
č. j.  3092021 
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Výroční zpráva o činnosti 

za školní rok 2020/21 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Věra Kouřilová – ředitelka školy 

 

Nejvýraznějším rysem školního roku 2020/21 byla, stejně jako asi ve všech školách v zemi, 

distanční výuka vzniklá v souvislosti s uzavřením škol. Nemohly se uskutečnit tradiční plánované 

akce, neprobíhaly kroužky, chod školy byl výrazně poznamenán dodržováním protiepidemických 

opatření. Zaměstnanci školy se snažili udělat maximum pro zvládnutí výuky a poskytnutí podpory 

žákům i jejich rodičům.  

 

 

 

 



Klíčové body školního roku 2020/21 

- uzavření školy v souvislosti s epidemií koronaviru 

- vytvoření jednotného systému pro distanční výuku a ukotvení vzdělávání online jako 

nedílné součásti výuky; výrazný rozvoj počítačové gramotnosti žáků i pedagogů 

- růst počtu žáků (prvně v historii školy otevřen osmý ročník a 2 paralelní první ročníky) 

- další (čtvrtá) třída mateřské školy  

- v souvislosti se změnou financování školy výrazné využívání možnosti dělených hodin 

- od ledna 2021 přestup do MAS Střední Polabí z MAS Nad Prahou 

- probíhající projekty Šablony II a bezpečnost na internetu s O2 

- úspěšní dokončení dotačních programů na vybavení odborných učeben a úpravu školní 

zahrady  

- neuskutečnil se lyžařský výcvik, školy v přírodě, kulturní a společenské události, 

neprobíhaly kroužky 

- vysokou sledovanost si získal družinový blog 

- v létě 2021 proběhla rekonstrukce podlah v prvním patře historické budovy, z kabinetu 

vznikla čítárna; třídy zcela změnily vzhled 

- byl založen Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ Veleň 

- všichni rodiče měli možnost anonymně zhodnotit kvalitu celé organizace; výsledky 

hodnocení jsou součástí výroční zprávy 

    

 

 

 

 

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 a v roce 2020/21 

šestá, sedmá a osmá.  

 

 

 

 

 

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 zde byl kolektiv již sehraných pedagogických pracovníků až do jara 2021, 

kdy odešla na mateřskou dovolenou nejmladší paní učitelka. Změna v pedagogickém sboru tak byla 

nejvýraznější změnou, ke které ve školním roce 2020/21 na adrese Hlavní 160 došlo. 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 letech 

2014 – 2018 byla zrekonstruována, má neopakovatelný půvab a kouzlo. Na jaře 2019 byla vyklizena, 

když se žáci přesunuli do nové školní budovy, aby se postupně začala opět naplňovat dětmi. Hned na 

podzim 2019 zde byla jedna třída mateřské školy a přípravná třída. Novinku školního roku 2020/21 je 

další třída mateřské školy – Mravenečci. V přízemí historické budovy tak máme dvě třídy MŠ, každou 

s kapacitou 18 dětí.  Do prvního patra se opět nastěhovali žáci základní školy – první třídy. Prvně 

v historii školy byly na podzim 2020 otevřeny paralelní ročníky. V podkroví zůstala přípravná třída. 

Propojení mateřské školy a žáků mladšího školního věku se jeví jako ideální a do budoucna bychom 

rádi nechali historickou budovu jako školní pro 1. – 3. ročníky. Problémem je ale kapacita budovy. Už 

za současného stavu je škola naplněna maximálně, vydávání obědů je poměrně složité.  

 

 

 

 

 

 

Do přípravné třídy byla přijata nová paní 

učitelka s aprobací předškolní a mimoškolní pedagogika. V době covidových omezení v roce 2020/21 

byla přípravná třída přesunuta do nové školní budovy, kde bylo možné lépe dodržet izolace jednotlivých 

tříd.  Pro děti ale toto řešení nebylo ideální; chyběl jim prostor pro hru a zahrada s herními prvky.  Bez 



ohledu na toto omezení je přípravná třída v ZŠ Veleň vyhledávána, zejména rodiči z okolních obcí. 

