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Základní škola a mateřská škola Veleň
Výroční zpráva o činnosti
za školní rok 2015/2016

Vypracovala: Mgr. Věra Kouřilová – ředitelka školy
Během školní roku 2015/16 pokračovala rekonstrukce podkroví, kde vznikl nový prostor
školní družiny. Zaregistrovali jsme doplňkovou činnost školy a zajistili nové kroužky vedené
zkušenými lektory. Největší akcí bylo zapojení do výzvy 56, v rámci které se děti zúčastnily
jazykového kurzu ve Velké Británii a 4 pedagogické pracovnice jazykového kurzu na Maltě, a
zapojení do projektu Mapa školy. Vzhledem k velkému nárůstu dětí ve škole bylo třeba zakoupit
další zařízení učeben a šaten, ale zejména zajistit kvalifikované a kvalitní pedagogické
zaměstnance, což se ukázalo velkým problémem. Vše se nakonec podařilo zajistit, proto od
školního roku 2016/17 můžeme mít 4 třídy.
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Malotřídka rodinného typu – tak ještě stále můžeme naši školu charakterizovat, ale zdá
se, že rok 2015/16 byl z tohoto pohledu zlomovým, protože to byl asi poslední rok, kdy toto
můžeme říci. Škola, kde všichni všechny znali a to jak žáci, tak paní učitelky, se rychle mění.
Dříve 7 žáků v ročníku, nyní 20. Nárůst počtu žáků nás těší a to zejména, přicházejí-li k nám
z obcí, kde vlastní školu mají.

