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2. Základní údaje o škole 

2.1 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 
IČ   706 95 822 
vedení školy  pověřená ředitelka Mgr. Eva Krejčíková 
   od 1. května 2022 Mgr. Daniela Hana Kožuriková 
kontakt  tel. 728 867 768 
   e-mail: reditel@vsenskaskola.cz 
    vsenskaskola@email.cz 
   webová stránka školy: http://www.vsenskaskola.cz/ 
 

2.2 Zřizovatel 

název zřizovatele obec Všeň 
adresa   Všeň 10, 512 65 Všeň 
kontakt  tel. 481 329 511, 602 191 533 
   e-mail: vsen@vsen.cz 
 

2.3 Kapacita školy 80 žáků 
počet tříd  4 
počet žáků  55 
 

2.4 Údaje o školské radě 

zástupkyně zřizovatele   Monika Poláchová 
zástupkyně rodičů    Jana Tomášková 
zástupkyně pedagogických pracovníků Ilona Hovorková 
 

3. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

3.1 Obor vzdělávání  79-01-C/01 základní škola 
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4. Personální zabezpečení školy 

4.1 Pracovníci školy 

 
Pracovníci školy  Úvazek 
pracovníků školy celkem 13 8,29 
učitelé 6 4,04 
asistenti pedagoga 4 3,0 
provozní zaměstnanci 3 1,25 

 
 

4.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 
pedagogický 
pracovník 

funkce praxe stupeň 
vzdělání 

aprobace poznámka 

Mgr. Eva 
Krejčíková 

pověřená 
ředitelka 
školy 

26 VŠ Mgr. – 
evropská 
studia a 
veřejná 
správa 
Bc. – sociální 
pedagog 
dále 
vzdělávací 
program 
pedagogika 
pro učitele 

 

Mgr. Daniela 
Hana 
Kožuriková 

ředitelka 
školy 

10 VŠ učitelství 
českého 
jazyka a 
literatury pro 
SŠ 

ředitelka 
školy od 1. 
května 2022 

Mgr. Jana 
Kleinerová 

učitelka, 
asistentka 
pedagoga 

8 VŠ učitelství pro 
1. stupeň a 
speciální 
pedagogika 

vyučovala 
v 1. třídě od 
10. dubna 
2022 

Tereza 
Musilová 
Ficková 

učitelka 6 SŠ nedokončené 
kombinované 
studium 
oboru 
učitelství pro 
1. stupeň 

vyučovala 
v 1. třídě od 
20. května 
2022 

Mgr. Jitka 
Šorsáková 

učitelka 30 VŠ učitelství pro 
1. stupeň ZŠ 
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Mgr. Petra 
Forstová 

učitelka 12 VŠ učitelství pro 
1. stupeň ZŠ 
– výtvarná 
výchova 

 

Mgr. Petra 
Sosnová 

učitelka 7 VŠ učitelství pro 
2. stupeň ZŠ 
– německý 
jazyk – 
výtvarná 
výchova 

 

Charmaine 
Joy Šťastná 

učitelka 3 VŠ BcA. – 
psychologie – 
management, 
certifikovaná 
výuka 
angličtiny 
jako cizího 
jazyka 

 

Ilona 
Hovorková 

vychovatelka 
školní 
družiny, 
učitelka 

14 SŠ odborná 
praxe 
výtvarného 
ateliéru a 
praktických 
dílen tvoření 

 

 
5. Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil ve dnech 8. a 22. dubna 2021 

 
počet prvních tříd počet přijatých dětí z toho po odkladu počet odkladů 
1 14 2 5 

 
Do první třídy přestoupili z jiných škol ještě 3 žáci, celkový počet dětí nastoupivších do 1. 
třídy tedy činil 17. 
 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 
ročník počet 

žáků 
prospělo prospělo s 

vyznamenáním 
neprospělo dodatečný 

odklad 
nehodnoceno 

1. 17 0 17 0 0 0 
2. 14 0 14 0 0 0 
3. 10 4 6 0 0 0 
4. 2 0 2 0 0 0 
5. 12 4 8 0 0 0 
Celkem 55 8 47 0 0 0 
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Ve 3. třídě byla jedna žákyně ve školním roce 2021/2022 na domácím vzdělávání. 
V červnu se na škole vzdělával ukrajinský žák. 
 

