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1. Základní údaje  
 

1.1. Zřizovatel 

 

Název: Obec Velichovky 

Sídlo: Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky 

Okres: Náchod 

Identifikační číslo: 00 273 155 

 

1.2. Škola 

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace. 

Sídlo: Jaroměřská 73, 552 11 Velichovky 

Identifikační číslo: 75 016 796 

Identifikátor zařízení: 600 093 735  

Právní forma: příspěvková organizace 

Datum vzniku a zařazení: 1. leden 2003 (spojení s MŠ 1. 1. 2020)    

Ředitelka: Mgr. Hana Pekárková 

Kontakt: e-mail: skolavelichovky@seznam.cz 

                tel: 491 880 186, 736 472 834 

Web: www.zsvelichovky.cz 

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola živá, 1. 9. 2019                                        

Vyučovací jazyk: český 

 

Součásti školy Kapacita IZO Adresa 

Základní škola 75  102 254 397 Jaroměřská 73, Velichovky 

Školní družina 50  117 400 530 Jaroměřská 73, Velichovky 

Školní jídelna – výdejna 45 168 102 234 Jaroměřská 73, Velichovky 

Mateřská škola 39  107 583 941 Nová Čtvrť 118, Velichovky 

Školní jídelna 130 102 842 001 Nová Čtvrť 118, Velichovky 

 

1.3. Charakteristika školy 

 

Základní škola /dále ZŠ/ je organizace s příspěvkovou formou hospodaření. Statutárním orgánem 

právnické osoby je ředitelka školy. Škola je malotřídní, trojtřídní, je tvořena pěti složkami: základní 

školou, školní družinou, školní jídelnou – výdejnou, mateřskou školou a školní jídelnou. Budova 

školy se nachází u místní komunikace, na pozemku je víceúčelové hřiště s umělým povrchem, 

fotbalové hřiště, doskočiště, travnatá plocha je osázena okrasnými stromy a keři. V roce 2011 a 

2012 proběhla zásadní rekonstrukce a modernizace školy. 

ZŠ navštěvují žáci z těchto lokalit: Velichovky, Hustířany, Rožnov, Hřibojedy a Jaroměř. 

V tomto školním roce se19 žáků vzdělávalo doma, jejichž rodiče požádali o individuální vzdělávání 

svých dětí (§41 školského zákona) a bylo jim povoleno.  

Cílem vzdělávání v této škole jsou spokojení a aktivní žáci vybavení patřičnými kompetencemi. 

Nízký počet žáků ve třídách umožňuje učitelkám pracovat s žáky individuálně.  

 

1.4. Školská rada  

 

Zřízení  1. 6. 2005 

Počet členů 3 
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První volby 11. 10. 2005 

Příští volby květen 2022 

 

Členové školské rady se sešli v tomto školním roce dvakrát. Seznámili se s plánem akcí pro školní 

rok 2020/2021, s individuálním vzděláváním (§ 41 školského zákona) – aktuální situací na škole. 

Schválili výroční zprávu za školní rok 2019/2020 a projednali rozpočet na rok 2021.  

 

 

2. Údaje o pracovnících školy 
 

2.1. Přehled 

 

Celkem 7 

Z toho žen 7 

Pedagogických pracovníků 6 

Učitelky 3 

Vychovatelky ŠD  1 

Asistenti pedagoga 2 

Nepedagogických pracovníků            1 

  

  

2.2. Pedagogičtí pracovníci 

 

Jméno Platová 

třída/stupeň 

Délka praxe Pracovní 

zařazení/úvazek 

Vzdělání 

Mgr. Hana 

Pekárková  

12/6 28 Ředitelka 

1,000 

VŠ 

Mgr. Pavla 

Kohoutová     

12 /7 41 Učitelka 

1,000 

VŠ 

Mgr. Ivona 

Šubrtová   

12/2 6 Učitelka 

1,000 

VŠ 

Lucie Hladíková, 

DiS 

9/2 

 

12/2 

5 

 

4 

Vychovatelka 

1,000 

Učitelka 

0,182 

VŠ 

Lada Burešová 7/3 0 Asistent pedagoga 

1,000 

SŠ 

Jaroslava Peterová 7/3 0 Asistent pedagoga 

0,750 

SŠ 

 

 

 

2.2.1. Pravidelné přesčasy 

 

Mgr. Hana Pekárková   4 h/týden 

Mgr. Pavla Kohoutová  4 h/týden 

Mgr. Ivona Šubrtová                          3 h/týden  
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2.3. Nepedagogičtí pracovníci 

 

Jméno Platová 

třída/stupeň 

Délka praxe Pracovní zařazení/úvazek 

Ivana Pazdírková 4/12 

 

3/12 

33 Školnice / 1,000 

 

Topič/ 0,188 

 

2.4. Zájmové kroužky 

 

Zahájily svoji činnost v říjnu, ale vzhledem k uzavření škol (14. 10. 2020), distančnímu vzdělávání 

a pravidlům ohledně zamezení šíření nemoci Covid-19 už svoji činnost neobnovily. 

