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1. Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola Veltruby, okres Kolín
Školní 44
280 02 Veltruby
příspěvková organizace
IČO: 75033216
Zřizovatel: Obec Veltruby
Právní forma: Obec
IČO : 00 235 881
Sportovní 239
280 02 Veltruby

Ředitelka školy: Mgr. Eva Šafáriková
Druh školy:

Základní škola

Sdružuje:

Základní škola IZO: 002174243
Školní družina IZO: 113300140

Dálkový přístup: zs.veltruby@seznam.cz
www.zsveltruby.cz
ID datové schránky: ob3zbq
Telefon : 321 795 737
Mobil: 605 067 161
Rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení: ze dne 4.2.2003
pod č.j.12224/03-21
Celková kapacita základní školy: 75 žáků, školní družiny: 60 žáků
Od 1.1.2003 se škola, v souladu se zákonem 564/90 Sb. o státní správě
a samosprávě ve školství, stala právním subjektem
Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu
ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, demokracie
a humanity, poskytuje občanskou, ekologickou, estetickou, tělesnou a pracovní
výchovu. Připravuje žáky pro další studium i praktický život. Obsahová náplň
a učební plán se řídí vyhláškami MŠMT ČR.
Na škole probíhá integrace dětí s vývojovými poruchami učení.
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Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů
Předseda
Členové

19.12.2005
3
Olga Kratochvílová
Kateřina Mňoučková
Mgr.Jana Pánková

Během školního roku se školská rada sešla celkem třikrát.
Zápisy z jednání školské rady jsou uloženy v kanceláři školy.

2. Přehled oborů vzdělávání v souladu se zápisem ve školském
rejstříku
Výuka probíhala podle vzdělávacího programu:
ŠVP zpracovaný podle RVP ZV pro ZŠ „Škola pro život“, platný od 1.9.2007
Pro výuku se používaly učebnice schválené doložkou MŠMT ČR.
Učební plán a dotace hodin v jednotlivých ročnících ŠVP „Škola pro život“
Předmět
český jazyk
matematika
cizí jazyk
prvouka
vlastivěda
přírodověda
výtvarná
výchova
hudební
výchova
praktické
činnosti
tělesná
výchova
informatika
týdenní
dotace

1.ročník
9
5
0
2
0
0
1

2.ročník
10
5
0
2
0
0
1

3.ročník
9
5
3
2
0
0
1

4.ročník
7
5
3
0
2
2
2

5.ročník
7
4
4
0
2
2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

25

1
26

21

22

24
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Celková povinná časová týdenní dotace všech předmětů v 1.- 5.ročníku je
118 vyučovacích hodin.
Zájmové útvary na základní škole:
Keramický kroužek (2 skupiny)
Kroužek anglického jazyka

Mgr.Jana Pánková
Mgr.Eva Šafáriková
Mgr. Petra Markantová
J. Lasunovová

Aerobik

Zájmové útvary na škole jsou organizovány pod záštitou Domu dětí a mládeže
v Kolíně. Díky skutečně profesnímu vedení těchto zájmových útvarů dosahují
naši žáci v těchto činnostech velkých úspěchů a dalšího rozvoje svých osobností.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Jméno a
Funkce
příjmení
Ivana
učitelka
Drahovzalová
Jana Pánková učitelka

Vzdělání
PF UK
Praha
PF UK
Praha
PF
Ružomberok
PF UK
Praha
PF UK
Praha
Kurz pro
asistentky
pedagoga

Petra
Markantová
Eva
Šafáriková
Jana
Holubová
Petra
Kukalová

učitelka

Petra
Kukalová
Zdena Tichá

vychovatelka DVPP
ŠD
vychovatelka SPŠ Čáslav
ŠD
školnice

Jitka
Honzíčková

učitelka
učitelka
asistentka
pedagoga
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Úvazek

Třídnictví

1,00
1,00

bez
třídnictví
2.
a4.ročník
1.ročník

1,00

3.ročník

1,00

5.ročník

0,50

sdílená
asistentka
pro 2.a 5.
r.

0,53
0,13
0.75

Mgr. Ivana Drahovzalová na škole pracovala na částečný pracovní úvazek.
Vyučovala tělocvik, pracovní činnosti a vlastivědu.
Ve druhém a v pátém ročníku pomáhala vyučujícím jako sdílená asistentka
pedagoga paní Petra Kukalová, jejíž pracovní náplní byla pedagogická i osobní
pomoc dvěma žákům naší školy.
Ve školní družině pracovaly dvě paní vychovatelky - Zdena Tichá a Petra
Kukalová.
Provozním pracovníkem školy, školnicí, byla třetím rokem paní Jitka
Honzíčková.
Účetní práce školy opět prováděla na základě živnostenského listu Ing. M.
Holubová
Zpracování mezd je zajištěno na základě smlouvy s organizací Středisko služeb
školám v Kolíně.