V roce 2021/22 máme přípravné třídy dvě.  

 

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 

vybraných 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 2020/21 byl uzavřen dotační projekt, v rámci 
kterého byly vybaveny odborné učebny (laboratoř a multimediální učebna). Zejména závěrečná dodávka 

počítačů byla v době zvýšeného zájmu o výpočetní techniku ohrožena a celý projekt dotáhnout do konce 

nebylo jednoduché. Podařilo se a máme moderní laboratoř s množstvím pomůcek a učebnu s patnácti 
počítači. Další notebooky jsme zakoupili z dotace na odporu online vzdělávání. Slouží žákům v případě 

domácí výuky. Během podzimu 2020 byla ukončena úprava zahrady u budovy Hlavní 46 a uzavřena 

druhá velká dotace. Probíhal projekt společnosti O2 pod záštitou školní metodičky sociálně-

patologických jevů a metodika ICT. Jeho cílem je zvýšit bezpečnost na internetu pro žáky ZŠ Veleň.  

Novinkou školního roku 2021/21 bylo zřízení funkce zástupkyně ředitelky, které může plně 

zastupovat ředitelku školy.                             

                                                        

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 

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 2020/21:  

základní škola  208 žáků 

šk. družina  90 žáků  

šk. jídelna  285 stravovaných 

šk. výdejna v ZŠ (46) 90 stravovaných 

mateřská škola  86 dětí  

 

 

 

 

 

 

● Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, k 30.9. resp. 30.10.2020: 

 Počty dětí/žáků   

    

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


Základní škola – první stupeň 129   

Základní škola – druhý stupeň 71   

Přípravná třída  9   

Mateřská škola 86   

celkem 295   

 

Vzdělávací program školy a minimální preventivní program 

 

Ve školním roce 2020/21 probíhala revize ŠVP a příprava na změnu RVP od 1. 9. 2021. Byly 

sloučeny do té doby dva oddělené programy pro první a druhý stupeň. Od 1. září 2021 má škola jeden 

ŠVP s názvem Škola pro třetí tisíciletí. Vzhledem k tomu, že výuka informatiky je dlouhodobě 
zařazována již od 4. ročníku, nebylo třeba provádět velké změny v hodinové dotaci jednotlivých 

předmětů v souvislosti se změnou RVP. Na programu je ale nutné stále pracovat.  

Diskuze nad podobou ŠVP ukázala nutnost systematicky a opakovaně posuzovat školní 

vzdělávací program a to zejména na druhém stupni, který je pro školu novinkou. Až teprve po odučení 
určité látky lze vyhodnotit, zda byla splněna naše očekávání. Aktivity, které se osvědčily, je možné 

následující roky opakovat a ev. zařadit jako povinnou součást ŠVP. To samé se týká mezipředmětových 

vztahů. Pedagogové vedli mnohahodinové debaty o tom, co se v jakém předmětu učí, kde dochází ke 

zbytečnému probírání téže látky, jaké jsou požadavky na první stupeň, proč často výuka neprobíhá ve 
spirále, ale žáci se stále točí v kruhu. Největší překážkou pro rychlejší tvorbu nového ŠVP jsou časové 

možnosti pedagogů. Vytvořit dobrý ŠVP je neuvěřitelně časově náročné. Ve funkci koordinátora ŠVP 

vystupuje ředitelka školy, dlouhodobě ale škola potřebuje koordinátora ŠVP.  

Nabídka zájmových kroužků 

Ve školním roce 2020/21 byly v nabídce stejné kroužky jako v letech předchozích, z důvodu 
covidu ale nebyly realizovány. V létě škola zorganizovala dva týdenní turnusy příměstského tábora.  

