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Základní škola a mateřská škola Veleň

Výroční zpráva o činnosti

za školní rok 2021/22

Vypracovala: Mgr. Věra Kouřilová – ředitelka školy

Podklady a zprávy o jednotlivých třídách a částech organizace dodali třídní učitelé, resp.
vedoucí ŠJ a ŠD.

Ve školním roce 2021/22 základní školu prvně v její historii dokončili žáci devátého
ročníku. Zejména první pololetí bylo ovlivněno pandemií covidu, kdy se žáci museli opětovně
adaptovat na výuku ve škole, někteří se potýkali s psychickými problémy či s mezerami v učivu,
druhé pololetí ovlivnila válka na Ukrajině. I v tomto školním roce v organizaci působila celá
řada výjimečných lidí, kteří odváděli mimořádné pracovní výkony a to průřezově na všech
pozicích.



Klíčové body školního roku 2021/22

- v souvislosti s pokračující epidemií koronaviru (zejm. na podzim) výuka zaměřena na
opětovnou adaptaci žáků; nadále pokračovalo testování, oddělování skupin

- jaro: válka na Ukrajině; v tělocvičně ZŠ 2 měsíce ubytovány ukrajinské maminky s
dětmi

- další růst počtu žáků (prvně v historii školy otevřen devátý ročník a 2 přípravné třídy)

- zahájení přístavby dvou tříd mateřské školy v areálu budovy Hlavní 160

- pokračování v trendu dělených hodin v souvislosti se změnou financování školy

- zásadní změna práce školního parlamentu a první jím organizované celoškolní akce

- probíhající projekty Šablony II

- rozvoj školního FB

- i přes covidová omezení se uskutečnil lyžařský výcvik, na jaře pak školy v přírodě ve
druhých ročnících

- projektové a badatelské dny v novém pojetí

- první školní zahraniční zájezd

- zapojení vedení školy do dvouletého vzdělávacího projektu Ředitel naživo a zapojení
ředitelky do revize RVP

- povolení pro založení školního klubu od následujícího školního roku

- evaluace školy v systému Kalibro a účast žáků 5. ročníku ve srovnávacích testech ČŠI

- tvorba vize školy



Charakteristika školského zařízení

Kdybychom měli školu Veleň charakterizovat jedním stolem, bylo by to slovo RŮST.

ZŠ Veleň byla od svého založení málotřídní školou zajišťující prvostupňové vzdělání dětem z
obce Veleň-Mírovice. V důsledku výstavby nových domů v obci i v okolí se v posledních devíti letech
počet žáků téměř zdesetinásobil. Druhý, postupně naplňovaný stupeň, byl ve škole otevřen v září
2018. Tehdy rodiče 15 žáků pátého ročníku neměli, kam své děti umístit. Tak děti ve škole zůstaly, i
když v té době byl položen pouze základní kámen nové budovy a jedna třída se musela odstěhovat na
obecní úřad. Ve školním roce 2021/22 tito žáci odešli z devátého ročníku na střední školy.

Zájem o umístění dítěte v ZŠ Veleň převyšuje možnosti školy a je třeba neustále komunikovat
a vysvětlovat situaci rodičům z okolních obcí. Současně je třeba rejstříkovou kapacitu obou budov i
kuchyně a výdejen nastavovat každým rokem tak, aby odpovídala potřebám obce a prostorovým
možnostem školy. Cílem je zajistit přijetí všech místních dětí, není ale žádoucí naplňování tříd na



maximum. Každoroční administrativa spojená s úpravou kapacity je pro vedení školy poměrně velkou
zátěží.

V ZŠ a MŠ Veleň působí mnoho výjimečných lidí a to na nejrůznějších pozicích – od učitelů,
přes asistentky a vychovatelky, po paní kuchařky a uklízečky. Tito lidé každodenně obětavě pomáhají
udržet a zdokonalovat chod dnes již poměrně velké organizace. Současně nedostatek zaměstnanců je
nejvíce limitujícím faktorem pro rozvoj ZŠ a MŠ Veleň. Dlouhodobě se nedaří přijmout aprobované
učitele některých předmětů (zejm. fyzika, chemie) a v případě přijímání nových zaměstnanců obecně
není často možnost výběru. Jen ve školním roce 2021/22 by dle PHmax bylo možno přijmout
minimálně jednoho pedagoga na plný úvazek; když ne na výše uvedené předměty, tak jako
tandemového učitele. Nepodařilo se.

