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Základní údaje o škole 

Počet žáků 

Základní škola Budiměřice, okres Nymburk je organizována jako škola 

s ucelenou výukou 1. stupně ZŠ (1. – 5. ročníkem). Výchova a 

vzdělání je zajištěno prostřednictvím trojtřídní organizace školy 

a dvěma odděleními školní družiny. Školu navštěvovalo v 1. 

pololetí 49 žáků, ve 2. pololetí 49 žáků, tj. průměrně 16,3 žáků na 

jednu třídu. Do školní družiny docházelo 48 žáků, to je 

průměrně 24 žáků na jedno oddělení. 

 Počet 

tříd/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků 

na třídu/ 

skupinu 

Počet tříd, 

oddělení 

Počet 

přepočtených 

pedagogických 

pracovníků 

1. stupeň 3 49 7 I.  
 

   23 II. (2.,3.) 

            19    III. (4.,5.)  

Školní družina 2 48 24   

      

Stravované osoby 
   Počet žáků 

Počet 

zaměstnanců 

Školní výdejna    49 7 

 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo: 

Základní školu:  49  žáků 

I. třídu (1.)             7  žáků 

II. třídu (2., 4.):  23  žáků 

III. třídu (3., 5.):        19 žáků 

Školní družinu:  49  žáků 



Školní výdejnu:  48 žáků  

 

 

Vzdělávací program školy 

Vzdělávací program č.j. MŠMT Školní rok 2019/2020 

 v ročnících počet žáků 

   

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání – „Duhová škola“ 

1. – 5. 

 
49 

   

 

Údaje o zařazování dětí a žáků 

Zapsání a zařazení žáci ve školním roce 2019/2020 

Zapsaní do 

1. třídy 

2019 

Počet 

žádostí o 

odklad 

Nastoupili do 

1. třídy 2019 

Zapsaní do 

1. třídy 

2020 

Počet 

žádostí o 

odklad 

Nastoupí do 

1. třídy 2020 

7 2 7 11 1 11 

 

Dodatečný odklad ve školním roce 2019/2020 nebyl. 

Materiální vybavení 

Škola má tři učebny vybavené lavicemi a židlemi, které odpovídají hygienickým 

normám. Učebny jsou vybaveny dataprojektory a počítači pro práci 

učitelů i žáků. Škola ve své budově provozuje školní družinu a některé 

odpolední volnočasové aktivity. Budova je obklopena vlastní školní 

zahradou s možností využití dětského hřiště v obci. Škola je uspokojivě 

vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. 



Při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Pro další práci žáků i 

pedagogů je k dispozici školní knihovna. Literatura, učebnice, učební 

pomůcky, metodické materiály, počítače a výukový software jsou 

průběžně doplňovány novými. V letošním školním roce jsme zakoupili 

dva nové počítače.  

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol. V klimaticky příznivém období tráví žáci 

školní družiny svůj odpolední pobyt na školní zahradě. Školní herna 

slouží potřebám školy i veřejnosti. 

Předškoláček 

Scházeli jsme se s našimi budoucími prvňáčky v zájmovém útvaru Předškoláček. 

Snažíme se zde prohloubit přípravu předškoláků pro vstup do ZŠ.  

Cílem těchto setkání je připravovat děti hravou formou na školní práci, rozvíjet jejich 

schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky. 

Budoucí prvňáčci poznají budovu školy, která tak pro ně již nebude 

v září neznámým a cizím prostředím. Při našich setkáních se střídaly 

činnosti rozvíjející jemnou motoriku, řeč a myšlení, sluchové vnímání a 

paměť, zrakové vnímání, prostorovou pravolevou orientaci, početní 

představy a soustředění. Dětem se věnovaly jejich budoucí paní učitelky. 

Příprava hrou na školu je pro děti důležitá, stejně významný je i společně strávený čas 

s budoucími spolužáky, společné prožívání prvních malých úspěchů i 

neúspěchů a veselých zážitků. 

Výsledky chování a vzdělání                                                 

Výchovně vzdělávací proces byl uskutečňován v souladu se školským zákonem, byly 

dodrženy předpisy, které upravují podmínky výchovy a vzdělání ve škole. Povinnosti 

a práva žáků, učitelů a zákonných zástupců žáků jsou dány školním řádem. Součástí 

školního řádu je i klasifikační řád, podle něhož je hodnoceno chování a prospěch žáků. 

Rozvrh hodin byl sestaven v souladu s psychohygienou. 

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků upřednostňujeme pozorování, srovnávání 

výsledků práce jednotlivců, skupin žáků. Více se pracuje s učebními texty, využívá se 

orientační opakování, skupinová práce, diskuse na dané téma, práce s knihou, 

výukovými programy a na internetu. Pracuje se s dataprojektorem. Od 3. ročníku si 

žáci pro své spolužáky připravují prezentace v jednotlivých předmětech.  To vše vede 

žáky k pochopení jevů ve vzájemných souvislostech, a to je předpokladem pro další 



zlepšování výsledků vzdělání. Při výuce jsme dále využívaly komunikační 

technologie, v rámci licence Proškoly.cz jsme využívali dostupné moduly: 

- testy dětských schopností 

- paměťové testy 

- testy pro nejmenší 

- angličtinu pro nejmenší 

- čtenářskou gramotnost 

- kvízy 

Využívali jsme další nové výukové programy nabízené firmou Silcom. 

