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Během školní roku 2014/15 došlo k velké rekonstrukci školy. Obecní úřad zajistil nová
okna, střechu a fasádu. Z rozpočtu školy jsme realizovali rekonstrukci vstupního prostoru, nové
šatny a výměnu nejstarších kusů nábytku. Dlouhodobě zanedbaný interiér školy měníme dle
finančních možností tak, aby děti pracovaly, odpočívaly a hrály si v příjemném, útulném a
motivujícím prostředí (v předchozím roce vznikla nová jídelna).

Školní vzdělávací program jsme splnili - prioritou je pro nás individuální přístup
k dětem. Zaměřujeme se na rozvoj klíčových aktivit stanovených RVP ZV. Aktivně sledujeme
moderní vzdělávací trendy a snažíme se reagovat na měnící se legislativu. Nemuseli jsme řešit
žádné závažné kázeňské problémy; děti v naší škole k sobě mají většinou hezký vztah. Zapojili
jsme se do kulturního života v obci.
Uspěli jsme s žádostí o dotaci a získali přes 500 000,- Kč na výjezd dětí do zahraničí,
jazykový kurz pro učitele a čtenářské dílny. Dotaci budeme čerpat ve školním roce 2015/16.

Charakteristika školského zařízení
ZŠ Veleň je malotřídní základní školou zajišťující výchovu a výuku žáků prvního stupně,
především z obce Veleň-Mírovice. Ve školním roce 2014/15 se zde vzdělávalo 49 žáků pěti ročníků ve
třech třídách. Spojeny byly tradičně ročníky druhý se čtvrtým a třetí s pátým. První třída byla
samostatná.
Název školního vzdělávacího programu je ŠKOLA PLNÁ POHODY. Přesně vystihuje naši
koncepci a nosnou myšlenku. Chodí děti do školy a školky rády? Jsou zde šťastné? To jsou otázky,
které si klademe na prvním místě.
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Všechny paní učitelky velmi dobře znají své žáky, jejich silné stránky i slabosti. Úzce
spolupracujeme s rodiči, školskou radou a obcí. Rodiče jsou v naší škole vítáni. Organizujeme den
otevřených dveří, ale rodiče mohou do výuky nahlédnout a zapojit se kdykoli.
Všechny děti ve škole se znají. Tráví spolu odpoledne v družině a účastní se společných
celoškolních akcí. Děti v základní i mateřské škole jsou vedeny k toleranci. Jakékoli rozdíly mezi
lidmi by měly vnímat jako samozřejmé a přirozené. Tolerance odlišností spolužáků a současně zdravé
prosazování vlastních názorů, obhájení svých postojů, je jedním ze základních pilířů, na kterých stojí
výchovné působení pedagogických pracovníků. Podporujeme integraci dětí s jakýmkoli
znevýhodněním, ovšem za nevyhovující považujeme současnou zákonnou úpravu integrovaného
vzdělání. Ve škole nezaznamenáváme žádné sociálně-patologické jevy.
Náplň výuky se řídí školním vzdělávacím plánem. Je zveřejněný na webových stránkách školy
a každoročně vyhodnocován pedagogickou radou. K úpravě ŠVP došlo ve školním roce 2013/14, kdy
byl aktualizován podle RVP ZV platnému k 1. 9. 2013. Pro rok 2014/15 jsme neudělali žádnou změnu,
program považujeme za vyhovující.