6.2 Přehled o chování žáků 

 
ročník počet 

žáků 
pochvaly 
TU 

pochvaly 
ŘŠ 

napomenutí důtky 
TU 

důtky 
ŘŠ 

snížený 
stupeň z 
chování 

1. 17 0 0 0 0 0 0 
2. 14 0 0 0 0 0 0 
3. 10 0 0 3 0 0 0 
4. 2 0 0 1 0 0 0 
5. 12 0 0 1 0 0 0 
celkem 55 0 0 5 0 0 0 

 

6.3 Údaje o zameškaných hodinách 

 
Počet neomluvených hodin: 0 
 

6.4 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Druh postižení Ročník Počet žáků 
mentální postižení 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

 
 
 
 
2 

s vývojovými poruchami 
učení a chování 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

2 
1 
1 
 
2 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 

Mgr. Eva Krejčíková – Základní dokumentace škol, Mgr. Daniela Hana Kožuriková, Aneta 
Najmanová – FKSP pro školy, Mgr. Daniela Hana Kožuriková – První rok ve funkci – 
podpora začínajícím ředitelům škol a školských zařízení, Mgr. Jitka Šorsáková – Metoda 
rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina I., Basic 1., Mgr. Petra Forstová – Informační 
seminář ke společnému vzdělávání – čtenářská gramotnost na základní škole ve prospěch 
inkluze žáků 
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8. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 

Informace o aktivitách školy jsou pravidelně vyvěšovány na jejích webových stránkách  
a také na facebooku. Ve spolupráci s obcí byly realizovány akce jako například 
svatomartinský pochod, Cesta lesem pohádek či vynášení Morany. Škola často organizuje 
akce, jichž se účastní rodiče – vánoční a velikonoční dílny či setkání s předškoláky a jejich 
rodiči. Některé akce probíhají ve spolupráci se školkou – květnový svátek rodiny je slaven 
ve školce i za účasti vyučujících ze školy, kteří pro školkáčky připravují různé aktivity. 
Pozornost věnujeme stmelování kolektivu tříd i celé školy. Děti měly možnost zúčastnit se 
dvou harmonizačních pobytů, společně jezdily bruslit a lyžovat. Veřejnost mohla do školy 
nahlédnout na dnech otevřených dveří. Předškolákům se věnujeme na programu „škola  
pro předškoláky“. Čas si uděláme i na kulturní akce – návštěvu divadla či knihovny. Čtvrtý 
a pátý ročník dojížděl na plavání do bazénu v Turnově. Podrobný seznam proběhnuvších 
akcí je přiložen níže. 
 
Akce proběhnuvší ve školním roce 2021/2022 
 
- návštěva Naivního divadla v Liberci pro 1. a 2. ročník – 21. září 
- harmonizační pobyt – 29. září – 1. října 2021 v Prackově 
- noc ve škole – 22. října 2021 
- svatomartinský pochod – 11. listopadu 
- voňavé vánoční tvoření – 9. prosince 
- návštěva divadla v Turnově – 17. prosince 
- předvánoční bruslení – 21. prosince 
- vánoční besídka – 22. prosince 
- novoroční bruslení – 6. ledna 
- tři králové – 6. ledna 
- škola pro předškoláky – 12. ledna 
- nepobytový lyžařský kurz – 1.-3. února 
- škola pro předškoláky – 23. února 
- závěrečné bruslení – 23. února 
- škola pro předškoláky – 9. března 
- vynášení Morany – 22. března 
- velikonoční dílničky – 7. dubna 
- Cesta lesem pohádek – 7. května 
- svátek rodiny – 19. května 
- preventivní akce Veselé zoubky pro prvňáčky – 27. května 
- praktická přednáška o první pomoci – 13. června 
- setkání s předškoláky Se školou hrou – 16. června 
- pasování prvňáčků na čtenáře v turnovské knihovně – 21. června 
- harmonizační pobyt v Prackově – 27. – 29. června 
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9. Další údaje o činnosti základní školy 

9.1 Prevence sociálně patologických jevů 

Aktuální záležitosti se řešily v rámci pedagogických rad a úterních ranních kruhů. V rámci 
prvouky a přírodovědy je do výuky zařazována prevence sociálně patologických jevů. Ve třetí 
třídě proběhla preventivní akce za účelem stmelování kolektivu pod vedením Aleny Malinové 
z SPC Liberec, v pátém ročníku potom preventivní akce za účelem prevence užívání 
návykových látek a nebezpečí internetu pod vedením Bc. Hladíka. 

 

9.2 Poskytování poradenských služeb 

Doporučení vyšetření dětí s podezřením na poruchu učení má v kompetenci třídní 
učitelka či vyučující daného předmětu. Škola spolupracuje s PPP Semily a SPC Liberec. 

 

9.3 Práce s nadanými žáky 

Nadání žáků je rozvíjeno individuálním přístupem. 

 

9.4 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Na škole se ve školním roce 2021/2022 vzdělávalo 8 žáků s SVP, z nichž 3 měli 
individuální vzdělávací plán. Pedagogové s nimi pracovali na základě doporučení PPP a SPC  
a zohledňovali jejich individuální dispozice. 

 

9.5 Zájmové kroužky 

Ve školním roce 2021/2022 škola otevřela tyto kroužky: Sportem ku zdraví, Vaření a 
tvoření, S radostí nejen o zpívání a Včelařský kroužek. Kroužky Pojďme si hrát s němčinou  
a Anglická konverzace pro malý zájem otevřeny nebyly. 

