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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  

- e-mail:   zskounice@volny.cz, info@zskounice.cz  

- web:        www.zskounice.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  
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   1.7. Inkluze a ZŠ Kounice 

Činnost školního poradenského pracoviště ZŠ Kounice 

Školní poradenské pracoviště je již několik let nedílnou součástí ZŠ Kounice. 

Škola toto pracoviště zřídila, a nadále ho provozuje, na základě zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(Školský zákon) a podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Základním účelem tohoto 

pracoviště je poskytovat pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole 

žákům a jejich zákonným zástupcům. Naše škola splňuje povinné minimální 

personální zabezpečení ŠPP, které zahrnuje pouze školního metodika prevence a 

výchovného poradce. V roce 2020/2021 bylo ŠPP ZŠ Kounice rozšířeno o pozici 

speciálního pedagoga. 

Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce na ZŠ Kounice 

bezplatné. Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka nebo jeho 

zákonného zástupce. Služby mohou být poskytovány také na základě žádosti jiných 

školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. OSPOD). 

Pracoviště dále poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogům. 

Školské poradenské pracoviště spolupracuje kromě žáků a zákonných 

zástupců také s třídními učiteli, učiteli výchov, koordinátorem ŠVP a dalšími 

pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště 

také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-

psychologickou poradna nebo speciálně pedagogickým centrem). Školní poradenské 

pracoviště ZŠ Kounice zajišťuje především vytvoření vhodných podmínek pro 

vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích 

potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérního poradenství pro žáky a 

metodické a další podpory pedagogických pracovníků. Všechny služby jsou 

poskytovány s důrazem na ochranu osobních dat.  

Program školního poradenského pracoviště vychází především z poskytování služeb, 

které souvisí s: 

• podporou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

• podporou nadaných a mimořádně nadaných žáků, 
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• podporou žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi, 

• podporou sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných 

podmínek, 

• spoluprací s jinými školskými zařízeními, 

• metodickou podporou učitelům, 

• tvorbou, realizací a vyhodnocováním preventivních programů, 

• prevencí rizikového chování a školní nespěšnosti, 

• včasnou intervencí při problémech žáků, 

• kariérovým poradenstvím. 

Školní poradenské pracoviště ZŠ Kounice vede dokumentaci o žádostech o 

službu, o provedených vyšetřeních, jejich výsledcích, opatřeních a doporučeních, 

dále o součinnosti s jinými školskými zařízeními a orgány veřejné moci. 

Z této dokumentace vyplývá, že v oblasti výchovného poradenství se ZŠ 

Kounice v roce 2020/2021 věnovala především těmto aktivitám:  

• sledování a vyhodnocení legislativních změn  

• příprava, zpracování, kontrola PLPP + IVP (včetně žádostí a informovaných 

souhlasů) a jejich vyhodnocení 

• konzultace s metodikem prevence – minimální preventivní program  

• evidence žáků, kteří budou končit školní docházku  

• evidence žáků se SVP  

• zajištění asistentů k žákům s doporučením ze ŠPZ  

• koordinace intervenčních hodin a předmětů spec. ped. péče + jejich 

administrace a vyhodnocení 

• komunikace se SPC a PPP  

• předávání informací žákům a rodičům týkající se profesní orientace žáků 

(informace na webu školy) 

• výkazy pro získání finančních prostředků R-44 (AP, PI, KP, PSPP, ...) u 

evidovaných žáků se SVP 

• výkazy pro získání finančních prostředků R-44 (AP, PI, KP, PSPP, ...) u nově 

vyšetřených či rediagnostikovaných žáků  
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• velmi intenzivní spolupráce s metodikem prevence školy  

• informace o přijímacím řízení na střední školy  

• příprava podkladů pro pedagogické rady školy - konzultace s metodickými 

sdruženími  

• prevence záškoláctví  

• kontrola absence a způsobu omlouvání rodiči  

• spolupráce s třídními učiteli 

• zajištění přihlášek a zápisových lístků ke studiu na SŠ  

• pomoc rodičům s vyplňováním přihlášek  

• příprava zápisu do 1. tříd 

• zajištění průběhu vzdělávání žáků se SVP a žáků ohrožených školním 

neúspěchem v době pandemie Covid - 19 

Jednou z hlavních činností školního poradenského ZŠ Kounice je péče o žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Během školního roku 2020/2021 poskytovala Základní škola Kounice, okr. 

Nymburk podpůrná opatření 39 žákům, kterým školské poradenské zařízení (PPP 

nebo SPC) vystavilo Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Všichni žáci byli vzdělávaní podle školního vzdělávacího programu č. j. 

36-2016, Základní škola Kounice a 13 žákům byl na základě Doporučení ŠPZ 

vypracován individuální vzdělávací plán. Dvěma žákům naší školy byla ve školním 

roce 2020/2021 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 9 případech bylo poskytováno PO v podobě zajištění 

asistenta pedagoga (AP plnil svou funkci v 7 třídách).  

Pedagogickou intervenci (podpora přípravy na školu) škola poskytovala 10 

žákům a 3 žákům se věnovala speciální pedagožka v rámci Předmětu speciálně 

pedagogické péče. Pedagogická intervence byla v lednu 2021 MŠMT ČR jako 

podpůrné opatření financované z NFN zrušena.  
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Přehled žáků se SVP v roce 2020/2021: 

stupeň podpůrných opatření ročník 

Žák PO 3 + IVP 1.  
Žák PO 2 
Žák PO 3 + IVP 2.  
Žák PO 1 
Žák PO 1 
Žák PO 2 
Žák PO 2 
Žák PO 2 
Žák PO 3 + IVP 3.  
Žák PO 2 
Žák PO 2 
Žák PO 3 + IVP 
Žák PO 3 + IVP 
Žák PO 3 + IVP 
Žák PO 3 + IVP 4.  
Žák PO 1 
Žák PO 1 
Žák PO 1 
Žák PO 2 
Žák PO 2 
Žák PO 2 
Žák PO 3 + IVP 
Žák PO 3 + IVP 5.  
Žák PO 1 
Žák PO 2 + IVP 
Žák PO 2 + IVP 
Žák PO 2 
Žák PO 2 
Žák PO 2 
Žák PO 2 
Žák PO 2 6.  
Žák PO 1 
Žák PO 2 
Žák PO 2 7.  
Žák PO 2 + IVP 
Žák PO 2 
Žák PO 2 
Žák PO 3 + IVP 8.  
Žák PO 2 9.  

 



 7

Podpůrná opatření personální charakteru - asistenti pedagoga 

I. třída Úvazek asistenta 20 hodin týdně 

II. A Úvazek asistenta 20 hodin týdně 

III. třída Úvazek asistenta 20 hodin týdně 

IV. A Úvazek asistenta 20 hodin týdně (AP sdílený) 

V. B Úvazek asistenta 20 hodin týdně (AP sdílený) 

VI. třída Úvazek asistenta 10 hodin týdně 

VIII. 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 2020/2021. Takových žáků naše škola v tomto školním roce evidovala 8. 

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 2020/2021 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 Kolín, SPC Eda Benešov, PPP při ZŠ Žitomířská Český Brod, 

Ambulance klinické logopedie – Mgr. Zuzana Lebedová.  

 Základní škola poskytovala v roce 2020/21 významnou péči v oblasti inkluze 

především díky získaným dotacím 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,  a na projekt s 

názvem „ZŠ Kounice a inkluze III.“, reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019514“ 

financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV ve výši 

598.518,- Kč.  Cílem obou projektů je zřízení pozice školních asistentů a zajištění 

projektových dnů ve škole.  

