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za školní rok 2019/20

Vypracovala: Mgr. Věra Kouřilová – ředitelka školy

V září 2019 žáci po prázdninách nastoupili do nové školní budovy, jejíž provoz byl
zahájen na jaře předchozího školního roku. Ve staré školní budově byla otevřena další třída
mateřské školy. Prvně v historii školy byla otevřena přípravná třída. Školní rok byl poznamenán
epidemií coronaviru a uzavřením škol v březnu 2020.



Klíčové body školního roku 2019/20

- růst; nová třída ZŠ (sedmá), nová třída MŠ a přípravná třída

- náběh na změnu financování škol (např. první tandemová výuka)

- navázání úzké spolupráce s MAS Polabí (využívání možnosti sdílených pracovníků,
školení zdarma, ředitelka ZŠ a MŠ Veleň členka komise pro financování)

- probíhající projekty Šablony II a na podzim Edison

- úspěšné žádosti o dotace (vybavení odborných učeben, úprava školní zahrady,
bezpečnost na internetu)

- hledání nejvhodnějších způsobů řešení problémů v souvislosti s přesunem do nové
budovy a provozem tří budov (odemykání a uzavírání školních budovy, dovoz jídla do Hlavní
46, absence telefonů a zvonků, pracovní doba pana školníka….) – vyžaduje čas

- uzavření škol na jaře

Charakteristika školského zařízení

ZŠ Veleň od svého založení zajišťovala vzdělávání žáků prvního stupně, především z obce
Veleň-Mírovice. Vždy byla školou málotřídní, až do září 2018, kdy prvně v historii školy žáci pátého
ročníku nepřešli na školu jinou. Ve Veleni se otevřel druhý stupeň. Druhý stupeň je naplňován
postupně; nedošlo k otevření celého druhého stupně najednou, ale v roce 2018/19 byla v základní
škole šestá třída, ve školním roce 2019/20 šestá a sedmá.

Základní škola a mateřská škola Veleň sídlí ve třech budovách. Předškolní výchova probíhá v
budově z r. 1953 (adresa Hlavní 160); v létě 2013 proběhla rekonstrukce, během které byla školka
spojena s bývalým obecním úřadem a rozšířena. Vznikla tak moderní, čistá, světlá, prostorná,
kompletně vybavená dvoutřídní školka s kapacitou 50 dětí. Vstup je vybaven plošinou pro vozíčkáře a
třídy jsou bezbariérové. Od roku 2013 je zde stále stejný kolektiv již sehraných pedagogických
pracovníků. Nejvýraznější změnou během roku 2019/20 bylo vybavení zahrady novými herními prvky
financované ze sponzorského daru. V budově je vývařovna a výdejna pro MŠ; odtud se dovážely
obědy i svačiny a přesnídávky do historické budovy Hlavní 46, kde je pouze výdejna.



Druhým odděleným pracovištěm je původní školní budova z roku 1901 (Hlavní 46). V
uplynulých šesti letech byla zcela zrekonstruována, má neopakovatelný půvab a kouzlo. Na jaře 2019

byla vyklizena a celá základní škola se přestěhovala do nové školní budovy. V létě 2019 proběhla
přestavba toalet a přízemí této budovy a jedna původně školní třída byla přetvořena v novou třídu

mateřské školy s kapacitou 20 dětí. V podkroví historické budovy byla otevřena prvně k historii školy
přípravná třída se 14, resp. od prosince 2019 s 15 žáky. Otevření přípravné třídy bylo umožněno

změnou zákona, kdy do přípravné třídy bylo možné zařadit nejen děti po odkladu zahájení povinné
školní docházky. Přesunutí části předškoláků a dětí s odkladem do přípravné třídy umožnilo následně

přijetí všech tříletých dětí do mateřské školy.

V přípravné třídě učila aprobovaná prvostupňová paní učitelka se zkušeností s výukou
v přípravné třídě. Přípravná třída se ukázala velice přínosnou. Mezi jejími absolventy a ostatními žáky
v současné první třídě je patrný poměrně velký rozdíl, zejména v samostatnosti a schopnosti soustředit
se na danou práci.

