
 

tel.: 491 880 186, 736 472 834 email: skolavelichovky@seznam.cz  www.zsvelichovky.cz 

 

Základní škola a Mateřská škola Velichovky, 

příspěvková organizace 

Jaroměřská 73 

 552 11 Velichovky  

 

 
 

 

 

 

 

 
VÝROČNÍ  ZPRÁVA O ČINNOSTI 

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2019/2020 

1 

 

Obsah 

 

1. Základní údaje .................................................................................................................................. 2 
1.1. Zřizovatel .................................................................................................................................. 2 
1.2. Škola.......................................................................................................................................... 2 

1.3. Charakteristika školy................................................................................................................. 2 
1.4. Školská rada .............................................................................................................................. 3 

2. Údaje o pracovnících školy .............................................................................................................. 3 
2.1. Přehled ...................................................................................................................................... 3 

2.2.1. Pravidelné přesčasy ............................................................................................................ 3 

2.3. Nepedagogičtí pracovníci ......................................................................................................... 4 
2.4. Zájmové kroužky ...................................................................................................................... 4 

3. Údaje o žácích .................................................................................................................................. 4 
3.1. Rozdělení do tříd ....................................................................................................................... 4 
3.2. Integrovaní žáci ......................................................................................................................... 5 
3.3. Logopedie.................................................................................................................................. 5 
3.4. Zápis k povinné školní docházce .............................................................................................. 5 

4. Školní družina .................................................................................................................................. 6 
4.1. Provoz ....................................................................................................................................... 6 
4.2. Stravování ................................................................................................................................. 6 

4.2.1. Obědy ................................................................................................................................. 6 

4.2.2. Pitný režim, projekt Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol ......................................... 6 
5. Knihovna .......................................................................................................................................... 6 

5.1. Provoz ....................................................................................................................................... 6 
6. Údaje o vzdělávání ........................................................................................................................... 7 

6.1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ......................................................................................... 7 
6.1.2. Distanční vzdělávání .......................................................................................................... 7 

6.1.3. Výchovná opatření ............................................................................................................. 8 
6.2. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/ .............................................. 8 

7. Provedené kontroly ve školním roce 2019/2020 .............................................................................. 9 

8. Spolupráce ........................................................................................................................................ 9 
8.1. Zřizovatel .................................................................................................................................. 9 
8.2. Mateřská škola ........................................................................................................................ 10 

8.3. Zákonní zástupci žáků ............................................................................................................. 10 
8.4. Spádová škola ......................................................................................................................... 10 

8.5. Sbor dobrovolných hasičů, TJ Velichovky ............................................................................. 10 
9. Ostatní ............................................................................................................................................ 10 

9.1. Projekty a dotace ..................................................................................................................... 10 
9.1.1. Projekt: Šablony II ZŠ Velichovky .................................................................................. 10 

9.2. Projektové vyučování .............................................................................................................. 11 

9.2.1. Projekt „Čtení pomáhá“ ................................................................................................... 11 
9.2.2. Projekt „Recyklohraní“ .................................................................................................... 11 

9.2.3. Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ ....................................................................... 11 
9.2.5. Projekt „Olympijský víceboj“ .......................................................................................... 11 

9.2.6. Projekt Sportuj ve škole 2020 .............................................................................................. 12 

9.3. Sběr ......................................................................................................................................... 12 
9.4. Přehled akcí konaných ve školním roce 2019/2020 ................................................................ 12 

10. Základní údaje o hospodaření školy............................................................................................. 15 
11. Přílohy ………………………………………………………………………………………16-23 



Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2019/2020 

2 

 

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, Velichovky, okres Náchod,  

 

Zastupitelstvo Obce Velichovky na řádném 8. veřejném zasedání dne 21. 10. 2019 schválilo 

sloučení ZŠ a MŠ Velichovky usnesením č.: 8/2019/9. Od 1. 1. 2020 je oficiální název 

organizace: 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   

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. 2016                                         

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 168102234 Jaroměřská 73, Velichovky 

Mateřská škola 39  107583941 Nová Čtvrť 118, Velichovky 

Školní jídelna 130 102842001 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.  
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1.4. Školská rada  

 

Zřízení  1. 6. 2005 

Počet členů 3 

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 2019/2020, s individuálním vzděláváním (§ 41 školského zákona) – aktuální situací na škole. 