Výuka v základní škole probíhá v budově z r. 1901. Až do školního roku 2014/15 byly
v budově pouze 2 plnohodnotné třídy a tělocvična. V létě 2014 došlo k velké přestavbě interiéru školy.
Z původního ředitelského bytu vznikla nová třída určená pro prvňáčky, toalety a úklidová místnost se
sprchovým koutem. Z bývalé a nevyhovující školní jídelny vznikl kabinet pro 3 paní učitelky a v
novou jídelnu se proměnila bývalá družina. Jídelna byla vybavena moderním nerezovým výdajovým
pultem, barevnými stoly a židlemi. Rekonstrukce byla prováděna a financována obecním úřadem,
stoly a židle jsme vybrali a zaplatili ze zdrojů školy.
Další část rekonstrukce započala na jaře 2015. Byla vyměněna okna, položena nová střešní
krytina a ze staré půdy vznikl podkrovní prostor, kde by od školního roku 2016/17 měla být nová třída
a herna pro školní družinu. Během léta budova byla zateplena a dostala novou fasádu. Výrazně
změněny a modernizovány byly v létě 2015 vstupní prostory školy. Protože do šaten nebylo možné
umístit narůstající počet žáků, škola nechala vytvořit nové šatní skříňky na míru. Prostor byl
vymalován, položeno bylo nové marmoleum. Cílem je sladit tradiční architekturu budovy s novými a
moderními prvky, dát interiéru školy jednotný ráz. Součástí rekonstrukce je i zabezpečovací systém
školy. Neuspěli jsme s žádostí o poskytnutí dotace na zabezpečení a opravu zdi kolem zahrady školy.
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků bude zabezpečení dokončeno až v roce 2016.
Současným zabezpečovacím prvkem jsou zamčené dveře a bezpečnostní systém v době mimo
vyučování.
Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem a minimálně čtyřmi počítači.
Počítačové vybavení je nutné dále doplňovat a modernizovat; každým rokem jsme bez dotace schopni
zakoupit 2 – 3 notebooky. Na jaře 2015 jsme uspěli ve výzvě 56, v rámci které bychom rádi zakoupili
pro čtenářské dílny čtečky. Při používání moderní techniky prosazujeme zásadu “všeho s mírou”.
Jednostranné zaměření na tablet nepovažujeme za vhodné nejen kvůli rozvoji jemné motoriky. Pro
kvalitní výuky psaní chceme i v budoucnu zachovat klasické tabule a křídu.
Ve třídách II. a III. byl modernizován nábytek – knihovny, skříně a jiné úložné prostory. Nový
nábytek byl získán sponzorským darem.
Předškolní výchova probíhá v budově z r. 1953; v létě 2013 proběhla rekonstrukce, během
které byla školka spojena s bývalým obecním úřadem a rozšířena. Vznikla tak moderní, čistá,
kompletně vybavená dvoutřídní školka s kapacitou 50 dětí. Vstup je vybaven plošinou pro vozíčkáře a
třídy jsou bezbariérové. Ve školním roce 1014/15 byla zejména upravena přední část zahrady. Máme
nové malé dopravní hřišťátko, vrbový domeček a úložné prostory.
Název školy, sídlo
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Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:

základní škola

60 žáků

šk. družina

45 žáků

šk. jídelna

110 jídel

mateřská škola

50 dětí
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2014/2015:
Počet tříd

Počet žáků

Počet žáků na třídu /skupinu

/skupin
1. stupeň

3

49

16,3

Školní družina

2

45

22,5

Mateřská škola

2

50

25

Školní jídelna

x

98

X

Vzdělávací programy školy:
název ŠVP: ŠKOLA PLNÁ POHODY
Školní vzdělávací program je zveřejněn na webových stránkách školy a v tištěné podobě je uložen
na chodbě školy. Zapůjčujeme na požádání. Školní vzdělávací program byl ve školním roce 2014/15
splněn. Stejně jako každý rok byl projednán na pedagogické radě a bylo konstatováno, že ve
stávajícím znění je vyhovující.
Cíleně nezařazujeme výuku cizího (anglického) jazyka do první a druhé třídy. Vycházíme z
bohatých zkušeností paní učitelek, které jasně potvrzují, že ve třetí třídě během několika měsíců děti,
které začínají s jazykem, doženou děti pokročilé. Zařazení cizího jazyka v první a druhé třídě je možné
řešit buď navýšením hodin, nebo výměnou cizího jazyka za jinou hodinu. U dětí v první třídě
považujeme 4 vyučovací hodiny denně za maximálně možné. Ve druhé třídě využíváme disponibilní
hodiny pro výuku českého jazyka. Klademe důraz na kvalitní čtení. Bez kvalitního čtení mají děti
problémy ve všech předmětech. Proto děti ve druhé třídě mají každý den 2 hodiny českého jazyka, z
toho je jedna hodina čtení. Cílem je, aby ve třetí třídě všechny děti zvládly kvalitní čtení a zejména
čtení s porozuměním. Výuka cizího jazyka u menších dětí je založena především na hře. Pokroky,
kterých děti dosahují, jsou proto malé. Ve vyšším věku je děti doženou velmi rychle.
V matematice klademe důraz na rozvoj matematického myšlení. Paní učitelky byly proškoleny
v metodě prof. Hejného. Zařazujeme jeho prvky, protože však některé aspekty výuky podle této
metody vnímáme jako problematické (např. nemožnost samostatné domácí přípravy), celkově touto
neučíme. Snažíme se v dětech podporovat kreativitu a zájem polytechnické vzdělání.
Během školního roku pravidelně zařazujeme projekty; v roce 2014/15 to byla tradičně
dramatická výchova v prosinci ve všech ročnících. Na jaře výročí konce 2. světové války ve všech
ročnících, vesmír a podnebné pásy v přírodovědě v 5. třídě (přesah do pracovních činností), zkoumání
látek v přírodě ve 4. třídě a další. Projekty mají přesahy do všech předmětů i do odpolední družiny.
Součástí výuky zejména ve vlastivědě, přírodovědě a prvouce je dopravní výchova a ochrana
člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. V rámci dopravní výchovy proběhl dopravní den.
V hudební, pracovní a výtvarné výchově vedeme děti k etickému a estetickému cítění. V rámci
tělesné výchovy škola zajistila plavecký kurz v Neratovicích, atletický den ve spolupráci se
sportovním oddílem ve Staré Boleslavi a vybraní žáci reprezentovali školu na fotbalovém turnaji Mc
Donald´s Cup.
Děti poznávají Českou republiku v rámci exkurzí, výletů a škol v přírodě. V roce 2014/15 děti
navštívily Starou Boleslav u příležitosti státního svátku 28. září, Vyšehrad, Muzeum Karlova mostu,
Pražský hrad a Staré Město. Pro školu v přírodě vybíráme každoročně jinou lokalitu, v roce 2014/15 to
byla Chřibská v podhůří Lužických hor. Vedeme žáky k ekologické výchově; zdůrazňujeme význam
třídění odpadu, děti i jejich rodiny se 2x ročně účastní sběru papíru.
Přestože ve školním roce 2014/15 škola neměla vypracovaný minimální preventivní program, děti

Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 250 63, Veleň
jsou opakovaně poučovány o nebezpečí drog a návykových látek, rasové nesnášenlivosti, o chování
k lidem s hendikepem, šikaně, náboženské toleranci. Je to samozřejmá součást výuky a výchovy. Ve
škole dlouhodobě nezaznamenáváme sociálně patologické jevy. Ve škole působí školní metodik
prevence.
Slabším žákům a žákům s poruchami učení je věnována individuální péče, často i po vyučování;
probíhají nápravy. Ve škole působí výchovný poradce, spolupracujeme s PPP a SPC. V souvislosti s
integrací žákyně jsme vytvořili ŠVP-LMP pro 4. třídu, který budeme používat i v následujících letech.
Žáci nadaní jsou motivováni k samostudiu, individuálně se snažíme prohloubit jejich znalosti,
zapojujeme je do vědomostních, sportovních i výtvarných soutěží.



Nabídka zájmových kroužků:









Ve škole byly v roce 2014/15 zájmové kroužky součástí odpoledního programu družiny.
Kroužky vedly paní učitelky a byly určeny pouze pro děti, které navštěvovaly školní družinu.
sportovní hry pro mladší žáky
sportovní hry pro starší žáky
šikovné ruce pro mladší žáky
šikovné ruce pro starší žáky
informatika pro žáky od 3. třídy
angličtina pro žáky od 3. třídy
balet