Základní škola a mateřská škola Veleň sídlí ve třech budovách. Předškolní výchova probíhá v
budově z r. 1953 (adresa Hlavní 160). Nejprve zde byla jedna třída a od roku 2013 dvě třídy
s kapacitou 50 dětí. Na jaře roku 2022 byla zahájena přístavba dalších dvou tříd, každá s kapacitou 19
dětí. Záměrem je sestěhování všech čtyř tříd mateřské školy do jedné budovy. Přestože původně
přízemní budova se stane zčásti patrovou, zůstane celá budova bezbariérovou; bezbariérové jsou třídy,
vstup do budovy i schody do prvního jsou vybaveny plošinou pro vozíčkáře. Přestože po celé jaro
probíhala stavební činnost v areálu, chod mateřské školy zůstal zachován bez omezení. Celá budova je
světlá a poskytuje příjemné prostory pro mateřskou školu. Úkolem pro následující školní rok bude
úprava zahrady v přírodním stylu.

MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem Veselá školka. Cílem je zajistit
všestranný rozvoj osobnosti dítěte s přihlédnutím k individuálním možnostem jednotlivých dětí. Každá
třída má vypracován svůj třídní vzdělávací program, který je v souladu se ŠVP. Všechny třídy spolu
úzce spolupracují - kulturní, vzdělávací a zábavné akce probíhají společně. Školka nabízí doprovodné
zájmové činnosti - hru na flétnu, keramiku, cvičení Tai-chi a jógy. Tento program, kromě keramiky, je
zařazován pravidelně jednou týdně. Keramická dílna je využívána několikrát do roka. Tradičně je také
zařazován plavecký výcvik v Neratovicích a dlouhodobé zapojení do projektu Celé Česko čte dětem.
Mateřská a základní škola jsou úzce propojeny.



Druhým odděleným pracovištěm je původní školní budova z roku 1901 (Hlavní 46).
V uplynulých osmi letech postupně citlivě opravena a modernizována se zachováním historických
prvků má nyní neopakovatelný půvab a kouzlo. V roce 2021/22 zde byly dvě třídy mateřské školy,
každá s kapacitou 18 dětí, dva druhé ročníky a dvě přípravné třídy. Záměrem je, aby v historické
budově, v klidné a rodinné atmosféře, v budoucnu sídlily nižší ročníky základní školy. Tento model
se nám ukazuje jako ideální způsob přechodu dětí ze školky do velké školy. V budově nezvoní, menší
počet žáků umožňuje individuální přístup a budování vzájemných přátelských vztahů. V době, kdy
v budově sídlily třídy základní a mateřské školy, byla poměrně komplikovaná organizace docházení a
vyzvedávání dětí a žáků, kdy se v přízemí na malé ploše potkávaly děti ze školky se svými rodiči, žáci
přípravné třídy s rodiči a samostatní žáci druhého ročníku. Tento problém by měl být vyřešen po
přestěhování tříd mateřské školy do nové přístavby na adrese Hlavní 160.

Novinkou roku 2021/22 jsou 2 přípravné třídy a tvorba ŠVP pro přípravnou třídu na bázi
programu Maxík.

Halloweenský pozdrav z přípravných tříd



Vánoční pozdrav z historické budovy školy

Cyklistický den – historická budova školy

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. Stavba byla realizována a financována pod záštitou zastupitelstva obce
Veleň-Mírovice. Vybavení interiéru, barevné řešení atd. bylo volbou vedení a pedagogů ZŠ. Na
podzim 2019 získala budova ocenění v soutěži jako nejkrásnější stavba Středočeského kraje.

V nové škole je jedenáct učeben různé velikosti (včetně laboratoře a multimediální učebny),
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.

Po počáteční euforii z přestěhování do nových školních prostor, které všem přišly obrovské při
přechodu z historické budovy, se v roce 2021/22 objevily první nedostatky. Prostory školy byly zcela
zaplněny a chybí místo pro volně přístupnou knihovnu pro žáky, pro cvičnou kuchyňku a dílny.

1. 9. 2021 – vítání žáků 1. třídy

Návštěva 2. třídy v ČOV Veleň

3. třída – „srandamač“ ve fotbale proti žákům z Klecan



Lyžařský výcvik – Skiareál Telnice

5. třída na návštěvě ZOO



První zahraniční výlet – Londýn a okolí

Vypouštění sondy

Veleňští hasiči dorazili do nové školy i s překvapením – Den dětí



Sportovní týden – tentokrát na kolech kolem Veleně

Loučení s deváťáky – slavnostní špalír

Výuka bruslení                                     Tělocvična připravena pro ukrajinské maminky

Děti na chovatelské výstavě



Název školy, sídlo

Základní škola a mateřská škola Veleň

Hlavní 46

250 63 Veleň

Nová školní budova: Hlavní 500

Mateřská škola: Hlavní 160

● 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), 283931279 (Hlavní 160)

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), Ing. Lukáš Kohut (zástupce obce), Petra
Bendová (zástupce rodičů).  Rada školy byla zřízena k 1. 1. 2006.

● Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity pro rok 2021/22:

základní škola 233 žáků

šk. družina 90 žáků

šk. jídelna 345 stravovaných

šk. výdejna v ZŠ (46) 97 stravovaných

šk. družina 105

přípravná třída 2 třídy

mateřská škola 87 dětí

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


● Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, k 30. 9. resp. 31. 10. 2021:

Součást organizace Počty dětí /žáků Z toho dívek

MŠ 86 53

ZŠ – přípravná třída 25 12

ZŠ  - první stupeň 129 61

ZŠ - druhý stupeň 164 78

ZŠ CELKEM 318 151

ŠD 98 44

Ve školním roce 2021/22 jsme vzdělávali 34 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.

Vzdělávací program školy a preventivní program

Školní vzdělávací program základní školy je nazván Škola pro 3. tisíciletí. Je to základní a
živý dokument školy.

V době, kdy byla škola pouze prvostupňová, byl v roce 2010 vytvořen ŠVP Škola plná
pohody. Jednalo se vyhovující a postupně lety prověřený ŠVP, který prošel jen mírnými změnami
v souvislosti se změnami RVP. Vzhledem k tomu, že ŠVP pro druhý stupeň bylo nutné vytvořit při
běžném provozu školy, zvolili jsme variantu, kterou jsme považovali za nejjednodušší – nechali první
stupeň beze změn a vytvořili oddělený ŠVP pro druhý stupeň. Nazvali jsme ho Spolu to dokážeme.
Kromě času byly limitujícími faktory pro tvorbu ŠVP převážně prvostupňový pedagogický sbor
v době tvorby ŠVP a dostupnost studijních materiálů a metodik. Přestože za velmi důležité
považujeme propojování jednotlivých témat a vytváření mezioborových vazeb, vzhledem k náročnosti
tvorby ŠVP jsme se přidrželi tradičních předmětů a neodhodlali se k vytvoření předmětů originálních,
které by možná lépe vystihovaly naše záměry.



Postupně se dva oddělené ŠVP ukázaly jako komplikace, protože zejm. charakteristiky
předmětů a kompetence se dublovaly. Od září 2021 jsou oba programy spojeny pod názvem Škola pro
3. tisíciletí. ŠVP zapisujeme do systému INSPIS, do kterého mají přístup všichni pedagogové.
Neměnné jsou počty hodin jednotlivých předmětů a v jednotlivých ročnících, průběžně ale upravujeme
jednotlivé výstupy a témata. O žádný výstup RVP žáci nesmí přijít, po vzájemné dohodě učitelů ale
může být látka přesunuta do jiného ročníku, v jednom předmětu vynechána atd. Řada učitelů spolu
vede dlouhé diskuse o tom, co jejich předměty spojuje a hledají další a další propojení a vazby. Teprve
proučení určité látky ukazuje, zda nastavení ŠVP bylo správné. Učitelé školy sdílejí tabulku s návrhy
na změny ŠVP, do které na konci roku zapisují, zda splnili ŠVP, jakou aktivitu by navrhli zapsat jako
povinnou do ŠVP, jaké téma přesunout do jiného ročníku atd. Současně do komentáře ŠVP zapisují
svá doporučení či postřehy; náměty na aktivity, návrhy konkrétních projektů, co se v daném roce
osvědčilo. Příkladem změny dle výše uvedeného je přesunutí tématu Asie v zeměpisu ze sedmého do
8. ročníku nebo některých kapitol raného středověku ze 7. do šestého ročníku v dějepise.

Klíčovými pojmy roku 2021/22 ve výuce byly CÍL a výstupy RVP . Učitelé byli vedeni
k tomu, aby opakovaně studovali výstupy RVP a kladli si otázku, zda téma, které zařazují do výuky,
neučí jen proto, že je v učebnici. U každé metody či formy práce, kterou během výuky volí, aby se
ptali, co je cílem a jak zhodnotí, zda ho bylo dosaženo. Konkrétním výsledkem bylo právě výše
uvedené převedení či vypuštění některých témat, zkvalitnění projektů, uvážlivější zařazování výjezdů
a exkurzí.

Dalším tématem školního roku byla tvorba vize školy, na které se podíleli všichni pedagogičtí
pracovníci ZŠ a MŠ. Byl vytvořen první návrh, který bude upravován a doplňován během
následujícího školní horku. Důležitým úkolem, na kterém pracovali pedagogové, bylo definování
klíčových pojmů a ujasnění si, co si pod nimi každý představuje. Vize školy, se kterou vstupuje do
dalšího školního roku,  je:

Škola vlídná, přátelská, bezpečná. Škola, ve které jsou děti rády a užívají si proces
vzdělávání. Společně bádají, pracují a zkoumají svět, jsou hrdi na svou školu, chrání její
majetek a pečují o její dobré jméno. Škola spolupracující s rodiči a obcí.

Preventivní program vytvořila školní metodička prevence sociálně-patologických jevů. Ve
školním roce 2021/22 byly sbírány podklady pro jeho aktualizace a proběhlo vyhodnocení
preventivních aktivit v programu SEPA. Toto vyhodnocení je přílohou evaluace Preventivního
programu.

