnost ukládá vyhláška 48/2005 Sb.  

 Žákům, kterým byly v rámci podpůrných opatření v Doporučení ŠPZ navrženy 

pomůcky s NFN, škola zakoupila požadované pomůcky v plné výši a pomůcky byly 

žákům k dispozici v běžných hodinách, v hodinách Pedagogické intervence nebo 

v Předmětu speciálně pedagogické péče.  

 Ve školním roce 2019/2020 spolupracovala naše škola při poskytování 

podpůrných opatření žákům se SVP s několika odbornými pracovišti. Mezi 

nejdůležitější patří PPP Středočeského kraje (pracoviště Nymburk a Kolín), SPC 

Poděbrady, SPC Eda Benešov, NUV Praha, PPP při ZŠ Žitomířská Český Brod, 

Ambulance klinické logopedie – Mgr. Zuzana Lebedová, Soukromá praxe speciálně 

pedagogické rehabilitace a reedukace Mgr. Radek Vonášek, atd.  

 Základní škola poskytovala v roce 2019/2020 významnou péči v oblasti 

inkluze především díky poskytnuté dotaci na projekt s názvem „ZŠ Kounice a inkluze“ 

s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006919“ financovaný z Evropských 

strukturálních a investičních fondů OP VVV ve výši 630.360,- Kč a v roce 2019 byla 

škole schválena dotace na projekt s názvem „ZŠ Kounice a inkluze II.“, reg. č. 

„CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012851“ financovaný z Evropských strukturálních a 

investičních fondů OP VVV ve výši 880.710,- Kč. Cílem obou projektů je zřízení 

pozice 2 školních asistentů, jejichž náplní práce je poskytování nepedagogické 

podpory při spolupráci s rodiči, dále pomoc při rozvoji mimoškolních a volnočasových 

aktivit a v neposlední řadě poskytování podpory pedagogům při administrativní a 



 5

organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování. Dalším cílem je zřízení pozice 

speciálního pedagoga a zajištění projektových dnů ve škole. 

Mgr. Vendula Dovole 

1.8. Rada školy:  zřízena v lednu 2006 
 Složení rady školy: 

 za školu :  Jaroslav Urban 
        Libuše Čelakovská 

        za rodiče:  Hana Schovancová 
      Jitka Kadeřávková 
                                     za zřizovatele: Miroslava Sochorová 
      Ing. Karel Klusáček 

      
 

Část II. 
Obory vzdělání 

 
2.1.  79-01-C/01  základní škola 

 
 

Část III. 
Personální zabezpečení činnosti školy 

 
   3.1. Zaměstnanci školy 
 
příjmení jméno kvalifikace úvazek Zařazení nástup na školu os.č. zkratka 
         
Bielaková Šárka VŠ PF 1 učitelka 21.8.2006 120 BI 
Cikánová Jiřina SO 1 kuchařka 1.9.1999 305 CI 
Čelakovská Libuše VŠ PF 1 učitelka 26.8.1988 106 ČE 
Domínová Marie VŠ PF 1 učitelka 25.8.1980 102 DA 
Dovole Vendula VŠ PF 1 učitelka 29.8.2011 127 DV 

Doktorová Radka VŠ PF 1 učitelka 1.8.2005 118 DK 
Dusová  Veronika ÚSO  1 asistent pedagoga 3.4.2017 146 DS 
Hano Liliya SO  1 uklízečka 3.10.2019 162 HN 
Hanušová Eva VŠ PF  1  učitelka 27.8.2018 154 HA 
Hodač Luboš VŠ PF  1 učitel 25.2.2019 157 HO 
Hybnerová Dita ÚSO  1 ekonomka 6.1.2003 116 HY 
Janečková Lenka SO  1 kuchařka 1.2.2017 311 JA 
Jedlička Ladislav VŠ PF  1 ředitel 1.8.2018 148 JE 
Kalinová Blanka ÚSO ped 1 učitelka 1.8.2007 203 KL 
Koubková Marie ÚSO ped 1 vychovatelka, učitelka 25.8.1986 104 KB 
Manželová  Jitka VŠ PF  1 učitelka 25..8.2016 143 MA 
Molínská Daniela VŠ PF  1 učitelka, asistentka ped. 25.8.2017 149 ML 

Moravcová Melanie VŠ PF 1 učitelka 27.8.1998 112 MO 
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Mučková  Alice VŠ PF  1 učitelka 25.8.2016 115 MU 
Návrat Ladislav SO  1 školník, údržbář 2.1.2020 163 NA 
Nováková Martina ÚSO 1 vedoucí školní jídelny 1.9.2011 308 NO 
Nováková Michaela VŠ PF  0,68 učitelka 26.8.2019 159 NV 
Prílesan Vendula VŠ PF  1 učitelka 26.8.2019 160 PR 
Pokorná Jana SO 1 vedoucí kuchařka 1.9.1992 303 PO 
Psutková  Vlasta ÚSO  1 vychovatelka, asistentka 25.8.2017 151 PS 
Roudnická Miroslava VŠ PF 1 učitelka 30.8.1999 114 RO 

Sedláková Dagmar VŠ PF 1 učitelka 11.10.2006 121 SE 
Svoboda Martin ÚSO  1 školník, údržbář 1.5.2019 158 SV 
Trnková Petra ÚSO  1 vychovatelka, asistentka 1.10.2019 161 TR 
Tichá Alena SOU  1 kuchařka 16.1.2017 310 TI 
Urban Jaroslav VŠ PF 1 zástupce ředitele 1.10.1983 103 UR 
Zahradníková Ludmila SO   1 uklízečka 12.9.1987 105 ZA 
Zedníková Pavla ÚSO  1 asistent pedagoga 18.1.2016       144 ZE 
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3. 2. Změny proti školnímu roku 2018 - 2019:  
 
Od 1.9.2019 se žáci školy vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu 

Základní škola Kounice 32-2016. V tomto školním roce nedošlo k žádné změně 

v ŠVP.  