4. Údaje k zápisu o povinné školní docházce a o rozmístění
žáků pátého ročníku do jiných škol
Zápis do prvního ročníku školy proběhl dne 4. dubna 2019.
K zápisu se dostavilo celkem 15 předškoláků z obce Veltruby, Hradišťko a
Kolín. Na základě vyšetření v PPP Kolín, pediatra a žádosti zákonných zástupců
dětí, byly povoleny čtyři odklady povinné školní docházky o jeden školní rok.
V září 2018 by do prvního ročníku mělo nastoupit celkem 11 nových školáčků.
Pátý ročník absolvovalo v tomto školním roce 9 žáků. Z tohoto počtu přešla na
ZŠ Masarykova Velký Osek 1 žákyně, 2 žáci budou navštěvovat Gymnázium
v Kolíně, 3 žáci přestoupili na 5. ZŠ Ovčárecká v Kolíně a zbývající žáci budou
navštěvovat jazykovou třídu 6.ZŠ v Kolíně.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
ŠVP
Počet žáků školy
Počet tříd
Průměrný počet žáků na třídu
Školní družina
Školní jídelna - strávníci

57
4
14
51
56

6

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Třídní učitel
Mgr. Markantová
Mgr. Pánková
Mgr. Šafáriková
Mgr. Pánková
Mgr. Holubová

Počet žáků
15
9
13
10
10
57

Chlapci
8
5
8
6
6
33

Děvčata
7
4
5
4
4
24

Přehled prospěchu
Ročník
prospěl(a)
neprospěl(a)
neklasifikován

1.
15
0
0

2.
9
0
0

3.
13
0
0

4.
10
0
0

5.
10
0
0

Během školního roku nebyla nikomu snížena známka z chování.
Čtyři žáci na škole pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů
zpracovaných na základě posudků PPP Kolín, určených přesně pro jejich
vzdělávací potřeby. Dvěma z nich pomáhala při jejich práci asistentka pedagoga.
Další dva žáci pracovali podle plánu pedagogické podpory a byla jim
poskytována individuální pomoc pedagogů.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V oblasti prevence sociálně patologických jevů se snažíme působit na žáky
v souladu s vypracovaným minimálním preventivním programem tak, aby byly
informace přijímány co nejpřirozeněji. Témata jako kouření, drogy, ale i jiná
témata jsou zařazena do výuky prvouky a přírodovědy, ale jsou probírána
i v rámci besed a začleňují se i do dalších předmětů. Na realizaci minimálního
preventivního programu spolupracují všechny vyučující. Po celý rok se na škole
sledují konkrétní podmínky a situace z hlediska rizik výskytu sociálně
patologických jevů, je kladen velký důraz na případné včasné zachycení
ohrožených dětí. Garantem plnění programu je Mgr.E. Šafáriková, která se
v této oblasti také pravidelně vzdělává.
Zatím se nám dlouhodobě daří řešit, byť i jen, náznaky šikany nebo případné
drobné sváry mezi žáky. Základem je okamžité řešení vzniklých problémů
a úzká spolupráce s rodiči, popřípadě i s Obcí Veltruby. Žáky naší školy vedeme
ke kamarádství a vzájemné pomoci.
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V letošním roce se podařilo zajistit pro potřeby školy školního psychologa, Dr.
Fialovou a škola dále navázala spolupráci s významným českým psychologem,
Dr. Janem Svobodou.
Škola také uspořádala v rámci sdíleného vzdělávání pedagogů dvě přednášky
právě s tímto mediálně známým a úspěšným psychologem. Těchto přednášek se
účastnilo několik desítek pedagogů z kolínského i kutnohorského regionu.
V současné době jednáme o získání supervize pro naši školu.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Dlouhodobé kurzy a vzdělávání
Mgr. Petra Markantová se nadále vzdělávala v oboru anglický jazyk u rodilého
mluvčího v jazykovém kurzu v Kolíně a v základech jógy pro děti.
Mgr. Eva Šafáriková se účastnila seminářů pro začínající ředitele.
Mgr. Jana Pánková se účastnila semináře zaměřeného na žáky s výchovnými
problémy a na jejich začlenění do kolektivu školních dětí.
Mgr. Jana Holubová se jakožto pracující důchodkyně dále nevzdělávala.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí plánem DVPP a je určováno
konkrétními potřebami školy. Pro další pedagogické vzdělávání trvale
využíváme nabídek akreditovaných vzdělávacích společností.
Mimo to se všichni pedagogové samostatně vzdělávají v rámci své aprobace
studiem odborné literatury a odborného tisku.