Nabídka zájmových kroužků

Ve školním roce 2021/22 byly v nabídce ZŠ kroužky realizované pedagogy školy: judo, hra na
kytaru, angličtina pro 2. ročník a angličtina pro pokročilé jako příprava na mezinárodní zkoušky. Dále
kroužky „spolupracující“, tj. kroužky, jejichž lektoři jsou se školou v pravidelném kontaktu a
organizují pro žáky akce nad rámec pravidelné aktivity: florbal, gymnastika a tanečky. Po páté hodině
je tělocvična pronajímána zájemcům a veřejnosti; probíhaly tam další sportovní kroužky. Novinkou
roku 2021/22 byla umělá ledová plocha s výukou bruslení v zimních měsících a výuka inline bruslení
na jaře. V létě škola zorganizovala 3 týdenní turnusy příměstského tábora a doučování českého jazyka
pro děti z Ukrajiny



Údaje o pracovnících školy

V základní škole působilo v roce 2021/22 dvacet pedagogů (čtyři muži). Přepočteno na plně
zaměstnané se jednalo 17,3 úvazky. Jedinou změnou v pedagogickém sboru byla nová paní učitelka na
částečný úvazek na výuku anglického jazyka. Na škole působili školní metodik prevence, výchovný
poradce a metodik ICT. Využívali jsme sdíleného logopeda, psychologa a speciálního pedagoga
(sdíleno v rámci MAS). Pedagogové navštěvovali školení organizovaná v rámci MAS a letní školu pro
pedagogy. Vedení školy zahájilo dvouletý studijní program Ředitel naživo. Pedagogové školy se
zapojili do šetření Kalibro. Výsledky z tohoto šetření jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. Ve školní
družině pracovalo pět vychovatelek s celkovým úvazkem 3,7.

Na počátku školního roku působilo v základní škole 6 asistentek pedagoga s celkovým
úvazkem 4,78. Během roku přibyla ještě paní asistentka do třetího ročníku. Bez asistentky byly
přípravné třídy, první třída, jedna druhá a devátá třída. Novým úkolem paní asistentek byla od jara
pomoc dětem z Ukrajiny. Během jarních měsíců se podařilo od Nadace Charty 77 získat 36 800,- Kč
na ukrajinské asistentky, které poskytly dětem z Ukrajiny další podporu.

Školní družina
základní údaje:

Budova počet
oddělení

počet
vychovatelů

přepočteno
na plně. z.

zapsaní žáci hodiny
provozu

Hlavní 46 2 3 1,7 52 48,5
Hlavní 500 2 2 1,9 46 49

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/22

V ZŠ a MŠ Veleň byli čtyři provozní zaměstnanci na plný úvazek (dvě uklízečky, školník a
vedoucí školní jídelny), dále zde byli dva provozní zaměstnanci na částečný úvazek (hospodářka a
asistenka), paní uklízečka na částečný úvazek v budově Hlavní 160 a paní uklízečka na částečný
úvazek v budově Hlavní 46. V jídelně pracovalo šest kuchařek s celkovým úvazkem 5,2. 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 20. dubna 2022 standardní formou. Děti spolu
s rodiči měli domluvené konzultace s pedagogickými pracovníky školy. Přihlášeno bylo 60 dětí, z toho
8 po odkladu. 54 dětí bylo z obcí Veleň a Mírovice, tj. z našeho spádového obvodu. 47 dětí bylo
zapsáno od 1. 9. 2022, šesti dětem bylo zahájení školní docházky odloženo o rok. Nebylo přijato 6
dětí. Rejstříkovou kapacitu se podařilo nastavit tak, že přijaty byly všechny místní děti.



Z páté třídy jedna žákyně odešla na osmileté gymnázium, jeden žák na sportovní školu a jeden
žák na školu s rozšířenou výukou matematiky. Do šesté třídy bylo přijato sedm dětí z obcí Sluhy a
Brázdim a počet žáků šesté třídy se zvýšil na 28.

K zápisu do MŠ, který proběhl 11. května 2022, škola obdržela přihlášky 66 dětí, přijato bylo
51, všechny z obcí Veleň, Mírovice. Dvě přihlášky byly na žádost rodičů staženy.

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 2021/22 absolvovali pedagogové základní školy tyto kurzy a semináře:

Neurovývojové souvislosti

Handle terapie

Práce s 3D tiskárnou

Pestrost ve výuce dějepisu

Nejčastější učitelské Fuck-up

Badatelská výuka v dějepise

Jak pracovat se zlobivým dítětem

Jak důsledně tvořit pravidla pro zlobivé žáky

Funkční analýza chování

Kariérové poradenství

Didaktika cizích jazyků - videokurz + konzultace (Lucie Gramelová)

webinář pro žadatele - Erasmus +

Cesta správného nastavení hlasu

Motivace v hodinách španělštiny (FRAUS)

