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Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace 
Všeň 9, 512 56 Všeň 

 
tel. +420 777 257 706              e-mail: reditel@vsenskaskola.cz 

 

IČO  706 95 822 

___________________________________________________________________ 

 

Výroční zpráva o činnosti základní školy 
 

Vypracovala: Mgr. Eva Krejčíková – pověřený ředitel školy 

 

Projednáno pedagogickou radou dne 29. 9. 2021 

a schváleno školskou radou dne 1.11. 2021 

 

Zpracováno dle § 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. 
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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 pov. 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 Kapacita školy kapacita 

Základní škola, Všeň 9, tel. 721 121 433 80 

 

Počet tříd a žáků Počet tříd Počet žáků 

1. stupeň ZŠ 3 37 

 

 

 

1.4 Údaje o školské radě 

Ing. Stanislava Hájková – zástupkyně zřizovatele 

Bc. David Špalt – zástupce zákonných zástupců  

Mgr. Drahomíra Hastíková (do 28.2.21, od 1. 3. 21 Ilona Hovorková) – zástupkyně 

pedagogických pracovníků 

 

 

2.  Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Obor vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola 
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3.  Personální zabezpečení činnosti školy 

 

3.1 Pracovníci školy 

 

Pracovníci školy  Přepočteno  

Pracovníků ZŠ celkem 8 4,99545 

Učitelé ZŠ 5 3.54545 

Asistent pedagoga ZŠ 1 0.75 

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 

20 VŠ 

 

 

Učitelství pro střední školy 

a 2. stupeň ZŠ, Pedagogika 

pro vychovatele 

2 Učitelka 

Mgr. Drahomíra Hastíková (do 

28. 2. 2021) 

Mgr. Petra Sosnová 

 

 

Mgr. Matylda Hádková 

25 
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1 

VŠ 

 

 

VŠ 

Pedagogika pro 1. stupeň 

ZŠ 

 

Učitelství pro 2. stupeň, 

studium Pedagogiky pro 1. 

stupeň 

Učitelství pro 2. stupeň 

3 Učitelka 

Ilona Hovorková 

 

11 SŠ Odborná praxe výtvarného 

ateliéru a praktických dílen 

tvoření 

4 Učitelka  

Bc. Charmaine Stastna 

 

4 VŠ Certif. anglického jazyka 

pro výuku jako cizího 

jazyka 

 

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 2 5  

 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu všech žáků 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Dodatečný 

odklad 

Nehodnoceno 

1. 12 0 12 0 0 0 
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2. 7 0 7 0 0 0 

3. 2 0 2 0 0 0 

4. 11 3 8 0 0 0 

5. 5 2 3    

celkem 37 5 32 0 0 0 

 

 

Přehled o chování všech žáků 

 

Ročník Počet 

žáků 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ Snížený 

stupeň z 

chování 

1. 12 - - - - - - 

2. 7 - - - - - - 

3. 2 - - - - - - 

4. 11 - - - - - - 

5. 5 - - - - - - 

Celkem 37       

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

Počet neomluvených hodin:  0 

 

5.3 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Mentální postižení 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

1 

S vývojovými poruchami učení a chování 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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6.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

 

Mgr. Eva Krejčíková, Mgr. Petra Sosnová – kurz Pedagogické inovace – vnitřní motivace 

žáka 

 

7.  Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci a platným nařízením vlády, byla větší část výuky 

realizována v homogenních skupinách a škola se na veřejnosti prezentovala většinou přes svůj 

web a FB (v akcích jako sv. Martin, Vánoční besídka, Masopust), akce, které byly realizovány 

v souladu s vládními nařízeními: 
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Vítání nových občánků obce Všeň 

Den otevřených dveří 

Aktivní spolupráce s blízkými MŠ 

Putování za hodnou čarodějnicí 

 

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 a pedagogických rad. 

8.2.  Poskytování poradenských služeb 

Doporučení vyšetření dětí s podezřením na některou z poruch učení má v kompetenci třídní 

učitelka. 

Škola spolupracuje s PPP Semily, SPC Liberec, SPC Klíč Praha     

 

8.3. Práce s nadanými žáky 

Škola se snaží rozvíjet nadání jednotlivých žáků individuálním přístupem. Žáci mají možnost 

využívat ke svému rozvoji učební pomůcky, které jsou dostupné i nad rámec vyučování. 

 

8.4. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

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 zájmové kroužky: Včelařský kroužek, RÁJ – rebelský ateliér 

jiného tvoření, Sportem ku zdraví, Hravě s němčinou. Kroužky byly realizovány pouze krátce, 

vzhledem k vládním nařízením.  