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
Již po několikáté jsme zorganizovali, společně s Kulturní a školskou komisí
Obce Veltruby, podzimní přehlídku o nejkrásněji vyřezanou dýni, tzv.
„Dýňování“. Bylo až s podivem, jaké nádherné výtvory někteří žáčci přinesli do
školy. Na vyřezávání se podílely celé rodiny a bylo opět velice těžké vybrat tu
nejkrásnější. Součástí „Dýňování“ se stal i lampionový průvod z Hradišťka do
Veltrub ke škole, kde si příchozí mohli všechny dýně prohlédnout.
Také prvňáčci měli svoji tradiční Slavnost Slabikáře. Ta se uskutečnila v naší
škole ve Veltrubech za přítomnosti rodičů a příbuzných našich prvňáčků. Kromě
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slavnostního předání této první opravdové školní učebnice, doslaly děti i drobné
dárky a upomínkové předměty na tento den.
Mikulášskou nadílku v rámci školy jsme opět spojili s výukou v čertí škole, kdy
si dospěláci i žáčci vyzkoušeli pekelné úkoly a hry.
Naši žáci se v adventním čase také účastnili zpívání u vánočního stromku v
Hradišťku, kde v rámci celostátního projektu celé Česko zpívá koledy jich
několik zazpívali. Naučené koledy pak rovněž využili při zpívání pro veltruské
důchodce v Kulturním domě Veltruby.
Poslední akcí před příchodem Vánoc byl výlet na zámku Loučeň, kde
v příjemně adventně nazdobeném zámku jsme se společně všichni začali těšit
na Vánoce .
Na základě projektu Česko čte dětem jsme pro v dubnu realizovali výstavu
knížek a besedu o doporučené dětské beletrii.
Školu v přírodě jsme tentokrát prožili v krásném prostředí krkonošské
Rokytnice. Všichni byli nadšeni prostředím, stravou i programem.
Na rozloučení se školním rokem jsme připravili pro rodiče a veltrubskou
veřejnost v Kulturním domě ve Veltrubech kulturní pásmo se zpěvy, recitací,
pohádkami i tancem. Na této akci jsme se zároveň rozloučili s žáky pátého
ročníku, kteří naší školu opouštějí.
V průběhu celého školního roku se snažíme prezentovat na kulturních akcích
obce, vyrábět dárky pro na vítání občánků i pro důchodce na jejich posezení.
Přispíváme svými článku do místního Zpravodaje.
Přehledný seznam akcí a činností v průběhu školního roku
Září

Beseda v rámci školybezpečí a bezpečnost ve škole i mimo ni, školní řád
Filmové představení Malá čarodějnice
Říjen
Úklid školního pozemku a okolí školy
Beseda o první pomoci.
Den stromů – tematické vyučování
Listopad Dýňování, přehlídka vyřezaných dýní lampionový průvod obcí
Divadelní představení AJ
Třídní schůzky
Exkurze v kolínském gymnáziu
Příprava předškoláčků
Besedy na téma šikana, kamarádství, třídní kolektiv
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Prosinec Čertí škola spojená s mikulášskou nadílkou
Výlet na zámek Loučeň- adventní program pro děti
Vítání Zimního slunovratu
Zpívání koled v rámci akce Česko zpívá koledy
Zpíváme koledy v KD Veltruby - důchodci
Vánoční besídky v rámci školy
Zpívání na schodech školy pro rodiče našich žáků
Zdobení vánočního stromečku pro lesní zvířátka
Příprava předškoláčků
Tvořivé dílny
Leden
Filmové představení Kolín – Planeta Česko
Příprava předškoláčků
Besedy k primární prevenci
Únor
Staré české tradice Masopust - beseda v rámci školy
Přikrmování lesních zvířat –lužní les
Planetárium Hradec Králové
Beseda o bezpečném chování při zimních sportech (jarní
prázdniny)
Tvořivé dílny
Příprava předškoláčků
Březen Vynášení Morany
Poznáváme květiny v lužním lese v okolí naší školy
Soutěž v Aerobiku –zastoupení naší školy
Učení v přírodě
Příprava předškoláčků
Duben
Akce Den Země – učíme se v lese
Beseda o knihách (Celé Česko čte dětem)
Karneval ve školní družině
Zápis do prvního ročníku
Škola v přírodě- Rokytnice nad Jizerou
Tvořivé dílny
Příprava předškoláčků
Květen Úklid školní zahrady
Exkurze na ekologickou výstavu v Kolíně
Vítání občánků, zajištění dárků
Zážitkové vyučování (biologické a chemické pokusy
v kolínském gymnáziu)
Učení v přírodě
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Červen