Celkové výsledky vzdělávání jsou čtvrtletně vyhodnocovány na úrovni jednotlivců a 

ročníků v rámci jednání pedagogických rad. Jsou přijímána opatření k eliminaci 

problémů a větší pozornost věnujeme vyhodnocení účinnosti přijímaných opatření. 

Věnujeme péči žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Nadaní žáci 

porovnávají výsledky své práce prostřednictvím zapojení do soutěží s ostatními 

školami. V oblasti výtvarných činností: Výtvarná soutěž s názvem – „Zpomal, 

prosím,“ - dopravní výchova. „Vysněný design ručičkových náramkových hodinek“. 

Výtvarné soutěže v oblasti ochrany přírody, myslivosti. Velké úspěchy jsme měli 

v pěvecké soutěži „Karlovarský SKŘIVÁNEK“.                                                                                                       

V oblasti českého jazyka: Na okresní kolo recitační soutěže – organizované DDM NBK 

jsme se připravovali velice pečlivě, ale k samotné soutěži již nedošlo.                                                                                                                                    

Od 11. 3. 2020 byla naše školní práce a tím i účast v různých soutěžích přerušena 

vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky v souladu článku 5 a 6 

ústavního zákona č. 110/ 1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, v souvislosti 

s prokázáním výskytu infekčního onemocnění COVID 19 na území České republiky.    

Rezervy máme v zahraničním partnerství s jinou základní školou.  

Ke komunikaci se školou mohou zákonní zástupci žáků využívat konzultační hodiny, 

třídní schůzky. O zajímavých akcích škola informuje veřejnost prostřednictvím 

webových stránek a informativního sešitu. V hodinách informatiky žáci vytváří 

pozvánky, jejichž prostřednictvím zveme veřejnost na naše školní akce. 

 

 

 



Prospěch a chování: 

Ročník 

ϕ prospěch        

v 1. pololetí 

ϕ prospěch        

ve 2. pololetí 

ϕ prospěch za celý školní 

rok 

1. ročník 1,00 1,04 1,02 

I. (1.) 1,00 1,04 1,02 

2. ročník 1,14 1,14 1,14 

3. ročník 1,34 1,34 1,34 

II.(2,3.) 1,23 1,23 1,23 

4. ročník 1,65 1,65 1,65 

5. ročník 1,38 1,37 1,38 

III. (4., 5.) 1,50                                  1,49                                            1,50 

 

Zameškané hodiny: 

Ročník 

Počet hodin 

v 1. pololetí 

Počet hodin 

ve 2. pololetí 

 �̅� na žáka  

v 1. pololetí 

𝒙 ̅ na žáka ve 

2. pololetí 

�̅� za školní 

rok 

1. ročník 263 94 37,57 13,43 51,00 

I.(1.) 263 94 37,57 13,43 51,00 

2.ročník 309 98 23,77 7,54         31,31 

3. ročník 202 130  20,20 13,00 53,20 

II.(2,3.) 511 228 22,22 9,91 32,13 

4. ročník 415 197 51,88 24,63 76,51 

5.ročník 405 206 36,82 18,73 55,55 

III. (4., 

5.) 820 403 43,16 21,21        64,37 

 

 



Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2019/2020 

Gymnázium 8 leté 

Přihlášení Přijatí 

1 1 

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu na 2. stupeň základních škol ve školním roce 

2019/2020 

Počet žáků nepokračujících ve studiu na ZŠ Budiměřice 11 

Přestup do ZŠ a MŠ Křinec 

Přestup do ZŠ Poděbrady 

Přestup do ZŠ Tyršova, Nymburk 

8 

1 

1 

 

Počty žáků, kteří odešli ze ZŠ v průběhu školního roku ve 2019/2020 

Počet žáků Do SpŠ Do jiné ZŠ 

Zvláštní 

způsob plnění 

PŠD* 

Dodatečný 

odklad PŠD* 

Kteří odešli ze 

ZŠ v průběhu 

školního roku 

0 0 0 0 

* PŠD = povinná školní docházka 

 

Přehled nepovinných předmětů a zájmových útvarů: 

 Anglický jazyk 

 Německý jazyk 

 Logopedie 

 Předmět speciálně pedagogické péče 

 Pohybové činnosti 



 Výtvarné činnosti 

 Taneční činnosti  

 Počítače hrou 

 Hra na flétnu 

 Zpívání pro radost 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

Cílem EVVO na naší škole je snaha o naplňování vytčených cílů a kompetencí u našich 

žáků. Především vytvořit u žáků kladný vztah k životnímu prostředí.  

