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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název školy:  
 

Základní škola a Mateřská škola Veselá, okres Zlín, příspěvková organizace 
 

Adresa:  Veselá 44, 763 15 Slušovice 
IZO:   75022737 
RED-IZO:  600114520 
IČO:   75022737 
Součásti školy:  základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 
 
Ředitelka školy: Mgr. Petra Slováčková 
Mobil:   778 541 821 
E-mail:   reditelka@zsamsvesela.cz 
Webové stránky: www.zsamsvesela.cz   
 
Zřizovatel:  Obec Veselá, Veselá 33, 763 15 Slušovice 

Starosta obce: Daniel Juřík 
Telefon: +420 723 973 267 
E-mail: starosta@veselauzlina.cz 
Web: www.veselauzlina.cz 

 
Datum založení školy:  14. 9. 1914 
Datum zařazení do sítě:  24. 1. 1996 
 
Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 

Součásti školy: IZO Kapacita: 

Základní škola jen s ročníky 1. stupně 102 319 049 45 žáků 

Mateřská škola 107 606 062 28 dětí 

Školní družina 118 500 392 29 žáků 

Školní jídelna 103 119 183 73 stravovaných 

 
Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2021/2022: 

 

Počet tříd 

 
Počet žáků 

Počet žáků na 

třídu 

Přepočtený 

počet ped.prac. 

/prac.ŠJ 

Počet žáků 

na pedagogický 

úvazek 

Základní škola 2 28 14 2,9 10 

Školní družina 1 23 23 0,7857 23 

Mateřská škola 1 28 28 1,94 14 

Školní jídelna x 51 x 1,8 x 
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2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
 

Vzdělávací 

program 

Název Školní rok 2021/2022 

V ročnících Počet žáků 

ŠVP PV Život kolem nás MŠ 28 

ŠVP ZV  Veselá škola 1. - 5. 29 

ŠVP ŠD ŠVP pro školní družinu ŠD 23 

Ve všech ročnících základní školy probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu s 

názvem Veselá škola – ŠVP pro ZV na jehož vytvoření se podíleli bývalí pedagogičtí pracovníci 

školy. ŠVP přišel v platnost 1. 9. 2017. Vzhledem k časové náročnosti zpracování školního 

vzdělávacího programu se stávajícímu pedagogickému sboru během školního roku nepodařilo 

ŠVP přepracovat. Všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ se tedy při vzdělávání žáků řídili učebními 

plány a osnovami ŠVP z roku 2017. Bývalé vedení a pedagogický sbor měl vypracován i učební 

plán a osnovu pro 5. ročník, podle kterého se vzdělával 1 žák ve trojtřídce.  

Vypracování nového školního vzdělávacího programu proběhlo během letních prázdnin. 

ŠVP Veselá škola byl vypracován dle nově vydaného Rámcového vzdělávacího programu z ledna 

roku 2021 a vešel v platnost od 1. 9. 2022. 

 

3. ŠKOLSKÁ RADA 

Školská rada umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám 

podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zastupitelstvo obce Veselá. 

Členové Školské rady:  Ing. Kateřina Winkler  zástupce za zřizovatele, předsedkyně 

 Mgr. Martina Vajďáková zástupce za pedagogické pracovníky 

 Mgr. Dana Křížková  zástupce zákonných zástupců žáků 

Školská rada ve školním roce 2021/2022 zasedala dvakrát. Zápisy z jednání jsou uloženy 

v ředitelně ZŠ a MŠ Veselá.  
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4. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022: 

Pedagogický pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 

Mgr. Petra Slováčková Ředitelka školy, učitelka ZŠ 1 Učitelství biologie a tělesné 

výchovy a sportu 

Rozšiřující studium Učitelství I. 

stupně ZŠ 

Mgr. Martina Vajďáková Učitelka ZŠ 1 Učitelství I. stupně ZŠ 

Bc. Kristýna Goišová Učitelka ČJ, HV, PŘ, VL, PČ, 

INF 

0,6818 Studium učitelství ČJ a HV pro 2. 

stupeň ZŠ a SŠ 

Mgr. Gabriela Pátková Vychovatelka 

Učitelka AJ, VV, PČ 

0,7857 

0,2272 

Učitelství VV a výchovy ke zdraví 

pro 2. stupeň ZŠ 

Mgr. Adéla Feitová Učitelka náboženství 0,05 Teologie 

Lenka Nábělková Učitelka MŠ 0,9677 Učitelka MŠ 

Věra Pekařová Učitelka MŠ 0,9677 Učitelka MŠ 
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Třídní učitelky základní školy a učitelky mateřské školy jsou odborně způsobilé k výkonu své 

práce. Jedna zaměstnankyně pracuje na částečné úvazky na více pracovních pozicích – 

vychovatelky, učitelky a školní asistentky. Jedna učitelka základní školy prozatím nemá 

požadovaný stupeň vzdělání, dokončuje poslední ročník magisterského oboru učitelství. 