Schválili výroční zprávu za školní rok 2018/2019 a projednali rozpočet na rok 2020.  

 

 

2. Údaje o pracovnících školy 
 

2.1. Přehled 

 

Celkem 6 

Z toho žen 6 

Pedagogických pracovníků 5 

Učitelky 3 

Vychovatelky ŠD  1 

Asistenti pedagoga 1 

Nepedagogických pracovníků            1 

  

  

2.2. Pedagogičtí pracovníci 

 

Jméno Platová 

třída/stupeň 

Délka praxe Pracovní 

zařazení/úvazek 

Vzdělání 

Mgr. Hana 

Pekárková  

12/ 6 27 Ředitelka 

1,000 

VŠ 

Mgr. Pavla 

Kohoutová     

12 / 7 40 Učitelka 

1,000 

VŠ 

Mgr. Ivona 

Šubrtová   

12/2 5 Učitelka 

1,000 

VŠ 

Lucie Hladíková, 

DiS 

9/2 

 

12/2 

3 

 

2 

Vychovatelka 

1,000 

Učitelka 

0,182 

VŠ 

Adéla Cardová 7/1 1 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 

Renata Cardová 

 

 

4/11 

 

3/11 

28 Školnice / 1,000 

 

Topič / 0,188 

Ivana Pazdírková 2/12 32 Uklízečka / 0,500 

 

Topič / 0,188 
Po dobu pracovní neschopnosti školnice (březen–srpen 2020) byla přijata uklízečka Ivana Pazdírková – vzhledem 

k distančnímu vzdělávání (březen–květen) postačoval snížený úvazek.  

 

2.4. Zájmové kroužky 

 

Kroužek Počet 

hodin/ 

týden 

Vedoucí kroužku Počet dětí 

1. pololetí 

Počet dětí 

2. pololetí 

Taneční 1 Mgr. Ivona Šubrtová 18 18 

Fitness 1 Jana Tulaková 21 20 

Šachový 1 Bc. Andrea Matoušová 10 9 

Výtvarné dílny 1 Ivana Pazdírková - 10 

 

Poplatek pro školní rok 2019/20 na jedno pololetí 200 Kč/1 žák/1 kroužek. 

Šachový kroužek 350 Kč/obě pololetí. Tento kroužek byl otevřen pod DDM Klíč Jaroměř. 

Byl rozdělen na 2 skupiny, skupina měla 1 hodinu týdně. 

 

3. Údaje o žácích 
 

Stav k 1. 9. 2019 

Celkem:  45 žáků/ 65 žáků (včetně §41) 

z toho:            25 chlapců/ 32 chlapců (včetně §41)  

 

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

z toho 7 chlapců 

 

3.1. Rozdělení do tříd 

 

Ve školním roce 2019/2020 měla škola 65 žáků, z toho 20 s individuálním vzděláváním (§ 41, 

školský zákon). 

1. ročník – 7 žáků, 3. ročník – 5 žáků, 4. ročník – 6 žáků, 5. ročník – 2 žáci  

 

 

 

Třída Třídní učitelka Ročník 
Počet 

žáků 

Z toho 

chlapců 

I. 
Mgr. Hana 

Pekárková 
3. a 5. 16 (10,6) 10 (6,4) 



Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2019/2020 

5 

 

Třída Třídní učitelka Ročník 
Počet 

žáků 

Z toho 

chlapců 

II. 
Mgr. Pavla 

Kohoutová 
2. a 4. 16 (7,9) 9 (4,5) 

III. 
Mgr. Ivona 

Šubrtová 
 1. 13 6 

 

3.2. Integrovaní žáci  

 

Počet:                                   3  

Počet reedukačních skupin: 1 

 

 Počet 

hodin 

reedukační pracovník Počet žáků 

1. pololetí 

Počet žáků 

2. pololetí 

Reedukace SPU 

 

1 Mgr. Pavla Kohoutová 2 2 

integrovaní žáci: 2 žáci - 3. ročník, 1. žák – 5. ročník 

 

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

péče měli dle doporučení PPP 2 žáci. Jeden žák pracoval 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. 

V rámci spolupráce s MŠ je poskytována péče také předškolním dětem, popř. konzultace pro 

učitelky MŠ, nebo rodiče dětí z MŠ. 