   

Údaje o pracovnících školy 

 V základní škole působilo v roce 2020/21 šestnáct pedagogů (tři muži). Přepočteno na plně 

zaměstnané se jednalo 15,3 úvazky. Nově pedagogický sbor rozšířili pedagogové druhého stupně 

s aprobací Čj-Aj, Př-Z, trenér na pozici učitele Tv, student pedagogické fakulty na pozici učitele Hv a 

paní učitelka s aprobací předškolní pedagogika nastoupila na místo učitelky v přípravné třídě. Na škole 
působili školní metodik prevence, výchovný poradce a metodik ICT. Využívali jsme sdíleného 

logopeda, psychologa a speciálního pedagoga (sdíleno v rámci MAS). Tři paní učitelky prvního stupně 

se aktivně zapojily do projektu Rozum a cit pro školy. Ve školní družině pracovalo pět vychovatelek 

s celkovým úvazkem 3,7.  



Na počátku školního roku působilo v základní škole 7 asistentek pedagoga s celkovým úvazkem 

4,78. Během roku přibyla ještě paní asistentka do druhého ročníku. Bez asistentky byla jedna první třída 
a přípravná třída. Během distanční výuky paní asistentky vypomáhaly při online výuce (např. 

odpovídaly na otázky v rámci streamu, navigovaly děti, jak zapnout/vypnout zvuk atd.), ale hlavně měly 

své online „chvilky“, kdy si s nimi děti mohly povídat. Asistentky pedagogů nezřídka kopírovaly 
materiály a roznášely je přímo žákům, pomáhaly online s doučováním a domácí přípravou. Ve školním 

roce 2020/21 jsme vzdělávali 31 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (25 žáků dle § 16 odst. 9 

ŠZ, 1 žákyně měla upravené výstupy). Žádný žák či žákyně nebyl diagnostikován jako nadaný či 

mimořádně nadaný.  

Školní družina  
základní údaje: 

Budova počet 

oddělení 

počet 

vychovatelů 

přepočteno 

na plně. z. 

zapsaní žáci hodiny 

provozu 

Hlavní 46 2 3 1,7 41 46,7 

Hlavní 500 2 2 2 51 47 

 

 

Mateřská škola se rozšířila o 4. třídu. Pedagogický sbor tvořilo 8 učitelek s plným úvazkem a 

jedna asistentka pedagoga s úvazkem 0,75. Jedna paní učitelka byla začínající; nastoupila po maturitě, 

kterou složila jen částečně; po roce působení jí pracovní smlouva nebyla prodloužena z důvodu návratu 

do školy. Dvě paní učitelky si doplňovaly potřebnou kvalifikaci; jedna toto studium během roku 
ukončila, druhá pokračuje ještě v následujícím školním roce.  V době uzavření školek paní učitelky 

komunikovaly s rodiči, dodávaly materiály zejména pro předškoláky a připravovaly pro děti venkovní 

aktivity, které mohly absolvovat v rámci procházek s rodiči.  

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/21 

V ZŠ a MŠ Veleň byli čtyři provozní zaměstnanci na plný úvazek (dvě uklízečky, školník a 
vedoucí školní jídelny/hospodářka) a paní uklízečka na částečný úvazek v budově Hlavní 160. Úklid 

v budově Hlavní 46 byl řešen částečnými úvazky a výpomocemi. Nepodařilo se zajistit pracovní sílu do 

dlouhodobého a stabilního pracovního poměru. Během roku došlo k výměně na pozici školníka.  

V jídelně pracovalo šest kuchařek s celkovým úvazkem 5,2. Plus na poloviční úvazek paní 

hospodářka. Úklid v kuchyni 500 byl zajištěn hodinovým navýšením úvazku paní kuchařky.  

O mzdy a účetnictví organizace se staraly dvě externí účetní.  

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

Zápis k povinné školní docházce proběhl 21. dubna 2021. Vzhledem k omezenému provozu 

školy proběhl pouze online formou plus konzultací s rodiči. Přihlášeno bylo 38 dětí, z toho 5 po odkladu. 

