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Charakteristika školy:
Úplnost a velikost školy
Naše malotřídní škola je školou rodinného typu. Patří mezi inkluzivní školy (společně
můžeme vzdělávat a vychovávat všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady či
handicapy). Je spojená s mateřskou školou nejen organizačně, ale i celou koncepcí
vzdělávacího procesu. Žáci pěti ročníků jsou rozděleni do tří tříd. První ročník je zpravidla
samostatný, ostatní ročníky spojujeme podle počtu žáků v daném školním roce. Osvědčilo se
nám spojení 2. a 4. třídy a 3. a 5. Součástí školy je také školní výdejna, kam se jídlo dováží
z vývařovny ve školce, a školní družina.
Škola se nachází u silnice spojující Prahu a Brandýs nad Labem, na okraji obce Veleň,
asi 500 metrů od hranice obce Mirovice. Autobusové zastávky jsou vzdáleny cca 10 minut
chůze. Dopravní spojení je dobré směrem na Prahu a to zejména v době dopravní špičky;
dalšími směry je spojení horší.
Žáci po páté třídě tradičně přecházeli do škol v Praze 9 (Čakovice, Letňany), ale
vzhledem k vysoké naplněnosti škol v tomto regionu začínají přecházet do školy v Kostelci
nad Labem. - málotřídní základní škola s pěti ročníky 1. stupně základního vzdělávání

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor v ZŠ tvoří 5 pedagogických pracovnic - 3 učitelky (včetně ředitelky
školy) a 2 vychovatelky. V případě integrace dítěte s doporučenou asistencí také asistent
pedagoga s předepsanou kvalifikací. Paní učitelky mají vysokoškolské, vychovatelky
středoškolské vzdělání. Vzhledem k malému počtu zaměstnanců školy je nutné, aby každý
pedagogický pracovním zastával další funkce – třídní učitel, výchovný poradce, požární
preventista, správce počítačové sítě atd.
Škola má vypracovaný systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který
každoročně vyhodnocuje. Všichni pedagogičtí zaměstnanci se účastní různých forem
vzdělávání. Silnou stránkou školy je přátelská atmosféra, pěkný vztah učitel – žák a dobrá
spolupráce se zákonnými zástupci dětí.

Dlouhodobé projekty
V průběhu roku vyučující ročníků zařazují do výuky množství projektů doplněných
exkurzemi.

Dodržujeme a rozvíjíme:
- vítání prvňáčků
- vyhlašování nejlepších žáků
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- slavnostní předávání Slabikářů
- pasování na čtenáře
- loučení s žáky 5. ročníku
- adventní setkání
- vánoční besídka
- zpívání pod stromečkem a jarmark
- velikonoční jarmark
- prezentace na vlastních webových stránkách
- karneval, Čarodějnice, podzimní dýňový den, den domácích mazlíčků, připomínky konce 2.
sv. války
- oslava MDD
- zápis do 1. třídy
- divadelní představení
- škola v přírodě
Účastníme se projektů:
- Školní mléko
- Ovoce do škol
- Hurá do opery
- Dopravní den
- Atletický den
- adopce zvířete v ZOO
- ekologická výchova (2x ročně organizovaný sběr papíru)
- projekty tematicky zaměřené (výročí, témata dle osnov)
- tvorba facebooku žáky školy
Škola není zapojena do mezinárodního projektu, usilujeme ale o mezinárodní spolupráci
v rámci vypisovaných dotací a grantů. Škola se aktivně zapojuje do dění v obci. Dobrá je
spolupráce s rodiči.
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