Charakteristika školského zařízení
ZŠ Veleň je malotřídní základní školou zajišťující výchovu a výuku žáků prvního stupně,
především z obce Veleň-Mírovice. Ve školním roce 2015/16 se zde vzdělávalo 55 žáků pěti ročníků
ve třech třídách. Spojeny byly tradičně ročníky druhý se čtvrtým a třetí s pátým. První třída byla
samostatná. Vzhledem k prudkému nárůstu výstavby nejen v obci, ale i v okolí, roste počet žáků v naší
škole velmi rychle. Naše škola je vyhledávána i rodiči ze sousedních obcí, kteří pro své dítě hledají
menší školu.
V roce 2015/16 nedošlo k zásadním změnám charakteru školy. Nejpočetnější třída (první) byla
umístěna v přízemí a čtyři ročníky spojené do dvou tříd v prvním patře stále ještě udržovaly to, na co
jsme ve Veleni zvyklí – poměrně klidnou, přátelskou atmosféru mezi žáky, kamarádství mezi ročníky,
minimální problémy s ničením majetku školy atd.
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.
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. Byli jsme navrženi
na školu „Rodiče vítáni“. Obdrželi jsme od rodičů několik sponzorských darů.
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
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prosazování vlastních názorů, obhájení svých postojů, je jedním ze základních pilířů, na kterých stojí
výchovné působení pedagogických pracovníků. Integraci dětí považujeme za samozřejmou a jedinou
možnou cestou kvalitního vzdělávání, jako nevhodný ale hodnotíme současný systém vzdělávání,
který se na jedné straně snaží o integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, na straně druhé
ale umožňuje dětem nadaným odchod na školy výběrové. V roce 2015/16 se v naší ZŠ a MŠ
vzdělávaly dvě integrované žákyně.
Ve škole jsme téměř nezaznamenali sociálně-patologické jevy. Řešíme-li kázeňské přestupky
a konflikty mezi dětmi, jde většinou o izolované problémy. S čím jsme se ovšem setkávali v loňském
roce prvně, to bylo přenášení problémů z pískoviště do školy. Před čtyřmi lety bylo ve třídách kolem
sedmi dětí, jejichž rodiny zde žily často po celé generace. Znali se rodiče i prarodiče dětí a věděli, co
od dětí svých sousedů očekávat. Nyní je ve Veleni mnoho nových rodin, děti se potkávají na hřištích,
ale rodiče se již neznají. Stává se, že rodiče se pak obracejí na školu s tím, že určitý žák ubližuje jejich
dítěti, žádají řešení a neodlišují, zda se to děje v rámci docházky do školy nebo odpoledne. Musíme
reagovat na rostoucí počet dětí zejména bedlivějším dozorem a cílenějším zařazováním
teambuildingových aktivit.
Další důležitou aktivitou v tomto směru je osvěta. V loňském roce se kromě tradičních
červnových schůzek pro rodiče předškoláků prvně uskutečnilo setkání rodičů předškoláků s vedením
školy v lednu, kde se rodiče seznámili nejen s tím, co je čeká jako rodiče prvňáčků, ale i se školním
vzdělávacím programem, s moderními trendy výuky a s důvody, proč např. neučíme metodu Hejného
nebo angličtinu ve školce. Vedení školy pravidelně přispívá do místních novin. Osvětu považujeme za
velmi důležitou. Neznalost skutečnosti, používání silných slov, kdy rodič nazve drobnou šarvátku
šikanou apod., může velmi ublížit pověsti školy.
Náplň výuky se řídí školním vzdělávacím plánem. Je zveřejněný na webových stránkách školy
a každoročně vyhodnocován pedagogickou radou. V roce 2015/16 došlo ke změně ŠVP až po
skončení výuky, tj. v době letních prázdnin, kdy byl upraven podle nového RVP. Nedošlo ale
k zásadním změnám, proto byla pouze přidána příloha.
Výuka v základní škole probíhá v budově z r. 1901. Ta je nyní zcela zrekonstruována, během
školního roku 2015/16 byla dokončena rekonstrukce podkroví a úprava zahrady. Vzhledem ke
stavebním pracím, nebylo téměř možné využívat školní zahradu, což se odrazilo zejména v náplni
školní družiny. Během léta 2016 byly ještě vymalovány učebny v prvním patře a chodba.
Rekonstrukce byla financována OÚ Veleleň – Mírovice, doplnění šatních skříněk, lavic a interaktivní
tabule do podkroví bylo pořízeno z finančních prostředků školy.
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Každá třída je vybavena interaktivní tabulí a dataprojektorem, některé třídy počítači.
Počítačové vybavení je nevyhovující, na stávající počítače nebylo doporučeno instalovat licence
Office. Každým rokem jsme bez dotace schopni zakoupit 2 – 3 notebooky, z výzvy 56 jsme zakoupili
10 čteček elektronických knih. 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.
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 2015/16 bylo doplněno několik zahradních prvků,
k zásadním změnám nedošlo.
Název školy, sídlo
Základní škola a mateřská škola Veleň
Hlavní 46
250 63 Veleň
škola má odloučené pracoviště mateřské školy a školní jídelny na adrese:
Hlavní 160
250 63 Veleň


Zřizovatel, adresa zřizovatele
Obec Veleň-Mírovice, Hlavní 160
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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
e-mail zs.velen@post.cz, web. www.zsvelen.cz
datová schránka:



Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600052095
Školská rada: Mgr. Jana Nováková (učitelka), Lenka Kaiserová (zástupce obce), Dagmar
Kubová (zástupce rodičů). Rada školy byla zřízena k 1. 1. 2006.



Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:

základní škola

70 žáků

šk. družina

45 žáků

šk. jídelna

110 jídel

mateřská škola

50 dětí

o

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2015/2016:
Počet tříd

Počet žáků

Počet žáků na třídu /skupinu

/skupin
1. stupeň

3

55

17,4

Školní družina

2

49

24,45

Mateřská škola

2

50

25
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Školní jídelna

x

98

X

Vzdělávací program 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 2015/16
splněn. Stejně jako každý rok byl projednán na pedagogické radě a bylo konstatováno, že obsah ŠVP
je vyhovující. O letních prázdninách bylo nutné provést úpravu dle nového RVP ZV platnou od 1. 9.
2016. Tato úprava byla provedena formou přílohy. Při prováděné úpravě bylo rozhodnuto, že ŠVP
bude nově upraven podle portálu ČŠI tak, abychom v budoucnu mohli lépe reagovat na změny a měli
jistotu, že náš ŠVP zahrnuje a zohledňuje vše důležité. Zaměstnanci školy byli vyzváni k hlubší
analýze současného ŠVP. Převedení do portálu ČŠI bychom chtěli uskutečnit během školního roku
2016/17.
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, v následujícím
školním roce musíme nakoupit více pomůcek.
Během školního roku pravidelně zařazujeme projekty; hlavním projektem roku 2015/16 byla
výzva 56. Deset žáků navštívilo Velkou Británii, paní učitelky jazykový kurz na Maltě, nakoupili jsme
čtečky a 200 ks knih do žákovské knihovny a realizovali jsme čtenářské dílny. Dalším velkým
projektem bylo výročí Karla IV., dále tradiční dramatická výchova v prosinci ve všech ročnících a
„Mámo, táto, jaká je tvá práce“.
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 ve
spolupráci s obecním zastupitelstvem, trénovali jsme opuštění budovy v případě požáru. Využíváme
venkovskou polohu školy – děti se často učily v přírodě. V rámci oprav zahrady jsme založili záhonky
pro práci na pozemku od roku 2016/17. Historii si děti připomněly při návštěvě archeologického
parku.
V hudební, pracovní a výtvarné výchově vedeme děti k etickému a estetickému cítění. Děti se
podílely na výzdobě třídy i celé školy, nacvičily několik vystoupení (vánoční besídka, loučení
s páťáky, Den dětí), vybrané děti se účastnily koncertu ve Veleni. 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, které
navštěvovaly kroužek florbalu, se účastnily několika turnajů KFL.
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Děti poznávají Českou republiku v rámci exkurzí, výletů a škol v přírodě. V roce 2015/16 děti
navštívily Pražský hrad a Staré Město. ZOO, skanzen v Přerově, archeologický park u Řípu. Pro školu
v přírodě vybíráme každoročně jinou lokalitu, v roce 2015/16 to byl Bedřichov v Jizerských horách.
Vedeme žáky k ekologické výchově; zdůrazňujeme význam třídění odpadu, děti i jejich rodiny se 2x
ročně účastní sběru papíru. Do školy byly instalovány nové nádoby na tříděný odpad, ve školce navíc
probíhá sběr plastových víček
Vypracovali jsme Minimální preventivní program; děti 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.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, je věnována individuální péče. Probíhají nápravy,
vyučující se věnují žákům často po vyučování a to všem žákům, kteří potřebují pomoc. Tedy i těm,
kterým se jen momentálně něco nepovedlo. Ve škole působí výchovný poradce, spolupracujeme s PPP
a SPC. V souvislosti s integrací žákyně jsme vytvořili ŠVP-LMP pro 5. třídu. 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 2015/16 zájmové kroužky součástí odpoledního programu družiny.
Kroužky byly organizovány v rámci doplňkové činnosti školy, byly vedené lektory a určeny
(v případě volné kapacity) nejen pro žáky naší školy.
florbal
tanečky
angličtina s rodilým mluvčím
divadlo
sborový zpěv