Akce zaměřené na rozvoj EVVO na naší škole jsme realizovali prostřednictvím 

spolupráce s MAP II Nymburk a SZeš Poděbrady, kde jsme se zúčastnili „Zahradního 

festivalu“ – oslavy přírody a života v ní. Žáky zde zaujaly dílny a interaktivní 

programy. 

Kromě plnění plánu EVVO v jednotlivých předmětech je během celého roku plněno 

množství dalších aktivit, a to formou projektů, exkurzí, sportovních her a dalších. 

Zúčastnili jsme se Seznamovacího výletu do Křečkova, který pro nás připravil 

myslivecký svaz. Přímé učení v přírodě jsme realizovali na školní zahradě. 

Velmi je na naší škole oblíbená výtvarná výchova, která poskytuje environmentální 

výchově mnoho příležitostí pro zamyšlení se nad vztahy člověka a prostředí, 

uvědomování si přírodního a sociálního prostředí jako zdroje inspirace pro vytváření 

kulturních a uměleckých hodnot.  

                                                                                                                                

Žáci jsou vedeni k třídění odpadů.  Žáci se opět zapojili do sběru papíru. Za 

odevzdaný odpadový papír jsme získali 816,- Kč, když jsme sebrali 680 kg papíru. Tyto 

finance budou použity na nákup nových sešitů a dalšího papírenského zboží pro naše 

žáky. Žáci ve školní soutěži získali diplomy a pěknou knihu pro prázdninové čtení. 

Vítězní žáci:  

1. místo – Magdaléna Horáková 

2. místo – Kristýna Vaňková, Vojtěch Vaněk 

3. místo – Josef Němec, Matyáš Uhlíř 

 

 



Realizace minimálního preventivního programu 

Prevenci šikanování a ostatních negativních jevů vidíme především v utužování 

kamarádských vztahů mezi žáky, v nácviku tolerance k ostatním a vzájemné 

spolupráce mezi žáky a v budování zdravého sebevědomí. Prioritou naší školy je 

rozvoj sociálních dovedností, rozvoj zdravé osobnosti. Žáci jsou připravováni na 

přestup do plně organizované školy. V rámci prevence sociálně patologických jevů 

pořádáme vlastní besedy a zařazujeme do jednotlivých vyučovacích předmětů. 

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme si pozvali divadelní společnost, 

která v pohádkové podobě motivovala žáky ke zdravému životnímu stylu a k osvojení 

pozitivního sociálního chování, k nácviku správných postojů a vzorů jednání mezi 

vrstevníky. Tato akce byla využita jako zpestřující součást minimálního preventivního 

programu naší školy a pozvali jsme na ni i děti z MŠ Netřebice.                                                                        

Do výuky zařazujeme četbu s tématikou přátelství mezi lidmi, lidmi a zvířaty, dále 

s tématem sportu či zdravého životního stylu.  

Zdravý životní styl u žáků podporujeme mnoha způsoby. 

Pobyt na čistém vzduchu na školní zahradě, na dětském hřišti v obci. Pořádáme 

sportovní soutěže na školní zahradě, zábavné sportovní hry. Zdravý životní styl jsme 

podporovali i prostřednictvím projektu „Ovoce do škol“. Zapojením žáků 5. ročníku 

do projektu „Zdravá pětka“. 

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme se v letošním roce zaměřili 

především  

na prevenci šikany: 

 tvorba pravidel chování v každé třídě, ŠD na začátku školního roku a 

následné vyhodnocování dodržování těchto pravidel 

 komunitní kruhy v každé třídě 

 aktivity na stmelení kolektivu – drobné hry 

 preventivní program – plnění v průběhu roku 

na zdravý životní styl: 

 podzimní sportovní den na školní zahradě 

 výuka na dopravním hřišti – podzim 

 beseda – dopravní výchovy pro žáky všech ročníků 



 tematicky zaměřené hry a soutěže na školní zahradě 

 beseda o zdravém životním stylu 

 zdravé zuby 

 seznamovací výlet – Křečkov 

 beseda k 30. výročí sametové revoluce 

Ochrana člověka za mimořádných situací je zahrnuta do učebních plánů v rámci běžné 

výuky a ve Školním vzdělávacím programu, zejména v předmětu „Člověk a jeho 

svět“. Žáci se s danou problematikou seznámili v projektovém týdnu, ve hrách a 

soutěžích na školní zahradě. 

