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1.  Základní údaje o škole 
1.1 Škola  
název školy  Základní škola a Mateřská škola Všeň, 

příspěvková organizace 
sídlo školy Všeň 9, 512 65 Všeň 
právní forma příspěvková organizace 
charakteristika školy.  všeobecně zaměřená škola 

IČO 706 95 822 
vedení školy Ředitel: Mgr. Eva Krejčíková 
kontakt Tel.: +420 777 257 706  

e-mail: reditel@vsenskaskola.cz 
http://www.vsenskaskola.cz/ 

 
1.2 Zřizovatel  
název zřizovatele Obec Všeň 
adresa zřizovatele Všeň 10, 512 65 Všeň 
kontakt tel.: 481 329 511, 602 191 533 

e-mail : vsen@vsen.cz 
 
1.3 Součásti školy  kapacita 
Základní škola, Všeň 9, tel. 721 121 433 80 
Školní družina, Všeň 9,  35 
Školní výdejna ZŠ, Všeň 9,  60 
 
Součást školy Počet 

tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/ žáků 

1. stupeň ZŠ 2 27 

Školní družina 1 26 
Školní jídelna ZŠ 1 24 
   
   
 
1.4 Údaje o školské radě 
Ing. Stanislava Hájková – zástupkyně zřizovatele 

Bc. David Špalt – zástupce zákonných zástupců  

Mgr. Drahomíra Hastíková – zástupkyně pedagogických pracovníků 
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2.  Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 
2.1 Obor vzdělávání  79-01-C/01m Základní škola 
2.2 Školský zákon – zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, jehož součástí je Vyhláška o základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 48/2005 Sb. výjimku o udělování 
počtu žáků přesunulo MŠMT ČR na zřizovatele 
2.3 ŠVP „ Naše obecná škola“ č.j. P1/2007 
 
 
3.  Personální zabezpečení činnosti školy 
 
3.1 Pracovníci školy  Přepočteno  
Pracovníků ZŠ celkem 8 4.776 
Učitelé ZŠ 4 2.499 
Asistent pedagoga ZŠ 1 0.75 
Vychovatel ŠD 1 0.827 
Provozní zaměstnanci ZŠ 2 0.7 
 
 
 
 
 
 
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 
Pedagogičtí 
pracovníci Funkce Roků 

praxe 
Stupeň 

vzdělání Aprobace 

1 Pověřený ředitel 
Mgr. Eva Krejčíková 

19 VŠ 
 

 

Učitelství pro střední školy 
a 2. stupeň ZŠ, Pedagogika 
pro vychovatele 

2 Učitelka 
Mgr. Drahomíra Hastíková 

25 VŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

3 Učitelka 
Bc. Renáta Vavreková 
 

5 VŠ Učitelství VV pro ZŠ, SŠ a 
ZUŠ 

4 Učitelka  
Bc. Charmaine Stastna 
 

3 VŠ Certif. Anglického jazyka 
pro výuku jako cizího 

jazyka 
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4.  Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil 2. 4. 2020 
 
K zápisu k povinné školní docházce bylo přihlášeno 12 dětí 
počet prvních tříd počet dětí 

přijatých do 
prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let 

(nástup po 
odkladu) 

počet odkladů   

1 12 1 3  
 
 
5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o prospěchu všech žáků 
 
Třída Počet 

žáků 
Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Dodatečný 

odklad 
Nehodnoceno 

1. 7  7 0 0 0 
2. 3  3 0 0 0 
3. 12  7 0 0 0 
4. 5  4 0 0 0 

celkem 27  21 0 0 0 
 
 
Přehled o chování všech žáků 
 
Třída Počet 

žáků 
Pochvaly 
TU 

Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ Snížený 
stupeň z 
chování 

1. 7 - - - - - - 
2. 3 - - - - - - 
3. 12 - - - - - - 
4. 5 - - - - - - 
5. 2 - - - - - - 

Celkem 29       
 
 
5.2 Údaje o zameškaných hodinách 
 
Počet neomluvených hodin:  0 
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5.3 Údaje o integrovaných žácích: 
 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 
Mentální postižení 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

 
 
2 

S vývojovými poruchami učení a chování 1. 
2. 
3. 
4. 