Ve školním roce 2019 – 2020 posílily řady pedagogického sboru dvě paní učitelky. 

Paní PhDr. Michaela Nováková a Mgr. Vendula Prílesan shodně nastoupily 

26.8.2019. Na mateřskou dovolenou odešla paní Mgr. Jitka Manželová, kterou po 

dobu její nepřítomnosti zastoupila v pozici třídní učitelky paní Mgr. Vlasta Dubinová. 

V průběhu školního roku došlo k výměně na pozici školníka. Na místo pana Martina 

Svobody přišel pan Ladislav Návrat. Na pozici uklízečky nastoupila paní Liliya Hano. 

Poslední personální změnou školního roku 2019/2020 byl nástup asistentky 

pedagoga paní Petry Trnkové. 

   
3.2. Kvalifikovanost a přepočtené počty pedagogických pracovníků 
 
Fyzický počet zaměstnanců byl 33. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků se i 

nadále daří zvyšovat.  

 
Část IV. 

Přijímací řízení  
 

    4.1. Nástup do 1. ročníku: v září 2019 nastoupilo do I.A 20 a do I.B 21 žáků. 

  

    4.2. Školní družina: Do školní družiny bylo přijato 100 žáků, kteří chodili do I. - IV. 

třídy. Školní družina vykonávala svou činnost ve čtyřech odděleních.  

 
   4.3.  Zápis žáků do 1.třídy 

Počet dětí u zápisu dne 
3.4.2020 

Počet odkladů  Očekávaný počet dětí ve 
školním roce 2020-2021 

včetně přestupů 

 
Očekávaný počet tříd Navržen Skutečnost 

37 7 7 31 2 
 
    4.4. Přestupy: Během školního roku přestoupili do ZŠ Kounice z jiných škol 8 

žáků. 1 žák z V. třídy přestoupil na víceleté gymnázium. 

   
  4.5. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní 
docházky 
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Školní docházku ukončilo v červnu 2020 celkem 20 žáků IX. třídy. Všichni absolventi 

se dostali na zvolené střední školy nebo odborná učiliště.  

 
Část V. 

Výsledky vzdělávání žáků 
     
  5.1. Prospěch žáků / stav k 31. 8. 2019 

Počet žáků 
celkem  

 

Prospělo s vyznamenáním  
 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně  
(z toho) 

252 194 58 0 0 1 
   
Z porovnání dvaceti posledních let vyplývá, že počet žáků naší školy byl až do roku 

2010 stabilizovaný, od té doby však nastává pravidelný nárůst. Demografické 

průzkumy prováděné každoročně ve spádových obvodech ukazují, že minimálně 

v následujících pěti letech bude školu navštěvovat kolem 270 žáků ročně, což je proti 

roku 1997 téměř dvojnásobek. 

 
 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 

2018 

 
 

2019 2020 

tříd celkem 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 

 
 

11 

 
 

11 12 

žáků celkem 134 149 148 154 152 154 150 162 158 162 155 149 156 161 171 176 184 196 223 

 
 

240 

 
 

235 252 

průměrný počet žáků na třídu 14,9 16,6 16,4 17,1 16,9 17,1 16,7 18,0 17,6 18,0 17,2 16,5 17,3 17,9 19,0 19,6 20,4 21,8 22,3 

 
 

21,8 

 
 

21,4 21 

učitelů celkem (přepočtený počet) 10,9 11,0 11,1 11,1 11,1 11,4 11,2 11,2 11,2 12,3 12,0 12,5 12,2 12,5 12,5 12,5 12,7 13,0 15,2 

 
 

18,0 

 
 

15,5 16,6 

průměrný počet žáků na učitele 12,3 13,6 13,3 13,8 13,6 13,6 13,4 14,5 14,1 13,2 12,9 11,9 12,8 12,9 13,7 14,1 14,5 15,1 14,7 

 
 

13,0 

 
 

12,4 15,2 

,0žáků osvobozených od povinné  
školní docházky (ve spád. obvodu 
ZŠ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

0 

 
 
 

      0 0 

  
 5.2. Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 
 1. pololetí 2. pololetí 
- 2. stupeň 0 0 
- 3. stupeň 0 0 
 
  5.3. Docházka žáků 
Zameškané hodiny  1. pololetí 2. pololetí 
- omluvené 10137 5901 
- neomluvené 0 0 
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Vývoj průměrné absence na žáka za posledních dvacet let: 
 

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
 

2018-19 2019-20 

1. pololetí 
43 54 55 52 35 42 38 42 46 52 41 36 33 35 38 30 38 35   39 40 

2. pololetí 
44 52 55 52 49 53 45 53 53 46 51 42 48 39 56 46 39 46 43 23 

Celkem 
87 106 110 104 84 95 83 95 98 98 92 78 81 74 94 76 77 81 82 63 

 
5.4. Porovnání problémových jevů za posledních 22 let (k 30.6.): 
 

 rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2909 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 
2018 

2019 

 
 
2020 

 
procento žáků s druhým stupněm z chování 

 
0,7 2,7 0 7,1 0 1,9 0 5,6 5,3 5,6 3,9 4,0 3,8 0,6 0,6 0,6 0 1,0 1,3 

 
0 0 

 
0 

 
procento žáků s třetím stupněm z chování 

 
1,4 0 0,7 1,3 0 0 0 0 0 0,6 2,6 0,6 1,3 0,6 0 0 0 0,5 0 

 
0 0,4 

 
0 

 
celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok 
 

115 121 106 57 0 146 14 12 20 10 65 92 190 86 1 14 0 164 27 
 

11 40 
 
0 

počet žáků s neomluvenými hodinami 7 4 1 3 0 3 2 2 1 3 8 8 3 1 1 3 0 4 3 
 
0 

 
4 

 
0 

 
Část VI. 