Den dětí
Školní výlet Botanicus Ostrá
Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Cyklovýlet Velký Osek
Rozloučení se školním rokem – kulturní pásmo
v Kulturním domě ve Veltrubech pro rodiče našich dětí
Školní fotografování
Předávání šerpy novým čtenářům prvňáčkům
Cyklovýlet Poděbrady

Školní projekty
Ovoce a zelenina do škol
Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Na základě smlouvy
o spolupráci s firmou Bovys, spol. s r.o., je jednou týdně pro děti bezplatně
dodávána zelenina nebo ovoce k svačině.
Vynášení Morany
Každoročně jsou žáci motivováni k výrobě Morany, slaměné panny, která se
podle dřívějších zvyklostí vynášela z obce a topila ve vodě, čímž se lidé
loučili s obdobím zimy a vítali jaro. Morana byla i letos utopena v řece Labi
a vynášeli jsme ji už po desáté. Tímto projektem se žáci nenásilně seznamují
s lidovými zvyky našich předků
Den Země
Jelikož se naše škola nachází v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti
Libický luh, snažíme se ve škole preferovat ekologická a environmentální
témata, pomáhat okolní přírodě a chránit ji. K tomuto vedeme svoje žáky
v přírodovědných předmětech základního vzdělávání, ale i formou
praktickou. Sem mimo jiné patří i třídění odpadu přímo v budově základní
školy. Již několik let jsme také zapojeni do projektu Zelená škola, což
znamená vytvoření místa pro zpětný odběr použitého elektrozařízení.
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Celostátní projekt - Celé Česko čte dětem
Na podporu čtenářské gramotnosti a zlepšení schopnosti dětského čtení jsme
zapojeni již mnoho let do celostátního projektu Celé Česko čte dětem.
V rámci tohoto projektu máme navázanou spolupráci s nakladatelstvím
Albatros, které vydává hodnotnou dětskou literaturu.
Na podporu čtenářské gramotnosti jsme rovněž uspořádali již tradiční
spaní ve škole, spojené s předčítáním knížek rodiči nebo jinými dospělými
osobami. Čtení podporujeme u dětí po celý rok i formou čtenářské soutěže
o „nejsečtělejšího“ čtenáře. Neustále také rozšiřujeme a doplňujeme školní
knihovnu o nové a zajímavé knižní tituly. Navázali jsme spolupráci s místní
knihovnou.
Celostátní projekt - SZŠ (Skutečně zdravá škola)
Děti se učí základům zdravého životního stylu, především správného stravování.
Zahájili jsme přednáškovou a osvětovou činnost pro personál jídelny v MŠ, rádi
bychom pokračovali i v příštím roce sérií přednášek i pro rodiče a učitele a
zážitkovými programy pro děti.
Celostátní projekt - LES VE ŠKOLE – ŠKOLA V LESE (Hnutí Tereza)
Zapojili jsme se do programu, který implementuje základy lesní pedagogiky do
vyučování. Je to dlouhodobý projekt.
Pro lepší informovanost veřejnosti přispíváme pravidelně do místních novin
Obecní zpravodaj.
Na internetových stránkách a ve vývěsní tabuli u Obecního úřadu Veltruby se
snažíme informovat rodiče a veltrubskou veřejnost o všem, co se v naší škole
děje.
V současné době probíhá tvorba nových webových stránek

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
Poslední inspekční činnost proběhla na ZŠ Veltruby v letošním únoru. Se
zprávou byl seznámen zřizovatel školy Obec Veltruby a Školská rada. Zpráva je
uložena v ředitelně školy.
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10.

Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2018
Příjmy
Příspěvky a dotace
od státu
od zřizovatele

3 083 602 Kč
800 000 Kč

Výdaje
Investiční výdaje (zdroj od státu)
náklady celkem
z toho
OPPP
platy
odvody včetně FKSP
ONIV přímé (učebnice a
pomůcky)

3 083 602
0 Kč
2 194 365 Kč
789 970 Kč
99 267Kč

Provozní náklady
Čerpání finančních prostředků od zřizovatele se řídí schváleným rozpočtem.
Obec Veltruby, jako zřizovatel Základní školy Veltruby, má zpracovaný vnitřní
kontrolní systém, na jehož základě jsou pravidelně prováděny veřejnoprávní
kontroly hospodaření školy. V letošním roce na škole proběhly dvě
veřejnosprávní kontroly. O těchto kontrolách jsou vedeny protokoly, které jsou
založeny jak na Obecním úřadě Veltruby, tak v Základní škole Veltruby.
Konkrétní účetní uzávěrky celkového hospodaření školy jsou archivovány
na Základní škole Veltruby a předávány na Obec Veltruby.