 

Výchovně vzdělávací akce školy 2019/2020 

Druh akce 
Organizace 

/účast 
Vedoucí Účastníků Měsíc 

Seznamovací 

výlet – 

Křečkov - 

Myslivci 

organizace Nepimachová 44 září 

Zahradní 

festival 

v SZeŠ 

Poděbrady 

         účast Homoláčová,Grospičová,Jarešová 44 září 

Čtenářská 

výzva 

„Frikulín“ 

účast Jarešová 48 září 

„Zvířecí den“ organizace Homoláčová 48 září 

Sportovní 

odpoledne na 

zahradě ZŠ 

organizace Grospičová  září 

Výtvarná 

soutěž na téma 

„Vysněný 

desing 

ručičkových 

náramkových 

hodinek“ 

účast Nepimachová 3 říjen 

Předškoláček organizace Homoláčová 6 říjen 

Čtenářská 

výzva 

„Frikulín“ 

účast Jarešová 47 říjen 



Dopravní 

hřiště 

v Nymburce 

4.ročník 

účast Jarešová 11 říjen 

Předškoláček organizace Grospičová 6 listopad 

Beseda k 30. 

výročí 

„Sametové 

revoluce“ 

organizace Homoláčová 46 listopad 

Výtvarná 

soutěž 

„Zpomal, 

prosím“ 

účast Nepimachová 11 listopad 

Čtenářská 

výzva 

„Frikulín“ 

účast OÚ 46 listopad 

Dopravní 

výchova v ZŠ 

– p. Cibulková 

organizace Nepimachová, Cibulková 47 listopad 

Beseda 

„Myslivost“ 

s p. Jeníkem 

organizace Nepimachová 48 listopad 

„Mikulášská 

nadílka“ na 

OÚ 

Budiměřice 

účast Grospičová, Jarešová 48 prosinec 

Předškoláček organizace Grospičová, Homoláčová 8 prosinec 

Vánoční 

tvoření – SZŠ 

Městec 

Králové 

organizace Nepimachová, Vorlíčková 43 prosinec 

Vánoční 

besídka v 

kostele 

organizace Nepimachová 45 prosinec 

Čtenářská 

výzva „ 

Frikulín“ 

účast OÚ 46 leden 

Předškoláček organizace Grospičová 8 leden 

Beseda 

„Prevence 

sociálně 

patologických 

jevů“ 

organizace Homoláčová 36 leden 



Projektový 

den v ŠD - 

Frikulín 

organizace Jarešová 46 leden 

Předškoláček organizace Homoláčová,Grospičová 8 únor 

Čtenářská 

výzva 

„Frikulín“  

účast OÚ 47 únor 

Talent školy organizace Homoláčová 48 únor 

Školní kolo 

recitační 

soutěže 

organizace Nepimachová 47 březen 

Pasování žáků 

1. ročníku na 

čtenáře 

účast OÚ 7  červen 

Slavnostní 

vyřazování 

žáků 5. 

ročníku a 

předávání 

klíče od školy 

prvňáčkům 

účast OÚ 7 červen 

Ochrana 

člověka za 

mimořádných 

situací 

organizace Nepimachová 24 červen 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 

    3 – neuspokojivé 0 0 

 

Údaje o integrovaných žácích 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce 2019/2020 

Podpůrné opatření č. Ročník Počet žáků 

                      PO č. 1 - PPP 5. 1 



PO č. 2 - PPP      1., 2 2 

PO č. 3 - IVP                        3                    1 

ADHD s psychomotor. neklidem 3 1 

 

Škola je otevřena žákům se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním i 

žákům talentovaným. Vyučující zajišťují odbornou speciální pedagogickou 

diagnostiku, na jejímž podkladě jsou využívány vhodné metody a postupy výuky. 

Žáci jsou integrováni v běžné třídě. Jsou pro ně vypracovávány Plány pedagogické 

podpory, a v případě doporučení poradenského pracoviště vytvářejí učitelky IVP. Při 

vyučování je podporována schopnost koncentrace žáků, usměrňována jejich 

hyperaktivita a impulzivní jednání, které většinou poruchy učení a chování provázejí.                                                                                                       

Při vyučování upřednostňujeme: ústní osvojování učiva před písemným, požadujeme 

čitelnost písma namísto úpravnosti, kontrolujeme neustále porozumění zadání úkolu 

a sledujeme jeho plnění, naplňujeme žákovy individuální potřeby. Uplatňujeme 

postupy, při kterých je rozvíjen jazyk – hlasité přemýšlení, diskuse se žáky, kladení 

otázek, poskytování zpětné vazby. Výchovným poradcem byla Mgr. M. 

Nepimachová. Žáci využívají speciální učebnice, pracovní sešity, speciální pomůcky a 

výukové program. 

Žáci využívají učebnice, pracovní sešity, pomůcky a výukové programy a speciální 

pomůcky. 

 Školní projekty a projektové dny 

- Práce s keramickou hlínou – vlčí máky – výzdoba obce 

- projekt Vánoce – tradice, zvyky, příprava školního vystoupení v kostele 

v obci  

- Projekt Zdravé zuby – mezipředmětové zařazení, práce s pracovními 

listy 

- Projekt – starší žáci přibližují literaturu mladším spolužákům  

- Projekt – Ochrana člověka za mimořádných situací – práce s pracovními 

sešity, odhadový závod na školní zahradě, přenášení raněného, 

obvazová technika 

Další naplánované projekty nemohly být realizovány vzhledem 

k distančnímu vzdělávání od měsíce března tohoto školního roku. 