 

3. Údaje o žácích 
 

Stav k 1. 9. 2019 

Celkem:  48 žáků/ 68 žáků (včetně §41) 

z toho:            26 chlapců/ 34 chlapců (včetně §41)  

 

20 žáků se vzdělávalo v individuálním vzdělávání (§41 školského zákona) 

z toho 8 chlapců 

 

3.1. Rozdělení do tříd 

 

Ve školním roce 2020/2021 měla škola 68 žáků, z toho 20 s individuálním vzděláváním (§ 41, 

školský zákon). 

1. ročník – 2 žáci, 2. ročník - 6 žáků, 4. ročník – 7 žáků, 5. ročník – 5 žáků  

 

 

 

Třída Třídní učitelka Ročník Počet žáků Z toho chlapců 

I. 
Mgr. Hana 

Pekárková 
4. a 5. 20 (11, 9) 11 (6,5) 

II. 
Mgr. Pavla 

Kohoutová 
1. a 3. 15 (8,7) 9 (4,5) 

III. 
Mgr. Ivona 

Šubrtová 
 2. 13 6 

 

3.2. Integrovaní žáci  

 

Počet:                                   4  

Počet reedukačních skupin: 1 

 

 Počet 

hodin 

reedukační pracovník Počet žáků 

1. pololetí 

Počet žáků 

2. pololetí 

Reedukace SPU 

 

1 Mgr. Pavla Kohoutová 2 2 
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integrovaní žáci: 1 žák – 2. ročník, 2 žáci - 4. ročník, 1. žák – 5. ročník 

 

Práci dyslektické asistentky vykonávala Mgr. Pavla Kohoutová – předmět speciálně pedagogické 

péče měli dle doporučení PPP 2 žáci. Dva žáci pracovali dle IVP a s asistentem pedagoga 

(výraznější obtíže výchovného rázu). Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

Královéhradeckého kraje, pracoviště Náchod.  

    

3.3. Logopedie 

 

Práci logopedické asistentky vykonává Mgr. Pavla Kohoutová, dle potřeby věnuje péči dětem i 

během vyučování. 

 

3.4. Zápis k povinné školní docházce  

 

V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním 

Covid – 19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do 

základních škol proběhl zápis žáků do první třídy pro školní rok 2021/2022 dálkovým způsobem, tj. 

bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců od 6. dubna 2021 do 16. dubna 2021.  

 

Počet přihlášek Počet přijatých Z toho starší 6 let 

(nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro školní rok 

2021/2022 

10 8 3 2 

 

4. Školní družina 
 

V přízemí ZŠ jsou dvě místnosti školní družiny, jedna z nich slouží v čase oběda i jako jídelna. 

Druhá místnost slouží od roku 2010 jako počítačová učebna. Je vybavena 11 PC s připojením 

k internetu. Je využívána ve výuce, ŠD, zájmovými kroužky. 

 

4.1. Provoz 

 

Počet přihlášených: 45 

Počet oddělení: 2  

6.30 - 7.30 

10.30 - 15.30 

Před vyučováním, kdy děti přicházejí do školy, vykonává dohled u šatny školnice. 

První oddělení – vychovatelka Lucie Hladíková, DiS, 2. oddělení – asistentky pedagoga, většinou 

v čase 12:00 – 13:00, v čase13:00 – 15:30 jsou někteří žáci v zájmových kroužcích nebo na 

odpoledním vyučování a pokud počet nepřesáhne 30 – funguje jedno oddělení.  

 

4.2. Stravování 

 

4.2.1. Obědy  

 

Počet přihlášených: 

Žáci školy             45 

Zaměstnanci ZŠ            7 

Cena obědů: 

1. - 4. ročník                          23 Kč  
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5. ročník                                25 Kč  

Zaměstnanci ZŠ                    52,00 Kč /38 Kč – zaměstnanci, 14 Kč – OÚ/ 

 

4.2.2. Pitný režim, projekt Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol  
 

Pitný režim je dodržován. Děti si nosí vlastní pití. Škola je zapojena do projektu Školní mléko, 

dodavatel Mlékárna Hlinsko s.r.o., i do projektu Ovoce a zelenina do škol zdarma, dodavatel 

společnost Bovys, s.r.o. Dodávání produktů v tomto školním roce bylo ovlivněno uzavřením škol a 

bezpečnostními pravidly. V rámci doprovodných opatření projektu jsme obdrželi „ochutnávkový 

koš ovoce a zeleniny“. Pověřený pracovník Ivana Pazdírková má zdravotní průkaz. 

 

5. Knihovna 
Školní knihovna se nachází v prvním poschodí budovy školy v prostoru chodby. Knihovnicí je paní 

Jaroslava Peterová. Zajišťuje též objednávání knih z Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros 

a Fragment. 

 

5.1. Provoz 

 

Není časově vymezen, knihy se půjčují podle potřeby a zájmu žáků, po dohodě s knihovnicí. 