11.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
V tomto roce se shromažďovaly podklady k zahájení účasti naší školy
v programu ERASMUS.
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12.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání

13.
Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
Škola se v letošním roce zapojila do Šablon II., jejichž čerpání a realizace začne
v příštím školním roce.

14.
Údaje o spolupráci s dalšími organizacemi a partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
Naše škola již tradičně úzce spolupracuje s veltrubskou mateřskou školkou
v oblasti vzdělávací i kulturní. Ředitelka školy vyučuje AJ pro předškoláčky,
společně se účastníme vystoupení i jiných kulturních akcí.
Škola taktéž spolupracuje s Domem dětí a mládeže v Kolíně, kdy pod záštitou
tohoto pracoviště poskytujeme našim dětem možnost účasti v kroužku
KERAMIKA a AEROBIK. Kroužky AJ organizujeme sami. Děti se účastní
zájmových kroužků přímo ve škole a nemusí za nimi dojíždět.
Významná a dobrá je také spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou
v Kolíně, která nám zajišťuje metodickou pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání
žáků se specifickými a zdravotními problémy. Podobnou spolupráci máme i se
Speciálním pedagogickým centrem v Kolíně.
Na základní škole nepracuje odborová organizace ani naše škola
s žádnou odborovou organizací nespolupracuje.

15.

Materiálně technické vybavení školy

Základní škola Veltruby je umístěna v jednopatrové budově z roku 1930. Ve
čtyřech třídách se vyučuje pět ročníků. Školní družina má svou samostatnou
místnost, která je tvořena hernou a učebnou. Učebna je zároveň v dopoledních
hodinách někdy využívána pro výuku žáků. Dále je ve škole místnost, která
slouží jako malá tělocvična a v přízemí je rovněž výdejna jídla s jídelnou.
Nachází se zde i prostorná šatna s účelnými lavičkami, která může také sloužit
žákům při některých činnostech v rámci školy. V prvním patře je malá kancelář,
která je ředitelnou a zároveň i sborovnou pro pedagogy.
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Součástí školy je keramická dílna a školní pozemek, kde si mohou děti hrát a
sportovat.
Budova základní školy je po celkové rekonstrukci, třídy jsou vybaveny
moderními stavitelnými školními lavicemi a praktickým školním nábytkem.
Vybavení školy je na velmi dobré úrovni.
Vnitřní prostory školy jsou po rekonstrukci sociálního zařízení, v jídelně byl
vybudován koutek pro kroužek vaření a plnění ŠVP – příprava pokrmů.
V místnosti určené na cvičení jsou nové podlahy.
Škola je vybavena jednou starší interaktivní tabulí, osmi staršími počítači
umístěnými v počítačovém koutku a pěti tablety. V příštích letech se budeme
snažit dle finančních možností vybavení IT technologiemi modernizovat.
Ve třídách jsou kvalitní keramické tabule a v každé z nich umístěn jeden počítač
s připojením na internet, který je určen k okamžitému vyhledávání potřebných
informací a k individuálnímu procvičování učební látky pro žáky se
vzdělávacími problémy. Vyučující využívají pro svoji práci a vyhledávání
informací také tablety, které byly pořízeny v rámci zapojení se do projektu EU
v roce 2014.

16.

Poděkování

Velice ráda nyní opět vzpomenu na zřizovatele školy, Obec Veltruby. Stejně
jako tomu bylo v předchozích letech, tak i v tomto školním roce nám zřizovatel
ochotně pomáhal řešit případné vzniklé problémy a zajišťoval finančně provoz
školy. Škola má dobré vybavení, děti se v ní cítí bezpečně a pedagogický sbor
má možnost v klidu pracovat.
Reakce veřejnosti, která navštěvuje školu při různých akcích, jsou velmi
pozitivní. Je chválena atmosféra, vybavení i charakter školy. A k tomu zajisté
nemalým dílem přispívá právě ona dobrá spolupráce se zřizovatelem, za což
všem zúčastněným upřímně děkujeme.

Ve Veltrubech 18.11.2019
Zpracovala Mgr. Eva Šafáriková, ředitelka školy
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