 

 

Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2019 – 2020 jsme pokračovali v realizaci práce zapojením 

v Projektu MŠMT Informační systém Podpora plavání – Podpora výuky 

plavání v základních školách v roce 2020 – V. etapa – č.j. MSMT-27859/2018-1 

Výuka plavání nemohla být nakonec v tonto školním roce realizována – 

distanční výuka. 

Dále jsme pokračovali v práci v Operačním programu Výzkum, vývoj a 

vzdělání. Název projektu: Podpora ZŠ Budiměřice, od 1. 1. 2019 Šablony II 

registrační číslo projektu CZ.020.0/18-063/0011702. 

Projekty pro školní družinu: 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD 

- Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD 

- Klub pro účastníky ŠD 

- Projektový den v ŠD 

- Projektový den mimo ŠD 

Projekty pro základní školu: 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků – inkluze 

- Klub pro žáky ZŠ 

- Doučování žáků se školním neúspěchem 

- Projektové dny ve škole 

- Projektové dny mimo školu 

- Školní asistent – pedagogická podpora ZŠ 

V letošním školním roce bylo realizováno méně projektů vzhledem 

k distanční výuce. I tak byly pro rozvoj vědomosti žáků, zpestření výuky 

velice přínosné. 

 



 

Realizované projekty hrazené z financí projektu EU: 

- Vánoční dekorace – polytechnická výchova – spolupráce se SOŠ Městec 

Králové 

- Projektový den ŠD – Příroda v zimě – spolupráce – myslivci Křečkov 

- Projektový den – Dopravní výchova - spolupráce BESIP – dopravní 

hřiště Nymburk 

- Příroda v jarním období - prezentace odborníka z praxe ve spolupráci 

s pedagogem 

- Čtenářská gramotnost – projekt měl za cíl seznámit žáky s básníky a 

poezií a podpořit u nich zájem o četbu 

- Historie vzniku a vývoje komiksu – čtení komiksů a vytvoření vlastního 

příběhu 

Spolupráce školy na regionální úrovni 

 MŠ Netřebice 

 Hasičský sbor Budiměřice 

 Svaz žen Budiměřice 

 Domov mládeže Nymburk 

 PPP Nymburk 

 Dopravní hřiště Nymburk 

 Školní statek Středočeského kraje Toušeň – Poděbrady 

 Myslivecký svaz Křečkov 

 Knihovna v obci 

 ZŠ Tyršova Nymburk 

 SOŠ a SOU Městec Králové 

 SPC Poděbrady 

Spolupráce s rodiči, OÚ 

Na spolupráci s rodiči klademe velký důraz. Vzhledem k letošní situaci ve školství 

jsme stihli realizovat pouze tři třídní schůzky, ale vzhledem k typu našeho zařízení 

jsme v kontaktu s rodiči téměř denně. Rodiče se mohou na žáka informovat kdykoliv 

po dohodě s třídním učitelem a mimo dobu školního vyučování.  Ke komunikaci se 

školou mohou zákonní zástupci žáků využívat konzultační hodiny. O zajímavých 

akcích škola informuje veřejnost prostřednictvím svých webových stránek. 



Spolupráce s OÚ je na velmi dobré úrovni. Obec zajišťuje úpravu travnatých ploch 

v okolí školy, zabezpečuje opravy budovy školy, podílí se na vítání nových prvňáčků 

ve škole. Představitelé obce se setkávají s ředitelkou při projednávání provozních 

záležitostí, účastní se prověrky BOZP a spolupracují na plánu ozdravných opatření. 

OÚ finančně i technicky pomáhá při zajišťování mimoškolních akcí. S obcí jsme 

spolupracovali při vánočním vystoupení v kostele. V tomto školním roce opět 

finančně podporovala realizaci některých zájmových útvarů na naší škole a výuku 

angličtiny v zájmovém útvaru. Školní výdejna byla vybavena novým ohřívacím 

vozíkem na dovezené obědy. Obec také značně přispívá k vybavování školy učebními 

pomůckami, které žákům pomáhají při výchovné a vzdělávací činnosti. Zřizovatel a 

obecní knihovna naší škole i v tomto roce značně pomáhali s rozvojem čtenářské 

gramotnosti formou realizací řady projektových dnů v obecní knihovně, 

zapůjčováním knih žákům i pedagogům. Poslední akcí tohoto školního roku byla 

beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Zřizovateli se v této nelehké době 

distanční výuky podařilo tímto způsobem zrealizovat i pasování prvňáčků na čtenáře. 

Mladší žáci a pedagogové se rozloučili se žáky 5. ročníku a ti předali pomyslný klíč od 

školy svým mladším spolužákům. To vše nám moc pomáhá v naší školní práci a 

zřizovateli patří naše poděkování. 