 

 

6. Údaje o vzdělávání 
6.1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 

Souhrnná statistika tříd za 1. pololetí školního roku 2020/2021 

Třída Žáků Z toho 

hodnoceni  

V     P     5     N 

Snížená 

známka Ch 

Průměrný  

prospěch 

Absence na žáka 

omluv. neomluv 

Třídní učitel 

 

1. 10 10      0     -      - - 1,000 33,60           -         Mgr. Pavla Kohoutová 

2.    19 19      0     -      - - 1,046 28,85          - Mgr. Ivona Šubrtová 

3.  7  7       0     -      - - 1,125 19, 31           - Mgr. Pavla Kohoutová 

4. 19 16     3      -      - - 1,201 21,60           - Mgr. Hana Pekárková 

5.    14 10     4      -      - - 1,171 21,00           - Mgr. Hana Pekárková 
Legenda  V -  prospěl s vyznamenáním                    5 - neprospěl                             Ch - chování    

                 P -  prospěl                                                N - nehodnocen 
Do statistiky jsou zahrnuti všichni žáci (včetně §41 – individuální vzdělávání) 

 

Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

Třída Žáků Z toho 

hodnoceni  

V     P     5     N 

Snížená 

známka Ch 

Průměrný  

prospěch 

Absence na žáka 

omluv. neomluv 

Třídní učitel 

 

1. 19  19     0    -       -  - 1,000 35,42            -         Mgr. Pavla Kohoutová 

2. 7   7      0     -      - - 1,086 33,30            - Mgr. Ivona Šubrtová 

3. 16 1 4     2     -      - - 1,145 43,21            - Mgr. Pavla Kohoutová 

4. 14  13     1     -      - - 1,421 28,00            - Mgr. Hana Pekárková 

5. 8   4      4     -      - - 1,248 27,37            - Mgr. Hana Pekárková 
Legenda  V -  prospěl s vyznamenáním                    5 - neprospěl                             Ch - chování    

                 P -  prospěl                                                N – nehodnocen 
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Dva žáci byli uvolněni z TV (na základě doporučení lékaře).       

  

 

6.1.2. Distanční vzdělávání 

 

Školní rok 2020/2021 byl ovlivněn uzavíráním škol dle mimořádného nařízení Ministerstva 

zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 

Covid – 19. Řídili jsme se pokyny MZ a MŠMT.  

Od 14. 10. 2021 do 17. 11. 2021 (1. – 3. ročník) do 30. 11. 2021 (4. - 5. ročník) probíhalo distanční 

vzdělávání. V distančním vzdělávání pokračoval 4. a 5. ročník od 4. 1. 2021 do 9. 4. 2021, 1. – 3. 

ročník od 1. 3. do 9. 4. 202.  

Využívali jsme |Google Učebnu, žáci se učili každý den 2 hodiny ve všech předmětech kromě 

výchov, z těch dostávali většinou dobrovolné úkoly. Povinné úkoly odevzdávali v určených 

termínech přes Google Učebnu. Vypracované úkoly v pracovních sešitech učitelé kontrolovali při 

online výuce, ale především po příchodu do školy. Někteří žáci zasílali scany vypracovaných 

cvičení.  

Kromě přímé online výuky byly žákům zasílány odkazy na procvičování. 

 

Nejčastěji využívané webové stránky na domácí procvičování:  

https://www.umimecesky.cz/ 

https://www.umimematiku.cz/ 

https://skolakov.eu/ 

https://www.onlinecviceni.cz/  

https://pripravy.estranky.cz/ 

https://www.rysava.websnadno.cz/ 

https://wordwall.net/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

 

Doporučené webové stránky na domácí procvičování anglického jazyka:  

https://quizlet.com/ 

https://wocabee.app/ 

1. ročník: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs 

2. ročník: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs 

3. ročník: https://procvicovani-uciva.webnode.cz/a3-trida-chit-chat-1/ 

4. ročník: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs 

5. ročník: https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs 

 

 

 

6.1.3. Výchovná opatření 

 

Napomenutí třídního učitele 0 

 

Třídní důtka 0 

Ředitelská důtka 0 

  

 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/
https://www.umimematiku.cz/
https://skolakov.eu/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://pripravy.estranky.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
https://quizlet.com/
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/a3-trida-chit-chat-1/
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
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6.2. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/ 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme využívali především vzdělávacích programů, které byly nabízeny 

zdarma – hrazeny ESF a ze státního rozpočtu ČR a v rámci projektu Místního akčního plánu 

rozvoje vzdělávání pro ORP Jaroměř. Další vzdělávání probíhalo na základě zvolených gramotností 

v rámci projektu Šablony II Velichovky. 