Náboženství u nás externě vyučuje řádová sestra Adéla Feitová, která je odborně 

kvalifikovaná, v letošním školním roce dokončila magisterské studium učitelství náboženství. 

Učitelky mateřské školy velmi dobře spolupracují navzájem i s učitelkami základní školy. Jedna 

učitelka MŠ čerpá rodičovskou dovolenou, dlouhodobě ji zastupuje kvalifikovaná učitelka 

mateřské školy, která již velmi dobře zná místní podmínky a prostředí. 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání: 100 

Aprobovanost výuky: 71 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022: 

 
Počet fyzických osob 

Přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci 5 3,4 

Externí pracovníci 1 0 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022: 

Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 Školnice 1 Střední odborné 

2 Kuchařka 1 Střední odborné 

3 Kuchařka, uklízečka 0,5 + 0,3 Střední odborné 

4 Vedoucí školní jídelny 0,3 Střední odborné 

5 Školní asistent 0,3 Vysokoškolské – magisterské 

6 Účetní (DPČ) 0,3 Středoškolské s maturitou 
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5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A 

ODBORNÝ ROZVOJ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Vedení školy klade důraz na další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků. 

Zaměstnanci školy jsou pravidelně seznamováni s nabídkou, sami mají možnost výběru a po 

konzultaci s vedením školy jsou ke vzdělávání přihlášeni. V případě potřeby vzdělávání 

v některých z oblastí jsou pracovníci vysláni na požadované školení či seminář. 

V letošním školním roce jsme měli mnohem lepší podmínky pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a pro odborný rozvoj pracovníků nepedagogických než v roce 

předešlém. Všichni zaměstnanci absolvovali školení v oblasti bezpečnosti práce a požární 

ochrany a také se aktivně zúčastnili kurzu první pomoci nanečisto. Jedna zaměstnankyně 

absolvovala doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Pedagogičtí zaměstnanci se 

nejen ve webinářích snažili zdokonalit v práci s informačními technologiemi a každý dle svého 

výběru absolvoval nejeden seminář či webinář. Podrobný přehled naleznete níže, žlutě jsou 

vyznačeny semináře, kterých se zúčastnili nepedagogičtí pracovníci.  

 

Název školení, semináře Účastník Datum Místo Počet 
hodin 

Školení BOZP a PO všichni 
zaměstnanci 

24.08.2021 ZŠ a MŠ 
Veselá 

2 

Nastartujte cestu ven (Učíme se venku) Gabriela 
Pátková 

28. 9. – 
7. 12.2021 

online 
kurz 

  

Setkání metodiků prevence neúplných škol Slováčková 07.10.2021 KPPP 
Zlín 

2 

 Vzdělávání dětí s PAS /první část Pekařová 07.10.2021 Vizovice 3 

Respirační onemocnění v MŠ, práce s rodiči Nábělková 
Pekařová 

11.10.2021 webinář 1,5 

Setkání logopedických asistentů Nábělková 12.10.2021 Zlín 3 

Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ – 
Rozvíjíme čtenářskou a matematickou 
gramotnost 

Goišová 02.11.2021 webinář 4 

Tvořte v Canvě Slováčková 10.11.2021 webinář 3 

Vzdělávání dětí s PAS /druhá část Pekařová 16.11.2021 Vizovice 3 

Doškolovací kurz ZZA Vajďáková 20.11.2021 Zlín ČK 6 

Vyjmenovaná slova krok za krokem Slováčková 24.11. 2021 
25.11. 2021 

webinář 3 

Kritéria školní zralosti, odklad školní 
docházky 

Nábělková 16.12.2021 webinář 8 

Zimní učení o přírodě v přírodě Goišová 
Vajďáková 

11.01.2022 webinář 1 
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IT dovednosti pro pedagogy – MS Word  
(pro pokročilé) 

Goišová 
Vajďáková 

17.01.2022 webinář 3 

IT dovednosti pro pedagogy – MS Word  
(pro pokročilé) 

Slováčková 18.01.2022 webinář 3 

IT dovednosti pro pedagogy – MS Word  
(pro začátečníky) 