 

Údaje o pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 5 5,1918 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020 
 

Pedagogičtí 

pracovníci  

poř. číslo 

Pracovní 

zařazení, 

funkce 

Úvazek 

Kvalifikace, 

stupeň vzdělání  

( obor, aprobace) 

Délka 

pedagogické  

praxe 

1 
Učitelka, 

ředitelka 
1,0 

UK Praha SPPG  

Mgr. 
33 let 



2 
Učitelka, 

zástupce ředitele 
1,0 VŠ PED. 27 let 

3 Učitelka 1,0 VŠ  PED. 14 let 

4 Vychovatelka ŠD 0,1071 
          VŠ PED. 

                   
8 let 

5 Vychovatelka  ŠD 0,7857            SOŠ PED. 8 let 

6 Vychovatelka ŠD 0,3714            SOŠ PED 9 let 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti 

 v % 

Odborná kvalifikace 73 

Aprobovanou výuky 73 

 

 

Kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost podle 

vyhlášky 139/1977 Sb.) k 30. 6. 2020 
 Kvalifikovaní pracovníci Nekvalifikovaní pracovníci 

               l. stupeň 3 1 

Vychovatelé ŠD 3 0 

 

Odchody a příchody pedagogických pracovníků v daném školním roce k 31. 8. 2020: 

Odchod    – 1 kvalifikovaná učitelka pro 1. stupeň 

Příchod   – 1 kvalifikovaná učitelka pro 1. stupeň 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020 

 



Ostatní pracovníci 

Poř. číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 Školnice – uklízečka 0,7 D – Středoškolské  

2 Pracovník obchodního 

provozu 

0,35 D – základní 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 

pracovníků školy 

  Vzdělávací akce ve školním roce 2019/ 2020 

Tematické zaměření vzdělávací akce Příjmení 
Časový 

rozsah 
Školící institut 

Finanční 

náročnost 

Inspirativní kavárna s Robertem Plagou 

– ministrem školství, mládeže a 

tělovýchovy – o aktuálních problémech 

českého školství 

Nepimachová 

Grospičová 
2 MAP II Nymburk zdarma 

Zahradní festival v SZeŠ v Poděbradech  
Homoláčová 

Jarešová 
3 MAP II Nymburk zdarma 

Tvoříme levně a kreativně – Využití 

zbytkových materiálů v MŠ a na             

1. stupni ZŠ - Podzim 

Pergelová 6 VISK Nymburk 1.050,- 

Jednání Řídícího výboru MAP II na 

Nymbursku 
Nepimachová 2 MAP II Nymburk zdarma 

Výtvarné práce s méně obvyklými 

materiály a technikami 
Jarešová 6 VISK Nymburk zrušeno 

Nápadník do hodin matematky Nepimachová 6 VISK Nymburk zrušeno 

Trnitá cesta malého čtenáře – Rozvíjíme 

čtenářskou gramotnost 
Grospičová 6 VISK Nymburk 1.400,- 

Nebojí se nikoho a ničeho – jak si 

poradit s nepřizpůsobivými žáky 
Grospičová 3 MAP II Nymburk zdarma 

Pracovní schůzka výchovných poradců Nepimachová 3 PPP Nymburk zdarma 



Pracovní schůzka MAP II – Čtenářská 

gramotnost 
Grospičová 2 MAP II Nymburk zdarma 

Webinář k šablonám: Druhý až pátý 

stupeň podpůrných opatření 7. 5. a     

12. 5. 2020 

Nepimachová, 

Grospičová 
8 Infra 1.390,- 

Webinář k šablonám. Logopedie každý 

den cíleně a hravě – 13.5.a 14. 5. 2020 
Homoláčová 8 Infra 1.390,- 

Setkání „Malotřídek“ z ORP Kolín a 

Nymburk 

Nepimachová,

Homoláčová 
1,5 MAP II Nymburk zdarma 

 

Vedení školy odporuje další vzdělávání všech pracovníků školy a umožňuje učitelům 

doplňující nebo rozšiřující pedagogické studium. Systém dalšího vzdělávání 

pedagogických zaměstnanců byl založen na korespondenci zájmu, nabídky a potřeb 

školy. 

 

Záměry a perspektivy rozvoje školy 

Činnost školy ve školním roce 2019/2020 vycházela z celoročního plánu školy. Většinu 

plánovaných akcí se nám podařilo uskutečnit, ale práce školy byla letos ovlivněna 

nařízením vlády o uzavření škol. Pedagogický kolektiv se stále více zaměřuje na nové 

trendy ve vzdělávání. Učitelky se zúčastnily řady seminářů v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. V období distanční výuky jsme využili i 

nabídky vzdělávání formou webinářů. Žáci využívali počítačovou techniku běžně při 

vyučování i v rámci ŠD, při činnosti v zájmových útvarech. Nemalou pozornost 

věnujeme estetické výchově – výtvarné činnosti, keramické kurzy, účasti ve 

výtvarných soutěžích. V oblasti zdravého životního stylu pokračujeme v nabídce 

plaveckých kurzů a zúčastňujeme se sportovních soutěží podle zájmu žáků.  