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.
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Údaje o pracovnících školy
V základní škole působily v roce 2015/16 tři učitelky (jedna v pozici ředitelky školy),
asistentka pedagoga a dvě vychovatelky, které byly na částečný úvazek zaměstnány také jako učitelky,
zejména výchov. Z důvodu dlouhodobé nemoci došlo v březnu 2016 k výměně paní učitelky v první
třídě.
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/16:
Mgr. Věra Kouřilová – ředitelka školy, třídní učitelka 2. a 4. třídy
Mgr. Jana Nováková – třídní učitelka 2. a 4. třídy, protipožární prevence, školní metodik prevence
Petra Bradáčová, od března 2016 Mgr. Radka Šlégrová – třídní učitelka 1. třídy, výchovný poradce
Jana Oliveriusová – vychovatelka, učitelka, správa poč. sítí, vedoucí ŠJ
Martina Hrabětová – vychovatelka, učitelka, vedoucí ŠD
Mgr. Veronika Štefanová – asistentka pedagoga
Vzhledem k tomu, že paní vychovatelky nemají potřebnou kvalifikaci pro výuku a také
vzhledem k budoucímu rozšíření školy, jsme hledali novou aprobovanou paní učitelku (učitele). Měli
jsme podáno několik inzerátů v místním tisku, na www.jobs.cz a www.prace.cz , na školním webu i na
úřadu práce. Zájemci, kteří se hlásili, většinou neměli potřebnou kvalifikaci, nebo jimi předvedená
ukázková hodina nesplnila naše očekávání. Nakonec se kvalitní a aprobovanou paní učitelku podařilo
najít.
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
Jana Dvořáková – asistentka pedagoga
Všechny učitelky MŠ mají požadovanou kvalifikaci.

Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 250 63, Veleň
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016:
V ZŠ a MŠ Veleň bylo 6 provozních zaměstnanců: dvě školnice, uklízečka, 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. Vedoucí školní jídelny je na
částečný úvazek Jana Oliveriusová.
Údaje o přijímacím řízení do MŠ a zápisu k povinné školní docházce:
K zápisu k povinné školní docházce se dostavilo 22 dětí, z toho 3 po odkladu. Všechny děti
byly přijaté, u 3 bylo zahájení školní docházky odloženo o rok.
K zápisu do MŠ se dostavilo 30 dětí, přijato bylo 14 dětí.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků:
Z 55 žáků naší školy všichni prospěli, 48 s vyznamenáním. Neřešili jsme žádné problémy se
záškoláctvím, průměrně připadalo žáka 35 zameškaných hodin, neměli jsme žádnou neomluvenou
hodinu. Podrobnější údaje jsou uvedené v tabulce, která je součástí tištěné verze výroční zprávy.
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 8 žáků; 1
žákyně do pražské soukromé školy, 1 žák na osmileté gymnázium a 6 dětí do Kostelce n. L.
Dlouhodobě řešíme problém umísťování žáků z 5. ročníku. Ve školním roce 2015/16 naši školu v 5.
ročníku opustí pouze 3 děti, v dalším školním roce to ale bude velký problém. Proto spolupracujeme
s obecním zastupitelstvem na projektu vybudování druhého stupně základní školy ve Veleni.
Kázeňské problémy jsme řešili ve spolupráci s rodiči, byla dělena 1 důtka třídního učitele. Ve
škole i ve školce jsme měly jednu integrovanou žákyni.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy:
Pedagogičtí pracovníci se účastnili školení dle plánu DVPP – indikace a kontraindikace metod
výuky českého jazyka u žáků v počátečních ročnících základního vzdělávání, novela školského zákona
v praxi MŠ, čtenářské dílny, inovujeme portfolio dítěte v MŠ. Paní učitelka MŠ studuje vysokou
školu.