Třetí budovou je nová škola (adresa Hlavní 500). Byla slavnostně otevřena na jaře 2019. Jedná
se o moderní, prostornou, světlou budovu, krásně barevně řešenou, bezbariérovou, vhodnou
k inkluzivnímu vzdělávání. Na podzim 2019 získala ocenění v soutěži jako nejkrásnější stavba
Středočeského kraje.



V nové škole je jedenáct učeben různé velikosti, vývařovna s jídelnou, moderní tělocvična
včetně šaten, venkovní sportoviště, zahrada s možností venkovní výuky, dostatečně prostorné jsou
chodby i zázemí pro pedagogický sbor. Ve škole je kvalitní žákovská knihovna čítající přes 600
pečlivě vybíraných knih. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí a dataprojektorem. Moderním
tělocvičným nářadím je vybavena tělocvična i obě školní hřiště. Na zahradě byly vytvořeny záhony,
učebna pod širým nebem a postaveno iglú. Během školního roku 2019/20 jsme uspěli s žádostí o
dotaci na vybavení odborných učeben. Na jaře proběhla výběrová řízení a během léta realizace celého
projektu. Zařízena a pomůckami byla vybavena laboratoř pro přírodovědné předměty v prvním patře a
v přízemí vznikla multimediální učebna pro výuky informatiky. Zakoupeny byly i tablety a celá
učebna tak může poskytnout výuku s využitím ICT pro 30 žáků.

Dalšími úspěšnými žádostmi o dotaci byly dotace na úpravu školních zahrad, kterou jsme
podali v zimě, a dotace na prevenci rizikového chování v online prostředí od společnosti O2.Úprava
zahrady byla realizována během léta 2020 a dokončena bude na podzim. Jedná se o přírodní zahradu
vybudovanou u staré školní budovy. Projekt společnosti O2 poběží v tomto školním roce pod záštitou
školní metodičky sociálně-patologických jevů a metodika ICT. Co nám zatím chybí, to je zázemí pro
výuku základů řemesel a vaření.

Z malé budovy přesun do velkého prostoru - s tím vším bylo nutné se sžít. Žákům byl
poskytnut komfortní prostor pro výuky i zájmové vyučování, bylo ale nutné hledat řešení celé řady
drobných organizačních potíží. Ať už se jednalo o zabezpečení objektu, údržbu rozsáhlého areálu,
požadavky rodičů na průchod areálem atd. Řešení některých zejména technických obtíží přetrvalo i do
následujícího školního roku, neboť na nalezení vhodného řešení je třeba určitý čas (např. vybavení
školy dalšími domovními telefony).



Při projektování nové školní budovy se vycházelo z předpokladu, že na druhý stupeň budou
přijímáni žáci ze sousedních obcí Brázdim a Sluhy. Nárůst počtu obyvatel Veleně je ale tak vysoký, že
již za dva roky kapacita školy nebude pro sousední obce dostačující. Vzhledem k tomu, že tato
informace již vešla ve známost, snaží se rodiče žáků sousedních obcí přihlásit své děti do ZŠ Veleň
ještě na prvním stupni, aby si tak zajistili plynulý přechod na stupeň druhý. Připočteme-li k tomu
absenci základních škol v některých obcích v okolí, dostáváme se k jednomu z nejpalčivějších
problémů, které bylo nutné ve školním roce 2019/20 řešit. Tím je obrovská byrokratická zátěž spojená
s navyšováním kapacity, se kterou se škola potýká již několikátým rokem.

Jedním z úkolů ředitele školy je zajistit dostatečnou kapacitu pro všechny místní žáky. Není to
jednoduché v situaci, kdy se do obce stěhují stále noví obyvatelé a počty dětí s trvalým pobytem v obci
se mění každým měsícem. Vzhledem k tomu, že školský zákon ukládá povinnost řediteli školy
přijímat žáky až do výše rejstříkové kapacity školy, není možné jednorázové stanovení maximální
kapacity školy a následně její postupné naplňování. Jedinou cestou, jak zabránit tomu, aby třídy
základní školy byly naplněné na maximální možnou kapacitu žáky z okolí, je postupné opakované
navyšování rejstříkové kapacity. Co nejpřesněji odhadnout počet žáků s trvalým bydlištěm v obci,
zjistit zájem z obcí sousedních a požádat o navýšení rejstříkové kapacity pouze o tyto žáky.
Připočteme-li k tomu kapacitu vývařoven a výdejen, mateřské školy a družiny, jedná se o aktivitu,
která byť není nikde vidět, stojí mnoho času a energie.