Seminář pro schválené krátkodobé projekty KA122

Informační webinář k platformě Beneficiary Module a monitoring běžících projektů

Erasmus – jazykový kurz  - 3 učitelky

Ředitel naživo – ředitelka, zástupkyně školy

Kurz robotiky - 9 učitelů 1. stupeň ZŠ a MŠ

Kurz 1. pomoci se zaměřením na děti - 15 účastníků

Angličtina - 4 účastníci

MŠ

Jak podpořit a nepromeškat rozvoj smyslů, řeči a myšlení u předškoláků

Logopedie Harmoniko

Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole

Člověk a zdraví

Předškolní vzdělávání

Přechod z MŠ do ZŠ



Umění a kultura

Agresivní chování u dětí

Člověk a příroda

Jak řešit konflikty s dětmi

Údaje o aktivitách a prezentování školy na veřejnosti

Po covidových omezeních jsme se opět zapojili do života v obci, na podzim za dodržování
bezpečnostních opatření. Budova nové školy sloužila jako očkovací centrum pro první vlnu očkování,
někteří zaměstnanci školy následně při dalších očkovacích vlnách vypomáhali. Škola měla své stánky
na adventních i velikonočních trzích, děti ze školky vytvořily kulturní program pro vítání nových
občánků. Na rozdíl od let předcovidových se pro nezájem neuskutečnil hudební koncert mladých
umělců. Covidových omezení, která ještě platila v období kolem Vánoc, jsme využili k zavedení nový
tradic - veřejných vystoupení pod širým nebem. Tak se rodičům představily děti ze školky a následně
se mohli zájemci venku přidat k celoškolní vánoční party. Novinkou byl i vánoční koncert ve škole po
třídách na chodbě školy, který byl ale pouze pro žáky a zaměstnance školy. Všichni si ho užili - rok
předtím to byla pouze vystoupení dětí do školního rozhlasu. Škola jako již tradičně před Vánoci
podpořila Klokánek, děti vyrobily přáníčka pro školní sponzory a spolupracující organizace, nově pro
veleňské seniory.

O nejvýraznější aktivitu na veřejnosti se postarali parlamenťáci. Pod jejich vedením prošla
celá základní i mateřská škola obcí v masopustním průvodu a společně jsme “Uklidili Česko”.

Masopustní úterý – tradiční masopustní průvod

Celoškolní akce – Ukliďme Česko



ZŠ i MŠ nadále provozuje školní web. Jeho modernizaci již několik let brání jiné priority a v
posledních letech i nedostatek financí - částka se pohybuje přes 30 tis. Kč. Informace o akcích školy
jsou zveřejňovány na školním FB. Vedení školy i v tomto roce přispívalo do všech čísel místních
novin. Třídní schůzky a konzultační hodiny

Plán školního roku 2021/22 v základní škole

Stěžejními akcemi školního roku byly červnové týdenní projektové dny, do kterých se žáci
zapisovali dle zájmu. Uskutečnil se spojený projekt v kraji K. H. Máchy, kdy se žáci zabývali Májem
(český jazyk), čistotou vody v Máchově jezeru (biologie) a osudem obyvatel v regionu ve 20. století
(dějepis). Ve stejném termínu mohli žáci zvolit zahraniční zájezd nebo zůstat ve škole a každý den
podnikat netradiční sportovní aktivity. Dále to bylo zapojení do projektu Dotkni se vesmíru, lyžařský
výcvik a mnoho dalšího. Přehled vybraných aktivit zde:

Začátek
akce

Konec
akce Název akce Informace o akci

01.09.2021
01.09.202

1 Zahájení školního roku celá ZŠ

02.09.2021
02.09.202

1 Třídní schůzky MŠ Třídní schůzky MŠ v jídelně nové školy
03.09.2021 12.11.2021 Plavání - předškoláci Plavání MŠ a přípravná třída

15.09.2021
17.09.202

1 Seznamovací kurz VI. ročník

15.09.2021
15.09.202

1 Třídní schůzky ZŠ Třídní schůzky ZŠ a přípravná třída

16.09.2021
16.09.202

1 Výstava vzdělávání IX. ročník a VIII. ročník

27.09.2021
27.09.202

1 Ředitelské volno celá ZŠ

29.09.2021
29.09.202

1 Vypouštění sondy všechny ročníky - vybraní žáci

30.09.2021
30.09.202

1 Výlet  - Stará Boleslav IV. ročník + V. ročník

30.09.2021
30.09.202

1 Bezděz - literární bádání VIII. ročník

30.09.2021
30.09.202

1 Brno VI. + VII. ročník

30.09.2021
30.09.202

1 Putování po okolí II.A + II.B

01.10.2021
01.10.202

1 Archeopark Ledčice I. + III. ročník

01.10.2021
01.10.202

1 Výlet do Prahy IX. ročník

01.10.2021
01.10.202

1 Na houbách VI. ročník

21.10.2021
21.10.202

1 Řemesla živě a pro život III. ročník

25.10.2021
25.10.202

1 Halloween celá ZŠ

26.10.2021
26.10.202

1 Poznáváme okolí II.A + II.B

27.10.2021
29.10.202

1 Podzimní prázdniny celá ZŠ
12.11.2021 12.11.2021 Den laskavosti VI. ročník

19.11.2021
28.01.202

2 Plavání ZŠ Plavání II.A + II.B + IV. + V.
22.11.2021 26.11.2021 Konzultace 1. stupeň ZŠ
24.11.2021 24.11.2021 Konzultace 2. stupeň ZŠ