 
 
4 
 

 
 
 
6.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 
školy 
 
Mgr. Eva Krejčíková – Distanční výuka, bezpečnostní opatření, protiepidemiologické 
opatření  
 
7.  Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Vítání nových občánků obce Všeň 
Spaní ve škole 
Svatý Martin 
Sázení stromů 
Čtení babičce, čtení dědečkovi 
Rozsvěcení vánočního stromečku 
Vánoční dílničky  
Zpívání seniorům obce Všeň 
Tři králové 
Den otevřených dveří 
Hurá do školy – příprava předškoláků 
Aktivní spolupráce s blízkými MŠ 
Masopust 
Zimní aktivity – bruslení 
Od 16. 3. – do 25. 5. uzavření ZŠ (nařízení vlády) 
 
 

8.  Další údaje o práci v ZŠ Všeň 
 
8.1.  Prevence sociálně patologických jevů 
Do výuky byla v rámci prvouky a přírodovědy pravidelně zařazována prevence sociálně 
patologických jevů, zejména prevence projevů nesoucí známky šikany nebo jiné diskriminace 
a prevence užívání návykových látek. Aktuální záležitosti se řešily v rámci pravidelných 
úterních ranních kruhů. 
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8.2.  Poskytování poradenských služeb 
Doporučení vyšetření dětí s podezřením na některou z poruch učení má v kompetenci třídní 
učitelka. 

Škola spolupracuje se PPP Turnov a PPP Semily.       
                                                
8.3.  Práce s nadanými žáky 
Škola se snaží rozvíjet talent jednotlivých žáků individuálním přístupem. Žáci mají možnost 
využívat ke svému rozvoji učební pomůcky, které jsou dostupné i nad rámec vyučování. 
 

8.4. Integrovaní žáci 
Škola měla 6 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 2 žáky s vypracovaným 
individuálním vzdělávacím plánem. Pedagogové zohledňovali dispozice jednotlivých žáků a 
pracovali s nimi podle doporučení Speciálního pedagogického centra. 

 
8.5. Zájmové kroužky 

V tomto roce škola otevřela dva zájmové kroužky: Včelařský kroužek a kroužek Dětské jógy  
 

8.6. Spolupráce se zřizovatelem - Obcí Všeň 
Kladná spolupráce se zřizovatelem je základní pilířem v plánu rozvoje školy. Cílem je 
funkční obecná škola v souladu s potřebami a životem obce. Na naplnění tohoto cíle obě 
strany pilně pracovaly. 
Spolupráce se dařila, povedlo se propojit život obce s děním na škole (viz akce v bodu č. 7), 
stejně tak se zřizovatel velmi aktivně podílel na materiálně technických opravách a 
zvelebování budovy školy a jejího okolí, za což velmi děkujeme. 
 

 
 
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
V průběhu školního roku byla/nebyla v období 2019/20 na škole provedena kontrolní činnost. 
 
 
 
10.  Základní údaje o hospodaření školy 
 
Viz příloha č.: 1 
 
11. Škola se ve školním roce 2019/20 neúčastnila žádných rozvojových a mezinárodních 
programů. 
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12. Škola se ve školním roce 2019/20 neúčastnila dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 
 
 
13. Škola se ve školním roce 2019/20 zapojila do projektů: 
 
Mléko do škol 
Ovoce do škol 
Čteme babičce, čteme dědečkovi (vlastní projekt) 
Škola se hlásí k programu Začít spolu a k projektu Učíme se venku. 
  
 
14. Škola nemá odborovou organizaci.  
 
 
15. Nejdůležitějšími výstupy školního roku 2019/2020 jsou: 
 

- vstřícnost, individuální přístup a orientace na žáka  
- nastavení spolupráce zákonných zástupců žáka se školou 
- vstřícná spolupráce se zřizovatelem 
- využívání poznatků ve vzdělávání, např. principy Hejného matematiky, 

genetickou metodu čtení společně s léty osvědčenými způsoby vzdělávání, vše 
upravené na míru individuálním potřebám dětí 

- škola spolupracující s programem Step by step 
- respektování základních pravidel a ohleduplné chování a jednání žáků, 

pedagogů, ostatních zaměstnanců i rodičů 
- udržení výchovně-vzdělávacích výsledků školy  
- zvnitřnění bezpečnostních pravidel v souvislosti s opatřeními MZ ČR 
- začlenění všech žáků do distanční výuky a její usnadnění zákonným zástupcům 
žáka 

- zachování a udržení rozsahu péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
a o žáky nadané 
 
 
 
 
 
 