Růst je klíčové slovo, které charakterizuje naši školu posledních let. Velkou část práce
ředitelky ZŠ a MŠ Veleň tvořily v minulých letech organizační záležitosti spojené s prudkým nárůstem
počtu obyvatel Veleně a Mírovic. Neustále bylo nutné řešit problémy, kam umístíme další a další děti a
žáky. Od roku 2013 přestavby a rekonstrukce, výuka na obecním úřadu, přesun do nové školy, jednání
s KHS, KÚ a MŠMT….

Součástí růstu je i růst kvality pedagogické práce. Byl zajištěn především kvalitními pedagogy
i ostatními zaměstnanci, kteří i v nelehkých podmínkách přesunů odváděli vynikající práci. Základní
škola ve Veleni byla vždy školou rodinnou. Snažíme se, aby tradiční hodnoty byly zachovány,
současně se snažíme uplatňovat moderní pedagogické postupy, důraz klademe na rozvoj klíčových
kompetencí. Velkým úkolem následujícího školního roku je revize ŠVP, abychom naším snahám a
plánům vtiskli jasně strukturovanou a definovanou podobu.

Školní rok 2019/20 byl poznamenán epidemií coronaviru a uzavřením školy ze dne na den
v březnu. Hned druhý den uzavření školy se všichni pedagogové základní školy účastnili školení ve
využití systému Google. Všem zaměstnancům i žákům jsme již dříve připravovali založení vlastních
účtů, abychom Google mohli využívat jako sdílené úložiště využívané zaměstnanci i žáky. Uzavření
školy tento proces urychlilo. Pedagogové vytvořili učebny přes Google Classroom a během několik
dní byla zahájena online výuka. Vzdělávání žáků prostřednictvím internetu bylo umožněno mj. dobrou
ekonomickou situací většiny rodin našich žáků, kdy děti mají doma potřebné technické vybavení. S
žáky, kteří se nemohli účastnit online výuky, komunikovali pedagogové individuálně. Jednalo se o
několik jedinců.

Během uzavření základní a později i mateřské školy všichni zaměstnanci pracovali, kde bylo
potřeba. Pedagogové učili. Ostatní zaměstnanci prováděli úklid, šili roušky, které distribuovali do
zdravotnických zařízení (poděkování obdrželi např. od porodnice v Podolí), školní družina vytvořila
blog, hojně žáky navštěvovaný. Paní asistentky pomáhaly „svým“ svěřencům, rozvážely materiály a
zapomenuté učebnice. Někteří zaměstnanci čerpali OČR. Spolupráce školy a rodičů žáků byla velmi
dobrá.



Název školy, sídlo

Základní škola a mateřská škola Veleň

Hlavní 46

250 63 Veleň

Nová školní budova je na adrese Hlavní 500

škola má odloučené pracoviště mateřské školy a školní jídelny na adrese:

Hlavní 160

250 63 Veleň

● Zřizovatel, adresa zřizovatele

Obec Veleň-Mírovice, Hlavní 160

250 63 Veleň

● Právní forma školy:

právní subjekt – od 1. 1. 2003

● Vedení školy:

Mgr. Věra Kouřilová – ředitelka školy (od 1. 7. 2013)

● Kontakt na zařízení

tel. 283931292 (Hlavní 46), 313105655 (Hlavní 500)

e-mail zs.velen@post.cz, web. www.zsvelen.cz

mailto:zs.drevcice@seznam.cz
http://www.zsvelen.cz


datová schránka: p2nmtwg

● Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600052095

Školská rada: Mgr. Jana Nováková (učitelka), Lenka Kaiserová (zástupce obce), Petra
Klugeová (zástupce rodičů).  Rada školy byla zřízena k 1. 1. 2006.

● Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity pro rok 2019/20:

základní škola 153 žáků

šk. družina 90 žáků

šk. jídelna 285 stravovaných

šk. výdejna v ZŠ (46) 35 stravovaných

mateřská škola 70 dětí

● Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, k 30.9. resp. 30.10.2019:

 Počet
tříd
/skupin

Počet žáků a
dětí

Počet žáků na třídu /skupinu

1. stupeň 5 109 21,8

2. stupeň 2 41 20,5

Školní družina 4 77 19,2

Mateřská škola 3 70 23,3

Počet stravovaných
dětí a žáků

x 228 X



Vzdělávací program školy a minimální preventivní program

Základní škola Veleň v minulosti neměla žádnou specializaci; naší snahou byl a je harmonický
a všestranný rozvoj všech žáků. Zaměřujeme se na rozvoj klíčových kompetencí. V minulosti, kdy se
jednalo o málotřídní školu, jsme měli problémy s tím, abychom splnili požadavky tabulek a výkazů.
Ve škole nebyl dostatek specialistů (např. výchovný poradce, metodik prevence
sociálně-patologických jevů) ani jsme neměli dostatečné vybavení pro vyučování některých předmětů
(např. tělocvičnu v letech 2017 a 2018). Přesto se domnívám, že vzdělávání bylo na vysoké úrovni.
Méně početné třídy, spojení starších žáků s mladšími a těsné propojení rodič-žák-pedagog,
umožňovalo kvalitní výuku, individuální přístup a zcela samozřejmé mezipředmětové vazby.
Obyčejný výlet do ZOO se stal kromě výuky přírodopisu i praktickou ukázkou dopravní výchovy,
finanční gramotnosti a slušného chování.

Školní vzdělávací program byl vytvořen v roce 2010 pro první stupeň, mírně upraven byl
později dle změn RVP. Je v souladu s RVP a jeho název „Škola plná pohody“ naši školu
charakterizuje. ŠVP pro druhý stupeň bylo nutné vytvořit „za pochodu“. Zvolili jsme variantu
odděleného ŠVP, abychom nezasáhli do hotového ŠVP pro první stupeň. Nazvali jsme ho „Spolu to
dokážeme“ a pro jeho tvorbu zvolili systém České školní inspekce INSPIS. Naším cílem bylo vytvořit
takový ŠVP, který by obsahoval všechny požadavky RVP, byl přehledný a jasný. Současně jsme ale
neměli čas pro vypracování podrobného a skutečně propracovaného programu. Navíc v době tvorby
ŠVP pro druhý stupeň na naší škole působili jen 2 pedagogové s druhostupňovou aprobací. Teprve
nyní, kdy máme již tři ročníky druhého stupně a kvalifikované druhostupňové pedagogy, je možné vést
kvalitní diskuzi o tom, jak ŠVP upravit.

Domníváme se, že základní škola by měla být skutečně ZÁKLADNÍ. Chceme, aby žáci měli
možnost vše si osahat, vyzkoušet.

Klademe důraz na rozvoj klíčových kompetencí a mezipředmětových vazeb. Učitelé volí
alternativní metody výuky. Hodně pozornosti věnujeme výběru vhodných učebnic, aby odpovídaly
našim představám výuky. Ve většině předmětů se nám jako nejlepší jevily knihy nakladatelství Fraus.
Ve škole se snažíme vytvořit inspirativní a podnětné prostředí. Chceme docílit toho, aby žáci sami
chtěli studovat, aby si sami půjčovali materiály, chovali se ve škole zodpovědně a dle pravidel
slušného chování. Školní vzdělávací program, který jsme vytvořili, ale nezachycuje všechny naše
potřeby a snahy. Skutečná výuka je mnohem kvalitnější, než lze vyčíst z klíčového dokumentu školy.
ŠVP bude vyžadovat hlubokou revizi, ke které zatím nebyl dostatek prostoru. Revize ŠVP je
důležitým úkolem následujícího školního roku.

Jak vyplývá z výkazu SEPA za loňský rok, nemáme z  dlouhodobého hlediska  mezi žáky
výrazné problémy s užíváním návykových látek, xenofobií, rasismem, záškoláctvím, rizikovým
sexuálním chováním ani gamblerstvím. Nejčastěji řešíme problémy v komunikaci mezi žáky a jejich
nevhodné chování. V loňském školním roce jsme si dali za cíl vytváření a upevňování dobrých vztahů
mezi žáky. Novinkou bylo zařazení adaptačního kurzu pro žáky 6. ročníku a zřízení  schránky důvěry
(www.nntb.cz/s/5926d16), na kterou mohou žáci anonymně psát své problémy.Některé naplánované
preventivní aktivity nebylo možné realizovat z důvodu uzavření školy v březnu roku 2019 a následné
distanční výuce, která v tomto období nebyla povinná.