 

 

Účastník Typ školení Název vzdělávacího programu Cena Počet 

hodin 

Mgr. Hana 

Pekárková 

webinář MAP Jaroměř – Tipy a triky do online 

výuky, téma: autorská práva 

zdarma 2 hodiny 

Mgr. Hana 

Pekárková 

webinář MAP Jaroměř – Tipy a triky do online 

výuky, téma: aktivity na zpestření hodiny 

– Flipgrid 

zdarma 2 hodiny 

Mgr. Pavla 

Kohoutová 

webinář Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce 1 390 Kč 

Šablony II 

8 hodin 

Mgr. Pavla 

Kohoutová 

webinář Matematická gramotnost ve škole i za 

školou 

1 500 Kč  

Šablony II 

8 hodin 

Mgr. Pavla 

Kohoutová 

webinář MAP Jaroměř – Tipy a triky do online 

výuky, téma: autorská práva 

zdarma 2 hodiny 

Mgr. Pavla 

Kohoutová 

webinář MAP Jaroměř – Tipy a triky do online 

výuky, téma: aktivity na zpestření hodiny 

– Flipgrid 

zdarma 2 hodiny 

Mgr. Ivona 

Šubrtová 

pracovní 

setkání učitelů 

Vzdělávání na Jaroměřsku – MAP II – 

místní akční plán rozvoje vzdělávání, 

čtenářská gramotnost 

zdarma 2 hodiny 

Mgr. Ivona 

Šubrtová 

pracovní 

setkání učitelů 

Vzdělávání na Jaroměřsku – MAP II – 

místní akční plán rozvoje vzdělávání, 

matematická gramotnost 

zdarma 2 hodiny 

Mgr. Ivona  

Šubrtová 

pracovní 

setkání učitelů  

Vzdělávání na Jaroměřsku – MAP II – 

místní akční plán rozvoje vzdělávání, 

čtenářská gramotnost 

zdarma 4 hodiny, 

online  

Mgr. Ivona  

Šubrtová 

kurz Učitel 21. století – metody aktivního 

učení, formativní hodnocení, 

komunikační dovednosti  

zdarma 3 hodiny, 

online 

Mgr. Ivona  

Šubrtová 

pracovní 

setkání učitelů  

Vzdělávání na Jaroměřsku – MAP II – 

místní akční plán rozvoje vzdělávání, 

matematická gramotnost 

zdarma 2 hodiny, 

online 

Mgr. Ivona  

Šubrtová 

pracovní 

setkání učitelů  

Vzdělávání na Jaroměřsku – MAP II – 

místní akční plán rozvoje vzdělávání, 

čtenářská gramotnost 

zdarma 3 hodiny, 

online 

Mgr. Ivona  

Šubrtová 

pracovní 

skupina 

preventistů  

Pracovní skupina výchovných poradců a 

preventistů – Ohrožené dítě – představení 

adresáře, Aufori – Učíme se spolu, 

Diamant – podpora dětí s poruchou 

attachmentu, okresní metodik prevence 

zdarma 2 hodiny 

online 
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Mgr. Ivona 

Šubrtová  

setkání 

školních 

metodiků 

prevence 

Setkání školních metodiků prevence 

základních a středních škol okresu 

Náchod 

zdarma 2 hodiny 

online 

Mgr. Ivona 

Šubrtová  

kurz Učitel 21. století – konstruktivistické 

metody učení, metoda E-U-R, třífázový 

rozhovor, podvojný deník, poslední slovo 

patří mně  

zdarma 3 hodiny 

online 

Mgr. Ivona 

Šubrtová  

kurz  Učitel 21. století – aktivní metody učení, 

metoda E-U-R, tvorba přípravy na 

hodinu 

zdarma 3 hodiny 

online  

Mgr. Ivona 

Šubrtová  

pracovní 

setkání učitelů  

Vzdělávání na Jaroměřsku – MAP II – 

místní akční plán rozvoje vzdělávání, 

čtenářská gramotnost, matematická 

gramotnost – Formativní hodnocení  

zdarma 2 hodiny 

online  

Mgr. Ivona 

Šubrtová  

online 

vzdělávací 

program  

Úvod do Hejného metody v matematice 

na 1. stupni ZŠ (webinář) – zaměření 

Schody, Krokování, Autobus 

2 400 Kč, 

Šablony II 

8 x 45 

minut 

online 

Mgr. Ivona 

Šubrtová  

kurz  Učitel 21. století – stanovení cílů, kritérií  zdarma 3 hodiny 

online  

Mgr. Ivona 

Šubrtová 

tipy do online 

výuky  

MAS Jaroměř – Tipy a triky do online 

výuky, téma: autorská práva 

zdarma 2 hodiny 

online 

Mgr. Ivona 

Šubrtová 

kurz 

 

Učitel 21. století – plánování pozpátku, 

reflexe  

zdarma 3 hodiny 

online 

Mgr. Ivona 

Šubrtová 

tipy do online 

výuky 

MAS Jaroměř – Tipy a triky do online 

výuky, téma: aktivity na zpestření hodiny 

– Nearpod 

zdarma 2 hodiny 

online  

Mgr. Ivona 

Šubrtová 

kurz  

 

Učitel 21. století – hodnotící a popisný 

styl  

zdarma 3 hodiny 

online 

Mgr. Ivona 

Šubrtová 

online 

vzdělávací 

program  

 

MAS Jaroměř – Tipy a triky do online 

výuky, téma: aktivity na zpestření hodiny 

– Flipgrid  

zdarma 2 hodiny 

online 

Mgr. Ivona 

Šubrtová 

tipy do online 

výuky  

 