Dvacet šest dětí bylo z obcí Veleň a Mírovice, tj. z našeho spádového obvodu. 21 dětí bylo zapsáno od 

1. 9. 2020, osmi dětem bylo zahájení školní docházky odloženo o rok. Nebylo přijato 9 dětí. 
Rejstříkovou kapacitu se podařilo nastavit tak, že přijaty byly všechny místní děti a nebyly přijaty děti 

ze sousedních obcí. Není žádoucí mít prví třídu naplněnou na maximální povolený počet. Všechny 

přijaté děti jsou místní, rodiče dvou dětí doložili informace o plánované kolaudaci a čestné prohlášení, 
že v obci budu mít trvalé bydliště. V červnu byl pro přijaté žáky zorganizován slavnostní zápis, už pouze 

jako společenská událost, aby si mohli užít svůj významný den. Žáci vyšších ročníků dětem ukázali 

školu, děti si zkusily pracovat v laboratoři nebo sportovat v tělocvičně. Akce se uskutečnila bez 

přítomnosti rodičů, byly z ní pořízeny fotografie.   



Do šesté třídy bylo přijato deset dětí z obcí Sluhy a Brázdim a počet žáků šesté třídy se zvýšil 

na třicet. Jedna žákyně přešla na šestileté gymnázium. Žádný žák se nehlásil na gymnázium osmileté.  

K zápisu do MŠ, který proběhl 12. května, škola obdržela přihlášky 59 dětí, přijato bylo pouze 
18, všechny z obcí Veleň, Mírovice. Na tuto situaci jsme se připravovali a plánovali otevření dvou 

přípravných tříd. Během června se podařila diagnostika velké skupiny dětí, bylo přijato dalších 20 dětí 

do přípravné třídy a z toho důvodu do MŠ dalších 20 dětí. Byly otevřeny 2 přípravné třídy, do kterých 
se přihlásilo i 5 dětí z okolních obcí. Nastoupila další paní učitelka s aprobací předškolní a mimoškolní 

pedagogika.  

 

 

 

 

 

 

 

Přestože koncem května se zdálo, že počet nepřijatých dětí do MŠ bude extrémně velký, během 

června s tím, jak byly děti přijímány do přípravné třídy, se skupina nepřijatých dětí zmenšovala. 

Současně někteří rodiče za dané situace dobrovolně zvolili variantu jiné školky, kam již jejich dítě 

docházelo před zápisem. Obec navíc zřídila svépomocnou hlídací skupinu. Došlo tak k paradoxní 

situaci, kdy začátkem září 2021 po odhlášení jednoho dítěte z MŠ nebyl žádný zájemce o MŠ.   

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních 

pracovníků školy 

Učitelé základní školy 

Jeden z pedagogů pokračuje ve studiu ŠMP. 

V roce 2020/2021 absolvovali pedagogové základní školy tyto kurzy a semináře: 

● V oblasti rozvoje: 

Krizová intervence 

Petr Ludwig: Kritické myšlení (webinář online) 

Líný učitel 

Koordinátor – žákovský parlament 

Raabe - Přechod z MŠ do ZŠ 

Prevence syndromu vyhoření 

Rodina během a po rozvodu 

Školní zralost 

Jak efektivně přistupovat k romskému žákovi 

Kariérové poradenství 

Improvizace ve škole 

Práce s dítětem s ADHD 

● V oblasti matematiky: 

Úvod do Hejného matematiky 

● V oblasti jazyků: 

 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

Wocabee: praktický webinář pro učitele cizích jazyků   

Společenství praxe Český jazyk a literatura online 

Reedukace v ČJ 

● V oblasti školní dokumentace a legislativy: 

Školení Inspis 

 

Učitelé mateřské školy 

Seminář: Prvky Montessori v MŠ 

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole 

Individualizace v MŠ - skupinová práce 

Raabe - Přechod z MŠ do ZŠ 

Logopedie 



Psychiatrické poruchy u dětí a mladistvých 

Školní zralost 

 

Ředitelka školy a její zástupkyně uspěly v konkurzu do dvouletého vzdělávacího programu Ředitel 

naživo.   