Pekařová 17.01.2022 webinář 3 

IT dovednosti pro pedagogy – MS Excel  
(pro začátečníky) 

Nábělková 20.01.2022 webinář 3 

IT dovednosti pro pedagogy – MS Excel  
(pro začátečníky) 

Slováčková 21.01.2022 webinář 3 

První pomoc nanečisto Goišová 
Nábělková 

02.02.2022 Vizovice 6 

První pomoc nanečisto  Jurčová 02.02.2022 Vizovice 6 

Hygienické minimum Jurčová 09.02.2022 webinář 4 

Tvořivost přináší do matematiky radost 
(Metoda Hejného) 1. - 3. ročník 

Vajďáková 14.02.2022 Vizovice 4 

Tvořivost přináší do matematiky radost 
(Metoda Hejného) 4. - 5. ročník 

Slováčková 16.02.2022 Vizovice 4 

Jak se nenudit v geometrii (Metoda Hejného) 
1. - 3. ročník 

Vajďáková 21.02.2022 Vizovice 4 

Jak se nenudit v geometrii (Metoda Hejného) 
4. -5. ročník 

Slováčková 23.02.2022 Vizovice 4 

První pomoc nanečisto Pekařová 
Pátková 
Slováčková 

02.03.2022 Vizovice 6 

První pomoc nanečisto Gerychová 02.03.2022 Vizovice 6 

Logopedie Nábělková 10.03.2021 webinář 2,5 

Aktuální problematika školské legislativy Slováčková 17.03.2022 webinář 2 

Metoda Hejného v aritmetice a geometrii  
1. - 5. ročník 

Vajďáková 04.04.2022 Vizovice 4 

Nové podpůrné pedagogické pozice Slováčková 23.06.2022 online 
setkání 

1,5 

Financování dalšího vzdělávání pedagogů: 

Škola hradí vzdělávání pedagogů především z příspěvku státního rozpočtu určeného na DVPP, 

popřípadě z provozního rozpočtu školy. Většina seminářů a webinářů, kterých jsme se 

zúčastnily, nám byla nabídnuta Místní akční skupinou Vizovicko a Slušovicko o.p.s., která 

v rámci spolupráce Naše škola – naše radost II. semináře zaplatila. 

Ve školním roce 2021/2022 škola za další vzdělávání zaměstnanců celkově uhradila 6 450 Kč. 
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23. 2. 2022 Vizovice 

Jak se nenudit v geometrii (Metoda Hejného) 

2. 3. 2022 Vizovice 

První pomoc nanečisto 

25. 11. 2021 online webinář – Vyjmenovaná slova krok za krokem 
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6. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Výchovné poradenství na škole 
Funkci výchovného poradce vykonává ředitelka školy Petra Slováčková. Předpokladem pro 
vzdělávací a výchovnou práci ve škole je příjemné klima, fungující vztahy mezi žáky a učiteli a 
otevřená komunikace s rodiči. Výchovné poradenství zajišťují také třídní učitelky, které dbají 
na třídní klima a hezké vztahy mezi spolužáky. 

Údaje o žácích se speciálně vzdělávacími potřebami 
Ve školním roce 2021/2022 jsme měli v ZŠ a MŠ Veselá dva žáky s podpůrnými opatřeními 
druhého stupně. Oba žáci mají dle doporučení KPPP Zlín financovánu jednu hodinu speciálně 
pedagogické péče, kterou zajišťuje paní učitelka Martina Vajďáková. Všechny vyučující se k 
žákům během výuky snaží přistupovat individuálně a poskytovat jim potřebnou podporu, aby 
každé dítě mohlo ve škole zažívat úspěch.  

Během posledního čtvrtletí školního roku další dvě žákyně navštívily KPPP Zlín, kde dle návrhu 
odborníků budou v následujícím školním roce také poskytována podpůrná opatření dle 
Doporučení školského poradenského zařízení. 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - 0 

Zrakové postižení - 0 

S vadami řeči - 0 

Tělesné postižení - 0 

S kombinací postižení - 0 

S vývojovými poruchami učení  4. 2 

Metodik prevence sociálně patologických jevů 

Práci metodika prevence patologických jevů na škole také vykonává ředitelka školy.  V tomto 
školním roce nedošlo v naší škole k výskytu sociálně patologických jevů. Nebyl zaznamenán 
výskyt záškoláctví, šikany ani zneužívání návykových látek.  