Výuková podpora žáků se zaměřením na 

čtenářskou gramotnost (čtení, psaní, 

počáteční čtení) s možností využití online 

aplikace Včelka  

2 000 Kč 

Šablony II 

8 hodin 

online  

Mgr. Ivona 

Šubrtová  

online 

vzdělávací 

program  

  

English Pronunciation aneb výslovnost je 

třeba pěstovat  

760 Kč  

Šablony II 

8 hodin 

 

Mgr. Ivona 

Šubrtová 

kurz 

 

Učitel 21. století – Otázky  zdarma 3 hodiny 

online 

Lada Burešová Vzdělávací 

program 

Studium pro asistenty pedagoga samoplátce 120 hodin 

online 
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Lada Burešová webinář ADHD, práce s dítětem s porucho 

chování – praktické rada (nejen) do 

výuky 

500 Kč 2 hodiny 

Jaroslava 

Peterová 

Vzdělávací 

program 

Studium pro asistenty pedagoga samoplátce 120 hodin 

online 

Jaroslava 

Peterová 

webinář Rozvoj hry, představivosti a podpora 

smysl. vnímání u dětí s PAS, PK a SI 

750 Kč 3 hodiny 

 

 

 

7. Provedené kontroly ve školním roce 2020/2021 
 

OÚ Velichovky pravidelně provádí kontrolu hospodaření. 

Dále byly provedeny kontroly a revize tělocvičného nářadí, hasících a elektrických přístrojů, 

kotelny a komínů a BOZ. 

Výsledky: Žádná z provedených kontrol neshledala závažná porušení, drobné nedostatky byly 

odstraněny. 

Revizní a inspekční zprávy jsou k dispozici u ředitelky školy. 

 

8. Spolupráce 
 

8.1. Zřizovatel 

 

Obecní zastupitelstvo dbá o dobrý stav budovy školy a její provozuschopnost v rámci finančních 

možností. Skupina technických zaměstnanců udržuje školní pozemek a budovu /sekání trávy, 

drobné opravy apod./. 

Starosta obce se účastní akcí ve škole /zahájení a ukončení školního roku, kulturních vystoupení 

apod./  

Ředitelka konzultuje s vedením obce důležitá rozhodnutí týkající se provozu školy. 

Pod vedením učitelek žáci připravují: 

květinovou výzdobu vestibulu OÚ v rámci konání významných akcí 

dárky pro seniory 

kulturní vystoupení na vítání občánků 

stálou výstavu výtvarných prací v budově OÚ 

a další dle potřeby. 

 

8.1.2. Přístavba ZŠ Velichovky 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Podpora rozvoje regionů 2019+ 

Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

Název akce Přístavba základní školy ve Velichovkách 

 

Obec Velichovky podala žádost o dotaci projektu na přístavbu ZŠ Velichovky u MMR. V březnu 

2021 započala přístavba, nejprve došlo k demolici stávajících prostor šaten, kde následně došlo k 

vystavení šaten nových a v 2.NP pak přístavbě nové učebny. Dále došlo k úpravě bočního vchodu 

ze hřiště a hlavního vchodu pro žáky. Díky této rekonstrukcí vznikl v 2.NP prostor se třemi třídami. 
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Z bývalé třídy v 1.NP pak vznikl prostor pro cvičení dětí. V rámci rekonstrukce došlo oproti 

původnímu projektu rovněž i k napojení na obecní kanalizaci a stávající prostor septiku byl 

zbourán. Náklady na tuto rekonstrukci byly celkem 5 768 648 Kč bez DPH. Obec obdržela dotaci 

od MMR ve výši 4.886.229 Kč, rozdíl hradila ze svého rozpočtu pro rok 2021.  

 

8.2. Mateřská škola 

 

„Pojďte si hrát na školu“ – to je název celoročního programu pro předškoláky. Jedná se o 

pravidelná setkávání předškoláků /1x za měsíc, říjen až květen/ s učitelkami naší školy. Tentokrát se 

uskutečnilo pouze setkání v říjnu. 

Vzhledem ke spojení ŽŠ a MŠ je nyní plánování společných akcí a koncepce rozvoje škol 

jednodušší. 

  

8.3. Zákonní zástupci žáků 

 

Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Rodiče se pravidelně účastní nejen třídních schůzek a 

konzultačních odpolední, ale i akcí pořádaných školou. 

V době distančního vyučování byla spolupráce rodičů s pedagogy výborná. Pomáhali svým dětem 

s technickými záležitostmi – připojení se k online výuce, ale také s probíranou látkou. 

 

 

8.4. Spádová škola 

 

Spádovou školou je Základní škola B. Němcové v Jaroměři. V posledních letech rodiče volí i jiné 

školy než spádovou (nejčastěji ZŠ Na Ostrově Jaroměř, ZŠ Dubenec, popř. i jinou). Dva žáci složili 

přijímací zkoušky na Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř, byli přijati a stali se tak studenty 

osmiletého gymnázia. 

 

8.5. Sbor dobrovolných hasičů, TJ Velichovky 

 

Škola spolupracuje se Sborem dobrovolných hasičů ve Velichovkách, děti jsou členy oddílu žáků a 

účastní se mnoha soutěží.  