         Mgr. Vendula Dovole 
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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 17.5.1999 305 CI 

Čelakovská Libuše VŠ PF 1 učitelka 28.8.1988 106 ČE 

Doktorová Radka VŠ PF 1 učitelka 1.8.2005 118 DK 

Domínová Marie VŠ PF 1 učitelka 25.8.1980 102 DA 

Dovole Vendula VŠ PF 1 učitelka 29.8.2011 127 DV 

Dubinová Vlasta VŠ   0,71 učitelka 3.5.2021 147 DU 

Dusová  Veronika ÚSO 0,8 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 

Chuchlová Zdeňka SO 1 kuchařka 29.9.2021 312 CH 

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 0,59 učitelka 1.8.2007 203 KL 

Koubková Marie ÚSO ped 1 vychovatelka, učitelka 25.8.1986 104 KB 
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Kukrálová Hana   0,6 pomocná síla v kuchyni 4.1.2021 313 KU 

Manželová  Jitka VŠ PF 1 učitelka 25.8.2016 143 MA 

Molinská Daniela VŠ PF 1 učitelka, asistentka ped. 25.8.2017 149 ML 

Moravcová Melanie VŠ PF 1 učitelka 27.8.1998 112 MO 

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 

Pokorná Jana SO 1 vedoucí kuchařka 1.9.1992 303 PO 

Prílesan Vendula VŠ PF 1 učitelka 26.8.2019 160 PR 

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 

Tichá Alena SOU 1 kuchařka 16.1.2017 310 TI 

Trnková Petra ÚSO 1 vychovatelka, asistentka 1.10.2019 161 TR 

Urban Jaroslav VŠ PF 1 zástupce ředitele 1.10.1983 103 UR 

Urbanová Radka VOŠ 0,5 asistent pedagoga 18.5.2021 166 UB 

Zahradníková Ludmila SO 1 uklízečka 12.9.1987 105 ZA 

Zahradníková Iva VOŠ 1 vychovatelka, asistentka 26.8.2020 164 ZH 

Zedníková Pavla ÚSO 0,8 asistent pedagoga 18.1.2016       144 ZE 

 
 
 
   3. 2. Změny proti školnímu roku 2019 - 2020:  
 
Od 1. 9. 2020 se žáci školy vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu 

Základní škola Kounice 32-2016. V tomto školním roce došlo ke změnám v ŠVP 

v oblasti cizích jazyků a volitelných předmětů. Byl kompletně předělán obsah a 

rozsah učiva kapitoly 4.1.4. Německý jazyk a kapitoly 4.10.16. Fyzikální praktika.  

Ve školním roce 2020 – 2021 posílila řady pedagogického sboru paní učitelka Vlasta 

Dubinová. Paní Dubinová nastoupila v březnu za paní učitelku Vendulu Prílesan, 

která odešla na mateřskou dovolenou.  

Z provozních zaměstnanců odešla do řádného důchodu paní kuchařka Jana 

Pokorná. Na její místo nastoupila paní kuchařka Zdeňka Chuchlová. Jako pomocná 

síla v kuchyni nastoupila paní Hana Kukrálová. 

Na pozici asistenta pedagoga byly na školní rok 2020 – 2021 přijaty paní Iva 

Zahradníková (která z polovičního úvazku pracuje i na pozici vychovatelky ve školní 

družině)  a paní Radka Urbanová. 
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   3.2. Kvalifikovanost a přepočtené počty pedagogických pracovníků 
 
Fyzický počet zaměstnanců byl 37. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků se i 

nadále daří zvyšovat.  

 
Část IV. 

Přijímací řízení  
 

    4.1. Nástup do 1. ročníku: v září 2020 nastoupilo do 1.A 15 a do 1.B také 15 

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 
9.4.2021 

Počet odkladů  Očekávaný počet dětí ve 
školním roce 2020-2021 

včetně přestupů 

 
Očekávaný počet tříd Navržen Skutečnost 

37 3 3 27 1 
 
    4.4. Přestupy: Během školního roku přestoupilo do ZŠ Kounice z jiných škol 9 

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

   
    4.5. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní 
docházky 
 
Školní docházku ukončilo v červnu 2021 celkem 19 žáků IX. třídy. Jeden žák ukončil 

základní školní docházku z 8. třídy. Všichni absolventi se dostali na zvolené střední 

školy nebo odborná učiliště.  
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Část V. 
Výsledky vzdělávání žáků 

     
  5.1. Prospěch žáků / stav k 31. 8. 2020 
   

Počet žáků 
celkem 

 

 
Prospělo s vyznamenáním 

 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 
(z toho) 

269 184 84 1 5 4 
   
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 škola kapacitně plně obsazena. 

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

 
 

2018 

 
 

2019 2020 2021 

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

 
 

11 

 
 

11 12 13 

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

 
 

240 

 
 

235 252 269 

průměrný počet žáků na třídu 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 20,7 

učitelů celkem (přepočtený počet) 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 17,1 

průměrný počet žáků na učitele 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 15,7 

žáků 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 5351 6459 
- neomluvené 25 18 
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Vývoj průměrné absence na žáka za posledních dvacet let: 
 

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 2020-21 

1. pololetí 
54 55 52 35 42 38 42 46 52 41 36 33 35 38 30 38 35   39 40 20 

2. pololetí 
52 55 52 49 53 45 53 53 46 51 42 48 39 56 46 39 46 43 23 24 

Celkem 
106 110 104 84 95 83 95 98 98 92 78 81 74 94 76 77 81 82 63 44 

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

 rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2909 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
procento žáků s druhým stupněm z chování 

 
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 0 

 
procento žáků s třetím stupněm z chování 

 
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 0 

 
celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok 
 

121 106 57 0 146 14 12 20 10 65 92 190 86 1 14 0 164 27 11 40 0 0 

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

 
 

Část VI. 
Prevence rizikového chování 

Prevence rizikového chování 

Výskytu rizikového chování se snažíme předcházet zejména rozsáhlou nabídkou 

preventivních programů a aktivit, které škola pro žáky pořádá, a nabídkou zájmových 

kroužků. Podrobný rozbor preventivních aktivit je uveden v Minimálním preventivním 

programu školy, č.j. 21-2017, který je každoročně zpracováván a evaluován. 

Samostatnými vnitřními předpisy jsou dále: Školní preventivní strategie, č.j. 42 – 

2018, Opatření proti šikaně, č.j. 41 – 2018, Návykové látky, č.j. 37 – 2018, 

samostatnými dokumenty jsou dále krizové plány pro 22 oblastí rizikového chování.  

 

Ve škole působí Školní poradenské pracoviště (ŠPP).   

Jméno školního metodika prevence: Mgr. Dagmar Sedláková 

Telefon: 774 777 053, 321 695 873 

e-mail: dagmar.sedlakova@zskounice.cz 

Specializační studium:  od 1. 9. 2020 
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Realizátor vzdělávání: VISK, Praha  

 

Jméno výchovného poradce: Mgr. Vendula Dovole 

Telefon: 774 777 053, 321 695 873 

e-mail: vendula.dovole@zskounice.cz 

 
Mezi pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační 

tým pro poskytování služeb ve škole, patří:  

- třídní učitelé  

- metodik pro přípravu ŠVP - Mgr. Melanie Moravcová  

- učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (ZŠ)  

- případně další pedagogové, zejména učitelé výchov  

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

informace o problematice výchovného poradenství a prevence rizikového chování. V 

budově školy je k dispozici informační nástěnka ŠPP.  

 
Při prezenční výuce postupovala škola v souladu s nařízením vlády podle plánu 

preventivních aktivit v MPP. V období mimořádných opatření souvisejících s 

ochranou obyvatelstva a prevencí vzniku onemocnění COVID-19 škola režim 

upravila. Některé plánované akce v preventivním programu byly zrušeny, některé 

preventivní programy školní metodik prevence odložil na neurčito.  

• Naplnění cílů MPP pro školní rok 2020/2021 bylo zásadně ovlivněno 

nařízením vlády o uzavření škol ze 13. října 2020 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, řešili problémy vzniklé v souvislosti 

s novým způsobem výuky.       Žákům jsou předávány důležité informace  

prostřednictvím třídních učitelů prokazatelným způsobem. 

• V budově školy byla k dispozici informační nástěnka Školního poradenského 

pracoviště. Zákonní zástupci byli průběžně informováni na webu školy, 

prostřednictvím emailů a krátkým sdělením umístěným viditelně u vchodu 

školy. 
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• Na webových stránkách byly průběžně publikovány aktuální informace o 

problematice výchovného poradenství a prevence rizikového chování. 

• Konzultační hodiny ŠPP byly vypsány na středu. 

 

Aktivity primární prevence pro učitele 
 
Základní informace byly učitelům předávány metodikem prevence a výchovným 

poradcem během pedagogických porad. Aktuálně řešené případy rizikového chování 

byly průběžně konzultovány s vedením školy a s třídními učiteli.  