 

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 2020/2021 dálkovým způsobem, tj. 

bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců od 6. dubna 2020 do 14. dubna 2020. 

Využili jsme aplikaci ZápisyOnline. Rodiče vyplnili formulář, který se automaticky odeslal do 

sytému naší školy. Zákonnému zástupci přišlo potvrzení emailem, který obsahoval předvyplněnou 

žádost, instrukce k zápisu a registrační číslo uchazeče. O přijetí svého dítěte byli informováni na 

webových stránkách školy, úřední desce OÚ Velichovky.  

 

Počet přihlášek Počet přijatých Z toho starší 6 let 

(nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro školní rok 

2020/2021 

13 10 4 3 
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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: 43 

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 – učitelky nebo asistentka 

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             43 

Zaměstnanci ZŠ            7 

 

Cena obědů: 

1. - 4. ročník                          23 Kč  

5. ročník                                25 Kč  

Zaměstnanci ZŠ                    52,00 Kč   (24 Kč – zaměstnanci, 14 Kč – příspěvek z FKSP, 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, 

všichni žáci dostávali nově 2x měsíčně mléčné výrobky zdarma, dodavatel Mlékárna Hlinsko s.r.o., 

i do projektu Ovoce a zelenina do škol zdarma (všichni žáci), ovoce dodává Bovys, s.r.o. jednou 

týdně. V rámci doprovodných opatření projektu jsme v lednu obdrželi „ochutnávkový koš ovoce a 

zeleniny“. Pověřený pracovník Renata Cardová má zdravotní průkaz. 

 

5. Knihovna 

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

Renata Cardová. 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. 

Paní Eva Ambrožová, knihovnice místní knihovny v obci umožňuje žákům navštěvovat místní 

knihovnu, která se nachází v budově OÚ i v rámci českého jazyka – čtení. 
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6. Údaje o vzdělávání 
 

6.1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 

Souhrnná statistika tříd za 1. 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. 20 20     0     -      - - 1,000 33,60           -         Mgr. Ivona Šubrtová 

2. 7  7      0     -      - - 1,073 28,85           - Mgr. Pavla Kohoutová 

3. 16 14     2     -      - - 1,180 19, 31          - Mgr. Hana Pekárková 

4. 15 14     1     -      - - 1,140 21,60           - Mgr. Pavla Kohoutová 

5. 8  4      4     -      - - 1,316 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 20,23            -         Mgr. Ivona Šubrtová 

2. 7   7      0    -      - - 1,133 22,85            - Mgr. Pavla Kohoutová 

3. 16 1 4     2    -      - - 1,150   4,08            - Mgr. Hana Pekárková 

4. 14  13     1     -     - - 1,421  24,57           - Mgr. Pavla Kohoutová 

5. 8   4      4     -     - - 1,380  18,87           - Mgr. Hana Pekárková 
Legenda  V -  prospěl s vyznamenáním                    5 - neprospěl                             Ch - chování    

                 P -  prospěl                                                N – nehodnocen 

Dva žáci byli uvolněni z TV (na základě doporučení lékaře).       

  

 

6.1.2. Distanční vzdělávání 

 

Ve středu 11. 3. 2020 byla dle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví zakázána do 

odvolání osobní přítomnost žáků ve škole. Opatření bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým 

vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění Covid – 19 pro potřebu ochrany před 

výskytem a šířením onemocnění. V době celostátního uzavření škol probíhaly v našem kraji jarní 

prázdniny, proto organizace distančního vzdělávání byla započata až v pondělí 16. 3. 2020.  

Žákům a rodičům zasílaly učitelky od tohoto data průběžně úkoly pro domácí práci na emaily. 

V pondělí vždy zasílaly úkoly na daný týden, s odkazy na procvičování a s řešením úloh z minulého 

týdne – k sebekontrole. Většina žáků posílala scany vypracovaných úloh a učitelky jim zasílaly 

zpětnou vazbu. Žáci se pravidelně účastnili společného procvičování učiva – na webu umimečesky 

a umímematiku hráli hru Týmovku na aktuální probírané téma, poté následoval videohovor s žáky – 

rozbor chyb, vysvětlení nové látky, byl využívám vizualizér ke zobrazení zadávaných úkolů, 

vysvětlování nového učiva.  