Sportovní areál TJ Velichovky využíváme na sportovní dny, popř. i na hodiny tělesné výchovy. 

Někteří žáci jsou členy fotbalového oddílu. 

 

9. Ostatní  
 

9.1. Projekty a dotace 

  
9.1.1. Projekt: Šablony II ZŠ Velichovky 

 

ZŠ Velichovky v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podala v květnu 2019 žádost o poskytnutí dotace ve výši 

581 540,00 Kč. Projekt byl 8. 7. 2019 schválen. 

Název projektu dle MS2014+: Šablony II ZŠ Velichovky 

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012237 

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2019 

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2021 

Projekt byl zaměřen na:  
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⎯ společné vzdělávání žáků v zájmových klubech (čtenářský, anglická konverzace a 

doučování) 

⎯ aktivity rozvíjející ICT gramotnost žáků (nákup 10 iPadů a jejich pravidelné využívání ve 

výuce) 

⎯ spolupráci s rodiči žáků (odborně tematická setkávání)  

⎯ osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání v oblasti čtenářské, matematické a 

informační gramotnosti) 

⎯ personální podporu ZŠ a ŠD (školní asistent)  

⎯ projektové vyučování (projektové dny ve škole a mimo školu) 

 

 

9.2. Projektové vyučování 

 

V tomto školním roce žáci zpracovávali projekty v rámci jednotlivých předmětů (český jazyk, 

anglický jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda). V rámci projektu Šablony II a vzhledem 

k opatření kvůli nemoci Covid 19 se v květnu a červnu 2021, kdy se bezpečnostní pravidla uvolnila, 

uskutečnila většina projektových dnů ve škole i mimo školu – viz přehled akci. 

 

 

9.2.1. Projekt „Čtení pomáhá“ 

 

Projekt „Čtení pomáhá“ rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo 

pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení 

knihy a složení testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů. 

Více na www.ctenipomaha.cz 

Tento projekt vznikl 8. dubna 2011, všichni žáci 2. – 5. ročníku jsou registrováni, po celý školní rok 

jsme žáky motivovali k přečtení co nejvíce knih, aby tak mohli pomoci těm, kteří to potřebují. 

 

 

9.2.2. Projekt „Recyklohraní“ 

 

Škola je od roku 2010 zapojena do ekologického projektu Recyklohraní. Po celý rok žáci plnili 

zadané úkoly, především v rámci ŠD, za úspěšné splnění obdrželi body. V budově jsou umístěny 

kontejnery na sběr drobných elektrozařízení, vybitých baterii a použitých tonerů/cartridgií. 

 

 

9.3. Sběr 

 

Sběr starého papíru proběhl v říjnu 2020, spolupracujeme s firmou NAPOS s.r.o. z Předměřic nad 

Labem. Celkem se podařilo nasbírat 3 440 kg starého papíru za 3 440 Kč. 

Dále žáci sbírali kaštany, žaludy – vykupuje K-Triumf Velichovky, pomerančovou kůru – vykupuje 

firma LEROS.  

 

 

9.4. Prevence sociálně patologických jevů 

 

Funkci metodika prevence vykonává Mgr. Ivona Šubrtová. Máme vypracován preventivní program, 

program proti šikanování. Naše škola je školou tzv. rodinného typu. Malý počet žáků ve třídách, 

v celé škole, existující třídní pravidla pomáhají eliminovat, popř. řešit dané problémy v jejich 
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počátku. V listopadu 2018 jsme se zaregistrovali do projektu Nenech to být. Ten funguje jako 

anonymní online schránka důvěry mezi žáky, jejich rodiči a školou. Chceme tak rozšířit možnost 

žáků řešit případné problémy, šikanu. Prevenci napomáhá také nabídka zájmových kroužků a akce 

zaměřené na toto téma, posilují ji komunitní kruhy – pravidelné schůzky na začátku každého 

měsíce, kde hodnotíme minulý měsíc a seznamujeme žáky s tím, co je čeká v nadcházejícím, řešíme 

aktuální problémy. Na konci každého týdne žáci písemně (1. ročník ústně nebo kresbou) hodnotí 

průběh uplynulého týdne. Svoje problémy mohou žáci řešit i pomocí schránky důvěry, která je 

umístěna v přízemí. Dané téma se promítá i do výuky, především do vzdělávacích oblastí – Jazyk a 

jazyková komunikace, Člověk a jeho svět. Snažíme se žáky zapojovat do různých soutěží – 

sportovního, literárního, výtvarného zaměření, a tak je motivovat k smysluplnému využití volného 

času. 