Prevence rizikového chování 

Prevence rizikového chování 

 
Výskytu rizikového chování se snažíme předcházet zejména rozsáhlou nabídkou 

aktivit specifické i nespecifické prevence, které škola pro žáky pořádá. Doplňuje je i 

nabídkou zájmových kroužků. Podrobný rozbor konkrétních preventivních aktivit je 

uveden v minimálním preventivním programu školy, který je každoročně aktualizován 

a evaluován. Škola má zpracovanou i dlouhodobou preventivní strategii. Ve škole 

působí Školní poradenské pracoviště (ŠPP).  Jeho služby jsou zajišťovány 

výchovným poradcem, speciálním pedagogem a školním metodikem prevence. 

Pozici výchovného poradce na naší škole zastává Mgr. Vendula Dovole a speciálním 

pedagogem je od roku 2018/2019 Mgr. Vlasta Dubinová.  Školním metodikem 

prevence je Mgr. Dagmar Sedláková.  

Na webových stránkách, ve složce ŠPP, jsou průběžně publikovány aktuální 

informace o problematice výchovného poradenství a prevenci rizikového chování. V 

budově školy je k dispozici informační nástěnka ŠPP. Konzultační hodiny ŠPP byly 

ve školním roce 2019/2020 vypsány na středu.  
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Mezi pracovníky, kteří se dále podílejí na poradenských službách a vytvářejí 

konzultační tým pro poskytování služeb ve škole, patří: třídní učitelé, metodik pro 

přípravu školního vzdělávacího programu Melanie Moravcová, učitelé vzdělávací 

oblasti Výchova k volbě povolání, případně další pedagogové, zejména učitelé 

výchov. Evaluace a metodika včasného odhalování rizik patří mezi základní kritéria 

vypracování preventivních programů či vzdělávacích akcí v oblasti sociálně 

nežádoucích jevů. 

 

Evaluace minimálního preventivního programu pro školní rok 

2019/2020 

Evaluace je nástrojem hodnocení vykonané práce a měla by sloužit jako jedno ze 

základních východisek pro plánování primárně preventivních aktivit po následující 

školní rok. Je zaměřena především na kvalitativní složku realizovaných programů 

primární prevence. Zásadní je zhodnocení, zda bylo dosaženo stanovených cílů a 

indikátorů. Na základě tohoto zhodnocení je rozhodnuto, zda v daném programu 

bude škola pokračovat i v následujícím období. To souvisí jednak s tím, jak byl 

program v uplynulém roce úspěšný, ale také s tím, jaké jsou specifické potřeby pro 

roky následující a zda daný program koresponduje s cíli pro další rok. Kvantitativní 

hledisko je závislé na aktuálních potřebách třídních kolektivů. 

 

Evaluací preventivních aktivit sledujeme: 

a)  informace pro včasné odhalování rizik (monitorig) 

b) způsob uplatňování preventivních intervencí (plánování a vlastní realizace 

minimálního preventivního programu) 

c) jejich účinnost (vlastní evaluace s využitím monitorovacích modulů, případně 

dalších evaluačních nástrojů) 

e) naplnění očekávání   

f) faktory, které jsou rozhodující pro efektivitu programů 

d) příčiny komplikací při jejich realizaci 

g) faktory, kterých se musíme vyvarovat a na které se musíme připravit 
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Evaluace probíhá různými způsoby, např. formou dotazníků, anketního šetření, 

rozhovorů, besed, konzultací, pozorování, testů, zpětné vazby od žáků i vyučujících 

apod.  

• Naplnění cílů MPP pro školní rok 2019/2020 bylo zásadně ovlivněno 

nařízením vlády, z 10. března 2020, o uzavření škol v souvislosti s 

nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-

19. 

• Plánované programy specifické a nespecifické prevence jsme z tohoto důvodu 

realizovali pouze částečně.  

• Během distanční výuky byli s dětmi a zákonnými zástupci v kontaktu 

především třídní učitelé, kteří s nimi, v rámci svých možností, řešili problémy 

vzniklé v souvislosti s novým způsobem výuky.   

• Na webových stránkách, ve složce Školní poradenské pracoviště, byly 

průběžně publikovány aktuální informace o problematice výchovného 

poradenství a prevence rizikového chování. 

• V budově školy byla k dispozici informační nástěnka Školního poradenského 

pracoviště.  

• Konzultační hodiny ŠPP byly vypsány na středu. 

• Na základě aktuálních požadavků třídních učitelů jsme pokračovali 

v programech lektorovaných paní Rút Kořínkovou ze sdružení Hope4kids, 

www.etickedilny.cz. Z minulého školního roku máme s programy velmi 

dobrou zkušenost. Do 10.3. jsme realizovali 13 programů, dalších 10 jsme 

uskutečnit nestihli.  