 

Nejčastěji využívané webové stránky na domácí procvičování:  

https://www.umimecesky.cz/ 

https://www.umimematiku.cz/ 

https://www.umimematiku.cz/
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https://skolakov.eu/ 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

https://pripravy.estranky.cz/ 

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

 

Doporučené webové stránky na domácí procvičování anglického jazyka:  

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 

 

Od pondělí 25. 5. byla umožněna dobrovolná přítomnost žáků 1. stupně. Provoz byl zajištěn každý 

pracovní den od 7:00 do 15:30 se začátkem dopoledního vyučovacího bloku v 7.30 hod. a jeho 

koncem v 11.30 hod., odpoledního bloku, zaměřeného na zájmové vzdělávání, pak od 11.30 do 

15.30 hod. Ze 45 žáků se obnovené dobrovolné výuky účastnilo až do konce školního roku 36 

z nich. 

 

Rodiče dětí do 10 let (později až do 13 let) mohli kvůli uzavření školy využívat ošetřovné při péči o 

dítě. Ředitelka školy vydávala rodičům během doby uzavření školy potvrzené žádosti o ošetřovné 

(MŠ, ZŠ). 

 

6.1.3. Výchovná opatření 

 

Napomenutí třídního učitele 2 

 

Třídní důtka 0 

Ředitelská důtka 0 

  

 

 

6.2. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/ 

 

Ve školním roce 2019/2020 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 

 

Mgr. Hana 

Pekárková 

roční jazykový 

kurz 

Kurz anglické konverzace 72 hodin 
 

6 540  Kč 

Mgr. Hana 

Pekárková 

konference 

webináře 

Učení pro život – Učíme se spolu 

Broumov 

 

2 dny  zdarma 

Mgr. Hana 

Pekárková 

vzdělávací 

program 

Řešení aktuálních problémů řízení školy 4 hodiny 800 Kč 

Mgr. Hana 

Pekárková 

vzdělávací 

program 

Kolokvium ředitelů 

Aktuální informace z legislativy a vedení 

školní dokumentace 

6 hodin zdarma 

Mgr. Pavla 

Kohoutová 

konference 

workshopy 

Učení pro život – Učíme se spolu 

Broumov 

1 den zdarma 

 

https://skolakov.eu/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://pripravy.estranky.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
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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Mgr. Pavla 

Kohoutová 

Seminář MAP Tvorba IVP – ZŠ Na Ostrově, Jaroměř 

 

8 hodin zdarma 

Mgr. Pavla 

Kohoutová 

Seminář MAP 

 

Podpora čtenářské gramotnosti – divadlo 

Jaroměř (Mgr. Muhlhauserová) 

 

8 hodin  zdarma 

Mgr. Ivona 

Šubrtová 

konference 

webináře 

 

Učení pro život – Učíme se spolu 

Broumov 

 

2 dny zdarma 

Mgr. Ivona 

Šubrtová 

pracovní 

setkání 

výchovných 

poradců a 

preventistů 

Vzdělávání na Jaroměřsku - pracovní 

setkání výchovných poradců a 

preventistů v rámci projektu Místního 

akčního plánu II a projektu MPSV - 

Právo na dětství 

2 hodiny zdarma 

Mgr. Ivona 

Šubrtová 

pracovní 

setkání učitelů 

Vzdělávání na Jaroměřsku – MAP II - 

místní akční plán rozvoje vzdělávání, 

čtenářská gramotnost 

2 hodiny zdarma 

Mgr. Ivona 

Šubrtová 

pracovní 

setkání učitelů 

Vzdělávání na Jaroměřsku – MAP II - 

místní akční plán rozvoje vzdělávání, 

matematická gramotnost 

2 hodiny zdarma 

 

 

7. Provedené kontroly ve školním roce 2019/2020 
 

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. 
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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. Cílem je 

seznámit děti s prostředím školy, pomoc při přechodu z MŠ k povinné školní docházce, navázání 

kontaktu s rodiči předškoláků. Programu se účastnilo 10 dětí předškolního věku. Kvůli Covidu byl 

program v březnu ukončen.  