V přírodovědné oblasti jsme opět spolupracovali se střední zemědělskou školou 

v Poděbradech, rozvinuli jsme spolupráci s mysliveckým svazem Křečkov. Více jsme 

se věnovali environmentální výchově, vlastnímu sběru papíru a besedám. Pořádali 

jsme soutěže na školní zahradě a poznávali okolí obce. 

              

Přejeme si, aby si naše škola plnila jak svou hlavní činnost, tak i navazující aktivity na 

velmi dobré úrovni. Aby pracovníci školy byly odborníky, a to jak na rovině 



pedagogické, tak i na rovině zajištění provozu a služeb školy. Hlavní úkoly a cíle, které 

jsme si na začátku školního roku stanovili, se nám podařilo splnit, za což patří 

poděkování všem pedagogickým a ostatním pracovníkům školy a také organizacím a 

osobám, které s naší školou spolupracovaly. Na kvalitě provozu a práce školy se podílí 

i vysoká podpora školy obecním úřadem. 

 

Kontrolní činnost ve školním roce 2019/2020  

Orgán Datum kontroly 

Krajská hygienická stanice středočeského kraje 7. 11. 2019 

Audit - výdejna 7. 11. 2019 

Veřejnoprávní kontrola – obec Budiměřice 28. 8. 2019 

Kontrola požární ochrany 18. 4. 2019 

Revize zabezpečovací signalizace                      11. 1. 2019 

Revize elektrospotřebičů                                 21. 11. 2019 

Revize tělocvičného nářadí 21. 11. 2019 

Revize hromosvody 7. 11. 2017 

Pravidelná revize elektrozařízení budovy 12/2019 

Kontrola hasicích přístrojů 12/2019 

Okresní zpráva soc. zabezpečení květen 2019 

Všeobecná zdravotní pojišťovna  24. 6. 2019 

 

 

 

 

 

 



Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2019/2020 byla na škole provedena inspekce 

Ve dnech 13., 14. a 17. února proběhla na naší škole kontrola dodržování právních 

předpisů podle §174 odst. 2písm. d) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 255/32012 Sb. O kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Dále dne 7. 4. 2020 ČŠI provedla na naší škole dotazníkové šetření, ve kterém 

zjišťovala uplatňované formy a nástroje distančního vzdělávání uplatňovaného 

v období 23. – 31. 3. 2020. 

 

Datum: 30. 8. 2020 

Schváleno školskou radou dne 3. 9. 2020 

 

                                                                                                                Mgr. Nepimachová Monika                                                                                                 

                                                                                    

Příloha č. 1 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 
 

Vedlejší činnost příspěvková organizace neprovozuje. 

Příjmy v hlavní činnosti 
 

Příjmy Hlavní činnost 

Dotace KÚ 2 576 305,00 

Příspěvek zřizovatele na provoz                                                                               285 047,00 

Výnosy z prodeje služeb/stravné, školné 213 016,00 

Sponzorský dar 16 000,00 

Ostatní výnosy/sběr papíru 1 870,00 

Příjmy celkem 3 092 238,00 

 



 
Výdaje v hlavní činnosti 
 

Výdaje Hlavní činnost 

Mzdové prostředky včetně zák. odvodů, FKSP                                                  2 425 632,88,00 

OPPP/mzdové prostředky/odvody, FKSP 134 780,00 

Náhrada za pracovní neschopnost/14dní 2 011,00 

Ostatní služby/bankovní poplatky 3 878,00 

Spotřeba materiálu 30 593,00 

Vodné, stočné 6 000,00 

Opravy a údržba 7 378,00 

Ostatní služby 264 494,50 

Učební pomůcky 73 265,92 

Čerpání sponzorského daru                                                                                                         16 000,00 

Nákup DDHM                                                                                                                   69 190,00 

Výdaje celkem 3 033 223,30 

 
Hospodářský výsledek r. 2019 
 

 Hlavní činnost 

Hospodářský výsledek celkem 0,00 

 
Přehled finančních fondů k 31. 12. 2016 
 

Fond odměn 7 797,19 

Fond FKSP 45 676,83 

Reservní fond/EU Projekt Chotěšice  

nevyčerpaná dotace k 31/12/2014 
42 961,84 

Reservní fond/sponzorské dary 39 894,00  

 
 
 
 



Rozdělení hospodářského výsledku schválené zřizovatelem za rok 2016 / rozdělen březen 2017 
 

Reservní fond       přírůstek 50 000,70 

Fond odměn         přírůstek 9 014,00 

                                                                 

                                                                                                                                  

   Základní škola Budiměřice – hospodaření za období r. 2020 

(1.pololetí)  

 

Vedlejší činnost příspěvková organizace  neprovozuje. 

