Základní škola Kolín V
Ovčárecká 374

120. výročí

1899 -2019

1906 • Zálabská škola bez druhého patra a bez přístavby v ul. Čelakovského

ÚVODNÍ SLOVO
Základní škola Ovčárecká, jedno z nejstarších vzdělávacích zařízení
v Kolíně, slaví 120 let své existence. Má hlubokou historii, ne vždy pozitivní.
Během války byla využívána nejen pro vojenské účely, ale třeba jako
lazaret. Dnes je moderní, úspěšnou a progresivní školou v historickém
hávu. Vzdělání vždy bylo a bude jednou z nejdůležitějších kompetencí
v našich životech. Slovy klasika: „Kdo zapomíná na své dějiny, je odsouzen je opakovat.“ Přeji 6. základní škole, aby tento svůj primární účel
do dalších 120ti let plnila dobře, zodpovědně a ku prospěchu našich dětí,
občanů i samotných pedagogických pracovníků.
Mgr. Michael Kašpar, starosta
Vzdělávání je celoživotní proces. Snad nejvýznamnějším článkem vzdělání každého člověka je základní škola. První roky školní docházky předčí
významem ty ostatní. Dítě se neučí jenom číst, psát a počítat, základy
cizího jazyka, zacházet s počítačem, ale škola se významnou měrou
podílí i na výchově. Žádná škola nemůže existovat bez schopných
učitelů, kteří si právem zaslouží naši úctu. Dovolte mi proto, abych Vám
touto cestou popřál samé schopné pedagogy, úspěšné absolventy,
uznalé a spokojené rodiče a vycházející děti, které budou mít na Vaši
školu jen ty nejlepší vzpomínky. A protože slavíte již 120. výročí založení
školy, je zřejmé, že má Vaše škola své nezastupitelné místo mezi
ostatními kolínskými základními školami.
Mgr. Petr Kesner, vedoucí odboru, Odbor školství, kultury a sportu
Je mi velkou ctí stát v čele školy se stodvacetiletou tradicí, která svým
sportovním, technickým a jazykovým zaměřením, širokou řadou pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců přispívala a stále přispívá
k rozvoji žactva v Kolíně a okolí. Hluboké kořeny a pevné základy naší
školy jsou důležitou součástí našeho města, zvláště Zálabí, které si vždy
muselo ve městě vybojovat svou pozici. Rád bych naší škole popřál přetrvávající důležitou roli v našem Kolíně a spokojené, na život připravené
žáky.
Mgr. Lukáš Kačer, ředitel školy
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Z HISTORIE ŠKOLY
22. 9. 1899 byla posvěcena nová škola na Zálabí v kostele sv. Víta
1906 přístavba bočního křídla školy
11. 3. 1921 rozhodnutí místní školní rady přistavět 2. patro
30. 5. 1921 zahájena stavba 2. patra
1. 9. 1921 zřízena měšťanská škola s počtem žáků 474
1923–1924 zavedení elektrického proudu
1938 škola přeměněna na výjezdní
1. 7. 1940 oddělení chlapecké školy od školy dívčí
1. 9. 1940 budova školy poskytnuta pro vojenské účely
1. 9. 1941–1942 škola se stala shromaždištěm pro kolínské občany židovského původu
		 před transporty
1944–1945 budova přeměněna na lazaret
prázdniny 1947 úprava budovy (fasáda poškozena dopadem bomby během války)
1953–1954 vybudování šaten a nářaďovny
1954 založen hudební, pěvecký a taneční soubor
1954–1955 výstavba bazénu
1960–1961 výstavba dílenského pavilónu
1962 zahájení činnosti Klubu mladého diváka
1968–1969 1. experimentální lehkoatletická třída
1986–1987 založen Klub vědecko-technické činnosti mládeže (1. počítačová učebna)
únor 1987 demolice budovy školní jídelny
září 1989 otevření nové školní jídelny (Čelakovského ulice)
1991–1992 ukončena činnost sportovních tříd
1992–1993 zařazení školy do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků
1996–1997 rekonstrukce tělocvičny, úprava šaten a školního hřiště
2004 otevření druhé počítačové pracovny
srpen 2004 připojení školy v Sendražicích (odloučené pracoviště)
		