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 daří, škola vychází z tradičních hodnot obce (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 2020/21 nebyla na škole provedena inspekční činnost České školní 

inspekce. 
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10.  Základní údaje o hospodaření školy 

Viz příloha č.: 1 

 

11. Škola se ve školním roce 2020/21 neúčastnila žádných rozvojových a mezinárodních 

programů. 

 

12. Škola se ve školním roce 2020/21 neúčastnila dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

 

13. Škola se ve školním roce 2020/21 zapojila do projektů: 

 

Mléko do škol 

Ovoce do škol 

Škola se hlásí k programu Začít spolu 

Škola využívá projektu Učíme se venku 

MAP Turnovsko II 

  

14. Škola nemá odborovou organizaci.  

 

15. Nejdůležitějšími výstupy školního roku 2020/2021 jsou: 

 

- vstřícnost, individuální přístup a orientace na žáka  
- nastavení spolupráce zákonných zástupců žáka se školou 

- vstřícná spolupráce se zřizovatelem 

- využívání nových poznatků ve vzdělávání, např. Prostředky vnitřní motivace 

žáka, princip Wellbeing, prvky Hejného matematiky, genetická metoda čtení a 

jejich propojení společně s léty osvědčenými způsoby vzdělávání, vše upravené na 

míru individuálním potřebám žáků 

- škola spolupracující s programem Step by step 

- respektování základních pravidel a ohleduplné chování a jednání žáků, pedagogů, 

ostatních zaměstnanců i zákonných zástupců žáků 

- 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 

 

 

Dne 5. 10. 2021 

 

Mgr.  Eva Krejčíková 
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

 Hospodářská část 
Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace 

 

2.1.  Hlavní činnost organizace 
 

Příjmy zabezpečující hlavní činnost organizace: 
 

Příjmy celkem 6.886.279,88,- 

 

Poskytnutá dotace celkem 6.563.681,- 

 

v tom  

• dotace od KU LBC na platy a ONIV       5.599.490,- 

• na provoz od zřizovatele        807.202,61,- 

• účelová dotace od zřizovatele   69.595,- 

• dotace od zřizovatele – dofinancování mezd   87.393,39,- 

   

příjmy ostatní celkem  322.598,88,- 

příjmy (kroužky) 6.854,- 

příjmy za obědy 201.757,88,- 

příjmy (školné) 60.815,- 

příjmy z VHČ (svačinky) 53.172,- 

 

 

Výdaje na hlavní činnost organizace: 
Výdaje celkem 6.816.188,65,- 

 

Neinvestiční výdaje celkem ze státního rozpočtu 5.599.490,-  

z toho - výdaje na platy SR 4.051.419,- 

 - výdaje na náhrady za 14 dní PN 28.870,- 

 - soc. a zdrav. pojištění 1.365.938,- 

 - ost. sociální náklady 81.605,78,- 

ONIV  přímé 71.657,22,- 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána. 

 

Neinvestiční výdaje celkem 1.216.698,65,- 

Ostatní neinvestiční výdaje z obecních prostředků 808.855,07,- 

z toho 

 501 kanc.potřeby, mycí prostředky a uč.pomůcky 122.925,- 

 502 energie 165.913,- 

 511 údržba 132.967,71,- 

 512 cestovné  80,- 

 513 náklady na reprezentaci 178,- 

 518 služby 118.661,96,- 

 538 Jiné daně a poplatky 600,- 
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 542 Jiné pokuty a penále 600,- 

 547 Manka a škody 299,- 

 549 pojistné 10.825,- 

 558 nákup DDHM 255.805,40,- 

 

Neinvestiční výdaje – potraviny    201.962,03,- 

Neinvestiční výdaje celkem z SVAČINKY      42.039,16,- 

Neinvestiční výdaje celkem Kroužky     6.854,-       

Neinvestiční výdaje celkem z dofinancování mezd – zřizovatel    87.393,39,-       

Neinvestiční výdaje celkem z účelové dotace od obce    69.595,- 

 

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 70.091,23 Kč. 

 

 

2.2.  Výsledky inventarizace za rok 2020 
 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 54.645,50,- 

 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.700.737,50,- 

 

2.3.  Plnění nápravných opatření 
Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 

 

2.4.  Stavy fondů k 31.12.2020 
Fond odměn  85.087,14,- 

Fond kulturních a sociálních potřeb  232.828,13,- 

Fond rezervní ze zlep. VH  163.139,37,-  

Fond rezervní – sponzorské dary  5.000,- 

 

2.5.  Doklady 
 Rozvaha k 31.12.2020 

 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020 

 Příloha organizačních složek státu k 31.12.2020 

 Výkaz P1-04 za rok 2020 

 