Příjmy v hlavní činnosti 

Dotace KÚ (ÚZ 33353)                                                                                            1 954 634,70 Kč 

Příspěvek zřizovatele na  provoz                                                                                47 309,00 Kč 

Výnosy z prodeje služeb/stravné, školné, sběr                                                        57 848,00 Kč 

Dotace Projekt EU ÚZ 33063                                                                                       38 309,00 Kč 

 

Výnosy celkem                                                                                                         2 098 100,70 Kč     

 

Výdaje v hlavní činnosti 

 

Mzdové prostředky+OPPP včetně zákon.odvodů,FKSP                                      1 932 401,70 Kč    

OPPP-EU Projekt ÚZ 33063                                                                                           22 200,00 Kč   

OPPP-čerpání z provozních prostředků                                                                         7 200,00 Kč                                       

Ostatní služby/bankovní poplatky                                                                                  1 917,00 Kč 

Spotřeba materiálu                                                                                                         19 347,40 Kč 

Nákup DDHM                                                                                                                   42 789,00 Kč 

Vodné, stočné                                                                                                                            0,00 Kč     

Opravy a údržba                                                                                                                        0,00 Kč 

Ostatní služby                                                                                                                  78 359,63 Kč 

Ostatní služby-EU Projekt ÚZ 33063                                                                              6 190,00 Kč 

Učební pomůcky                                                                                                             22 473,00 Kč 

Učební pomůcky-EU Projekt ÚZ 33063                                                                         9 919,00 Kč 

 

 

Výdaje celkem                                                                                                           2 142 796,73 Kč 

 

 

Hospodářský výsledek r. 2020 (1.pololetí)                                                              - 44 696,03 Kč 

 

 



Přehled finančních fondů k 30/6/2020 

 

Fond odměn                                                                                                                    31 092,37 Kč 

Fond FKSP                                                                                                                       204 988,13 Kč 

Rezervní fond                                                                                                                 287 962,55 Kč   

Rezervní fond/sponz.dary                                                                                              64 144,00 Kč 

Dlouhodobě přijaté zálohy (EU Projekt)                                                                    609 669,00 Kč 

                                                                                         

                                              

Příloha č. 2 

Výroční zpráva o informacích, které škola poskytla za rok 2020 

Období: 1. 9. 2019 – 1. 9. 2020 

Počet žádostí o poskytnutí informace: 0 

Počet stížností: 0 

Počet podnětů: 0 

Počet oznámení: 

 

 

Příloha č. 3 

 

Poděkování za sponzorské dary 

Naše poděkování za finanční prostředky patří panu Táborskému a Honebnímu spolku 

Křečkov. 

Panu Procházkovi děkujeme za hosting a doménu zs-budimerice.cz, za správu  PC. 

 

 

  



Obrázkové přílohy 

Školní akce a aktivity v obrazech 

Naše škola ve školním roce 2019 – 2020 

  



  



 

Seznamovací pěší výlet do Křečkova 

 

 

https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Seznamovaci_pesi_vylet_do_Kreckova/
https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Seznamovaci_pesi_vylet_do_Kreckova/


 

Zahradní slavnost Poděbrady 

 

 

https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Zahradni_slavnost_Podebrady/
https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Zahradni_slavnost_Podebrady/


Navštívila nás zvířátka - zvířecí den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Zvireci_den/
https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Zvireci_den/
https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Zvireci_den/


Projektový den – „ Myslivost“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dopravní výchova ve škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná soutěž v dopravní výchově 

 



Práce starších žáků pro mladší spolužáky 

 

Čert a Mikuláš v obecní KNIHOVNĚ 

 

https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Cert_a_Mikulas/


Vánoční tvoření 

 

 

https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Vanocni_tvoreni/
https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Vanocni_tvoreni/


Vánoční besídka v Kostele sv. Prokopa 

 

 

https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka/
https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka/


Vánoce ve škole 

 

 

https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Vanocni_nadilka/
https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Vanocni_nadilka/


Přijelo k nám divadlo s představením zaměřeným na prevenci 

sociálně patologických jevů 

 

 

https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Divadlo/
https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Divadlo/


Talent školy – všichni se moc snažili 

 

 

 

https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Talent_skoly/
https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Talent_skoly/


Recitační soutěž – školní kolo 

 

 

 

https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Recitacni_soutez/
https://zs-budimerice.rajce.idnes.cz/Recitacni_soutez/


Upomínkové listy pro 5. ročník  

 

Žáci 1. ročníku na obecním úřadě získali pamětní list čtenáře 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Účastníme se různých soutěží – školní kola si pořádáme ve škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osvědčení zaměstnanců školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učíme se po ukončení distanční výuky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žáci 5. ročníku na hodinách informatiky vytvářejí pozvánky na 

školní akce  

 

Výtvarné práce žáků  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návštěva obecní knihovny – se spisovatelkou Klárou Smolíkovou 

Měli jsme možnost koupit si knihy  

 

 

 

 

 



Pasování prvňáčků na čtenáře 

 

Rozloučení s 5. třídou 

 

 



Environmentální výuka 

 

 

 



Poslední školní den  

 

 