Údaje o aktivitách a prezentování školy na veřejnosti:
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. 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. Děti vystupují na vánočním zpívání
u stromečku. Zveme rodiče na školní akce.
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Obecní zastupitelstvo organizuje mnoho akcí během školního roku. Naše děti se jich často
účastní a často doplňují školní vzdělávání a výchovu. Typickým příkladem je kurz první pomoci nebo
přednáška o záchraně deštného pralesa. Ekologická výchova je dominantní zejména v MŠ. Zajistili
jsme víkend pro rodiče a jejich děti, ve kterém se společně učili sebeobraně.
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 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 vždy na konci
čtvrtletí. Na konci roku a v pololetí se uskutečnily konzultační hodiny, v červnu třídní schůzky pro
rodiče budoucích prvňáčků.
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.
Mapa školy
Chceme-li zlepšovat kvalitu školy a školky, musíme mít dobrou analýzu současného stavu.
Abychom zjistili názory rodičů a žáků, zapojili jsme se do šetření Mapa školy. Ze školky se šetření
účastnilo jen deset rodičů, kteří vyslovili vcelku spokojenost. V základní škole se do průzkumu
zapojily téměř všechny děti a 2/3 rodičů. Výsledky byly asi takové, jaké jsme očekávali. Rodiče i žáci
jsou poměrně spokojeni, jako slabší hodnotí technické a počítačové vybavení školy. Co nás
nepříjemně překvapilo, byla odpověď asi ¼ dětí, že se ve škole někoho bojí. Protože si zakládáme na
tom, že se děti k sobě v naší škole chovají hezky, neustále anonymními šetřeními zjišťujeme případné
problémy atd., okamžitě jsme celou situaci řešili a zjistili, že se problém týká v podstatě 2 chlapců, se
kterými neustále pracujeme i ve spolupráci s rodiči. Situace se zlepšila.

Plán školního roku 2015/16 – celoškolní akce
Září
1. 9. zahájení školního roku
4. 9. výstava drobného zvířectva Veleň, zahájení plaveckého výcviku
24. 9. dopravní den
Říjen
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27. 10. pouštění draků, sběr
29. a 30. 10. podzimní prázdniny
Listopad
2. 11. Strašidelný den
9. 11. nácvik požárního poplachu
10. 11. třídní schůzky od 17:30, od 17:00 Spolek rodičů; Školská rada
11. 11. vánoční focení dětí
16. 11. ředitelské volno
17. 11. státní svátek
20. 11. koncert malých umělců, organizuje OÚ Veleň, začátek v 17 hodin
28. 11. výroba adventních věnců
Prosinec
4. 12. Mikuláš, večer Louskáček ND pro zájemce
9. 12. školní výlet do skanzenu Přerov n. Labem - vánoční výstava
17. 12. vánoční besídka (OÚ)
18. 12. třídní vánoční besídky
19. 12. zpívání pod stromečkem, organizuje OÚ
21., 22. 12 ředitelské volno, v provozu školní družina bez jídelny 8 - 12 hodin
23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny
Leden
14. 1. konzultační hodiny a den otevřených dveří
21. 1. zápis do 1. třídy 17- 19
28. 1. pololetní vysvědčení, divadlo ve škole
29. 1. pololetní prázdniny
Únor
1. 2. – 7. 2. jarní prázdniny
19. 2. karneval
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Březen
18. 3. Matematický Klokan
22. 3. velikonoční jarmark
24. a 25. 3. velikonoční prázdniny
Duben
14. 4. třídní schůzky od 17:30
22. 4. divadlo Gong
29. 4. Čarodějnice
Květen
2. 5. sběr
4. 5. fotografování tříd
6. 5. pietní akce ke konci 2. sv. války a připomenutí všech válečných konfliktů minulosti i
současnosti
10. 5. exkurze Archeologický park Ledčice
18. 5. zápis do MŠ 17 – 19
19. 5. McDonald´s Cup
Červen
1. 6. exkurze ZOO Praha
8. 6. Atletický den Houšťka
14. 6. třídní schůzky pro budoucí prvňáčky od 18 h, 13 - 18 konzultační hodiny
20. - 24. škola v přírodě Benecko
28. 6. školní výlet Duhový park
29. 6. loučení s páťáky
30. 6. vysvědčení