Cíle, které jsme si stanovili, se nám z velké části podařilo naplnit a zajistili jsme primární 
prevenci ve velmi důležitých oblastech rizikového chování dětí. Hlavní cíle, které jsme si pro 
školní rok 2021/2022 stanovili: 

• zajistit bezpečné klima školy 

• prevence šikany a projevů agrese 

• budování kamarádských vztahů nejen ve třídě, ale v celé škole 

• prevence rizikového chování v dopravě 

• prevence kyberšikany  
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Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a programech: 

Název preventivního programu Poskytovatel Datum Účastníci 

Buďme kamarádi! Hope4Kids 25. 10. 2021 1., 2. ročník 

Jak se stát dobrým kamarádem? Hope4Kids 25. 10. 2021 3., 4. a 5. ročník 

Bezpečnost v dopravě – chodec, cyklista 
Instruktor 
BESIP 

5. 1. 2022 všichni žáci 

Preventivní program – ONLINE ZOO 
KPPP-Ondřej 
Plaček 

24. 1. 2022 1., 2. ročník 

Preventivní program – Nástrahy 
virtuálního světa 

KPPP-Ondřej 
Plaček 

24. 1. 2022 3., 4. a 5. ročník 

Preventivní program Méďové Sdružení D 29. 3. 2022 1., 2. ročník 

Preventivní program Kryštofe, neblbni! Sdružení D 29. 3. 2022 3., 4. a 5. ročník 

Dopravní hřiště Malenovice DDH Zlín 29. 4. 2022 3., 4. a 5. ročník 

 

 

  

Preventivní program Méďové 

Preventivní program Jak být 
dobrým kamarádem? 
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7. ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Ve školním roce 2021/2022 plnilo v základní škole povinnou školní docházku 29 žáků (k 30. 

9. 2021). Jeden žák 5. ročníku dle § 38 Školského zákona plnil povinnou školní docházku 

v zahraničí. Jedna žákyně se v pololetí odstěhovala a přestoupila na jinou školu. 

Školní rok 2021/2022 se významně zapsal do historie školy. Poprvé na naší škole bylo 

umožněno vzdělávat se žákovi 5. ročníku, který se stal součástí trojtřídky. Věříme, že 

v příštím školním roce se na Veselé škole bude vzdělávat více páťáků. 

Ročník Počet dívek Počet chlapců Celkem 

1. 6 1 7 

2. 3 1 4 

3. 3 3 6 

4. 3 7 10 

5. 0 1+(1) 2 

Školu navštěvovali nejen žáci s trvalým bydlištěm na Veselé, ale také 1 žákyně z Klečůvky, 2 

sourozenci z Březové a 2 sourozenci ze Všeminy. 

V tomto školním roce byla I. třída složena 

z žáků 1. a 2. ročníku v celkovém počtu 10. 

Třídní učitelkou našich nejmladších žáků byla 

Mgr. Martina Vajďáková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 1. a 2. ročníku se svojí třídní učitelkou 
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II. třída naší malotřídní školy byla složena z žáků 3., 4. a 5. ročníku v celkovém počtu 17 žáků. 

Třídní učitelkou byla Mgr. Petra Slováčková.  

 

Žáci 3., 4. a 5. ročníku se svojí třídní učitelkou a učitelkou Kristýnou Goišovou 

  
Vánoční fotografie všech učitelek a žáků základní školy 
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8. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Výsledky vzdělávání na konci školního roku 

Ročník 
Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1. 6 6 0 0 

2. 4 4 0 0 

3. 6 6 0 0 

4. 10 9 1 0 

5. 1 1 0 0 

Celkem 27 26 1 0 

 

 

 

Slavnostní předávání vysvědčení na konci školního roku 
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Pochvaly a kázeňská opatření na konci školního roku 

 

 

 

 

Počet omluvených a neomluvených hodin ve školním roce 2021/2022 

 

 

 

 

  

Kázeňská opatření 

Druh Počet žáků 

Napomenutí třídního učitele 0 

Důtka třídního učitele 0 

Důtka ředitele školy 0 

2. stupeň z chování 0 

3. stupeň z chování 0 

Pochvala 

Druh Počet žáků 

Pochvala třídního učitele 17 

Pochvala ředitele školy 11 

Omluvené hodiny 

Celkem Průměr na žáka 

3 774 134,79 

Neomluvené hodiny 

Celkem Průměr na žáka 

0 0 

Žáci oceněni na konci roku ředitelskou pochvalou 

 



16 
 

9. ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU 

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2020/2021: 

Zapsaní do 1. 