https://u8963210.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=uhX-2FaIqCRBZ29NFpMF8-2BIrkn3WoVVjOndVyHVDr0BvVzSiaIjkM5HAKdU-2Fi2Hy48_Emnuvo1Ts1XBYP1kcNstcpXX-2FyD72XT9glbk8bT0uX7QLV0OQcb1Em39fr-2BQR4h4-2FlNl81NTVjIWlhrHY7svF7NFv-2F8GTjTCMmDCSyj8z29wr-2FdANtwWAfs70Jzd3ZMBR-2F6yzFhpPuhVaG-2BPUeDdqpaI8I-2Fo-2BxIwOmKieDRZOI6u4QRoqzv9-2BKtlTfhi4acaZ9C9oYluViuqX3hkPzs8bhOoWYJjoaaPQAUu3Ym3VUk-3D


Nabídka zájmových kroužků

Ve školním roce 2019/20 byly v rámci doplňkové činnosti školy organizovány kroužky:
- angličtina pro 2. ročník
- tanečky pro mladší (1. a 2. třída) a starší dívky
- jóga
- 4x sportovní hry různého zaměření s důrazem na sebeobranu a judo
- lovci podnikavých duchů (aktivita zaměřená na upevňování klíčových kompetencí; škola

získala roční licenci jako dar od MAS Polabí)

Další kroužky byly organizovány se spolupracujícími organizacemi (florbal, gymnastika a
kroužek animace), které kromě organizace kroužku samotného zajišťují i vyzvedávání dětí z družiny.
Školní tělocvična byla každý den od 17 hodin určena pro veřejnost a komerční pronájem. Vznikla tedy
další nabídka kroužků pro žáky přímo v obci.

Ve školce jsou součástí ŠVP dobrovolné aktivity – keramika, zumba, tai či, jóga, hra na flétnu.
Pouze hra na flétnu je omezena věkovým limitem. Nejmenší děti ještě hru na flétničku a znalost not
nezvládají. Paní učitelky kladou důraz na emoční stránku dětí. Zařazují množství aktivit na rozvoj
hrubé i jemné motoriky, předškoláky připravují na vstup na základní školu.

Údaje o pracovnících školy

V základní škole působilo v roce 2019/20 dvanáct pedagogů (dva muži), tři vychovatelky
školní družiny a 6 asistentek pedagoga. Jedna paní učitelka byla začínajícím pedagogem druhým
rokem po škole. Všichni pedagogové (kromě učitele hudební výchovy) měli ukončené vysokoškolské
pedagogické vzdělání a byli kvalifikováni pro pedagogickou práci. Hudební výchovu vyučoval
výkonný umělec. Na škole působili školní metodik prevence i výchovný poradce. Paní učitelka
zastávající pozici výchovného poradce je speciálním pedagogem; dokončila dvouleté kvalifikační
studium pro výchovné poradce, paní učitelka zastávající pozici metodika prevence sociálně
patologických zahájila kvalifikační studium v rozsahu 360 hodin.

Ve školním roce 2019/20 byla v každé třídě kromě první a přípravné třídy přidělena asistentka
pedagoga. Práce asistentek se stala nedílnou součástí výuky i výchovy ve škole. Po úvodních letech
„hledání“ se podařilo utvořit symbiózu mezi učiteli a asistentkami a nyní si již školu bez nich
nedovedeme představit. Ve školním roce 2019/20 jsme vzdělávali 22 žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (17 žáků dle § 16 odst. 9 ŠZ, 3 žáci měli upravené výstupy). Žádný žák či žákyně nebyl
diagnostikován jako nadaný či mimořádně nadaný. 14 žáků se vzdělávalo podle IVP.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami se intenzivně věnujeme, spolupracujeme
s rodiči a školními poradenskými centry. Oceněním v této oblasti je nám skutečnost, že naše škola
byla opakovaně doporučena odborníky, se kterými spolupracujeme, jako příklad dobré praxe a o přijetí
do naší školy žádají rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z poměrně vzdálených oblastí.
Vzhledem ke kapacitním možnostem školy není ale možné většině žádostí vyhovět. Deficit vidíme
v podpoře žáků nadaných a to nejen na naší škole. Do budoucna se chceme více zaměřit právě na
podporu těchto dětí.