ŠMP třídním učitelům v rámci distanční výuky doporučil dle možností realizovat 

konferenčně  alespoň 1xtýdně třídnické hodiny, tj. netradiční komunikaci o plánování 

denního režimu, zamyšlení co udělat pro fyzickou a psychickou kondici v 

koronavirové době, předání pozitivních vzkazů nebo návrhů k výuce pedagogům, 

zhlédnout filmy s preventivní tematikou a pak otevřít komunikaci o jeho poselství 

apod. ŠMP mohl nabídnout vhodné webináře pro své kolegy – pedagogy, které se 

věnují distančnímu vzdělávání (např. z nabídky www.visk.cz, 

www.zivotnivzdelavani.cz). Kolegové dostávali elektronicky informace o možnostech 

účasti na webinářích, včetně odkazů na ně.   

 
Aktivity specifické primární prevence pro žáky 
 
Podle možností jsme pokračovali v programech lektorovaných paní Rút Kořínkovou 

ze sdružení Hope4kids, www.etickedilny.cz. Z minulých let máme s programy 

velmi dobrou zkušenost. Před uzavřením škol se nám podařilo realizovat tyto 

programy:  

 

Třída 
 

Program termín 
počet žáků 

2. A, B HRAJEME SI SPOLU 
Posílení spolupráce, ohleduplnosti, zvládání konfliktních 

situací, prevence, šikany a agrese 

24. 9. 40 

3. třída JAK SE STALO, ŽE JSEM TADY? 
Prevence rizikového sexuálního chování, rozvoj 

sebevědomí, sebereflexe a komunikace 

13. 10. 24 

4. A, B JAK SE STALO, ŽE JSEM TADY? 
Prevence rizikového sexuálního chování, rozvoj 

sebevědomí, sebereflexe a komunikace 

6. 10. 43 

5. A, B JAK SPRÁVNĚ VYUŽÍVAT IT A MÉDIA? 
Prevence rizikového chování na internetu (netolismu, 

navazování nebezpečných kontaktů), posílení sebereflexe 

7. 10. 39 
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6. třída RODINA 
Posílení komunikace v rodině, citlivosti, schopnosti 

zvládat konfliktní situace a vlastní emoce 

8. 10. 26 

7. třída MOC SLOVA 
Posílení komunikace, schopnosti zvládat konfliktní 

situace a vlastní emoce 

8. 10. 25 

 
Po návratu do škol jsme doplnili programy Etických dílen podle potřeb v některých 

třídách, které jsme vyhodnotili na základě dopadů DV na třídní kolektiv a psychiku 

dětí:  

 
Třída 
 

Program termín Počet žáků 

4. B MISE: TAJEMNÝ OSTROV – zážitkový 

stmelovací program 

Péče o psychické zdraví a adaptaci žáků po návratu do 

škol 

10. 6. 24 

7. třída VÁŽÍŠ SI SVÉHO TĚLA, NEBO HO 
ZNEUŽÍVÁŠ?  
Prevence závislosti na alkoholu, různých typů 

sebepoškozování, poruch příjmu potravy; posílení 

sebevědomí schopnosti říkat NE a schopnosti rozhodování 

8. 6. 25 

8. třída KDO JSEM? 
Rozvoj sebereflexe a poznávání druhých, uvědomění si 

vlastních pocitů a porozumění aktuální situaci 

8. 6 18 

9. třída PŘÁTELÉ 
Důležité vztahové hodnoty a uvědomí si významu 

komunikace, spolupráce a empatie nejen v přátelství, ale i 

v běžném fungování ve třídě. 

9. 6. 18 

4. A, B 
5. A, B 

Dopravní výchova 27.5. , 28.5.,  
3.6. , 4.6. 

82 

Zpětná vazba na jednotlivé programy ED je k dispozici u ŠMP a u třídních 

učitelů.  

 

• Informace o bezpečném užívání internetu a sociálních sítí získávají žáci 

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

 

Nespecifická prevence:  

• 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.  

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

 

• Žáci se zúčastnili vědomostních soutěží z matematiky a zeměpisu.  

• Během školního roku vyšlo 101. číslo časopisu Kouník. 
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• Zapojili jsme se do projektu DDM Nymburk poděkování zdravotníkům. 

• Třídní výlety na konci školního roku, Olympijský den 

 
Aktivity pro rodiče a spolupráce s rodiči 
 

 

 

 
• Třídní schůzky a konzultace se konaly online. Mimo ně se rodiče mohli 

zúčastnit online individuálních konzultací či mimořádných schůzek. Během 

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

podle potřeb dítěte.  

• Online spolupráce s rodiči žáků 7. – 9. třídy při sledování dokumentu „V 

síti“, který uvedla Česká televize 10.3. Zákonní zástupci byli o vysílání 

dokumentu předem informováni, byly jim předány odkazy na informace a 

důležité materiály na www.e-bezpecí.cz 

 

 

Nepodařilo se:  

• V důsledku mimořádných opatření souvisejících s ochranou obyvatelstva a 

prevencí vzniku onemocnění COVID-19 nebylo možné realizovat plánované 

preventivní programy podle MPP.   

Název programu Aplikace GOOGLE 

Stručná charakteristika programu možnost vyzkoušet si distanční výuku z 
pohledu žáka 

Realizátor ZŠ Kounice 

Počet hodin programu 3 

Termín konání 23.9., 30.9., 7.10. 

Zodpovědná osoba Mgr. L. Jedlička 

Název programu Setkání s rodiči předškoláků 

Stručná charakteristika programu Informace o přípravě na 1. třídu 

Realizátor ZŠ Kounice 

Počet hodin programu 2 

Termín konání 9.6. 

Zodpovědná osoba Mgr. V. Dovole 
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• 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. 

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

zhlédnutí filmu Abstinent ze série režiséra Davida Vignera „Filmy, které 

pomáhají“. Je zaměřen na témata: alkohol, závislost, léčebna, přátelství, 

rodina, život dospívajících, škola, terapie. Místo návštěvy kina jsme film 

zakoupili na USB a zařadíme ho do výuky ve školním roce 2021/2022.  

• Uskutečnit program masáží MISP ve druhých třídách. 

• Realizovat Den v přírodě, který byl přesunut na podzim 2021. 

Závěry a doporučení pro následující rok 

 

Ve školním roce 2021/2022 se zaměříme na: 

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

vazby od žáků, pedagogů i zákonných zástupců, 

• řešení problémů vzniklých v souvislosti s distanční výukou, 

• proškolení pedagogů a 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, 

• navázání na spolupráci z předchozích let se sdružením Leccos Český Brod, 

• dotazníkové šetření na vybrané téma, 

• pokračování osvědčených programů a projektů, 

• navázání spolupráce se složkami záchranného systému v rámci preventivních 

programů, 

• realizaci aktivit založených na spolupráci mezi nejstaršími a nejmladšími 

třídami, 

• pokračování ve výuce plavání i v dopravní výchově, 

• podle aktuální epidemiologické situace - organizaci pobytových akcí – lyžařský 

kurz, adaptační kurzy, školy v přírodě, výlety 

• široké využití sportovní haly a víceúčelového hřiště, 



 18

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

kroužků, 

• vydávání žákovského časopisu, příspěvky do školní televize, 

• pokračování úspěšné spolupráce se subjekty uvedenými v Minimálním 

preventivním programu pro rok 2021-2022. 

 

Preferovaná témata programů specifické primární prevence pro školní rok 

2021/2022:  

 

• posílení pozitivních vztahů a fungování třídních kolektivů po dlouhodobém 

uzavření škol ve školním roce 2020/2021, 

• prevence školní neúspěšnosti při nařízené distanční výuce, podpora 

efektivního vzdělávání žáků v takové situaci,  

• podpora žáků a zákonných zástupců při případné DV, podpora sociálních 

vazeb v DV 

• prevence šikany a kyberšikany,  

• netolismus, média, bezpečné používání internetu, 

• poruchy příjmu potravy, hodnota vlastního těla, prevence sebepoškozování, 

• rizikové trávení volného času,  

• návykové látky,  

• multikulturní vztahy, přijímání odlišností, prevence rasismu a xenofobie, 

• dospívání a sexuální chování, 

• rizikové chování v dopravě. 