Ve školce jsou součástí ŠVP dobrovolné aktivity – keramika, zumba, tajči, 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 působily v roce 2014/15 tři učitelky (jedna v pozici ředitelky školy),
asistentka pedagoga a dvě vychovatelky, které byly na částečný úvazek zaměstnány také jako učitelky,
zejména výchov. V březnu 2015 byla vyměněna asistentka pedagoga. V souvislosti s odchodem paní
učitelky na mateřskou dovolenou a s předpokládaným rozšířením školy jsme hledali a stále hledáme
učitelky s požadovanou aprobací na 1. stupeň.
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015:
Mgr. Věra Kouřilová – ředitelka školy, třídní učitelka 3. a 5. třídy, výchovný poradce
Mgr. Jana Nováková – třídní učitelka 2. a 4. třídy, protipožární prevence
Bc. Eva Patočková – třídní učitelka 1. třídy, školní metodik prevence
Jana Oliveriusová – vychovatelka, učitelka, správa poč. sítí, vedoucí ŠJ
Martina Hrabětová – vychovatelka, učitelka, vedoucí ŠD
Jana Dvořáková, od března 2015 Petra Bradáčová – asistentka pedagoga
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Vzhledem k tomu, že paní vychovatelky nemají potřebnou kvalifikaci pro výuku a také
z důvodu odchodu paní učitelky Patočkové na MD, jsme hledali novou aprobovanou paní učitelku
(učitele). Měli jsme podáno několik inzerátů v Učitelských novinách, místním tisku i na webu.
Přihlásili se pouze 3 zájemci o tuto práci, z nichž žádný nevyhovoval naším požadavkům. Nakonec
byla přijata kvalitní zkušená učitelka, která si příslušnou kvalifikace doplňuje.
Personální zabezpečení výuky je největším problémem naší školy. Domníváme se, že vzdělání
poskytované na naší škole, výchovné působení i volnočasové aktivity dosahují vysoké úrovně,
přestože při stavu 3 učitelky a 2 vychovatelky nejsme schopny zajistit odpovídající vzdělání pro
„doplňkové funkce“ – např. proškolení školního metodika prevence předepsané zákonem, školení
koordinátora ŠVP atd. Spojení funkce třídní učitelky vyučující 15 hodin s pozicí ředitelky školy
znemožňuje dostatečnou hospitační činnost. Časově náročné je vytížení vychovatelek. Proto se i
nadále snažíme doplnit náš pedagogický sbor.
V mateřské škole:
Pavlína Koudelíková – učitelka a zástupkyně ředitelky
Petra Kalusová – učitelka
Andrea Pódová – učitelka
Aneta Tománková – učitelka
Všechny učitelky MŠ mají požadovanou kvalifikaci.

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015:
V ZŠ a MŠ Veleň bylo na počátku školního roku 5 provozních zaměstnanců: dvě školnice, 2
kuchařky a pomocná kuchařka. Pracovní náplní školnic je i úklid budov, ve škole sekání zahrady, ve
školce v zimním období péče o kotel. Velice fyzicky náročná je práce pomocné kuchařky, která každý
den dováží jídlo z kuchyně v mateřské škole do budovy základní školy. Ve druhé polovině školního
roku byl na vlastní žádost snížen pracovní úvazek školnice v MŠ a na částečný úvazek byla přijata
uklízečka. Vedoucí školní jídelny je na částečný úvazek Jana Oliveriusová.

Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce:
K zápisu k povinné školní docházce se dostavilo 21 dětí. 2x bylo rozhodnuto o odkladu, 2x o
nepřijetí. 17 dětí bylo přijato, nastoupilo 16.
Vzhledem k tomu, že správní řízení neumožňuje změnu jednou vydaného rozhodnutí,
nepřijímáme na uvolněná místa ve školce děti „pod čarou“. Protože se během prázdnin 2 děti
odstěhovaly, musel se na konci srpna uskutečnit zápis dodatečný. K oběma zápisům do MŠ se
dostavilo celkem 26 dětí. Nastoupilo 18 dětí.
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků:


Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2014/2015 :

Prospěl s vyznamenáním
31

Prospěl
13

Neprospěl
1

Bylo splněno všech deset hlavních priorit ŠVP. Snažíme se udržovat vysokou naplněnost
školy, připravit děti na přechod do plně organizované školy. Z pátého ročníku odcházelo 7 žáků; 1
žákyně do pražské školy a 6 dětí do Kostelce n. L. Dlouhodobě řešíme problém umísťování žáků z 5.
ročníku. V létě 2014 jsme se podíleli na projektu OÚ, kterým reagoval na výzvu MŠMT. Cílem je
zřízení druhého stupně ve Veleni.
Výukové plány byly ve všech třídách splněny, mezi dětmi panuje přátelská atmosféra.
Kázeňské problémy jsme řešili ve spolupráci s rodiči, byly děleny 2 důtky třídního učitele. Zejména
v rámci ŠD dbáme na pozitivní naplnění volného času dětí. Čtyři žáci navštěvovali PPP.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy:
Pedagogičtí pracovníci se účastnili školení dle plánu DVPP – metoda prof. Hejného,
grafomotorika, autoevaluace v MŠ, kvalita a strategie v MŠ, čtenářské dílny, keramika. Ředitelka
školy se účastnila seminářů v rámci projektu Cesta k inkluzi. Kuchařky a vedoucí školní jídelny byly
proškoleny v oblasti hygienických, bezpečnostních a jiných předpisů v kuchyni.