08.12.2021
08.12.202

1 Exkurze IX. ročník

22.12.2021
22.12.202

1 Vánoční zastavení
Vánoční program ve třídách Dárečky, cukroví,
koledy

22.12.2021
22.12.202

1 Vánoční zastavení Předvánoční besídka pro žáky

23.12.2021
02.01.202

2 Vánoční prázdniny celá ZŠ

10.01.2022
14.01.202

2 Lyžařský výcvik všechny ročníky - vybraní žáci

31.01.2022
31.01.202

2 Vysvědčení celá ZŠ



04.02.2022
04.02.202

2 Pololetní prázdniny celá ZŠ

07.02.2022
13.02.202

2 Jarní prázdniny celá ZŠ

23.02.2022
23.02.202

2 Třídní schůzky ZŠ celá ZŠ

25.02.2022
25.02.202

2 Prevence - Vztahy VIII. ročník - preventivní program od Linky důvěry

08.03.2022
08.03.202

2 Ekocentrum Kbely II.B - Vůně dřeva

22.03.2022
22.03.202

2 Dopravní den 1. stupeň + přípravné třídy

31.03.2022
31.03.202

2 Ekocentrum Kbely II.A - Vůně dřeva

01.04.2022
01.04.202

2 Ukliďme Česko celá ZŠ

13.04.2022
13.04.202

2 Ředitelské volno celá ZŠ

14.04.2022
14.04.202

2 Velikonoční prázdniny celá ZŠ

19.04.2022
19.04.202

2 Motýli - Botanická zahrada Praha IV. ročník

20.04.2022
20.04.202

2 Zápis do ZŠ  

25.04.2022
25.04.202

2 Ekocentrum Kbely V. ročník

27.04.2022
27.04.202

2
Ekocentrum Kbely - Medový život
včel IV. ročník

03.05.2022
03.05.202

2 Karlštejn
III. ročník - Výlet do přírody, který je propojený s
probraným učivem - práce s mapou a kompasem.

10.05.2022
10.05.202

2
Miškovice ekosystémy pole, louka,
les, u potoka přírodověda IV. ročník

11.05.2022 11.05.2022 Zápis do MŠ  

12.05.2022
12.05.202

2 Běh osvobození Vinoře vybraní žáci - 36.ročník lesního běhu

16.05.2022
16.05.202

2 Focení Fotografování - nová budova

16.05.2022
20.05.202

2 Konzultace 1. stupeň ZŠ

17.05.2022
17.05.202

2 Divadlo - Ať žijí duchové I. + III. ročník - Divadlo Horní Počernice

17.05.2022
17.05.202

2 Divadlo GONG I. ročník a II. ročník

18.05.2022
18.05.202

2 Focení celá ZŠ

18.05.2022
18.05.202

2 Konzultace 2. stupeň ZŠ

19.05.2022
19.05.202

2 Focení celá ZŠ

23.05.2022
23.05.202

2 Ředitelské volno celá ZŠ

24.05.2022
24.05.202

2 Ekocentrum Kbely II.A + II.B

25.05.2022
25.05.202

2 exkurze do strahovské knihovny IX. ročník

02.06.2022
02.06.202

2 Veletrh vědy VIII. ročník

03.06.2022
03.06.202

2
Dějepisná a vlastivědná exkurze do
Panenských Břežan

V. + IX. ročník - Návštěva Památníku národního
útlaku a odboje

06.06.2022
08.06.202

2 výlet: Penzion Pod Houskou V. ročník

07.06.2022
07.06.202

2 Dějepisná exkurze
VIII. ročník - Praha - umění, kultura a věda na
přelomu 19. a 20. století

09.06.2022
09.06.202

2 Parlament Závěrečná práce členů parlamentu

10.06.2022
10.06.202

2 Prales - medový život včel I. ročník

13.06.2022
17.06.202

2 Projektový a sportovní týden 2. stupeň ZŠ

17.06.2022
17.06.202

2
Ekosystém pole, louka, les
Miškovice IV. ročník

20.06.2022
24.06.202

2 Škola v přírodě II. ročník

20.06.2022
20.06.202

2 Divadlo VII. ročník

20.06.2022
20.06.202

2 Cesta za pokladem

III. ročník - Žáci v rámci úkolu připravili pro své
spolužáky stezku s úkoly. Na konci jejich cesty na
ně čeká poklad.



20.06.2022
20.06.202

2
Přírodovědná vycházka po okolí
školy I. ročník

21.06.2022
21.06.202

2 ZOO Liberec a Botanická Liberec IV. + V. ročník

21.06.2022
21.06.202

2 Letiště Kbely
III. ročník - Pěší výlet do vojenského letiště ve
Kbelích

21.06.2022
21.06.202

2
Nejen renesanční exkurze - Stará
Boleslav a Brandýs nad Labem

VII. ročník - Dějepisná exkurze: bazilika sv.
Václava, katovna, zámek, židovský hřbitov