 

Mgr. Dagmar Sedláková, ŠMP 
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Část VII. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili vzhledem k celosvětové epidemické situaci 

Covidu-19 velmi malého množství programů dalšího vzdělávání. Jednalo se hlavně o 

online DVPP. O hlavních prázdninách a se souvisejícím rozvolněním pandemických 

restrikcích se učitelé tradičně účastnili Letní školy 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  
 
Atletický kroužek    Ladislav Jedlička 

Atletika (klub)    Jaroslav Urban 

Divadelní (KMD)    Marie Domínová, Dagmar Sedláková 

Příprava na přijímací zkoušky ČJ  Dagmar Sedláková 

Příprava na přijímací zkoušky Ma Libuše Čelakovská 

Knihovnický kroužek 1. stupeň  Miroslava Roudnická 

Knihovnický kroužek 2. stupeň  Dagmar Sedláková 

Sportovní hry - florbal   Šárka Bielaková 

Mažoretky     Eva Hanušová 

 
 
8.2. Aktivity školy během školního roku 2020 – 2021 
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Během školního roku byla naplánována spousta školních, třídních a jiných akcí. 

Bohužel se uskutečnila jen velmi malá část těchto aktivit, protože z důvodu 

celosvětové pandemie Covidu-19 byla škola téměř deset měsíců uzavřena. 

 

17. září 2020 - Planetárium, V. A, B, BI, HN 

23. září 2020 - Beseda o zdraví, V. B, BI 

24. září 2020 - Etické dílny, II. A, B, SE 

28. září 2020 - Svatováclavský běh 

30. září 2020 - ED, VIII., IX., SE 

6. října 2020 - ED, IV. A,B, SE 

7. října 2020 - ED, V. A, B 

8. října 2020 - ED VI. VII., SE 

13. října 2020 - Zeměpisný pořad Ekvádor, II.st., BI 

18. listopadu 2020 - Toulcův dvůr, II. A, B, MA, DV 

 

8. června 2021 - ED, VII., VIII., SE 

9. června 2021 - ED, IX., SE 

10. června 2021 - ED, IV. B, SE 

14. června 2021 - Výlet VI., NV 

15. června 2021 - Olympijský den, všichni, všichni 

16. června 2021 - Výlet IX., SE 

16. června 2021 - Výlet ,I. A, B, MU, HO 

17. června 2021 - Výlet, II. B, DV 

22. června 2021 - Výlet, VIII., MO 

23. června 2021 - Výlet V. B + VII., BI, ČE, DS 

 
 

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 2020 

 

 10.1 Hlavní činnost 

 

  

Výnosy celkem 23 406 718 

a) od obce (z vlastních zdrojů obce) 1 600 000 

b) od KÚ Středočeského kraje 20 775 785 

c) jiné ostatní výnosy (ŠD, pronájmy, dary) 110 852 

d) od strávníků ZŠ a MŠ 920 081 

  

Náklady celkem 23 406 718 

a) náklady na platy zaměstnanců školy 14 794 432 

b) zákonné odvody, zdrav. a sociální pojištění FKSP, pomůcky 5 948 313 

d) jiné sociální náklady (nemocenské)              33 040 

e) spotřeba materiálu (energie, pomůcky, HW, přístroje, zařízení) 953 072 

f) služby (opravy, cestovné, revize, plyn, odpisy, aj.)      757 780 

h) strávníci ZŠ a MŠ            920 081 

  

 10.2   Doplňková činnost - vaření pro důchodce a cizí strávníky  

  

Výnosy celkem 338 312 

příjem od cizích strávníků  338 312 

  

Náklady celkem 338 312 

a) spotřeba potravin 182 168 

b) provozní náklady 45 542 

c) mzdové náklady 110 602 

  

Dotace od obce byly k 31.12.2020  vyúčtovány s hospodářským výsledkem 0 Kč. 
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Kontrolu hospodaření provádí čtvrtletně zřizovatel. Při prověrce nebyly zaznamenány 

žádné skutečnosti o nedostatcích v hospodaření, vše bylo v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb. a dalšími právními předpisy.  

 

 
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 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: 
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• 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). 

Realizace projektu probíhá v období od 1.4.2019 do 31.3.2021. 

 

Škola navázala na předchozí projekt 1. 4. 2021 projektem s názvem „ZŠ Kounice a 

inkluze III.“, reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019514“ financovaný z Evropských 

strukturálních a investičních fondů OP VVV ve výši 598.518,- 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 dubna 2021 na 2 roky 2 školní 

asistenty 

• rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení 

projektové výuky. K dispozici máme od dubna 2021 na 2 roky 1 blok 

projektové výuky (45 min). 

Realizace projektu probíhá v období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023. 
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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 

- ZŠ Český Brod 

- ZŠ Dymokury 

- Policie ČR 

- Slavoj Český Brod 

- ZŠ Lysá nad Labem 

- DDM Poděbrady 

- ORP Český Brod 

- ORP Lysá na Labem 

 

 

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 

- - - - 
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 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. 

 

 



 26

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 2021  

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 2020 
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Příloha 3 – Školní noviny 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní noviny / DUBEN 2021 / číslo 101
/ Základní škola Kounice

Milí žáci, kolegyně a kolegové, vážení rodiče,

celý svět již rok ochromuje koronavirová pandemie. Školství prošlo díky tomuto vlivu neuvěřitelnou 
proměnou. První březnová vlna byla pro učitele i žáky velmi složitá. Všichni jsme věřili tomu, že se vše do 
velkých prázdnin přežene a uklidní. Bohužel se tak nestalo a my již více jak rok vyučujeme přes monitor 
počítače. Jsem rád, že naše základní škola má stoprocentní připojení ze strany žáků. I když stát dostatečně 
nepodpořil rodiče, kteří neměli do té doby internetové připojení a ani vybavení, moc děkuji všem za snahu, 
aby se jejich děti mohly nadále vzdělávat. Pro online výuku byla nastavena nová pravidla, která vesměs všichni 
dodržují, a i díky tomu, vše docela funguje.

Do rodin vstoupil nový rozměr vzdělávání, se kterým si rodiče museli poradit. Koronavir ochromil spoustu 
pracovních odvětví, což se dotklo každého z nás. Spoustě rodin tato situace výrazně změnila finanční příjmy, 
o to cennější je fakt, že se online výuky účastní všichni žáci. Všem rodičům děkuji, že si uvědomují potřebu 
vzdělávání svých dětí a že jim umožnili přístup k online výuce.

Učitelé do této výuky vkládají neuvěřitelnou spoustu energie a za to jim patří také obrovské díky. Jako příklad 
jsem vybral práci paní učitelky Čelakovské. Ve svém úvazku má tři třídy na matematiku, dvě třídy na chemii 
a dvě třídy na přírodopis. Její každodenní činnost tedy zahrnuje přípravu na 5 online hodin, opravu zadané 
práce, komunikaci se žáky a komunikaci s rodiči. Celkem má paní učitelka v hodinách 150 žáků. To znamená, 
že týdně pošle více jak 600 mailů. Každý den (volné dny nevyjímaje) stráví u svého nového „kamaráda“ 
počítače 10 až 12 hodin. Přiblížil jsem práci jen jedné paní učitelky, ale v tomto nasazení pracuje celý učitelský 
sbor.

Nedokáži si však představit, že pod takovým tlakem budou učitelé pracovat neustále. Osobně si myslím, že 
žádná online výuka není schopna nahradit tradiční prezenční vzdělávání. Moc si přeji, aby se všichni žáci 
vrátili do lavic co nejdříve. Nynější rotační výuka prvního stupně částečně otevírá dveře k naději, že se tak 
brzy stane. 

Mou volbou pro online výuku byla platforma Googlu. Pár týdnů trvalo, než si žáci i učitelé na toto prostředí 
zvykli, ale i přes pár nedostatků si myslím, že jsem udělal dobře. Vím, že nefunguje vše dokonale a že Google 
toto rozhraní neustále doplňuje, ale je důležité, že žáci i učitelé pracují na jedné, stejné platformě. Pořád je co 
zlepšovat a myslím, že se to oboustranně daří.

Závěrem bych rád ještě jednou všem poděkoval. 
Rodičům za obrovskou podporu svých dětí, 
žákům za svědomité plnění školních povinností 
i za to, že chápou, že i učitelé jsou jen lidi, a 
učitelům za jejich ohromné nasazení a píli, 
kterou vkládají do výuky, ať už online, nebo zde 
ve škole. 