 

Třída 
 

Program termín 

1.A BUĎME KAMARÁDI 
 

12. 11. 
 

1.B BUĎME KAMARÁDI 
 

12. 11. 

2. třída JAK SE MÁŠ? 
 

13. 11. 

2. třída JAK SE CHOVAT V NEBEZPEČNÝCH 
SITUACÍCH? 

10. 3. 

3. A JAK SE STÁT DOBRÝM 
KAMARÁDEM? 

18. 11. 
 

3. B JAK SE STÁT DOBRÝM 
KAMARÁDEM?  

18. 11. 
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4. A JAK PŘEKONAT STAROSTI VE 
ŠKOLE? 

19.11. 
 

4. B JAK SPRÁVNĚ NALOŽIT SE SVÝMI 
PENĚZI? 

19.11. 
 

5. třída JAK SPRÁVNĚ VYUŽÍVAT IT A 
MÉDIA? 

13.11. 

6. třída ŽIVOT V MEDIÁLNÍ DŽUNGLI 
 

20.11. 
 

7. třída IMAGE, NEBO CHARAKTER? 
 

20.11. 
 

8. třída PENÍZE, PENÍZE, PENÍZE 27.11. 
 

9. třída PŘEDSUDKY 
 

27.11. 
  

 

• V rámci výuky občanské výchovy na 2. stupni jsme plánovali zařadit do výuky 

zhlédnutí nejnovějšího filmu Abstinent ze série režiséra Davida Vignera 

„Filmy, které pomáhají“. Je zaměřen na témata: alkohol, závislost, 

léčebna, přátelství, rodina, život dospívajících, škola, terapie. Místo květnové 

návštěvy kina jsme film zakoupili na USB a zařadíme ho do výuky ve školním 

roce 2020/2021. 

• Na další školní rok musela být přesunuta i plánovaná beseda o migraci s 

hostem cizincem a kreativními workshopy. Sdružení SIMI se kromě 

poradenské činnosti zabývá i prací s veřejností, s cílem rozvíjet vzájemnou 

toleranci a podporovat otevřenou společnost, která není rasistická a 

xenofobní. 

• Obdrželi jsme výsledky anonymního dotazníkového šetření realizovaného na 

jaře 2019 externí kolínskou organizací „Prostor+ o.p.s“ z Kolína. Šetření se 

týkalo žáků IV. až IX. třídy a bylo zaměřeno na tři samostatná témata - Ty a 

drogy, Ty, technologie a hry, Ty a hazard. 

 

V průměru odpovídalo na otázky 120 žáků v téměř ideálním poměru cca 50% dívek a 

50% chlapců.  

Nejvíce otázek se týkalo tématu IT technologií a her. Výsledky většinou potvrdily 

naše očekávání. Téměř 100% žáků má k dispozici mobilní telefon, který většina 

z nich používá také na hraní her. 

Pouze 93% dětí ze 122 hraje počítačové hry. 61% každý den nebo více než 3x 

týdně. Doba hraní se nejčastěji pohybuje od 1 do 3 hodin. 11% dětí hraje 4-5 hodin 
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denně. Nejčastěji hrají doma. 30% dotázaných žáků uvedlo, že kvůli hraní bývají 

unavení, protože chodí pozdě spát. Nejčastějším typem her jsou střílečky a akční hry 

a dále hry sportovní. 62% her probíhá online. První zkušenosti s hraním mají děti 

nejčastěji ve věku 8-11 let (55%), výrazný podíl 25,6% ve věku 6-8 let. Zdrojem her je 

většinou stahování z internetu, v 86% v hodnotě  0-500 Kč za měsíc.  

Z otázek týkajících se postoje rodičů k hraní her vyplývá, že 55% rodičů je k hraní her 

velmi benevolentní, děti hrají v podstatě bez omezení. 28% žáků má na hraní 

vymezený čas.    

Ze sociálních sítí byl v době dotazování nejpoužívanější Messenger, Instagram a 

Whatsapp. Čtvrtina dětí kontroluje sítě průběžně po celý den, 49% jim věnuje max. 1 

hod. denně. Zásadní a alarmující informací je pro nás průzkum četnosti komunikace 

rodičů s dětmi o tom, co dělají na soc. sítích. 56% rodičů hovoří s dětmi o aktivitě na 

sítích pouze občas a 38% dokonce nikdy.  

 

Výsledky dotazování na téma drog -  70% žáků vyzkoušelo alkohol, 46% dětí ho 

poprvé ochutnalo do 12 let věku, 22% do 10 let. 81% žáků, kteří ochutnali, ho poprvé 

ochutnalo v přítomnosti rodičů. Nejčastěji jde o pivo, Frisco či ochucená piva.  

Zkušenost s cigaretou přiznalo 25% dětí, 14% z nich ve věku 12 -15 let. 

 

Z otázek k tématu hazard vyplývá, že s ním děti většinou nemají zkušenost žádnou, 

případně minimální, a to v podobě stíracích losů, případně her s kamarády o drobné 

mince. Jedná se pak o desítky korun měsíčně z kapesného.  

 

Získané informace jsou pro nás cenné především pro stanovení krátkodobých cílů a 

budeme k nim přihlížet při tvoření minimálního preventivního programu pro školní rok 

2020/2021.   

• Informace o bezpečném užívání internetu a sociálních sítí získávají žáci 

především v předmětu prvouka, informatika, občanská a mediální výchova. 

• IV.A, IV.B a V. třída absolvovaly kurz dopravní výchovy s ÚAMK 

v Nymburce.  