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 – besídek, prezentací žákovských projektů, 

orientačního běhu rodinných družstev, sběru papíru… 

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

s technickými záležitostmi – připojení se k online výuce (videokonference), pomoc s probíranou 

látkou, komunikace emaily, zasílání scanů apod.  

 

8.4. Spádová škola 

 

Žáci 3. - 5. ročníku se každoročně účastní sportovního dne ZŠ B. Němcové v Jaroměři. Žáci  

5. ročníku se svou třídní učitelkou navštěvovali tuto školu, seznamovali se s její organizací a 

budoucím třídním učitelem. V posledních letech však rodiče volí i jiné školy než spádovou 

(nejčastěji ZŠ Dubenec, ZŠ Na Ostrově Jaroměř, popř. i jinou), návštěva se v tomto roce již 

neuskutečnila a neplánujeme ji ani v dalších letech.  

 

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.  

Sbor dobrovolných hasičů nebo TJ Velichovky každoročně pořádá „Čarodějnice“, kde ve 

spolupráci s některými rodiči připravujeme program pro děti. 

Členové TJ Velichovky zajišťuji občerstvení na orientačním běhu rodinných družstev, který se koná 

v jejich sportovním areálu. Tento školní rok se orientační běh nekonal z důvodu omezení 

v souvislostí s Covid 19.Sportovní areál 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 
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Projekt je zaměřen na společné vzdělávání žáků v zájmových klubech, aktivity rozvíjející ICT 

gramotnost žáků, spolupráci s rodiči žáků, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální 

podporu ZŠ a ŠD a spolupráci s veřejností. 

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2019 

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2021 

Doba trvání projektu 24 měsíců. 

 

 

9.2. Projektové vyučování 

 

V průběhu školního roku žáci pracovali na dvou celoročních projektech. 

V rámci projektu „Poznej svůj domov“ jsme podnikli v září již tradiční turistický výlet do Dubence. 

V rámci projektu „Výchova kulturního diváka“, jsme se snažili navštěvovat okolní divadla nebo 

zajistit divadelní představení ve škole. Zážitky z těchto představení žáci zpracovávali výtvarně, 

slohově, starší žáci i z hlediska financí. Žáci se účastnili vhodných literárních a výtvarných soutěží, 

vystupovali na vánočním koncertě. 

Jako každý rok žáci zpracovávali projekty v rámci jednotlivých předmětů (český jazyk, anglický 

jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda). 

 

 

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 

některé ze seznamu vybraných knih 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 a v rámci českého 

jazyka a po celý školní rok 2019/2020 jsme žáky motivovali k přečtení co nejvíce knih a zároveň, 

tak 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, v letošním roce především v rámci ŠD, za úspěšné splnění obdrželi body. V budově 

jsou umístěny kontejnery na sběr drobných elektrozařízení, vybitých baterii a použitých 

tonerů/cartridge. 

 

 

9.2.3. Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ 

 

V říjnu jsme se opět zapojili do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. 

Cílem je podpořit čtenářskou gramotnost žáků a spolupráci mezi školami nejen v rámci naší 

republiky. Se ZŠ v Bačkově, z Košického kraje, jsme si vyměnili záložky do knih a aktuální 

informace o školách. 

 

9.2.5. Projekt „Olympijský víceboj“ 

Sazka olympijský víceboj je unikátní sportovní projekt pro základní školy. V rámci tohoto projektu 

žáci plní Olympijský diplom a Odznak všestrannosti (2. stupeň). Olympijský diplom plní všichni 
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žáci 1. – 5. ročníku. Skládá se z 8 disciplín. Vzhledem k distančnímu vzdělávání žáci poprvé 

nestihli splnit všechny disciplíny. 

 

 

9.2.6. Projekt Sportuj ve škole 2020 

 

Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových aktivit dětí 1. - 5. třídy v rámci provozu školní družiny. 

Naše škola se zapojila do projektu „Sportuj ve škole 2020“ – žáci cvičili 1 vyučovací hodinu za 

týden v režimu školní družiny pod vedením vychovatelky ŠD Lucie Hladíkové dle Metodiky 

MŠMT a dle pokynů Asociace školních sportovních klubů. V období září až březen se tento projekt 

konkrétně týkal žáků 1. a 3. ročníku – cvičení probíhalo ve čtvrtek 13:10 - 13:55. 
 