Novinkou školního roku 2019/20 bylo využívání sdílených pracovníků v rámci MAS Polabí.
Spolupráci jsme navázali s externí logopedkou, speciální pedagožkou a odborníkem na IT.



V personálním obsazení mateřské školy došlo ke změně v souvislosti s rozšířením o další
třídu. Byly přijaty dvě nové kvalifikované učitelky, kterým se ovšem nepodařilo navázat vzájemnou
spolupráci a jedna z nich požádala o ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Její pozici do
konce školního roku zastávala bývalá paní asistentka. Vzhledem k tomu, že nebyla pro práci
kvalifikována a nezahájila studium, od následujícího školního roku se vrátila na pozici asistentky.
Vedoucí MŠ a zástupkyní ředitelky byla Pavlína Koudelíková.

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/20

V ZŠ a MŠ Veleň bylo od září sedm provozních zaměstnanců a ve dvou školních jídelnách pět
kuchařek. Provoz ve třech budovách se ukazuje jako velice organizačně náročný. Do staré školní
budovy na adrese Hlavní 46 je nutné dovážet obědy, pro mateřskou školu i dopolední a odpolední
svačinky. Pro přípravnou třídu bylo nutno zřídit vlastní družinu, ale počet patnácti žáků umožňoval
pouze jednu paní vychovatelku, která nebyla schopna pokrýt ranní i odpolední provoz. Pozemky u
všech tří budov jsou poměrně rozlehlé a péči o ně těžko zvládá jeden školník….. Celá tato situace
bude ještě vyžadovat řešení, které ovšem nelze přijmout od stolu. Je potřeba určitý čas, podívat se, jak
věci fungují, kde je možné uspořit lidské zdroje a kde naopak je nutné přidělit další pracovní sílu.
Nepedagogickým pracovníkem je i hospodářka školy. Ve školním roce 2019/20 vykonávala jedna
osoba práci hospodářky školy i jídelny. Až následující rok ukáže, zda je toto spojení dvou funkcí do
budoucna udržitelné.

Mzdy a účetnictví organizace v minulosti vedla externí účetní. V souvislosti s růstem školy
bylo nutné oddělit personální agendy (mzdy) od dalšího účetnictví. V lednu 2020 byla navázána
spolupráce s další externí účetní.

Údaje o přijímacím řízení do MŠ a zápisu k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce proběhl 22. dubna 2020. Vzhledem k uzavření škol proběhl
pouze online formou. Dostavilo se 48 dětí, z toho 8 po odkladu. Čtyřicet dětí bylo z obcí Veleň,
Mírovice, tj. z našeho spádového obvodu. 38 dětí bylo přijato od 1. 9. 2020, dalším dvěma dětem bylo
zahájení školní docházky odloženo o rok. Všechny přijaté děti jsou s obcí Veleň a Mírovice. Dvě děti
přijaté do první třídy se během léta odstěhovaly a do naší školy nenastoupily. Deset žáků přešlo na naši
školu z obcí Brázdim a Sluhy do šestého ročníku. Jedna žákyně z páté třídy byla přijata na osmileté
gymnázium.

K zápisu do MŠ se dostavilo 75 dětí, přijato bylo 54 dětí. Přijaty byly všechny děti, které
v době zápisu měly trvalé bydliště v obcích Veleň a Mírovice a do 1. 9. 2019 jim byly tři roky. Přijetí
tak velkého počtu dětí bylo umožněno tím, že po změně školského zákona v únoru 2019 bylo možné
zřídit přípravnu třídu i pro děti, které neměly odklad povinné školní docházky. Ve spolupráci s PPP pro
Prahu východ se podařilo zajistit včasnou diagnostiku dětí a pro rok 2019/20 se podařilo zajistit
otevření přípravné třídy a navíc i další třídy MŠ. Obě třídy byly ve staré školní budově.