• Pro žáky VII., VIII. a IX. třídy jsme opět připravili šest volitelných předmětů. 

Každý žák si vybírá dva. Nabídka pro tento školní rok byla: biologická praktika, 

dramatická výchova, mediální výchova, keramika, sportovní hry, domácnost.  
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• Třídní schůzky se konaly pouze v podzimním termínu. Mimo ně se rodiče 

mohli zúčastnit individuálních konzultací či mimořádných schůzek. Během 

distanční výuky byli rodiče v kontaktu s vyučujícími podle svých možností a 

podle potřeb dítěte.  

• Nejmenší třídy připravily pro rodiče vystoupení a besídky – I.A, I.B, II.třída, 

III.A, III.B 

• V únoru proběhla schůzka s rodiči předškoláků. 

• Uskutečnila se jedna pobytová akce:   

 

 

• Žáci deváté třídy se zúčastnili besedy na téma “Volba povolání“ na ÚP  

Nymburk.  Konala se speciální schůzka s rodiči vycházejících žáků zaměřená 

na otázky k přijímacímu řízení a volbě povolání. 

• Žáci osmé třídy se zúčastnili projektového dne „Den pro zdraví“ na Střední 

zdravotnické škole 5. května v Praze.  

• Škola se během adventu podílela na přípravě řady akcí v obci. Děti vystoupily 

na setkání seniorů, ztvárnily živý betlém, zpívaly při rozsvícení vánočního 

stromečku a při celostátní akci Česko zpívá koledy, zahrály v kostele „Vánoční 

hru“, připravily výrobky na vánoční trhy a podílely se na jejich organizaci. 

Největší akcí, kterou škola organizuje, jsou každoročně Kounické Vánoce. 

V tomto roce žáci předmětu dramatická výchova zahráli v rámci adventu 

Vánoční hru i v sousední obci Bříství. 

• Žáci VIII. a IX. třídy také pomáhali s organizací Mikulášského běhu kounickou 

„Sáňkovačkou“. 

• Žákům je dvakrát v týdnu k dispozici školní knihovna.  

• V rámci projektu Klub mladých diváků jsme navštívili 3 divadelní 

představení. Poslední představení se již nekonalo z důvodu uzavření škol.  

• Návštěvu představení v divadle Gong absolvovaly – II. třída, III.A, III.B, VII. 

třída a VIII. třída.  

• Pokračovali jsme v úspěšných aktivitách, např. v účasti v projektu 

Recyklohraní,  

lyžařský výcvik  2. stupeň  

VI. až IX. třída 

 20 žáků 

 

ve spolupráci s ŽS Dymokury, 

Křinec a Libice nad Cidlinou, 
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kde jsme sbírali starý papír, elektrospotřebiče, tonery a mobilní telefony. Za 

získané body jsme vybrali odměny pro školu, např. sportovní vybavení.  

• V enviromentálním centru Toulcův dvůr jsme navštívili 2 programy pro 1. 

stupeň.  

Do výuky je zařadily I. A a I. B  

• Opět jsme pomohli Záchranné stanici Pinky Chvaletice se sběrem potravy 

pro veverky. 
 

• Během školního roku se naši žáci zúčastnili několika vědomostních soutěží. 

Patřila 

k nim olympiáda z biologie, ze zeměpisu, Pythagoriáda z matematiky a 

matematická soutěž Pangea. 

• Ve sportovních soutěžích reprezentovali žáci naši školu 11krát. 

• Děti se mohly zapojit do řady volnočasových aktivit – kroužků. 

• V rámci předmětu Mediální výchova jsme pokračovali ve vydávání 

žákovského 

časopisu Kouník. Během školního roku vyšla 3 čísla (číslo 98 až 100).  

Další akce školy:  

• beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou – 1. stupeň 

• beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem pro V. třídu 

• beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem na téma Černobyl - VI. až IX. třída 

• Ornita – program Divoká školní zahrada - všechny třídy  

• exkurze Skanzen Kouřim – III. A, III. B 

• návštěva knihovny v Českém Brodě - II. třída 

• exkurze Praha – IV. třída 

• výstava betlémů – V. třída 

• výstava impresionismu – IX. třída 

• Evropský dům Praha – VIII. třída 

Závěry a doporučení pro následující rok 

Ve školním roce 2020/2021 se zaměříme na: 

• analýzu a vyhodnocení informací z období distanční výuky v rámci zpětné 

vazby od žáků, pedagogů i zákonných zástupců, 

• analýzu a řešení problémů vzniklých v souvislosti s distanční výukou, 



 16

• proškolení pedagogů a sjednocení systému distanční výuky, 

• stanovení pravidel pro distanční výuku a jejich zahrnutí do školního řádu, 

• přípravu na případné opětovné uzavření škol a na dostatečnou informovanost 

žáků i zákonných zástupců, 

• zajištění certifikovaných programů pro podporu primární prevence, 

• pokračování ve spolupráci v projektu Etické dílny, 

• dotazníkové šetření na vybrané téma, 

• pokračování osvědčených programů a projektů, 

• pokračování ve výuce plavání i v dopravní výchově, 

• podle aktuální epidemiologické situace - organizaci pobytových akcí – lyžařský 

kurz, adaptační kurz, škola v přírodě, 

• široké využití sportovní haly a víceúčelového hřiště, 

• navázání spolupráce se složkami záchranného systému v rámci preventivních 

programů, 

• pestrou nabídku volitelných předmětů pro žáky VII. až IX. třídu a zájmových 

kroužků, 

• vydávání žákovského časopisu, příspěvky do školní televize, 

• realizaci aktivit založených na spolupráci mezi nejstaršími a nejmladšími 

třídami, 

• pokračování úspěšné spolupráce se subjekty uvedenými v Minimálním 

preventivním programu pro rok 2020-2021. 