Škola v Sendražicích byla postavena jako první školní budova po vzniku
		 republiky. V roce 1921 byla slavnostně otevřena.
2007 od 1. 9. výuka podle školního vzdělávacího programu Škola pro Evropu
		 (v 1. a 6. ročnících)
červen 2012 odhalení pamětní desky připomínající židovské transporty do Terezína
2014–2015 navázání spolupráce se školou v Alicante (Španělsko)
říjen 2015 otevření TechCentra
		 vybudování keramické dílny
		 navázání spolupráce s SPSŠ a JŠ Kolín a TPCA
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2016
2017
		
2018
		
		
2019

vybudování počítačové sítě ve všech třídách, včetně školy v Sendražicích
rozšíření vybavení a činnosti TechCentra
přechod od papírové třídní knihy a žákovské knížky k elektronické formě Bakaláři
vybudování venkovní učebny
kompletní rekonstrukce kotelen a řízení vytápění
vybudování vzduchotechniky ve všech třídách (rekuperační výměna vzduchu)
projekt Přírodní zahrada (vyvýšené záhony, hmyzí domečky a ptačí krmítka)

1920 • před školou

1983 • před školou, školní jídelna

1987 • demolice školní jídelny,
stavba nového mostu

2019 • současný pohled na budovu
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UKÁZKA Z KRONIK
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Z HISTORIE ŠKOLY

1954–1955 • výstavba bazénu
(na místě dnešní školní jídelny)

1954–1955 • výstavba bazénu
(na místě dnešní školní jídelny)

2012 • 70. výročí transportů kolínských Židů do Terezína (foto František Stráník)
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JAK ŠEL ČAS

1920 a 2019 • ulice Ovčárecká

1983 a 2019 • ulice Ovčárecká

2009 a 2019 • školní dvůr

2019 • venkovní učebna a záhony
• 07

Z Á K L A D N Í

Š K O L A

K O L Í N

V

školní rok 2018/2019, zaměstnanci školy • první řada zleva: Josef Legeza, Mgr. Lenka Perlíková, Mgr. Hana Slo
Pospíšilová, Mgr. Monika Němcová, Věra Kubátová, Ivana Hájková • druhá řada zleva: Jitka Kaštánková, Tomá
Matthew Lowder, RNDr. Radka Olivová, Mgr. Lukáš Kačer, Mgr. Ludmila Novotná, Marcela Dlouhá, Mgr. Hana T
Hana Miškovská, Ludmila Fischerová • třetí řada zleva: Lenka Vaňková, Ing. Eva Šimková, Iva Káninská, Mg
Drahovzalová, Petra Stránská, Mgr. Zdeňka Černá, Mgr. Ivana Tichá, Ludmila Polívková, Ludmila Vejsadov
Čtvrtečková, Helena Adámková, Karolina Jouzková • chybí: Bc. Eliška Hadrovská, Kateřina Jamborová, Bc.
Schürrerová, Mgr. Markéta Slavíková, Mgr. Michaela Gieslerová (Slováková), Naděžda Sojková, Lenka Šubrtová,
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obodová, Mgr. Jana Zichová, Šárka Pecková, Mgr. Daniela Pražanová, Mgr. Bc. Tereza Fitzbauerová, Michaela
áš Vejr, Edita Tomanová, Mgr. Věra Kratochvílová, Agáta Burešová, Mgr. Eva Skalniková, Mgr. Hana Pakandlová,
Tvrdíková, Mgr. Lenka Marvánková, Mgr. Jana Müllerová, Šárka Glanzová, Oldřiška Švarcová, Ivonna Olivová,
gr. Alena Stankovičová, Mgr. Aneta Ostrožlíková, Mgr. Naděžda Dzodzáková, Mgr. Renata Mejdová, Martina
vá, Břetislav Skramuský, Mgr. Martina Šafranková, Mgr. Šárka Mazůrková, Jarmila Schwarzmannová, Lenka
Barbora Kubincová, Mgr. Dana Machová, Zbyněk Marek, Ing. František Obešlo, Jana Procházková, Ludmila
, Simona Tvrdíková, Karel Šedivý