Přeji všem pevné zdraví a pohodu.

Ladislav Jedlička, ředitel školy
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Dopis ministru Plagovi, uveřejněný v Právu 16. 4. 2021. 

Vážený pane ministře Plago! 

Jsem již 38 let učitelem na ZŠ v Kounicích (okres Nymburk).  

     Od počátku svého působení na naší škole se snažím propagovat mezi dětmi tělesnou výchovu, otužování, 
kondici, zdravý životní styl. Mýma rukama prošlo od roku 1983 již přes 1300 dětí. Učím tělesnou výchovu 
od první do deváté třídy. Již 17 let máme na naší škole tři hodiny tělesné výchovy týdně, které vedou 
převážně aprobovaní tělocvikáři. Přesto, že máme několik let u školy krásnou sportovní halu, odehrává se 
mnoho hodin i v zimním období venku.  

     V současné situaci se neustále hledí na skutečnost, že chybí velké statistické studie (léky, atd.). Chtěl 
bych znát studii, která ukazuje, jak je tělesná výchova škodlivá v rámci současné situace a jak přispívá 
k rozšiřování epidemie.  

     Podle zdravého rozumu nikoliv! Otužilé dítě s dobrou kondicí a bez nadváhy má určitě větší vyhlídky na 
boj s epidemií než dítě, které vesele přibývá na váze, je zavřené doma či ve třídě.  

     V době, kdy byly děti ve škole (první stupeň a posléze první a druhá třída), jsem místo zakázaných hodin 
„tělocviku“ běhal s dětmi tzv. indiánským během za každého počasí. Zvládli jsme za 45 minut  i 4 - 5 km. 

Děti byly v pohodě, líbilo se jim to, rodiče si nestěžovali. V následujícím období v tom hodlám pokračovat!  

     Na naší škole (270 dětí + 35 dospělých) se za celou dobu epidemie nikdo nenakazil! Dvě děti se nakazily 
od sourozenců ve školce, dospělí ve svých rodinách. Podle mého názoru je škola bezpečná!  

     Problémy vidím v tloustnutí celé generace. Nejtěžší průběh mají dle médií lidi s velkou nadváhou a 
obezitou. V odpoledních hodinách vídám spousty dětí z naší školy a mnoho z nich viditelně přibývá na váze.  

     Vymýšlíte školy v přírodě a tělovýchovné chvilky apod. a tělesná výchova venku, na hřišti a v přírodě 
škodí?! 

Říká se, že tato generace dětí bude postižena zejména 
psychicky, ale ona bude i fyzicky a opatření typu 
zákazu tělesné výchovy tomu jenom nahrávají! 

 

V Kounicích 8. 4. 2021     

          Jaroslav Urban                                                  

                               učitel tělesné výchovy  

                                a zástupce ředitele ZŠ Kounice 

 

 

PS: Tento dopis byl zároveň zaslán deníku Právo.  



3 

 

Přání sestřičkám - 12. května slaví sestřičky svůj den 

 MEZINÁRODNÍ DEN ZDRAVOTNÍCH SESTER  
 
Poslední rok byl pro ně jistě náročnější než kterýkoli předtím. 
Pojďme jim společně popřát a potěšme nejen je, ale i lékaře, 
záchranáře a všechny zdravotníky. A protože sdílená radost se 
násobí, potěšíme i sebe navzájem! Do této akce se zapojily se i 
naše děti.  

 

 

 

 

Linda Mrhounová, 6. tř.  

Kuba Novák, 5. tř.  
Sárka Procházková, 6. tř.  
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Zeměpisná olympiáda 2021 - dva naši žáci postoupili do krajského kola!

Přesto, že se letos většinu roku učíme distančně, můžeme se zúčastnit některých zajímavých akcí. Jednou z 
nich je i každoroční Zeměpisná olympiáda, ve které jsme v minulosti zaznamenali několik pěkných úspěchů.

Letošní ročník probíhal on-line. Seznámení s 
novými pravidly, registrace či testovací 
formuláře – to vše nám dalo opravdu zabrat. 
Proto mám velikou radost, že i když to bylo pro 
naše soutěžící složitější než jindy, popasovali se 
s tím velice pěkně.

Největší pochvalu za úspěšnou reprezentaci si jistě zaslouží sedmáci Káťa Volková a Vašek Bryndza, kteří 
se ve své kategorii umístili na prvních dvou místech a se shodným počtem bodů oba postoupili do 

krajského kola. Velká gratulace!

Výsledky našich žáků:

Kategorie A (6. třída)
Michal Vokoun (64,5 b.) – 4. místo
Soňa Mindžaková (59 b.) – 5. místo

Michaela Netíková (53 b.) – 6. místo

Kategorie B (7. třída)
Kateřina Volková (68 b.) – 1. místo – postup do krajského 
kola

Václav Bryndza (68 b.) – 2. místo – postup do krajského kola

Kategorie C (8. + 9. třída)
Evelína Dusová (80,5 b.) – 7. místo
Marek Suchan (70,1 b.) – 8. místo
Václav Hora (68,2 b.) – 9. místo
(Maximální počet bodů v každé kategorii je 100.)

Děkuji všem žákům za kvalitní reprezentaci naší školy a 
přeji oběma postupujícím hodně úspěchů v krajském 
kole!

Šárka Bielaková
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2. A

Jelikož nám letos situace nedovolila přivítat jaro a s ním 
spojený největší svátek Velikonoce společně ve škole, 
rozhodli jsme se, že ho přivítáme každý sám. Vyrazili jsme 
do přírody a fotili vše, co bylo krásné a zajímavé. 
Sněženky, fialky, koniklece, ptáčky, žabáky, čmeláky.... A 
k tomu jsme ještě přidali velikonoční výzdobu a osení. Vše 
jsme si pak ukazovali v našich online hodinách a povídali 
si o tom. Doufáme, že o dalších jarních zážitcích si už 
budeme moci vyprávět zase ve škole. Všem přejeme hodně zdraví a krásné dny. 
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Dominika Kartalová

Malované čtení Martin

Léto u babičky a dědy

Maksim Košuk
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2.B

Bacilů se nebojíme

V době, kdy celý svět upřeně sledoval vývoj vakcíny proti nemoci 
Covid – 19, neseděly ani děti z 2. B s rukama v klíně. Každý 
druháček si vymyslel svého vlastního hodného bacila, který ho 
ochrání před všemi nemocemi světa. Nepotřebovali jsme k tomu 

nic jiného než své vlastní jméno napsané psacím písmem a pastelky. 
Jak se nám to povedlo, se můžete podívat na přiložené fotografii. 

Stýskalo se nám po Kouníkovi

Klukům a holkám z 2. B bylo trochu líto, 
že školní časopis Kouník už dlouho 
nevyšel. Pustili se tedy do výroby 
vlastního časopisu, který naplnili 
spoustou čtení, úkolů, hádanek a 
křížovek. Redakce časopisu Kouník 
nemusí mít v příštích letech strach 
z nedostatku nových autorů a redaktorů. 

Vendula Dovole
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Příběhy o vločce   

Terka Kučerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violka Hamtáková 
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Lukášek Jedlička           Honzík Molinský 
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Třeťáci a škola na dálku

Při podzimním zavření škol se třeťáci s online výukou setkali poprvé. Museli se naučit, 
jak se přihlásit do výuky, jak používat mikrofon, chat… Přes počáteční těžkosti se to 
všichni naučili a při druhém zavření škol na začátku ledna to už bylo pro všechny 
mnohem snazší. Nyní jsou třeťáci tak zdatní, že si umí sami vyfotit a také poslat domácí 
úkol do Google učebny, zvládnou online testy a spoustu dalších dovedností.
V průběhu ledna děti vymýšlely pohádky, ze kterých vznikla 
originální sbírka pohádek. Během jarních prázdnin si 

zapisovaly prázdninový deník a v jiné slohové práci zase 
popisovaly svůj den v době koronakrize. 
V prvouce jsme se učili o naší vlasti, o státních symbolech, a 

tak děti kreslily erby, které vystihují jejich zájmy a záliby. Abychom si online výuku 
zpestřili, vyrobili jsme si masky a udělali si online masopust. Na Škaredou středu jsme 
si moc pěkně užili velikonoční dopoledne. Tvořili jsme zajíčky z ponožek, záložky, 
vyprávěli jsme si o velikonočních zvycích a tradicích.
Přestože se třeťáci při online výuce naučili mnoho nového a na tento způsob výuky 
přivykli, po celou dobu se těšili, až budou zase zpátky ve škole mezi kamarády. 
Plakáty, které po návratu do školy vytvořili, o tom vypovídají. Miroslava Roudnická

mnoh
zase zpá

ytvořili, o tom vy cká
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Simča Drábková         Agátka Šrajerová Dominik Sosnovský

Pham Thu Thi Minh Evelina Marysková Matěj Novák
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Karolína Valentová     Matěj Novák 

Můj den v době koronakrize 

  

Simča Drábková Dominik Sosnovský 
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Nicol Laganová Adam Pušbauer 

Matyáš Čížek 

Kája Turková 
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4. A - Expedice Česko

Naše třída 4. A má tento rok téma „ Expedice Česko“.