 Preferovaná témata programů specifické primární prevence pro školní rok 

2020/2021:  

• prevence školní neúspěšnosti při nařízené distanční výuce, podpora 

efektivního vzdělávání žáků v takové situaci,  

• podpora sociálních vazeb v distanční výuce, 

• prevence šikany a kyberšikany,  

• poruchy příjmu potravy, 

• hodnota vlastního těla, prevence sebepoškozování, 

• rizikové trávení volného času,  

• partnerství a sex,  

• návykové látky,  

• multikulturní vztahy, přijímání odlišností, prevence rasismu a xenofobie, 
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• dospívání a sexuální chování 

• netolismus, média, bezpečné používání internetu, 

• rizikové chování v dopravě. 

D. Sedláková, metodik prevence 
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Část VII. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili velkého množství programů dalšího vzdělávání. 

Velké oblibě se těší zejména Letní škola pedagogů, kterou každoročně pořádá 

projekt Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu Český Brod. Pedagogové 

se také vzdělávali ve svých oborech. Podstatná část tohoto vzdělávání (hlavně 

dlouhodobé programy) je pro naši školu bezplatná, účastníme se programů 

placených z grantů. 

 
 

Část VIII. 
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
   8.1. Zájmová činnost organizovaná školou  
 (zájmové útvary, kroužky) 
 
Název kroužku   vedoucí kroužku  
 
Atletická přípravka    Ladislav Jedlička 

Atletika (klub)    Jaroslav Urban 

Divadelní (KMD)    Marie Domínová, Dagmar Sedláková 

Příprava na přijímací zkoušky ČJ  Marie Domínová 

Příprava na přijímací zkoušky Ma Libuše Čelakovská 

Knihovnický kroužek 1. stupeň  Miroslava Roudnická 

Knihovnický kroužek 2. stupeň  Dagmar Sedláková 

Sportovní hry - florbal   Šárka Bielaková 

 
8.2. Aktivity školy během školního roku  

  

19. září 2019 - Černobyl, beseda, II.st., BI 

26. září 2019 - Přespolní běh, Lysá n/L, 22, UR, DS, ZE 

26. září 2019 - Beseda se spisovatelkou, SE, zájemci 

30. září 2019 - Setkání VP - Nymburk, Urban 
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10. října 2019 - Úřad práce, Nymburk, IX., UR 

15. října 2019 – Dopravní hřiště, Nymburk, IV.A, 7:30 HN 

15. října 2019 - Divadlo Gong, 10:00, VII.,VIII., MO, SE 

21. října 2019 - Sběr papíru 

25. října 2019 - Divadlo Gong, II., MU 

 

1. listopadu 2019 - Dopravní hřiště, Nymburk, IV.B, RO 

11. listopadu 2019 – Klub mladého diváka, 21, DA, PS 

12. listopadu 2019 – Etické dílny, I. A,B, SE 

13. listopadu 2019 - Etické dílny, II., V., SE 

15. listopadu 2019 - Večerní běh, Čelákovice, 40, UR + 

18. listopadu 2019 - Toulcův dvůr, I. A, B, DV, MA 

18. listopadu 2019 - Etické dílny, III.A, B, SE 

19. listopadu 2019 - Etické dílny, IV. A,B, SE 

20. listopadu 2019 - Etické dílny, VI., VII., SE 

21. listopadu 2019 – Knihovna, Český Brod, II., MU, ZE 

23. listopadu 2019 - Zpěv pro důchodce 

27. listopadu 2019 - Etické dílny, VIII., IX., SE 

 

3. prosince 2019 - Evropský dům, Praha, VIII., SE 

7. prosince 2019 - Sáňkovačka 

8. prosince 2019 - Klub mladého diváka, Praha, 21, DA, SE 

9. prosince 2019 - Divadlo Gong, III. A, B, DK, PR 

9. prosince 2019 - Výstava Praha, V., HO, PS 

9. prosince 2019 - Besídka pro rodiče I. A, MA 

10. prosince 2019 - Besídka pro rodiče, II. MU 

11. prosince 2019 - Výstava Praha, IX., KL, ZE 

12. prosince 2019 - Vystoupení pro rodiče, I. B, DV 

14. prosince 2019 - Vánoční trhy 

16. prosince 2019 - Besídka, III. B, PR 

17. prosince 2019 - Ornita, celá škola, ČE 

17. prosince 2019 - Koncert 3.A, DK 

18. prosince 2019 - Vánoční laťka, všichni 

31. prosince 2019 - Silvestrovský běh, Lysá n/L, 10, UR 
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1. ledna 2020 - Novoroční běh H. Počernice, 5, UR 

16. ledna 2020 - Divadlo Gong, Praha, IV. A, B, HA, RO 

 

5. února 2020 - Divadlo Gong, II., MU, ZE 

15. února 2020 - Klub mladého diváka, Praha, 30, DA, SE 

18. února 2020 - Kouřimský skanzen, III. A, B, PR, DK 

21. února 2020 - Nehvizdská laťka, 8, JE 

22. února 2020 - Halové závody, ČB, 8, JE 

 

2. března 2020 - Beseda , V., VI. , HO 

4. března 2020 - Schůze VP Nymburk, DV 

10. března 2020 - Etické dílny, II., SE 

11. března 2020 - Etické dílny, III. A, B 

 
 