21.06.2022
21.06.202

2 Výlet mimo hranice obce III. ročník - Výlet na přírodní památku.

23.06.2022
23.06.202

2 ZOO Praha I. ročník

23.06.2022
23.06.202

2 Měšice III. ročník - Pěší výlet do Měšic

23.06.2022
23.06.202

2 Výlet po okolí V. ročník

23.06.2022
23.06.202

2 Výlet mimo hranice obce III. ročník - Výlet na přírodní památku

23.06.2022
24.06.202

2 Spaní ve škole IV.ročník

27.06.2022
27.06.202

2 Pěší výlet do Čakovic IV. ročník

27.06.2022
29.06.202

2 Kácov - škola v přírodě VII. ročník

27.06.2022
27.06.202

2 Třídní výlet do Mirakula VI. ročník

27.06.2022
29.06.202

2 Výlety a exkurze všechny ročníky

28.06.2022
28.06.202

2 Filmové představení celá ZŠ

28.06.2022
28.06.202

2
Vlastivědná exkurze po regionálních
památkách VI. ročník

30.06.2022
30.06.202

2 Vysvědčení celá ZŠ

01.07.2022
31.08.202

2 Prázdniny celá ZŠ

Žákovský parlament

Od školního roku 2021/22 začal žákovský parlament pracovat na jiné úrovni. Jeho
koordinátorkou se stala Mgr. Petra Němečková. Spolu s vedoucí ŠD byla proškolena Práce školního
parlamentu a volby do něj v rámci tříd zásadním způsobem pozitivně ovlivňují klima v jednotlivých
třídách.

Následující text: Mgr. Petra Němečková

Do letošního žákovského parlamentu bylo během září zvoleno 12 zástupců, žáci od 4. do 9.
ročníku si zvolili 2 zástupce. Parlamenťáci se pravidelně scházeli každé úterý ráno. Na začátku
působení parlamentu si stanovili cíle, kterých chtěli svým působením dosáhnout. Zaměřili se na
propojení žáků celé školy a školky prostřednictvím celoškolních akcí. Parlamenťáci zorganizovali
předvánoční dílny a vánoční párty, masopustní průvod, Ukliďme Česko, No backpackday a v závěru
školního roku filmový den bez učení. 

      V průběhu roku parlament řešil drobné věci, typu oprav ve třídách, dokoupení věcí, ale také
projednávání školního řádu. Parlament se také snažil o zajištění pořádku ve škole. Na popud žáků byly
koupeny větší barevné koše na plastový a směsný odpad. Parlamenťáci také sbírali papír ze všech tříd
a na září je plánovaný odvoz sběru papíru.

      Celý školní rok děti pracovaly na zlepšení komunikace ve třídách. Velmi ochotně přinášely nápady
a podněty ze tříd. Komunikace informací do tříd se ukázala jako slabší stránka. Žáci měli do práce
chuť, velmi pěkně se s nimi pracovalo a atmosféra na zasedáních byla vždy velmi příjemná a tvůrčí, k



práci se motivovali navzájem. Na závěr školního roku děti vytvořily videospot o své celoroční
činnosti. https://www.youtube.com/watch?v=cmRUxavpBG4

Den bez batohů

Zapojení v rámci MAS

Pedagogové školy využívají možností školení zdarma organizovaných pod záštitou MAS. Pro
děti a žáky využíváme sdílené odborníky - speciální pedagožku, logopedku a IT specialistu. Ředitelka
školy je členkou skupiny pro financování.

Školní jídelna 2020/21

Tento školní rok se po boji s Covidem-19 školní jídelna vypořádávala s problémem jiným –
zdražování. I přesto jsme všechno ustáli a i přes nárůst ceny potravin a zboží jsme byli schopni zdražit
pouze mírně a udržet si úroveň kvality jídla. Za tento rok bylo uvařeno a vydáno 58,3 tis. obědů, 13,3
tis. přesnídávek a 12,1 tis. svačin. Jeden z menších problémů, s kterým jsme se potýkali, byly dozory v
jídelnách, na kterých jsme zdárně a usilovně pracovali. (text I. Němečková)

Školní družina 2021/22

Stejně jako v předchozím roce byla v provozu 4 oddělení (Koťata, Borůvky, Žabky a Sovičky)
a navštěvovali je žáci osmi tříd.