 

Údaje o aktivitách a prezentování školy na veřejnosti 

 Vzhledem k pandemické situaci byly výrazně omezeny veřejné akce. Proběhlo slavnostní 

zahájení, rozloučila se 5. třída se svou paní učitelkou, některé třídy se zapojily do výroby na adventní 

trhy. Část aktivit se přesunula do online světa. Např. v rámci hudební výchovy žáci pro své rodiče nahráli 

vánoční koledu „brumendo“, neboť nemohli zpívat. Celkově ale došlo k velké prezentaci školy na 

veřejnosti a to samotným průběhem online výuky. Žáci i jejich rodiče nahlédli pod pokličku pedagogům 

školy. Uskutečnilo se mnoho akcí s cílem vytáhnout děti od počítačů. V rámci propojení zeměpisu a 

přírodopisu hledali žáci kešky, v rámci výchov pekli, cvičili, vařili, děti z MŠ hledaly velikonoční 

vajíčka atd.  

 

 Vylepšeny byly webové stránky školy a zřízen byl školní facebook.   

V červnu a červenci 2021 proběhlo dotazníkové šetření na kvalitu celé organizace. Výsledky hodnocení 

zde:  

 

Odpovědi týkající se MŠ: 



 

 

 

 

 

 

 



Odpovědi týkající se ZŠ:     

 

            

 

 

 

 

 



 

               

Plán školního roku 2020/21 v základní škole 

Celý školní rok byl ovlivněn covidovou pandemií. Už během jara a léta jsme se pokusili 

připravit na plánovaná omezení v souvislosti s koronavirem. O konkrétních opatřeních, která jsme 

přijali, jsme informovali zákonné zástupce. Byla to zejm. následující opatření:  

-dezinfekce, větrání, maximální pobyt venku …. to vše bylo samozřejmostí 

- nespojovali jsme třídy, zajistili oddělené stravování tříd v ZŠ, neúčastnili se hromadných akcí. Úplné 

izolace skupin ale dosáhnout nešlo a to zejména v MŠ a ŠD, kde spojování tříd ráno a odpoledne je 

nutností pro zajištění potřebné délky provozu.  

- byly-li skupinové,  týmové či jiné kontaktní práce nezbytné pro kvalitu výuky, zůstaly zachovány  

- žáky jsme od začátku školního roku připravovali, resp. ty nejmladší seznamovali se systémem 

Google-classroom, aby byli připraveni na případnou distanční výuku 

- snažili jsme se být v úzkém kontaktu s rodiči 

- zajistili pro žáky vybavení potřebné distanční online výuku k zapůjčení  

Základní školou se první a naštěstí poslední vlna covidu prohnala bezprostředně po zahájení 

školního roku. Po zavedení roušek se objevily už jen ojedinělé případy. Mateřské škole, kde byly roušky 

povinné dle nařízení MŠMT pouze pro nepedagogický personál, se covid jako zázrakem vyhýbal. Je až 

neuvěřitelné, že kromě celorepublikové uzavírky na jaře 2020 byla naše školka otevřena nepřetržitě a 

nikdy jsme neměli tak plné třídy jako v tomto školním roce. Ubyly tradiční rýmy a nachlazení a děti 

většinou chodily v plném počtu.  

Bylo jen otázkou času, kdy se virus objeví i ve Veleni. Stalo se to těsně před vyhlášením 

lockdownu na jaře. V rychlém sledu byl covid diagnostikován u paní kuchařky, současně přišly první 

informace o pozitivních případech v rodinách dětí z MŠ a podezření se objevilo u pedagogů. Obec Veleň 

patřila v té době mezi nejvíce zasažené obce v republice.  