 
 
 

Část IX. 
Inspekce 

 
 9.1.     Údaje o výsledcích inspekce: 

    
Poslední kontrola orgány ČŠI byla provedena ve školním roce 2018 – 2019, a to ve 
dnech 29. – 30.4.2019 a 2. – 3.5.2019. Podrobnosti jsou ve zprávě Čj. ČŠIS-
1065/19-S. 
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                 Část X. 
Hospodaření školy v roce 2019 

 
 10.1 Hlavní činnost 

 

  

Výnosy celkem 13 394 291 
a) od obce (z vlastních zdrojů obce) 1 585 991 
b) od KÚ Středočeského kraje 10 297 692 
c) jiné ostatní výnosy (ŠD, pronájmy, dary) 239 530 
d) od strávníků ZŠ a MŠ 1 271 078 

  

Náklady celkem 13 394 291 
a) náklady na platy zaměstnanců školy 7 456 195 
b) zákonné odvody, zdrav. a sociální pojištění, pomůcky 2 719 543 
c) FKSP 111 094 
d) jiné sociální náklady (nemocenské) 6 076 
e) spotřeba materiálu (energie, pomůcky, HW, přístroje, zařízení, aj.) 994 644 
f) služby (opravy, cestovné, revize, plyn, aj.)         830 877 
g) jiné ostatní náklady (poplatky) 4 784 
h) strávníci ZŠ a MŠ 1 271 078 

 
 

 

 10.2   Doplňková činnost - vaření pro důchodce a cizí strávníky  
  

Výnosy celkem 278  350 
příjem od cizích strávníků  278 350 
  

Náklady celkem 278 350 
a) spotřeba potravin 144 742 
b) provozní náklady 38 969 
c) mzdové náklady 94 639 

  
Dotace od obce byly k 31.12.2019  vyúčtovány s hospodářským výsledkem 0 Kč. 
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Část XI. 
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
V současné době není škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 
 

Část XII. 

Celoživotní učení 
 
Celoživotní učení chápe veškeré učení jako nepřerušenou kontinuitu "od kolébky do 

hrobu". Vysoce kvalitní základní vzdělávání pro všechny, od nejútlejšího dětství, je 

jeho základnou. Základní vzdělávání a následující počáteční odborné vzdělávání by 

mělo vybavit všechny mladé lidi novými dovednostmi, které vyžaduje ekonomika 

založená na znalostech. Mělo by také zajistit, že se "naučí učit se" a že budou mít k 

učení pozitivní postoj. Hlavním úkolem naší školy je předat žákům kvalitní základní 

vzdělání.  

 

Část XIII. 

Projekty financované s pomocí cizích zdrojů 
 

 13.1  OP VVV 
 
Naší základní škole byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „ZŠ Kounice a 

inkluze“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006919“ financovaný z Evropských 

strukturálních a investičních fondů OP VVV ve výši 630.360,- Kč. 

Cílem projektu je zřízení pozice školních asistentů, kteří mají v popisu práce 

poskytování nepedagogické podpory při spolupráci s rodiči, dále pomáhají při rozvoji 

mimoškolních a volnočasových aktivit a v neposlední řadě poskytují pedagogům 

podporu při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování. K 

dispozici máme od září 2017 na 2 roky 2 školní asistenty. Projekt byl ukončen 

k 31.3.2019.  
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Škola navázala na předchozí projekt 1.4.2019 projektem s názvem „ZŠ Kounice a 

inkluze II.“, reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012851“ financovaný z Evropských 

strukturálních a investičních fondů OP VVV ve výši 880.710,- Kč.  

Cílem projektu je: 

• zřízení pozice školních asistentů, kteří mají v popisu práce poskytování 

nepedagogické podpory při spolupráci s rodiči, dále pomáhají při rozvoji 

mimoškolních a volnočasových aktivit a v neposlední řadě poskytují 

pedagogům podporu při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i 

mimo vyučování. K dispozici máme od března 2019 na 2 roky 2 školní 

asistenty 

• rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení 

projektové výuky. K dispozici máme od března 2019 na 2 roky 6 bloků 

projektové výuky (4 x 45 min). 

 
13.2 Projekt Sdílené radosti a strasti škol III ze správního obvodu Český Brod 
 
Projekt „Sdílené radosti a strasti škol III“ (dále SRS III) navazuje na předchozí projekt 

„Sdílené radosti a strasti  škol ze správního obvodu ORP Český Brod“, realizovaný v 

letech 2016 – 2017. Vedle předškolního vzdělávání a základního školství nově 

zahrnuje také oblast základního uměleckého vzdělávání. Hlavním cílem projektu je 

přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v městech 

a obcích správního obvodu ORP Český Brod. 

 

Zástupci MŠ a ZŠ se budou pravidelně setkávat za účelem výměny zkušeností a 

příkladů dobré praxe. 

Podpořeno bude i společné vzdělávání pedagogů, a to formou pořádání seminářů a 

letní školy pedagogů. 

Smyslem aktivit projektu bude také prohloubení současných a rozvoj nových forem 

formální i neformální spolupráce všech subjektů zapojených do předškolního a 

základního vzdělávání s cílem rozvoje potenciálu každého žáka. 

V neposlední řadě je záměrem projektu realizace opatření, která byla schválena v 

předchozím projektu vytvořením Místním akčním plánu výchovy a vzdělávání ve 
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správním obvodu ORP Český Brod (dále jen MAP). Garantem tvorby MAP je partner 

projektu Region Pošembeří o.p.s. 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647 

 

Předpokládaný termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021 

 

 

Část XIV. 