Další akce, které se týkaly jenom některých tříd: podzimní exkurze v ZOO, návštěva divadelních
představení v MŠ, projekt „Mámo, táto, jaká je Tvá práce“, pasování na čtenáře v knihovně Veleň, noc
s Andersenem, učíme se v přírodě (Miškovice), týden se zvířátky, exkurze „Den s hasiči“, prohlídka
Pražského hradu, olympiáda z matematiky.
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Školní družina 2015 – 2016
Vzhledem ke stavebním úpravám, které znemožnily využívání školní zahrady, děti pro
odpolední venkovní aktivity využívaly veleňské hřiště. Novinkou byly odpolední túry do okolí a 2
křečci, o které se děti starají. Děti ve školní družině se výrazně podílely na tvorbě předmětů na prodej
v rámci vánočního a velikonočního jarmarku. Stav, kdy školní družina plynule navazuje na vyučování
ve třídě, není zcela ideální, proto se velmi těšíme využití nového podkrovního prostoru.
Školní jídelna 2015 – 2016
Ve školním roce 2015 - 2016 naše školní jídelna připravovala jídlo pro 121 strávníků. Z toho
50 bylo z MŠ, 54 ze ZŠ a 17 zaměstnanců. Snažíme se o zdravou, pestrou a vyváženou stravu. Naše
jídelna není vybavena tzv. bramborárnou, a proto musíme kupovat brambory již předpřipravené.
Podařilo se nám najít nového dodavatele a tak máme kvalitnější a chutnější brambory. Používáme
kvalitní rostlinné tuky a máslo. Rozšířili jsme sortiment pečiva na svačinky, rovněž tak i více druhů
nápojů, zeleninových příloh a čerstvého ovoce. Zatím bezvýsledně se snažíme najít místního
dodavatele, který by pravidelně zásoboval školu čerstvými potravinami, nejlépe v bio kvalitě. Podané
inzeráty v místních novinách zůstaly bez odezvy.
MŠ Veleň za školní rok 2015 – 2016
Zrekonstruovaná budova MŠ slouží dobře bez vážnějších závad. Po prvotním rozdělení tříd
podle věku dětí byly již druhým rokem třídy smíšené. Toto uspořádání se osvědčilo. MŠ je stále plně
obsazena na kapacitu 50 dětí. Personál zůstává beze změn.
V tomto školním roce opět proběhla spousta kulturních a zábavných akcí – divadla, veselé
dny, naučná přednáška o důležitosti pitné vody, malý kurz první pomoci pro děti, výlet na zámek
Loučeň. Pro rodiče si děti připravily dvě besídky – vánoční a závěrečnou spojenou s loučením s
předškoláky. Také účinkovaly na vítání občánků a předvedly taneční vystoupení na hřišti při dětském
dni pořádaném OÚ Veleň. V keramické dílně děti vytvořily pod vedením učitelky několik krásných
dárků pro rodiče. Všechny děti se zapojují do cvičení ZUMBY. Předškolní děti se v rámci výuky učí
základům hry na flétnu.
Došlo ke změně v plaveckém výcviku. Z důvodu nárůstu žáků v ZŠ jezdí MŠ na plavecký
bazén samostatně s MŠ Mratín a výuka byla zkrácena na jednu vyučovací hodinu. Tato změna malým
dětem lépe vyhovuje.
I v tomto školním roce rodiče darovali několik sponzorských darů – hračky, výtvarné potřeby,
nový zahradní domeček pro hračky. Peněžitý dar na nákup pomůcek a vánočních dárků dostala MŠ
opět od firmy NORMAN KRBY, která sídlí ve Veleni.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Kontrola ČŠI ve školním roce ve škole neproběhla. Vedení školy odpovědělo na dotazy ČŠI
v rámci internetových šetření.

Hospodaření školy
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Výsledky o hospodaření školy za rok 2015 byly podány ve výroční zprávě o hospodaření
za rok 2015 v měsíci únoru 2016 a za rok 2016 budou zveřejněny počátkem roku 2017.

Datum zpracování zprávy: 15. 9. 2016
Školská rada projednala 26. 9. 2016