Údaje o výsledcích vzdělávání žáků



Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních
pracovníků školy

Pedagogičtí pracovníci se účastnili školení dle plánu DVPP. Studium zahájila školní metodička
prevence a to nikoli v povinném rozsahu 250, ale v rozšířeném rozsahu 360 hodin. Pokračovala a
prohloubila se spolupráce s MAS Polabí. Pedagogové se již podruhé účastnili jejich Letní školy a sami
navrhli a požádali o organizaci školení. Všichni pedagogové základní školy se účastnili několika
školení v systému Google (během uzavření školy online) a kurzu kritického myšlení.

Pedagogičtí pracovníci se soustavně samostatně vzdělávají, navštěvují veletrhy knih a školních
pomůcek, festivaly vědy a techniky, účastní se přednášek ČŠI, odborníků v oblasti pedagogiky,
psychologie. Vzdělávají se i nepedagogičtí pracovníci (např. paní kuchařky – hygienické minimum).

Údaje o aktivitách a prezentování školy na veřejnosti

ZŠ a MŠ Veleň úzce spolupracuje s obecním zastupitelstvem, podílí se na společenském
životě v obci (např. vystoupení při vítání nových občánků). Ze Šablon II. byla organizována setkání
pro rodiče, kterých se účastnili sdílení odborníci v rámci MAS. Ředitelka školy a vedoucí MŠ a ŠD
pravidelně publikují v místních novinách. Do základní i mateřské školy přicházejí rodiče, aby dětem
četli před spaním (MŠ), vyprávěli o své práci (projekt ZŠ) nebo seznamovali žáky se svými zájmy a
koníčky (projekty ŠD). Žáci tradičně vyrábějí vánoční přání pro atletický klub v Brandýse, kam 1x
ročně jezdí na atletický den. Ve školním roce 2019/20 vyrobili přání pro veleňské seniory. Při uzavření
školy zaměstnanci školy poskytovali podporu šitím roušek, které distribuovali zaměstnanci obecního
zastupitelstva. Z důvodu coronaviru se neuskutečnili největší plánované akce – oslava Dne dětí a
setkání škol regionu v Líbeznicích.

V minulosti byl chod obce výrazně spojen se školou mj. z důvodu absence vhodného prostoru
pro společenské aktivity. Ve škole probíhaly volby, vyráběly se adventní věnce, konala se školní
divadelní představení pro rodiče. Nyní je ve Veleni krásný obecní úřad se společenským sálem a tyto
aktivity se ve škole již nekonají. S růstem počtu žáků a pedagogů jakoby se vše zrychlovalo.
V malotřídní škole s třemi učiteli bylo jednoduché si vše říci, sdílet své zkušenosti. Nyní je třeba konat
pedagogické rady, vše zapisovat, učitelé nemají čas sdílet své mimoprofesní zážitky. Organizace
čehokoliv mimo akcí souvisejících s výukou je složitější. Typickým příkladem jsou vánoční besídky.
Ve veleňské škole byla tradice vánočních divadelních představení, kterých se zúčastnila celá škola. To
při počtu 200 žáků již nelze. Pozice pojítka mezi školou a rodiči se částečně přesunula na školní
družinu. Ta organizuje školní jarmark, vánoční posezení pro rodiče atd.







Plán školního roku 2019/20 v základní škole

Září
2. slavnostní zahájení školního roku, třídní schůzky pro 1. ročník
4. třídní schůzky
9. exkurze 5. ročník IQ Port Praha
19. Bookni si! Čtenářská gramotnost pro 3.- 5. ročník
(http://www.meetfactory.cz/cs/program/detail/bookni-si-aneb-za-knizkami-do-tovarny)
27. finanční gramotnost 2. ročník

Říjen 
4. divadlo 2. a 3. ročník
11. finanční gramotnost 3. ročník
15. divadlo 4. ročník
24. Národní muzeum 5. třída
25. sběr papíru
29., 30. podzimní prázdniny

Listopad
1. ornitologie, všechny ročníky
11. – 15. projekt Edison
14. pískování 4. – 7. ročník



od 15. plavání (vždy v pátek), do 25. 1.
20. svíčkárna 2. ročník
25. projekt nevidomí
26. adventní dílna