Škola byla uzavřena v těchto termínech:  



MŠ: 1. března – 10. dubna 

ZŠ: celá škola – 14. října – 16. listopadu, 21. a 22. prosince, 1. března – 10. dubna 

      druhý stupeň ještě celý listopad, leden a duben, 12. a 13. říjena, v listopadu a do 14. května měl 

rotační výuku 

 

Grant O2 Chytrá škola 

Ve školním roce 2020/2021 byl škole poskytnut grant od nadace O2 Chytrá škola. V rámci 

podpořeného projektu vznikla školní redakce, vyšlo několik čísel školního časopisu a žáci druhého 

stupně absolvovali online workshop o digitálním wellbeingu. Celková částka grantu byla 70 385 Kč. 

 

Obnova zahrady Hlavní 46 

Na obnovu zahrady u historické budovy ZŠ byla čerpána dotace od Státního fondu životního 

prostředí. Celkové náklady na realizaci byly 422 684 Kč. Výše příspěvku SFŽP ČR byla 359 281 Kč. 

Škola na projekt přispěla částkou 63 402 Kč. Na zahradě vznikla venkovní učebna, relaxační kout, 

mlhoviště, ohniště, vrbová stavba a školní zahrádka pro pěstování plodin. Na zahradě jsou vysazeny 

nové stromy a keře. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozum a cit 

Škola se ve školním roce 2020/2021 zapojila do projektu Rozum a cit pro školy. Tři učitelky 

byly v rámci projektu proškoleny v nových metodách práce se znevýhodněnými žáky. Následně 

pracovaly s vybranými žáky a jejich rodinami. 

 

 

Školní jídelna 2020/21 

 Za rok bylo uvařeno a vydáno 48,1 tis. obědů, 11,8 tis. přesnídávek a 10,5 tis. svačin. Po celou 

dobu uzavření školy a školky byla kuchyň v provozu. Rodiče měli možnost odnášet si obědy 

v jednorázových nádobách, které zajistili zastupitelé obce.   

Školní stravování, resp. administrativa s ním spojená, bylo největším a dlouhodobě řešeným 

problémem ve školním roce 2020/21. Opakovaně se objevovaly problémy s přihlašováním dětí v MŠ.  
Chyba byla částečně na straně provozovatele systému Strava.cz, kdy v rámci zaškolování personálu 

školní jídelny nebyly předány některé klíčové informace, částečně na straně vedení školní jídelny. 

Skutečností ovšem je, že systém dvou jídelen a tří výdejních míst je složitý a administrativa s jeho 

vedením je náročná. V létě 2021 došlo ke změně na postu vedoucí školní jídelny.  

 

Školní družina 2020/21 

Stejně jako v předchozím roce byla v provozu 4 oddělení (Koťata, Borůvky, Žabky a Sovičky) 
a navštěvovali je žáci sedmi tříd. Zajištění provozu školní družiny bylo v covidové době složitější než 

zajištění běžné výuky. Důvodem bylo spojování dětí z různých tříd, ke kterému při běžném provozu 

dochází, a v rámci protiepidemických opatření nebylo možné. Po obnovení výuky na jaře bylo nutné 
omezení ranního provozu družiny, aby bylo možné personálně zajistit odpolední provoz. Přestože dětí 

chodilo do družiny poměrně málo, musela být zřízena oddělení pro každou třídu. V družině vypomáhal 

každý, kdo mohl. Zejména paní asistentky.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Kontrola ČŠI ve školním roce ve škole neproběhla.  

 

 

 

 

Hospodaření školy 

Výsledky o hospodaření školy za rok 2020 byly předloženy zastupitelům OÚ v prvním 

čtvrtletí roku 2021. Výsledky za rok 2021 budou zveřejněny počátkem roku 2022. 

Datum zpracování zprávy: 22. 10. 2021 

Školská rada projednala: 18. 11. 2021 