Spolupráce s dalšími partnery 
 

 14.1   Odbory 
 

 

Na škole není založena odborová organizace. 

Prostředky FKSP jsou čerpány podle vnitřního předpisu vydaného po projednání se 

všemi zaměstnanci. 

 

 14.2   Další partneři 
 
Mimo Krajský úřad Středočeského kraje a zřizovatele Úřad Městysu Kounice jako 

hlavní zdroje financování, spolupracovala škola zejména s těmito organizacemi: 

- MŠ Kounice    

- Sokol Kounice 

- o. s Mezera Kounice 

- ZŠ Český Brod 

- ZŠ Dymokury 

- Policie ČR 

- Slavoj Český Brod 

- ZŠ Lysá nad Labem 

- DDM Poděbrady 

- ORP Český Brod 
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Část XV. 
Vyřizování stížností, oznámení, podnětů 

 

 15.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 

 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád 

Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- - - - 

  

 15.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- - - - 

  

 15.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 

Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- - - - 

 Nebyly podány žádné stížnosti. 
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Část XVI. 

Poskytování informací a GDPR 
Informace o zpracování osobních údajů ve škole. 

 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává Základní 

škola Kounice, okr. Nymburk o žácích následující typy údajů: 

Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, 

žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého 

pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu 

cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území 

České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně 

vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích 

vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o 

mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi 

školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského 

zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které 

by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje 

o opravné zkoušce. 

 

Výše vymezené údaje v souladu s právními předpisy poskytuje škola dále v rámci 

předávání statistických výkazů MŠMT, Cermatu, UIV. 

 

Níže uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za 

účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění 

práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet 

v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání 

souhlasu se zpracováním osobních údajů. 
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Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet 

prostřednictvím datové schránky, emailem nebo poštou. 

 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí 

informace: 0 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

   

 

V Kounicích dne: 15. října 2020  

Ladislav Jedlička, ředitel školy  
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Příloha 1 - Historie  školy 
 
 
1660 první zmínka – v Kounicích se usadil kantor 
1666 obnovení zpustošené školy Filipem Spignolou z Bruay, škola měla jednu třídu a 

nevíme, kde se nacházela. 
1762 zřízení nové školy nadační listinou Marie Terezie Savojské 

Budova školy byla vystavěna z kamene na místě bývalé kořalny a měla doškovou 
střechu. Uvnitř byla jedna třída se 4 okny, kamna s pecí na chleba, jedna světnice pro 
učitele, kuchyňka a komora. 
Ve třídě bylo 7 dlouhých lavic, vlevo sedávala děvčata, vpravo chlapci, kterých bylo 
většinou více. V čele stála dřevěná tabule, dřevěný kříž, psací stůl, dále byla ve třídě 
slabikovaní tabule a rozvrh hodin. 

1843 Dostavěna nová dvoupatrová budova školy naproti kostelu vedle fary. V přízemí byl 
byt učitele, nahoře 2 třídy. 
V zahradě studna a školní záhony, stará škola nevyhovovala vysokému počtu dětí. 

1862 Vybírání školného, učitel také cvičil psy pro knížecí úředníky, chytal ptáky, zastával 
místo varhaníka v kostele. 

1865 Školní knihovna – 535 svazků. 
1891 Založen místní odbor Matice školské. 
1900 Již 4 třídy pro děti z Kounic, Týnice, Cihelny, Vinice, Černík. 
1928 Škola se stěhuje do zámecké budovy, 7 tříd pro 179 dětí z Kounic, Černík, Vykáně. 
 V zámku byla také sborovna, školní kuchyně, šatna, dílna. 
1939 Přibyla měšťanská škola v zámku. 
1941 Škola zabrána německou armádou, výuka pouze v úterý, čtvrtek a sobotu. 
1988 Velká rekonstrukce školy v zámku – voda, elektroinstalace, elektrické topení, 

osvětlení. 
1990 Požár zámku, škola se stěhuje postupně do hospody, sokolovny, myslivny, kabin na 

hřišti, obchodu. 
 Nakonec využívala 3 objekty: novou MŠ, bývalý obchod a 2. stupeň bývalou školu ve 

Vykáni. 
 Navíc ještě sokolovnu v Kounicích pro výdej obědů, vařilo se v Poříčanech. 
1999 Slavnostní otevření nové školy na místě bývalého koupaliště. 141 dětí, 13 učitelů, 1 

vychovatelka družiny. 
 9 tříd, kapacita 222 žáků, 4 odborné učebny, školní kuchyň s jídelnou, školní družina. 
 Možnost využívat fotbalového a tenisového areálu v blízkosti školní budovy. 
2002 Škola vstupuje v listopadu do právní subjektivity, spojuje se se školní jídelnou. 
2006 V září postaveno víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 
2007 Areál školy oplocen. 
2008 Od července slouží nová příjezdová komunikace a parkoviště.  

Škola organizuje Mistrovství ČR veteránů v silničním běhu. 
2009 Škola organizuje oslavu: 10 let od otevření nové školy 
2010 Škola organizuje oslavu: 350 let školství v Kounicích 
2014 Slavnostní otevření přístavby (4 velké vybavené učebny, 2 kabinety, hala, zázemí)  
2015 Otevření sportovní haly 
2017 Otevření nového víceúčelového hřiště 
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Příloha 2 – Přehled tříd a zaměstnanců v květnu 2019 
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Příloha 3 – Školní noviny 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