 

 

9.5. Přehled akcí konaných ve školním roce 2020/2021 

 
ZÁŘÍ 

1. 9. Zahájení školního roku, třídní schůzka rodičů prvňáčků 

4. 9. Turistický výlet – Dubenec 

14. 9.  BONI PUERI – nábor zpěváků (11:00) 

24. 9. Třídní schůzky (společné od 16:00) 

25. 9. Pohádka – Sůl nad zlato (v ZŠ, od 11.00)  

29. 9. Slavnost čtenáře (2. ročník) 

Logická olympiáda – registrace žáků  

Zahájení sběru kaštanů, žaludů, pomerančové kůry, tonerů, drobných elektrozařízení 

Kraje pro bezpečný internet - (4. - 5. ročník – registrace) 

ŘÍJEN 

od 1. 10. Zájmové kroužky – zahájení činnosti 

2. 10.  Podzimní aranžování (krajské volby – výzdoba OÚ) 

6. 10. Pojďte si hrát na školu – program pro předškoláky - 1. hodina (další setkávání bylo kvůli Covidu 

zrušeno) 

1. – 7. 10. Logická olympiáda – základní kolo (3. – 5. ročník) 

1. 10. – 31. 10.  Záložka do knihy spojuje školy (česko-slovenský projekt pro ZŠ) 

5. – 8. 10. Sběr papíru 

14. 10. Uzavření škol – distanční vzdělávání  

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny 
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LISTOPAD 

Plavecká výuka – zrušena 

18. 11. Prezenční vzdělávání (1. – 3. ročník) 

PROSINEC 

1. 12. Prezenční vzdělávání (4. – 5. ročník) 

22. 12. Vánoční besídka (třídní učitelé se svými žáky)  

23. 12. – 31. 12. Vánoční prázdniny 

Zhotovení a rozdávání vánočních přání 

 LEDEN 

1. 1. - 3. 1.  Vánoční prázdniny (škola začíná v pondělí 4. 1.) 

4. 1. Distanční vzdělávání (4. a 5. ročník) 

28. 1. Ukončení 1. pololetí – vysvědčení (výpis) 

29. 1. Pololetní prázdniny (pátek) 

Individuální vzdělávání – hodnocení žáků – online 

 ÚNOR 

16. 2. Projektový den ve škole – Etiketa a školní řád (1. – 3. ročník) 

BŘEZEN 

1. 3. – 7. 3. Jarní prázdniny 

9. 3. Distanční vzdělávání (1. – 3. ročník) 

 DUBEN 

1. 4. Velikonoční prázdniny (2. 4. státní svátek) 

6. 4. – 16. 4.  Zápis do 1. ročníku – online 

12. 4. Zahájena prezenční výuka (1. – 5. ročník) 

30. 4. Čarodějnice  

KVĚTEN 

Projektové dny – Šablony II 

7. 5. Projektový den ve škole – Krkonoše (1. – 3. ročník) 

10. 5. Projektový den ve škole – Krkonoše (4. – 5. ročník) 
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25. 5. Projektový den v ŠD – IZS – hasičský sbor Velichovky (1. – 2. ročník) 

26. 5. Projektový den ve škole – Historie obce aneb cesta historickými místy obce (1. – 3. ročník) 

27. 5. Projektový den ve škole – Historie obce aneb cesta historickými místy obce (4. – 5. ročník) 

8. 5. Projektový den v ŠD – IZS – hasičský sbor Velichovky (3. – 5. ročník) 

31. 5. Projektový den ve škole – Kamarádi (1. -3. ročník) 

ČERVEN 

1. 6.  Třídní schůzky 

4. 6. Projektový den ve škole – Magický Senegal – dobrodružství se zvířaty (1. – 3. ročník) 

4. 6. Projektový den mimo ŠD – Letecká záchranná stanice Hradec Králové  

7. 6. Projektový den ve škole – Kmeny (4. – 5. ročník) 

8. 6. Projektový den v ŠD – Povolání truhlář – druhy dřeva a jejich využití (1. – 2. ročník) 

9. 6. Projektový den v ŠD – Povolání truhlář – druhy dřeva a jejich využití (3. – 5. ročník) 

14. 6. Projektový den ve škole – (NE)bezpečí internetu (4. -5. ročník) 

16. 6. Projektový den mimo školu – Archeopark Všestary 

23. 6. Projektový den mimo školu – Park Mirakulum 

24. 6. Projektový den v ŠD – Povolání zdravotník – ochrana zdraví, úrazy, první pomoc (1. – 2. ročník) 

25. 6. Projektový den v ŠD – Povolání zdravotník – ochrana zdraví, úrazy, první pomoc (3. – 5. ročník) 

28. 6. Projektový den mimo školu – Naučná stezka K. J. Erbena (4. – 5. ročník) 

29. 6. Odevzdávání učebnic; Prezentace svého portfolia, Prezentace (5. ročník) 

30. 6. Konec školního roku – vysvědčení, rozloučení s žáky 5. ročníku 
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10. Základní údaje o hospodaření školy 
 
  

Základní škola a Mateřská škola Velichovky – hospodaření za rok 2020  
 

VÝDAJE  2020 Hlavní činnost/ hospodářská č.  
  