Co se povedlo: Plán školní družiny byl splněný. Podařilo se uskutečnit několik hezkých akcí
samostatných i společných (tj. pro obě školní budovy). Velmi se vydařil vánoční jarmark; z utržených
peněz byla financována vánoční nadílka, odměny za sportovní soutěže, pohoštění a drobné dárky k
narozeninám dětí. Obrovský úspěch sklidila u dětí sportovní olympiáda (nová budova), která proběhla
v září. Dále si děti užily karneval, opékání buřtů (duben) a dětský den. Větší projekt k 80 letům od
heydrichiády a vyhlazení Lidic proběhl v nové budově. Četli jsme z pamětí “lidických dětí”, promítali
zajímavé dokumenty a společně s dětmi debatovali. Děti ze staré budovy zase vytvořily krásný
výtvarný projekt Indiánské léto. Letos jsme po dvou letech také opět uskutečnili pěší výlety. Bohužel
účast vždy byla velmi malá, protože děti nejsou zvyklé na delší chůzi a často odcházely raději po

https://www.youtube.com/watch?v=cmRUxavpBG4


obědě domů. Velkou radost nám dělá pozitivní zpětná vazba od rodičů. Děti do družiny chodí rády a
jsou zde spokojené. 
     Klima ve třídách bylo po většinu roku dobré. Bohužel v 1. ročníku se po celý rok opakovaně
řešily vztahové problémy mezi dětmi. Především nekamarádské chování, přílišná dominantnost jedné
žačky, ubližování si slovem i rukou. Tyto problémy byly řešeny s třídní učitelkou, výchovnou
poradkyní i s rodiči. Ke zlepšení však nedošlo. 
    V příštím školním roce budeme požadovat od rodičů písemné potvrzené, že jsou seznámeni s
režimem školní družiny. (text M. Hrabětová)

Příprava a vyrábění jitrnic                          Sklizeň melounů

Mateřská škola 2021/22

Ve šk. roce 2021/2022 navštěvovalo naši čtyřtřídní MŠ celkem 86 dětí. Dvě třídy byly na
budově MŠ Hlavní 160 a další dvě třídy na historické budově ZŠ Hlavní 46. Ve třídě “Motýlci” bylo
25 dětí, z toho 16 dívek. Ve třídě “Berušky” bylo 26 dětí, z toho 17 dívek. Jedno dítě bylo vzděláváno
individuálně a chodilo na přezkoušení dle plánu. Ve třídě “Včelky” bylo 17 dětí, z toho 11 dívek.
Jedno dítě bylo s asistentem pedagoga. Ve třídě “Mravenečci” bylo 18 dětí, z toho 9 dívek. Dvě děti
docházely do MŠ po odkladu školní docházky.Ve třídách pracovalo 5 kvalifikovaných učitelek, další
dvě kvalifikaci v tomto šk. roce dokončily a jedna započne studium v příštím šk. roce.

Během školního roku se podařilo uskutečnit všechny tradiční akce. Vzhledem k přetrvávající
pandemii covidu byly na podzim a v zimě omezeny aktivity, při kterých se potkávají tradičně děti ze
všech tříd (např. divadelní představení), nebo byly realizovány jinou formou (zejm. venku). V rámci
projektu Celé Česko čte dětem do školky přicházeli číst nejen rodiče dětí, ale i starší sourozenci a také
nepedagogický personál MŠ a žáci 9. ročníků ZŠ.Realizovány byly společně akce dle třídních
programů, jako například - divadla, zábavné dny (strašidýlka,sněhuláci, karneval, vynášení Morany,
čarodějnice aj.),besídky pro rodiče (před Vánoci venku, na konci školního roku loučení s předškoláky)
a výlety. Novinkou byly celoškolní akce organizované parlamentem – masopust a Ukliďme Česko.

Naše školka nabízí také doprovodné zájmové činnosti, jako je hra na flétnu, keramika, cvičení Tai-chi
a jógy. Tento program, kromě keramiky, je zařazován pravidelně jednou týdně. Keramická dílna je
využívána několikrát do roka a děti si odnášejí domů krásné výrobky podzimní, vánoční, ke Dni
matek, velikonoční a předškoláci výrobek na rozloučenou.

Dále se děti tradičně zúčastnily plaveckého výcviku v Neratovicích, kde se přiměřenou formou někteří
seznamují s plaváním, jiní zdokonalují své plavecké dovednosti. (text P. Koudelíková)



Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

Kontrola ČŠI ve školním roce ve škole neproběhla.

Hospodaření školy

Výsledky o hospodaření školy za rok 2021 byly předloženy zastupitelům OÚ v prvním
čtvrtletí roku 2022. Výsledky za rok 2022 budou zveřejněny počátkem roku 2023.

Datum zpracování zprávy: 16. 11. 2022

Školská rada projednala: 18. 11. 2022

Mgr. Věra Kouřilová
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