tříd 2021 

Počet žádostí o 

odklad 

Nastoupili do 1. 

třídy 2021 

Zapsaní do 1. 

tříd 2022 

Počet žádostí o 

odklad 

Nastoupí do    

1. třídy 2022 

7 1 7 7 0 6 

Motivační část zápisu – Putování do Veselé perníkové chaloupky 

Náš zápis do 1. třídy se uskutečnil ve čtvrtek 21. dubna 2022. V loňském školním roce se všem 

velmi líbil netradiční zápis, který byl připraven jako krátká procházka v okolí školy. K tomu, aby 

děti mohly od září usednout do školních lavic, musely splnit několik úkolů na pohádkových 

stanovištích. V závěru jejich putování je čekalo překvapení v perníkové chaloupce. Úkoly byly 

zaměřeny na grafomotoriku, pohybovou činnost, jemnou i hrubou motoriku a další potřebné 

dovednosti, které budou děti ve škole potřebovat. Na přípravě a realizaci zápisu se opět 

podíleli všichni zaměstnanci školy a všechny děti 3., 4. a 5. ročníku.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníku  

– motivační část 
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Schůzka s rodiči a budoucími prvňáčky 

Poprvé jsme se ve škole všichni společně potkali 22. 6. 2022 na prvních informativních 

schůzkách, kde se rodiče dozvěděli všechny důležité informace k nástupu svých dětí do školy. 

  

 

  
Někteří naši budoucí prvňáčci 

Rodiče budoucích prvňáčků 
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10. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ 

Výuka ve školním roce 2021/2022 proběhla bez výrazných vládních nařízení, která by 

omezovala osobní přítomnost žáků ve škole. Pouze jednou za celý rok probíhala distanční 

výuka ve II. třídě z důvodu nařízené karantény. 

Všichni pedagogové se snažili o maximální naplnění hlavních cílů ŠVP, snažili se u žáků rozvíjet 

všechny důležité kompetence a splnit očekávané výstupy. Příchodem nové ředitelky a 

vzhledem ke generační obměně pedagogů došlo ke změně v přístupu ke vzdělávání. Vyučující 

se v žácích snažili vzbuzovat vnitřní motivaci k učení, výuka často probíhala venku, aktivně a 

v pohybu. Během celého roku jsme se snažili děti vést k budování kamarádských vztahů a 

k vytvoření kvalitního žebříčku lidských hodnot.  

Přehled výchovně vzdělávacích akcí a dalších aktivit v ZŠ a MŠ Veselá: 

Název akce  Účast Termín 

Slavnostní zahájení školního roku  všichni  01.09.2021 

Informativní schůzka pro rodiče žáků ZŠ rodiče ZŠ 07.09.2021 

Evropský sportovní školní den žáci ZŠ 15.09.2021 

Den stromů – projektové vyučování žáci ZŠ 20.10.2021 

Beseda v Místní knihovně ve Veselé žáci ZŠ 22.10.2021 

Preventivní programy – téma kamarádství žáci ZŠ 25.10.2021 

Návštěva Místní knihovny ve Veselé děti MŠ 26.10.2021 

Malá digitální univerzita – Malý datový expert děti MŠ 02.11.2021 

Projektový den – Seznamujeme se s tradicemi a okolím žáci ZŠ 03.11.2021 

Projektové vyučování Peče celá škola žáci ZŠ 11.11.2021 

Podzimní uspávání broučků s lampionovým průvodem všichni  11.11.2021 

Plavecký výcvik - 10 výukových lekcí děti ZŠ 19.11. - 14.2.2022 

Divadelní představení – Skřítek Vítek a mlsné autíčko děti MŠ 22.11.2021 

Malá digitální univerzita – Co je to internet? děti MŠ 02.12.2021 

Mikulášská nadílka, rozsvěcování vánočního stromu děti MŠ, žáci ZŠ 06.12.2021 

Vánoční beseda v Místní knihovně – vánoční tradice žáci ZŠ 08.12.2021 

Malá digitální univerzita – Co je to internet? žáci ZŠ 09.12.2021 

Malá digitální univerzita – Malý IT expert  děti MŠ, žáci ZŠ 09.12.2021 

Divadelní představení – Dva sněhuláci děti MŠ, žáci ZŠ 16.12.2021 

Vánoční nadílka děti MŠ 17.12.2021 

Vánoční tvoření ve škole děti MŠ, žáci ZŠ 20.12.2021 

Vánoční koledování žáci ZŠ 21.12.2021 

Vánoční stromeček pro zvířátka žáci ZŠ 21.12.2021 

Vánoční besídky ve třídách děti MŠ, žáci ZŠ 22.12.2021 

Dopravní výchova – přednáška pana Dřevojánka žáci ZŠ 05.01.2022 

Tři králové ve Veselé škole žáci ZŠ 06.01.2022 

Preventivní program – ONLINE ZOO žáci 1. a 2. ročníku 24.01.2022 

Preventivní program – Nástrahy virtuálního světa žáci 3., 4. a 5. roč. 24.01.2022 