Z Á K L A D N Í

Š K O L A

K O L Í N

V

VZPOMÍNKY PŘÁTEL ŠKOLY
Pocházím ze Sendražic, kam jsem chodila na ZŠ až do 5. třídy. Na 6. ZŠ jsem chodila až
od druhého stupně. Naše třída měla výzdobu zaměřenou na dějepis, takže obrázky i časovou
osu jsem měla stále na očích, což se mi velmi líbilo. Časem k nim přibyly texty s fotografiemi
významných osobností Kolína a Kolínska. Dále jsem ráda chodívala do dílen a na pozemky.
Tehdy jsem ještě netušila (a ve výuce se o tom také nehovořilo), že se pro mě v dospělosti
stane 6. ZŠ místem, o kterém budu vyprávět žákům, studentům a návštěvníkům Kolína
jako o shromaždišti, kde byli soustředěni ve třech transportech Židé z území kolínského
Oberlandrátu a odkud odcházeli na vlakovou zastávku Kolín - Zálabí a odjížděli směr Terezín.
PhDr. Miroslava Jouzová, Ph. D.
Šestka. Moje škola. Tehdy s bazénem, venkovním hřištěm, dílnami, družinou, jídelnou.
A školníkem. Moji učitelé. Oblíbení i neoblíbení, přísní i klidní. Moji spolužáci a kamarádi.
Někteří dodnes. Moje dětství bylo vlastně fajn. I díky Šestce a všemu, co k ní patřilo. Moje
vzpomínky. A je na co vzpomínat. Dala mi vzdělání, dost dobrý základ na to, abych mohl nyní
dělat svou práci.
Vít Hrabák
Na 6. ZŠ vzpomínám jen v tom dobrém a ráda. Spousta znalostí mi pomohla k dalšímu studiu
na střední škole, dokonce i k maturitě. Učitelé byli skvělí a měli ke každému individuální
přístup. Málokterá škola poskytuje tolik příležitostí a možností – od zájmových kroužků
a přípravy na přijímací řízení na SŠ až po vycestování do zahraničí.
Anna Kšírlová
Všechny skvělé paní učitelky z naší základní školy mě inspirovaly natolik, že jsem se sama
rozhodla být učitelkou. A nejvzácnější na tom je, že jsem se mohla stát jejich kolegyní,
učit vedle nich a stejně jako před lety se nebát přijít říct o radu.
Mgr. Zuzana Kunášková
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
V roce 1962 na škole zahájil činnost Klub mladého diváka, v němž měli žáci možnost
navštěvovat 4x ročně divadelní představení v pražských divadlech. Po krátké odmlce jsme
v roce 2010 činnost klubu obnovili a v návštěvách divadel pokračujeme.
Velmi oblíbeným je také Klub mladého čtenáře, ve kterém žáci mohou využívat 5x ročně
objednávkový systém knih za velmi příznivé ceny. Čtenářskou gramotnost dále
podporujeme projektovým dnem Čteme, posloucháme. Na konci školního roku čeká
prvňáčky Pasování na čtenáře, kdy slavnostně vstupují do řad čtenářů.
Na škole už řadu let probíhá Peer program. Žáci devátého ročníku si pro žáky šestých ročníků
připravují čtyřhodinový program. Každá hodina má své téma: Jak zdravě žít, Jak se chovat
v krizových situacích, Jak se nenechat ovlivnit reklamou, Jak lépe trávit svůj volný čas.
K pravidelně pořádaným sportovním akcím patří lyžařský výcvikový kurz pro žáky
2. stupně. Kurz se zaměřuje na výuku jízdy na sjezdových a běžeckých lyžích a na snowboardu.
Žáci 1. stupně procházejí plaveckým výcvikem. Školní rok již tradičně zahajujeme
Atletickým dnem pro 1. – 9. ročník. Naši sportovci se účastní dalších sportovních soutěží
(fotbal, basketbal, volejbal, florbal, stolní tenis, atletika aj.). Vyvrcholením všech sportovních
aktivit je účast na Kolínských sportovních hrách.
Škola nezapomíná ani na své budoucí žáky a jejich rodiče. Od roku 2009/2010 se pravidelně
koná Předškoláček. Při těchto setkáních si budoucí prvňáčci vyzkoušejí různé dovednosti,
např. zábavné počítání, malování, procvičí si zrakové, sluchové, prostorové vnímání, jemnou
motoriku. Hravou formou se mohou seznámit s anglickým jazykem.
Kromě těchto akcí naši žáci navštěvují výstavy, muzea, knihovnu, filmová a divadelní
představení, besedy a přednášky. Mají možnost účastnit se škol v přírodě, výletů, exkurzí
a nejrůznějších soutěží. Ve svém volném čase si také mohou vybírat z pestré nabídky
zájmových kroužků.

ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUBY
Školní družina je nedílnou součástí školy. V rámci ŠD pracuje kroužek pohybových her,
florbalu, keramiky a origami 3D. Děti se podílejí na výzdobě školy, každoročně vyrábějí
v keramické dílně drobné dárky pro budoucí prvňáčky a účastní se sportovních soutěží.
Pravidelná každodenní činnost je obohacena o družinové akce zaměřené na významné
svátky, tradice a roční období, např. vánoční tvoření, divadlo, návštěva knihovny, besedy,
sportovní soutěže a výstavy.
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VÝUKA JAZYKŮ
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Francouzský jazyk
Nadstandartní hodinová dotace jazyků
1. stupeň
Anglický jazyk
		 1.–2. ročník – 1 hod./týden
		 3.–5. ročník – 4 hod./týden
2. stupeň
Anglický jazyk
		 6.–9. ročník – 4 hod./týden (vzdělávací program s rozšířenou výukou jazyků)
		 6.–9. ročník – 3 hod./týden (vzdělávací program bez rozšířené výuky jazyků)
Konverzace v Aj
		 7.–9. ročník – 1 hod./týden s rodilým mluvčím (vzdělávací program s rozšířenou výukou jazyků)
Druhý cizí jazyk (Nj, Rj, Fj)
		 6.–7. ročník – 2 hod./týden (vzdělávací program s rozšířenou výukou jazyků)
		 8.–9. ročník – 3 hod./týden (vzdělávací program s rozšířenou výukou jazyků)
		 7.–9. ročník – 2 hod./týden (vzdělávací program bez rozšířené výuky jazyků)
projektová výuka
komunikativní a hravá výuka
důraz na reálie a praktické užití jazyka
důraz na vědomosti a dovednosti pro pokračování na střední škole
Rodilý mluvčí AJ
• konverzační hodiny
• v běžných hodinách AJ
• vedení kroužků a příprava na zkoušky Cambridge English
• účast na jazykových pobytech
Projekty, mezinárodní projekty a spolupráce
• Sokrates, Comenius, Erasmus+
• partnerské školy ve Španělsku, Řecku, Lotyšsku, Bulharsku
• intenzivní týdenní jazykové pobyty
• poznávací a studijní pobyty ve Velké Británii
• jednodenní poznávací zájezdy do Německa a Rakouska
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• rodilý mluvčí

• Den evropských jazyků

• Londýn

• Paříž

• Vídeň

• Seven Sisters, Anglie

• studijní výjezd Poniklá

• Alicante, Španělsko
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TECHCENTRUM
V letech 1960–1961 se uskutečnila výstavba dílenského pavilonu, kde probíhaly hodiny
pracovního vyučování a později zde začal pracovat Klub vědeckotechnické činnosti
mládeže. V něm se během školního roku u počítačů vystřídalo 4000 dětí, učňů a studentů.

V budově starých dílen vzniklo v roce 2015 TechCentrum, které využívají nejen naši žáci
v hodinách pracovní výchovy, fyziky, v rámci školní družiny a zájmových činností, ale také
děti z ostatních základních a mateřských škol. Žáci se zde věnují práci s technickým
materiálem, programování Ozobotů, sestavování jednoduchých elektrických obvodů
ze stavebnice Boffin a montáži konstrukčních prvků ze stavebnice Merkur, Walachia, Roto
a Heros.
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TECHCENTRUM

2015 • účast žáků 6. ZŠ, 1. ZŠ a studentů SPŠS a JŠ Kolín
na světovém finále soutěže 4*4 LANDROVER IN SCHOOLS v Anglii.
2016 • vítězství stejného týmu v národním finále soutěže 4*4 Landrover ve školách

2019 • 1. místo v krajském kole technické soutěže T-Profi v Nymburce
(postup do celorepublikového kola)
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