Vybavení majetek     212 841,30   0 

spotřební materiál (kancelářský, úklidový)     505 992,54  62 211,40 

energie – elektřina, plyn     251 856,00  26 000,00 

                 voda       11 322,00    2 537,00 

Opravy, údržby, malování       41 622,00    3 560,00 

školení a cestovné            510,00    0 

poštovné, telekomunikační služby, internet       98 620,00     1 000,00 

služby zpracování dat (školní programy, mzdy, majetek)     104 880,00   19 360,00 

ostatní služby (vč. revizí, sečení, odpady, poplatky)       92 972,96        550,00 

ostatní spotřeba        10 395,00     1 100,00 

platy + OON   6 686 624,00   36 339,00 

odvody SP a ZP   2 091 866,00   12 283,00 

příspěvek FKSP      146 147,09        926,28 

úrazové pojištění, náhrady nemoci        25 961,00        152,00  
  

CELKEM 10 281 609,89 166 018,68 

   

  

 

 

PŘÍJMY 2020 Kč 

dotace – zřizovatel     1 089 000,00  

               KÚ /platy, odvody, FKSP, pomůcky/     8 832 184,20  

CELKEM DOTACE     9 921 184,20  

 vlastní příjmy – příspěvky od rodičů-ŠD, kroužky, pomůcky stravné        240 632,00  

                           Úroky, ostatní výnosy          62 897,92  

                           příspěvky školkovné          76 000,00  

                          Cizí strávníci  166 118,00 

CELKEM VLASTNÍ PŘÍJMY     10 300 714,12 166 118,00 

 

 

 

Výdaje – celkem      10 281 609,89  166 018,68 

Příjmy – celkem      10 300 714,12  166 118,00 

Výsledek hospodaření – zisk          + 19 104,23         99,32 
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11. Cíle pro další období 
 

Realizovat projekt OP VVV Šablony III MŠ a ZŠ Velichovky – projekt podán v červnu 2021. 

Realizace 1. 9. 2021 – 31. 8. 2023 

Realizovat společné projekty MŠ a ZŠ, vhodná propojenost akcí (např. společná plavecká výuka, 

Den dětí apod. – aktualizovat v ročním plánu) 

Zmapovat situaci (úroveň znalostí žáků) po distančním vzdělávání v roce 2020, 2021 a přizpůsobit 

výuku tomuto zjištění (individuální přístup, doučování, spolupráce s rodiči). 

Pokračovat v trendech využívání moderní techniky (iPady, vizualizéry, interaktivní tabule), aplikací  

moderních vyučovacích metod. Být připraveni na možné další distanční vzdělávání – DVPP, sdílení 

zkušeností. 

Připravit změnu ŠVP – nová informatika – od školního roku 2023/2024 (DVPP) 

Zmodernizovat vybavení školní družiny – nový nábytek, uspořádání. 

Společně zpracovat koncepci rozvoje školy na roky 2022-2027. 

Vzhledem k plánovanému odchodu 2 pedagogických pracovníků na mateřskou dovolenou se 

zaměřit na začlenění nových pracovníků do kolektivu, aktivní budování klíma sboru, školy. 

Pokračovat v zaměření na ekologickou výchovu (projekt Recyklohraní). 

Znovu se zúčastnit zajímavých projektů (Záložka do knihy spojuje školy, Logická olympiáda, 

Pangea, Matematický klokan, Olympijský víceboj, Přeboru škol v šachu apod.) 

Prohlubovat spolupráci s ostatními subjekty v obci, s rodiči. Věnovat se prezentaci školy na 

veřejnosti – pravidelná aktualizace webových stránek školy, pravidelné příspěvky do 

Velichovského zpravodaje, Den otevřených dveří, akce pro veřejnost. 

 

 

12. Vyhodnocení  

 
Byla zrealizována 1. část přístavby školy – nové šatny, nová učebna, obnovení tělocvičny, nové 

vchody do školy. Druhá část – úprava půdních prostor a venkovní učebna na vzniklé rovné střeše je 

nadále součástí dlouhodobého plánu, rovněž i modernizace vybavení školní družiny. 

Zvládli jsme výuku i ve stíženějších podmínkách probíhající stavby (březen – červen 2021). 

Tento školní rok byl také ve velké míře ovlivněn distančním vzděláváním. Žáci 4. a 5. ročník se 

distančně vzdělávali 6 měsíců. Oproti minulému školnímu roku jsme nyní využívali vhodnější 

nástroje – Google Učebnu a došlo k výraznému posunu v digitální gramotnosti jak žáků, tak i 

pedagogů.   

Všechny aktivity dotačního programu Šablony II jsme zvádli i přes stížené podmínky zrealizovat a 

ze zbývajících prostředků jsme nakoupili vhodné učební pomůcky. Od 1. září navážeme projektem 

Šablony III. 

Většinu stanovených cílů se nám daří plnit, některé zůstávají součástí dlouhodobějšího plánování, 

především s ohledem na nutnost řešit aktuální situaci, problémy, je jejich realizace odložena. 
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Výroční zprávu na základě §10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle §7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb. 

vypracovala: Mgr. Hana Pekárková (ředitelka školy) 

 

 

Ve Velichovkách 25. 8. 2021   

 

  

Projednáno na pedagogické radě 30. 8. 2021  

 

 

Školskou radou schváleno dne 30. 9. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