V týdenním plánu, v tabulce, máme v posledním sloupci 
vložená témata do expedice od paní učitelky. Témata mohou 
být z jakéhokoliv předmětu, většinou z vlastivědy nebo 
z přírodovědy, výtvarky, vyrábění. Při prezenční výuce jsme 
dostávali body do notesu a za ně dáreček z proutěného koše. 
U distanční výuky sbíráme jen body, které pak za nějaké 
období paní učitelka sečte a vyhodnotí ty nejlepší. Může to 
být jednotlivec, ale i více osob. Úkoly jsou zadávány taky 
v Google učebně: Expedice Česko.

Žák, který chce nasbírat body, si vybere úkol, který musí 
splnit. Bývá to prezentace, kterou následně přečte před celou 
třídou, nebo referát, rodokmen, obrázek, výrobek apod. 
Prezentaci může připravovat z knih a internetu, nakreslit 
obrázek s popiskami nebo plakát, které vystaví paní učitelka 
do Gučebny.

Pomáhá nám to k učivu čtvrté třídy a máme tu i velké 
nadšence, kteří pravidelně dodávají materiál-prezentace a 

kresby do Expedice. Evička Ledvinová

Agátka Šrajerová
Laganová
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1. Středověk - velké Expediční téma: osobnosti, gotika, rytíři, štíty s erby, 2. Šutrové 
okénko, 3. Vojta Filip - 3. díl komiksu na pokračování: Kamarádi na baterky, 4. vtipy 

chrlič - Jonáš  Tuček      rytíř – Zuzka Vydrářová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gotické okénko – Aneta Vondrášková  gotické okénko – Eva Ledvinová 
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Aneta Vondrášková        Zuzka Vydrářová         Mařenka Horová 

 

Anežka Česká  

-  Ema Jedelská 
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Karlův most

Ø První kostka Karlova mostu byla položena v roce 1357.
Ø Karlův most je nad řekou Vltavou.
Ø Je druhý nejstarší dochovaný most v Česku.
Ø Tento most leží v Praze.
Ø Karlův most nahradil Juditin most.
Ø Tento most se jmenuje po Karlu IV.

Ø Pozor, název Karlův most se vžil až kolem roku 1870,
tomuto mostu se dříve říkalo Kamenný nebo Pražský.

Ø Na tomto mostě jsou sochy a sousoší.
Lili Krumerová

Mistr Theodorik

Ø žil přibližně v letech 1320-1375

Ø první zmínka o něm pochází z roku 1359
Ø v letech 1365-1375 stál v čele pražského 

malířského bratrstva

Ø malíř deskových obrazů a nástěnných maleb v 
období české gotiky

Ø nejvýznamnější dvorní malíř Karla IV.
Ø nejstarší malíř, kterého známe jménem
Ø nejznámějším dílem je výzdoba Kaple sv. Kříže 

na hradě Karlštejně, výzdoba obsahuje 130 deskových 
Ø obrazů a zahrnuje všechny členy nebeské hierarchie- panovníky, biskupy, 

vyznavače, mučedníky, panny a řeholnice

Ø zemřel v Praze

Oliver Lukáš

Aneta Vondrášková
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Jonáš

Aneta

Tomík

Lili
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Aneta 

Anička 
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Šutrové okénko 

Anička Šimková Jonáš Tuček

Zuzka Vydrářová
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Moravský kras - vápenec 

Objevil ho Karel Absolon, archeolog a badatel. Protéká jím řeka Punkva.
Na jeskyně navazuje propast Macocha. Je tvořena z vápenců - útesových, 
korálových a jiných, uložených zde v době devonské před 350- 380 miliony 

let na dně moře. Těmto souborům přírodních jevů říkáme kras. Tyto jevy 
jsou na vápencích. Tuto krásu najdeme v Moravském krasu nad Brnem. 
Vybrala jsem si toto téma, protože jsem místo navštívila, doporučuji všem. 
Překrásná prohlídka s výkladem, ukončena projížďkou na lodičkách.

Jura Chovanec

Evča Ledvinová
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Charakteristika kamaráda – sloh  

Kamarád Jonáš 

Můj kamarád je Jonáš. Bydlí v Kounicích. 
Poznali jsme se už ve školce. Ale moc jsme se 
nebavili, dobře jsme se poznali až ve škole. Má 
světlehnědé vlasy, které nosí nejčastěji 
v culíku. Má modré oči. Je stejně vysoký jako já, měří 155 cm, je hubený. Nosí nejraději hnědou mikinu, 
džíny a kožený opasek. Jonáš je bouřlivý. Většinou se škorpí s bratrem. Ale je to hodný, milý kluk. Rád se 
usmívá. Nejraději hraje hry na počítači. Rád čte a zajímá se o historii. Chodí se mnou na procházky. Ráda si 
s ním povídám. Mám ho ráda, protože s ním není nikdy nuda. Stále si máme o čem povídat. Má velký 
přehled. Je rychlý a milý.           (Zuzka V.) 

Maruška 

Moje kamarádka se jmenuje Maruška. Seznámili jsme se ve školce. Maruška je středně vysoká, hubená, má 
hnědé vlasy a světle modré oči. Často nosí legíny a triko s krátkým rukávem. Její oblíbená barva je fialová. 
Maruška je hodná a milá. Ráda se směje. Je zábavná a má velkou fantazii. Ráda maluje a tvoří z papíru. 
Když jsme spolu, tak rády jezdíme na koloběžce, na kole nebo na bruslích. Mám ji ráda, protože je hodná a 
jsem s ní moc ráda. Vůbec se s ní nenudím.         (Ema J.) 

Ema 

Moje kamarádka se jmenuje Ema. Je z Kounic. Známe se ze školky. Dřív bydlela v Českém Brodě. Ema má 
světlehnědé vlasy. Hodně často nosí růžové oblečení. Má tmavě zelené oči. Má dlouhé vlasy. Je vysoká. 
Ema je hodná. Nemá ráda, když ji bratr otravuje. Má ráda svého pejska Bonnie. Ráda chodí ven. Spolu 
nejraději jezdíme na koloběžkách a také nakupujeme pití a sladkosti. Mám ji ráda, protože je jako moje 
ségra, ale s Emou se nehádám.               (Mařenka H.) 

Jonáš 

Můj kamarád je Jonáš. Známe se ze školky. Jony má modrošedé oči. Je velká postava, barva vlasů hnědá. 
Nejčastěji nosí džíny a oranžové triko. Jony se chová zbrkle. Občas zlobí v hodině, ale to jen proto, že se 
nudí. Jinak je srandovní. Nejradši honí svého bráchu Eliáše. Trávíme spolu čas jen u onlinu. Těším se, až 

spolu zase půjdeme ven. Je to můj kamarád, se kterým si rozumím. Mám ho rád, protože je milý a 
srandovní.             (Jura CH.)  

 

 

Barevné bubliny, které doplňují celý 
časopis, jsou dílem žáků 8. třídy.       
V rámci očisty duševního zdraví měli 
hodinu výtvarky na téma „pop art a 

street art“ a inspirováni komiksy 
vytvořili své komiksové bubliny.  
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Vojta Filip – 3. díl komiksu – KAMARÁDI NA BATERKY 

 

Vtipy 

Víte,  jak poznáte pravého motorkáře?  Že má mezi zuby mouchy. 
Víte, proč má pes ocas? Aby se nepřevrátil, když vyplazuje jazyk.   