 

9.3. Sběr 

 

Sběr starého papíru proběhl v říjnu 2019, spolupracujeme s firmou NAPOS s.r.o. z Předměřic nad 

Labem. Celkem se podařilo nasbírat 2 200 kg starého papíru za 2 640 Kč. 

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

firma LEROS.  

 

 

9.4. Přehled akcí konaných ve školním roce 2019/2020 

 

ZÁŘÍ 

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

6. 9. Turistický výlet – Dubenec 

20. 9. Ředitelský den (školení ped. sboru) 

26. 9. Třídní schůzky 

Logická olympiáda – registrace žáků (2. – 5. ročník) 

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

Kraje pro bezpečný internet - (3. - 5. ročník – registrace, soutěžní test do 15. 11. 2019) 

Interaktivní vzdělávací program – Není zvěř jako zvěř (gamebook) 3. – 5. ročník 

Workshop digitální technologie (3. - 5. ročník) 

  

ŘÍJEN 

od 1. 10. Zájmové kroužky – zahájení činnosti 

1. 10. Pojďte si hrát na školu – program pro předškoláky - 1. hodina (další hodiny každé první úterý 

v měsíci) 

1. – 7. 10. Logická olympiáda – nominační kolo (2. – 5. ročník) 

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

7. – 10. 10. Sběr papíru 
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29. a 30. 10. Podzimní prázdniny 

31. 10. Dýňování 

 

LISTOPAD 

13. 11. Plavecká výuka – 1. lekce (celkem 10 lekcí, každou středu, ukončení 29. 1. 2020) 

21. 11. Větrníkový den (21. 11. - Evropský den pro cystickou fibrózu) – ŠD 

28. 11. Třídní schůzky (15:30 – 17:00) 

Příprava na vánoční vystoupení v kostele 

Plazi – přednáška, ukázka  

 

PROSINEC 

2. 12. Advent – beseda s p. Holínskou 

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

20. 12. Netradiční HV  

23. 12. – 31. 12. Vánoční prázdniny 

Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu 

Vánoční koncert v kostele (spolupráce s MŠ) 

Zhotovení a rozdávání vánočních přání 

  

LEDEN 

1. 1. - 5. 1.  Vánoční prázdniny (škola začíná v pondělí 7. 1.) 

29. 1. Ukončení plaveckého výcviku 

27. 1. Planeta Země 3000 – interaktivní pořad „Kolumbie – ráj slasti a neřesti“ (4. a 5. ročník) - 

divadlo Jaroměř 

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

31. 1. Pololetní prázdniny (pátek) 

Individuální vzdělávání – hodnocení žáků 

  

ÚNOR 

7. 2. Ukázka dravců a sov, přednáška o jejich životě (11:00) 

25. 2. Staré řecké báje a pověsti – divadlo Jaroměř 10:30 (3. – 5. ročník) 

 

BŘEZEN 
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9. 3. – 15. 3. Jarní prázdniny 

11. 3. byla dle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví zakázána do odvolání osobní 

přítomnost žáků ve škole 

16. 3. – Zahájena distanční výuka  

 

 DUBEN 

7. 4.  Zápis do 1. ročníku – online  

9. 4. Velikonoční prázdniny 

 

KVĚTEN 

25. 5. – zahájena prezenční výuka – dobrovolná 

 

ČERVEN 

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

26. 6. Konec školního roku – vysvědčení, rozloučení s žáky 5. ročníku 

29. – 30. 6. Ředitelské dny  

Individuální vzdělávání – závěrečné hodnocení žáků – online 

 

9.5. Prevence sociálně patologických jevů 

Funkci metodika prevence vykonává Mgr. Ivona Šubrtová. Je členem pracovní skupiny preventistů 

na Jaroměřsku. 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 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.  
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10. Základní údaje o hospodaření školy 
 
  