Prosinec
2. - 6. konzultační hodiny
3. Bechlín výlet 3. a 5. ročník
4. dopravní výchova 4. ročník
5. Mikuláš
9. exkurze ČT  6. a 5. třída
12. finanční gramotnost 2. a 3. třída
16., 17. divadelní představení 6. ročník, ZOO 7. ročník
18. divadlo 7. ročník, školní jarmark (ŠD)
19. přednáška Prales dětem
20. vánoční besídky ve třídách, čokoládovna ŠD
23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny

Leden
9. Bovýsek – projekt zdravá strava pro 0. – 3. ročník
15. exkurze ČT 4. a 7. třída
22. pedagogická rada, třídní schůzky 
23. divadlo 4. a 5. ročník
28. Botanická zahrada Praha  5. ročník
29. abeceda peněz 4. ročník
30. vysvědčení
31. pololetní prázdniny

Únor
3. – 7. lyžařský výcvik 



Březen
od 11. března uzavření školy
28. vysvědčení



Školní jídelna 2019/20

V tomto školním roce naše školní jídelna připravovala jídlo pro 228 dětí a žáků, z toho bylo
70 dětí mateřské školy. Měsíčně bylo uvařeno a vydáno přes 4 000 obědů, téměř 800 svačin a 850
přesnídávek. Jídlo do historické budovy je nutné dovážet, a to včetně svačin a přesnídávek pro
družinu. Obědy pro Hlavní 46 připravovala vývařovna v mateřské škole Hlavní 160. Školní stravování
přešlo pod systém Strava.cz. V nové školní budově byl zaveden systém čipů a přihlašování online.
Bohužel v kombinaci s mateřskou školou, kde čipy nejsou, systém nefunguje dobře a celý rok jsme se
potýkali s problémy. Až během provozu jsme například zjistili, že banky neumožňují 2 inkasa na
stejný účet, takže problémy měli všichni rodiče sourozenců. Odstranit problémy s obědy bude dalším
důležitým úkolem následujícího školního roku.

Školní družina 2019/20

Ve školní družině pracovala čtyři oddělení. Již tradiční Koťata a Borůvky a nové Žabky
v budově Hlavní 500, v historické budově nové Sovičky (přípravná třída) a navštěvovalo ji 77 žáků.
Z hlediska financování bylo problémem malé oddělení v historické budově. Počet zájemců o družinu
v hlavní budově (64) vyžadoval provoz tří oddělení, která tím pádem nebyla příliš naplněna.
V historické budově bylo nutné otevřít oddělení družiny pouze pro přípravnou třídu.

Společné akce ŠD za 1. pololetí: Kamarádské posezení, Halloween párty, vánoční výlet do
čokoládovny, 5. ročník vánoční výtvarné soutěže, vánoční jarmark.

Akce 1. oddělení: podzimní práce na zahradě, pěší výlety po okolí, vyrábění z přírodních materiálů,
sportovní hry v tělocvičně, v říjnu návštěva Elite klubu
Akce 2. oddělení: exkurze jezdeckého klubu Elite, šipkovaná na veleňském vrchu, pouštění draků,
přednáška o včelařství
Akce 3. oddělení: v říjnu soutěž Pexesiáda a přednáška o včelařství, sportovní hry na školní zahradě, v
prosinci projekt Vánoce před 100 lety a příprava na vánoční jarmark (výroba šperků různými
technikami a výroba vánočních dekorací)
Akce 4. oddělení: říjen Den jablek (pečení štrúdlů), Halloween (opékání buřtů na školní zahradě),
projekt Buďme kamarádi, svatomartinská procházka, bubnování na hrnce, vypouštění lampionů,
předvánoční posezení s rodiči a výroba nepečeného cukroví.

Dne 11. března byl vyhlášen nouzový stav (uzavření škol). Pro děti z družiny byl vymyšlen
náhradní program ve formě družinového blogu (https://druzina-doma.webnode.cz/ ). Každý všední den
byl pro děti přichystán zajímavý program. Blog byl pro děti k dispozici i během letních prázdnin.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

Kontrola ČŠI ve školním roce ve škole neproběhla.

Hospodaření školy

Výsledky o hospodaření školy za rok 2019 byly předloženy zastupitelům OÚ v prvním
čtvrtletí roku 2020. Výsledky za rok 2020 budou zveřejněny počátkem roku 2021.

Datum zpracování zprávy: 2. 11. 2020

Školská rada projednala: 3. 11. 2020

https://druzina-doma.webnode.cz/