Lili 

Jde liška lesem a najednou z křoví slyší: "Kykyrykyyyyy-kykyrykyyyy". 

"To bude dneska snadná kořist, to si nechám líbit," myslí si liška a skočí do křoví. 
Najednou se křoví začne otřásat a všude lítají liščí chlupy. Za chvíli vyleze vlk, protáhne se a říká si: 
"Sakra, neumět cizí jazyk, tak si ani nevrznu." 

Zvířátka mají důležitou schůzku. Když je skoro u konce, vejde do dveří rozčilená stonožka a zařve: 
"Který blbec dal na dveře ceduli - Prosím před vstupem si očistěte boty?" 

"Zajíčku, proč máš tak krátké uši?" 

"Ále, protože jsem romantik." 

"A kvůli tomu máš krátké uši?" 

"No jo, včera jsem zasněně poslouchal, jak krásně zpívá skřivan, a 

přeslechl jsem kombajn." 

Jednou se třída přesunula do počítačové učebny, kde měly děti za 
úkol zjistit, kdo je praotec Čech. A Pepíček řekl: „Když já pořád 
nevím, kdo je ten praotec Čech. Hledal jsem ho na Facebooku a on 
tam není.“ 



24 

 

Máma: „Pepíčku, proč si do bazénu bereš meloun?“  

Pepíček: „Ale mami, vždyť je vodní.“ 

Olík 

 

Víte, proč nikdo nedokáže obelstít lorda Voldemorta? 

Nejde ho vodit za nos. 

 

Přijde Pepíček domů ze školy a říká mamince: 
“Ahoj mami, tak z recitování básně za 1.” 

Maminka: “Vážně? To je skvělé a řekneš mi ji. 
A Pepíček začne recitovat : 
“Sedí myš v rohu, v pastičce má nohu, 
sedí tiše, občas pípne, asi brzo myška chcípne.”       Zuzka  

  

Vesmírný projekt v V. B 

Více než dva měsíce se páťáci v přírodovědě učili o vesmíru. O vesmír se velmi zajímali. Mnohdy nám 
třicet minut při online hodině nestačilo. Po probrání učiva měli za úkol vypracovat výukový plakát na téma 
Dobývání vesmíru, Vesmírná prvenství, Sondy ve vesmíru či Život kosmonauta. S tvorbou plakátů si skoro 
všichni dali opravdu záležet a výsledek stojí zato.      Miroslava Roudnická 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuba Novák 

 

 

    

Víte, že online hodiny jsou jako vyvolávání 
duchů? 

paní učitelka: “Honzo, Honzo, jsi mezi námi? 

Jestli ano, ozvi se!” 

 

“A babičko? Proč máš tak velké uši?” ptá se 
Karkulka. ”Ale to mám z té roušky.”  

Chudák Sněhurka má už jen 6 trpaslíků. 
Kejchal skončil v karanténě.  
 

Vojta Filip 
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Martin Kantor

Honza Šimůnek

Natka Kneiflová
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Do vesmíru páťáci napsali i dopis mimozemšťanům 
Ahojky mimozemšťané, 
zdravím Vás z České republiky. Minulý rok se k nám donesl koronavirus. Je to 

virus, na který se může umřít. Ale kvůli tomu Vám nepíšu. Chtěla jsem vám říct 
něco o České republice a zeptat se na nějaké otázky. Česká republika je v srdci 
Evropy. Žije tu 10 milionů lidí. V téhle době nemůžeme chodit do školy, jezdit 
mezi okresy, do obchodu můžeme chodit jen s respirátorem a děti s rouškou a 
nemůžeme se vidět s rodinou. Máme tady pana prezidenta a vládu, která neví, 
jak bojovat proti coronaviru. A co vy, máte taky prezidenta a vládu? Už jste nás 
někdy viděli? My vás asi ne. A slavíte Vánoce a Velikonoce, jestli teda víte, co 

to je? Myslím, že jsem se zeptala na hodně otázek. Doufám, že mi odepíšete.    

Mějte se pěkně.  
8. 4. 2021 Kounice          Štěpánka Heřtusová 
   

Sloh – popis  
A ještě se páťáci pokusili nakreslit mimozemšťana podle společného popisu, který ale teprve větu po větě 
tvořili. Každý přidal kousek a všichni postupně malovali. Pak si kresby porovnali. Povedlo se! Vznikla 

povedená dvacetičlenná rodinka. Škoda, že se sem všichni nevejdou J. Seznamte se alespoň se třemi.  

 

 

Velikonoční tvoření v 6. třídě 

Přestože nechodíme do školy, naplánovali jsme si s naší paní učitelkou třídní velikonoční hodinu místo 
matematiky. A to na Škaredou středu, kdy se nemá nikdo mračit a škaredit. Každý si připravil vyfouknutá 
vajíčka, špejli a něco, čím chtěl zdobit (např. voskem, barvami, provázky atd.). Celou hodinu jsme si 

povídali o velikonočních zvycích, malovali a zdobili. Malovaná vajíčka jsou jedním ze symbolů Velikonoc, 
nejstarší kraslice je stará 2 300 let. S paní učitelkou tvořil její Tomášek, to bylo moc hezké. Hodina se nám 
všem moc líbila, jen škoda, že to tak rychle uteklo. 

Vybrali jsme několik hezkých kraslic a teď je na vás vybrat tu nejhezčí. Vaše hodnocení (stačí napsat číslo 
fotky) posílejte na netimi15@zskounice.cz 

Do předmětu e-mailu napište “kraslice”. V dalším čísle časopisu vás s nejkrásnější kraslicí seznámíme. 
         Těšíme se na vaše hodnocení, šesťáciJ 

Štěpánka Heřtusová 
Honza Šimůnek Vojta Jedelský 

Žlafín  Zelenáč Mimochem  
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č. 2  č. 3  č. 4 č.1 

 č. 5 č. 6   č.7 č.8

 č.9 č. 10 č. 11  č. 12 

 č. 13  č. 14   č.15 

 

Soutěž šesťáků – Přesýpací hodiny 
Měřením času se lidé zabývali již v dávných dobách … Jako jedny z nejstarších hodin se užívaly přesýpací 
hodiny, které jsme si při fyzice zkusili vyrobit s naší paní učitelkou Michaelou Novákovou. 
 

Výzva šesťáků pro ostatní žáky školy: Vyrob vlastní přesýpací hodiny, vyfoť a pošli na 
vokomi15@zskounice.cz 

Do předmětu e-mailu uveď „přesýpací hodiny“! 

Budeš potřebovat dvě PET lahve, dvě víčka od zavařovací sklenice, písek a lepidlo či tavnou pistoli. Plastové 
lahve uřízni asi 10 – 20 cm pod víčkem, ve středu víček PET lahví vytvoř úzký otvor. Víčka k sobě slep tak, 
aby se otvory ve víčku překrývaly. Na otevřený konec láhve v místě uříznutí přilep víčko od zavařovací 
sklenice. Hodiny umísti víčkem dolů. Zvol si časový úsek, který chceš, aby dané hodiny měřily, např. 10 minut 
jako přestávka. Do otevřené lahve nasyp písek a stopuj na hodinkách, jak dlouho bude trvat jeho přesypání 
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do spodní části. Množství písku případně uprav na požadovaný čas. Poté přidělej víčko i na druhou lahev a 
máš hotovo. 

Vybereme ty nejhezčí a odměnímeJ 

Pro inspiraci přikládáme několik našich výrobků. Ve škole potom uspořádáme výstavku.  Šesťáci 

 

  

 

Pravé perly 

Když jsme ještě chodili do školy, tak jsme šli na přírodovědnou procházku k rybníku Cihelna. Cestou jsme 
poznávali rostliny a sbírali je ke zhotovení herbáře. 
Když jsme došli k rybníku, měla pro nás paní učitelka Nováková zajímavý úkol. Povídali jsme si o životě 
perlorodky říční a také o tom, jak vznikají perly. Potom jsme se rozdělili do malých skupinek. Každá skupinka 
dostala krabičku s perlorodkou a měli jsme ji otevřít. Povolit perlorodku trvalo nějakou dobu, ale všem 
skupinám se  podařilo získat skrytou perlu. Otevírání perlorodky a získání perel nás všechny bavilo a moc rádi 
bychom si vyzkoušeli další přírodovědné pokusy.        