 

9.6 Spolupráce s obcí Všeň – zřizovatelem školy 

Spolupráce se zřizovatelem je jedním z hlavních bodů koncepce budoucího rozvoje 
školy. Zástupce zřizovatele se účastní zahájení a ukončení školního roku a rodičovských 
schůzek. Škola se zřizovatelem spolupracuje při pořádání kulturních akcí (zmíněno v bodě 8). 

 

10. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Rozsah a obsah výuky je v souladu s osnovami ŠVP. Ty jsou individuálně přizpůsobovány 
žákům s SVP. Do budoucna je třeba věnovat víc času opakování a prohlubování učiva. 
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11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2021/2022 neproběhla na škola kontrola Českou školní inspekcí. 
 

12. Základní údaje o hospodaření školy  

Jsou rozvedeny ve zprávě o hospodaření, jež je přílohou výroční zprávy. 
 

13. Účast školy v projektech 

Ve školním roce 2021/2022 se škola zapojila do projektů Začít spolu, Čteme s babičkou a 
čteme s dědečkem, Má sbírka (projekt pro děti 3. a 4. třídy v rámci prvouky či přírodovědy), 
MAP Turnovsko II, Mléko do škol, Ovoce do škol. Škola sdílela myšlenky programu Učíme se 
venku. Na škole probíhalo doučování z Národního plánu obnovy. Ze zmíněných projektů 
bude škola pokračovat v projektech Mléko do škol, Ovoce do škol, bude probíhat doučování 
z Národního plánu obnovy, škola je účastna v programu MAP Turnovsko II. Výuka některých 
předmětů, například tělocviku či přírodovědy se uskutečňuje venku; vyučující využívají 
prostory hřiště, les, sad či prostor u roubenky v souladu s programem Učíme se venku. Výuka 
angličtiny probíhala ve školním roce 2021/2022 pod vedením rodilé mluvčí.  
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PŘÍLOHA č. 1 

 

Hospodářská část 

Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace 

 

1. Hlavní činnost organizace 

Příjmy zabezpečující hlavní činnost organizace: 

 

Příjmy celkem       9.392.523,59,- 

Poskytnutá dotace celkem     8.811.775,14,- 

 

v tom 

- dotace od KÚ Liberec na platy a ONIV   8.147.791,44,- 
- na provoz od zřizovatele     490.000,- 
- dotace od zřizovatele – dofinancování mezd  120.000,- 
- dotace MŠMT – covid     53.983,70,- 

 

příjmy ostatní celkem      580.748,45,- 

příjmy z kroužků       12.061,- 

příjmy z obědů       306.451,45,- 

příjmy ze školného a družiny     69.200,-   

příjmy ze svačin       114.107,- 

čerpání rezervního fondu a dary z RF    78.889,- 

ostatní výnosy z činnosti      30,- 

 

Výdaje na hlavní činnost organizace: 

Výdaje celkem       9.388.287,62,- 

Neinvestiční výdaje celkem ze státního rozpočtu  8.147.791,44,- 

Z toho  výdaje na platy SR    5.935.458,- 

   výdaje na náhrady za 14 dní PN  60.623,- 
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   soc. a zdrav. pojištění    2.003.805,- 

   ost. sociální náklady    141.428,44,- 

ONIV přímé       6.477,- 

Neinvestiční dotace se ve výši 216.786,56,- vracela do státního rozpočtu. 

 

Neinvestiční výdaje celkem     1.240.496,18 

Ostatní neinvestiční výdaje z obecních prostředků  571.470,77,- 

Z toho  kanc. potřeby, mycí prostředky a učební pomůcky  127.090,80,- 

energie       189.356,- 

údržba        3.942,68,- 

cestovné       55,- 

služby        111.744,19,- 

jiné pokuty a penále      200,- 

pojistné       9.921,- 

nákup DDHM       129.161,10,- 

 

neinvestiční výdaje – použití rezervního fondu a dary z RF   78.899,- 

neinvestiční výdaje – potraviny       306.451,47,- 

neinvestiční výdaje celkem – svačinky      97.630,24,- 

neinvestiční výdaje celkem – kroužky      12.061,- 

neinvestiční výdaje celkem z dofinancování mezd – zřizovatel   120.000,- 

neinvestiční výdaje celkem – covid – MŠMT     53.983,70,- 

 

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 4.235,97,-. 

 

2. Výsledky inventarizace za rok 2021 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek    20.145,50,- 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek    1.874.459,60,- 
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3. Plnění nápravných opatření 
Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 
 

4. Stavy fondů k 31. 12. 2021 
Fond odměn        85.087,14,- 
FKSP         317.102,08,- 
Fond rezervní ze zlep. VH      158.331,60,- 
Fond rezervní – sponzorské dary     15.000,- 
 

5. Doklady 
Rozvaha k 31. 12. 2021 
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2021 
Příloha organizačních složek státu k 31. 12. 2021 
Výkaz P1-04 za rok 2021 

 

 

 

 

 