VÝDAJE – kalendářní rok 2019 

Výdaje běžné hrazené z příspěvku zřizovatele Kč 

pomůcky, tisk (předplatné)       25 519,42 

vybavení – dlouhodobý majetek            1 852,00   

spotřební materiál (kancelářský, úklidový)       74 905,59   

energie – elektřina       35 098,00 

                 voda         5 981,00  

                 plyn       71 807,00 

opravy + údržba (renovace parket, oprava žaluzií…)     116 162,20    

školení a cestovné         3 762,00 

zdravotní prohlídky, ochranné pomůcky         1 359,00 

poštovné, telekomunikační služby, internet       17 540,00   

příspěvek na obědy zaměstnancům         5 950,00  

služby zpracování dat (školní programy, mzdy, majetek)       68 931,15  

ostatní služby (vč. revizí, sečení, odpady)       19 304,60 

bankovní a pojišťovací služby       16 244,00  

dohody o provedení práce – zpracování účtů, mezd, kroužky       63 200,00 

dopravné (hrazeno ze sběru druhotných surovin)         11 017,43 

CELKEM     538 633,39  

 

Výdaje hrazené z příspěvků Krajského úřadu Kč 

platy + OON  2 228 853,00 

odvody SP a ZP     699 350,00 

příspěvek FKSP       41 551,00 

úrazové pojištění, náhrady nemoci       18 621,00 

učebnice, výukové programy, semináře       91 573,18 

plavání žáků      15 300, 00 

    

CELKEM  3 095 248,18 

   

  

PŘÍJMY 2019 Kč 

dotace – zřizovatel       400 000,00 

               KÚ /platy, odvody, FKSP, pomůcky/    3 095 248,18 

CELKEM DOTACE    3 495 248,18 

 vlastní příjmy – sběr, provize, dary         16 113,41 

                           příspěvky od rodičů-ŠD, kroužky, pomůcky         91 692,00 

                           fond rezerv-čerpání z hosp. výsledků min. let         40 600,00 

CELKEM VLASTNÍ PŘÍJMY       148 405,41 

 

Výdaje – celkem    3 633 881,57 Kč 

Příjmy – celkem    3 643 653,59 Kč 

Výsledek hospodaření – zisk +        9 772,02 Kč 
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  11. Cíle pro další období 

 

Pokračovat v realizování projektu OP VVV Šablony II – kluby pro žáky (čtenářský a konverzaci 

AJ, doučování), projektové dny ve škole i mimo školu (stíženo distančním vzděláváním), uskutečnit 

odborně tematická setkávání s rodiči, vzdělávání pedagogů.  

Pokračovat v trendech využívání moderní techniky (zakoupit tablety pro žáky), smysluplně 

využívat zakoupené vizualizéry. Být připraveni na situaci distančního vzdělávání, využít nové 

způsoby výuky (Google Classroom).  

Pokračovat v zaměření na ekologickou výchovu (projekt Recyklohraní). 

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

Pangea, Matematický klokan, Eurorebus Junior, Olympijský víceboj 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. 

Zlepšovat informační gramotnost jak žáků, tak i učitelů (počítačový zájmový kroužek, DVPP). 

Zlepšovat čtenářskou gramotnost žáků (projekt Čtení pomáhá, školní časopis), finanční gramotnost 

– portál Finanční gramotnost do škol (materiály, soutěže). 

Dlouhodobý plán – ve spolupráci se zřizovatelem využít dotace a provést stavební úpravy školy –

přístavba – nové šatny a nová učebna, obnovení původní tělocvičny. Zmodernizovat vybavení 

školní družiny – nové uspořádání, nábytek. 

Využít spojení ŽŠ a MŠ – pracovat na společné koncepci rozvoje, plánování vhodných společných 

akcí, úzká spolupráce s rodiči (certifikát Rodiče vítáni). 

 

 

12. Vyhodnocení  

 

Dlouhodobý plán na přestavbu školy přetrvává.  

Ostatní cíle se nám daří plnit – pokračujeme v trendech využívání moderní techniky, nákupu 

nových pomůcek, ICT, zaměření na matematickou, přírodovědnou, finanční a čtenářskou 

gramotnost žáků. Pro počítačový kroužek jsme dosud nenalezli vhodného vedoucího. Šachový 

kroužek každý rok postupuje do krajského kola přeboru škol v šachu. I přes pravidelnou účast 

v matematických soutěžích se nám nepodařilo touto cestou objevit mimořádně nadaného žáka.  

Podařilo se nám zvládnout situaci s distančním vzděláváním a v praxi zlepšit informační gramotnost 

jak žáků, tak učitelů.  

 

 

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. 2020   

 

  

  

 

Školskou radou schváleno dne 30. 9. 2020 

 

 

 