           K. Čermáková, K. Volková 
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Distanční výuka očima našich deváťáků 

 
Naši nejstarší žáci dostali v březnu úkol, zamyslet se v úvaze 
nad tím, jak sami prožívají dobu distanční výuky. Slohové práce 
se jim moc povedly, ale při jejich čtení mi někdy běhal mráz po 
zádech a některé osobní zpovědi mě dojaly.  
Myslím, že hlavně proto, že i pro deváťáky, a právě pro ně, je 

tato doba velmi složitá. V médiích se hodně mluví hlavně o 
malých dětech, které strádají bez sociálního kontaktu. Stejně tak 
nahlas by se ale mělo mluvit o dětech dospívajících, které 
zdánlivě situaci chápou, rozumějí „tomu“ a vydrží „to“, ale za 

jakou cenu? 

Jaký může mít sociální izolace dopad na psychiku dětí, které 
mají prožívat období vzdoru vůči dospělým, které mají být se svými vrstevníky, (nebojím se říci, že bývají 
v tomto věku často důležitější než rodiče), které mají prožívat první lásky? Jak se objevilo v jedné práci: 
„Vláda nás hodila přes palubu, nikoho nezajímáme!“ Já s tímto musím souhlasit. S dětmi jsem online 
v kontaktu každý den a mám stejný pocit. Všechny práce publikovat nemohu, i když by si to každá 
zasloužila. Nelze tentokrát ani vybrat tu nejlepší, protože takové hodnocení se nedá udělit. Tak jsem se 

pokusila spojit je do jedné za celou třídu.        Dagmar Sedláková 

 

"Distanční výuka a já, deváťák" 
Vždycky jsme si říkali, jaké by to bylo, kdybychom chodili dva měsíce do školy a deset měsíců byli 

doma, teď to máme a už se nemůžeme dočkat toho života, co byl před covidem. 
Je to období těžké pro všechny, ale musíme to zvládnout. Nejprve to vypadalo na krátké „prázdniny“. Nikdo 
ale loni v březnu netušil, že se budeme potkávat online i za rok. Vyučování online ztížilo práci nejen žákům, 

ale i učitelům. Někteří toho už mají teď plné zuby, nedivíme se jim, my taky. S tím, jak se vývoj epidemie 
zvrhne, asi nepočítal nikdo z nás. Ono se to z počátku nezdálo tak hloupé - Učit se doma? Ok. Ráno vstanu, 
nemusím spoustu věcí, ani za svítání do mrazu a deště….. Mám na něco chuť, vezmu si. Prší, sněží ….je mi 
to jedno, jsem doma v teple a nikam nemusím. Super! No, teď to vidím jinak. Klidně budu vstávat a chodit 
ráno do deště, klidně budu bez svačiny celý den ve škole a klidně budu sedět v lavici s někým, koho třeba 
nemám rád.  

I když se od loňského roku distanční výuka z papírovoofocovacího stylu dost zdokonalila, stejně to 
není ono. Přímý kontakt s učitelem prostě nic nenahradí. Vidíte se přes display nějakého zařízení, slyšíte se, 
ale když vám v polovině věty spadne Wifi a vy se pak nekonečných x minut snažíte znovu připojit, ať už 
s úspěchem, nebo marně, tak vám to další ambice do výuky rozhodně nepřidá. Mezi tím vám uteče část 
výkladu a vy už se třeba nezorientujete nebo naléháte o zopakování, což zase zdržuje ostatní.  

Distanční výuka má svoje pro i proti. Výhodou je, že si může aspoň trochu přispat, hodiny jsou kratší 
(nevím, jestli to je výhoda nebo ne, za 30 minut se toho tolik nestihne), když mám o přestávce hlad, můžu si 
zajít do kuchyně a dát si něco dobrého nebo si můžu jít o pauzách lehnout. Určitě nás tato výuka naučila 
samostatnosti a plánování práce a to se na střední škole bude hodit. Je to zajímavá zkušenost.  

Tolik se toho ale teď nenaučíme a ještě se musíme učit na přijímací zkoušky, i když pořádně nevíme, 
na co všechno se připravit a jak to bude probíhat. Všechna ta rozhodnutí okolo zkoušek nám taky asi moc 
nepomohla. Jaké nakonec budou, jestli budou, kdy budou a za jakých podmínek budou? Ale to, že je odložili 
o tři týdny, je moc dobré, i když více času = více stresu. Té nervozitě přispívají již zmíněná další opatření, 
která se úzce dotýkají našeho života teenagerů. Nemůžeme pořádně chodit ven a ani rozvíjet sociální vztahy, 
což je v našem věku dost důležité. Je pravda, že teď mám spoustu času sama na sebe i na rodinu, ale být 
pořád doma úplně neprospívá mému psychickému zdraví, i přes to se snažím připravovat na výuku, co 
nejlépe můžu. Naše škola i učitelé se velmi snaží, ale stejně je tento způsob výuky nedostatečný. Většině 
z nás strašně chybí sociální kontakt, je to už únavné pořád jen sedět před monitorem, bolest zad, očí, hlavy. 

 Martina 

Kyselová 
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Musím se přiznat, že ze začátku mě to ještě jakž takž bavilo, což už se teď říct nedá, i když se toho naše škola 
zhostila velice dobře. Učitele se nám snaží oživit tuto online výuku různými cvičeními, prezentacemi, úkoly 
atd. Já ale doufám, že se do školy vrátíme včas, abych se mohla plnohodnotně rozloučit se svou třídou a 
prožít normální léto.  

Když už mám volno, tak jdu do přírody se psem nebo si někdy zacvičím. Když je špatné počasí, tak 
koukám na filmy nebo si s rodinou sedneme ke stolu a hrajeme společenské hry. Tato „zvláštní,, doba má i 
svá pozitiva. Myslím, že k sobě máme doma blíž, více si povídáme, protože je na to více času. Teď když 
s rodinou trávíme společně tolik času, byli jsme nuceni nastavit si jiná pravidla. Více respektujeme svoji 
osobní zónu. Máte to tak také? Více teď vnímáme jeden druhého, víc se poznáváme a povídáme si.  
 Také nás mrzí, že jsme nemohli strávit poslední rok se svými spolužáky. Přišli jsme o spoustu 
společných akcí, které vždy deváťáci pomáhají pořádat. Mohli jsme na ně mít spoustu veselých vzpomínek. 
Nejvíce nás štve, že nemůžeme být všichni spolu, nemůžeme prožívat společné zážitky a výlety, nebudeme mít 
den v přírodě ani olympiádu a hlavně nebudeme mít fotbal proti učitelům. Chodit do školy vlastně není tak 
otravné. Máte kolem sebe společnost, zábavu s kamarády a nemusíte trávit pořád čas sami doma u počítače. 
Chtěli bychom, aby vše bylo zase v normálu, už nás to doma nebaví a chceme vídat své kamarády jako dřív, 
přece jenom je to větší legrace ve škole.          

             Deváťáci 
PS: Příští týden 3. a 4. května čekají deváťáky ty posunuté přijímací zkoušky. Připravovali se dlouho a 
svědomitě. Držme jim palce, ať se dostanou na vysněné školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaligram = báseň v obraze – literatura 9. třída 

    

Polednice 

 Vašek Hora Šimon Slavík Nikča Vaňkátová 

     Marek Hor 

 Míša Forejtová 
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AK ZŠ Kounice ve spolupráci s TJ Sokol Kounice a za přispění OÚ Kounice 

 pořádají 
 

v sobotu 17. července 2021 
 

 

42. ročník  

Memoriálu Petra Šimka 
v silničním běhu na 10 000 m 

hlavní závod bude odstartován v 10:00 

rámcové závody mládeže od 1 roku věku v 9:00 

prezentovat se můžete od 8:00 

u fotbalového hřiště TJ Sokol Kounice 

 

 

pojďte se s námi proběhnout a vyhrát pěknou medaili! 

 

Pouťové koláče  a pamětní medaile pro 

všechny!!! 

  

 

srdečně zvou pořadatelé 

 