Údaje o aktivitách a prezentování školy na veřejnosti:
Ve školním roce 2014/15 proběhly všechny akce, které je možné označit za tradiční: divadelní
představení v ZŠ i MŠ, pouštění draků, čarodějnice, strašidýlkový den a barevné dny ve školce, výlet
předvánoční (ZŠ) a na koňskou farmu v Mratíně (MŠ), karnevaly, vánoční besídky, Mikuláš, loučení s
předškoláky, loučení s páťáky, výlety do ZOO Praha, kde děti ze ZŠ sponzorují bažanta zlatého,
výroba adventních věnců, velikonoční jarmark, slavnostní předávání slabikářů.
ZŠ a MŠ Veleň úzce spolupracuje s obecním zastupitelstvem, podílí se na společenském
životě v obci a obecní zaměstnanci pomáhají při drobných údržbách ve škole i školce. Novinkou
letošního roku byl zejména dopravní den, kdy si děti ze ZŠ na kolech a koloběžkách mohly vyzkoušet
nově opravené ulice ve Veleni, a vánoční jarmark. Do tradiční předvánoční akce Zpívání u stromečku
se děti zapojily nejen jako účinkující, ale jejich výrobky zpestřily nabídku vánočního trhu. Při výrobě
adventních věnců škola poskytla prostory tělocvičny, tavící pistole a drobné přízdoby. Pohoštění a
koledy - to vše vytvořilo jedinečnou a krásnou adventní náladu. Děti z mateřské školy pravidelně
vítají nové veleňské občánky a nejinak tomu bylo i v tomto školním roce. V květnu si pravidelně
připomínáme konec 2. světové války. Jako připomínku všech obětí všech válek děti přinášejí květiny k
památníku 1. sv. války ve Veleni.
Děti i paní učitelky se podílely na oslavě Mezinárodního dne dětí - děti secvičily taneční a
hudební vystoupení a paní učitelky pomohly s organizací soutěží. Vyvrcholením školního roku v ZŠ
bylo loučení s páťáky, které se prvně uskutečnilo v nově rekonstruovaných prostorách obecního úřadu.
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V mateřské škole se třídní schůzky konaly na začátku roku, informace rodiče obdrželi i
v rámci vánoční besídky a při loučení s předškoláky. Ve škole byly třídní schůzky na počátku roku a
dále vždy na konci čtvrtletí. Na konci roku se prvně uskutečnily konzultační hodiny a třídní schůzky
pro rodiče budoucích prvňáčků. Škola připravila Den otevřených dveří, rodičům je v případě zájmu
umožněna návštěva ve vyučování kdykoli. Na webových stránkách se pravidelně objevují informace o
dění v ZŠ a MŠ Veleň, zveřejňujeme fotografie ze školních akcí. Spolupracujeme s obecním
zastupitelstvem a informace o aktivitách školy zveřejňujeme také prostřednictvím místních novin.
V budově školy kromě školních a družinových aktivit přes zimu trénují fotbalisté, malí hasiči a další
sportovní oddíly působící v obci.

V průběhu školního roku připadá v průměru jedna specifická aktivita na týden. Žáci se
účastnili mnoha soutěží, zejm. výtvarných a matematických (olympiáda, Pythagoriáda, Klokan).
Nejvýznamnější sportovní soutěží byla účast v McDonald´s Cupu.
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Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Kontrola ČŠI proběhla v prosinci 2014 na základě stížnosti rodičů integrované žákyně.
Kontrola upozornila na formální pochybení při převodu žákyně na ŠVP-LMP, které bylo následně
odstraněno.

Hospodaření školy
Výsledky o hospodaření školy za rok 2014 byly podány ve výroční zprávě o hospodaření
za rok 2014 v měsíci únoru 2015 a za rok 2015 budou zveřejněny počátkem roku 2016.

Datum zpracování zprávy: 15. 9. 2015
Školská rada projednala 10. 11. 2015