Konzultace ve třech žáci ZŠ, rodiče 24.01.2022 
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Předávání pololetního vysvědčení žáci ZŠ 31.01.2022 

Projekt – A teď učíme my! žáci ZŠ 31.01.2022 

Karneval v MŠ děti MŠ 03.03.2022 

Návštěva Místní knihovny ve Veselé děti MŠ 14.03.2022 

Matematický klokan žáci ZŠ 18.03.2022 

Ponožkový den (Mezinárodní den Downova syndromu) žáci ZŠ 21.03.2022 

Výchovný koncert – Děti dirigují žáci ZŠ 22.03.2022 

Festival IQ Play  žáci ZŠ 22.03.2022 

Ekologická soutěž Poznej a chraň žáci ZŠ 24.03.2022 

Předškoláci ve škole předškoláci 25.03.2022 

Sázení stromů všichni dobrovolníci 26.03.2022 

Beseda v knihovně – téma ilustrace a ilustrátoři žáci ZŠ 28.03.2022 

Preventivní program Méďové žáci 1. a 2. ročníku 29.03.2022 

Preventivní program Kryštofe, neblbni! žáci 3., 4. a 5. roč. 29.03.2022 

Školní kolo recitační soutěže žáci ZŠ 30.03.2022 

Divadelní představení – Skřítek Vítek a mlsné autíčko děti MŠ 30.03.2022 

Projektový den – Den naruby všichni  01.04.2022 

Školní kolo pěvecké soutěže žáci ZŠ 04.04.2022 

Recitační a pěvecká soutěž Neubuz žáci ZŠ 12.04.2022 

Matematické putování s předškoláky předškolní děti MŠ  

Fotbalový turnaj Mc Donald ´s cup žáci ZŠ 20.04.2022 

Zápis do 1. třídy – Putování do Veselé perníkové 
chaloupky všichni  21.04.2022 

Den Země – Veselá škola uklízí zvesela všichni  21.04.2022 

Dopravní hřiště Malenovice  žáci 3., 4. a 5. roč. 29.04.2022 

Výlet do ZOO Lešná děti MŠ 02.05.2022 

Projektové vyučování – sběr bylin – přednáška LEROS žáci ZŠ 02.05.2022 

Divadélko pro školy – Africká pohádka děti MŠ, žáci ZŠ 04.05.2022 

Poznáváme bylinky – interaktivní beseda s bylinkářkou žáci ZŠ 11.05.2022 

IQ Play Festival předškolní děti MŠ 12.05.2022 

Kašavský běh Vybraní žáci ZŠ  17.05.2022 

Sběr léčivých bylin – bylinková výprava žáci ZŠ 19.05.2022 

Vítání občánků vybraní žáci ZŠ 21.05.2022 

Školní výlet – Plavba lodí po Baťově kanálu žáci ZŠ 25.05.2022 

Kouzelník Waldini – Den dětí děti MŠ, žáci ZŠ 31.05.2022 

Den dětí – bylinková výprava žáci ZŠ 01.06.2022 

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře žáci 1. ročníku 09.06.2022 

Vesnice roku – návštěva komise všichni 14.6.2022 

Sportovní soutěže se ZŠ Neubuz žáci ZŠ 17.06.2022 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků rodiče 22.06.2022 

Den bez aktovek! žáci ZŠ 23.06.2022 

Den otevřených dveří všichni  23.06.2022 

Školní výlet plný zážitků žáci ZŠ 28.06.2022 

S předškoláky do lesa předškoláci, žáci ZŠ 29.06.2022 

Slavnostní ukončení školního roku všichni  30.06.2022 
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11. ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 V OBRAZECH 
 

Během školního roku jsme na internetu zveřejnili spoustu fotografií a příspěvků. Všechny akce 

a ukázky z každodenního života školy můžete naleznout na webových stránkách – 

www.zsamsvesela.cz anebo na facebooku - www.facebook.com/zsamsvesela. 

 

ZÁŘÍ 

Slavnostní zahájení školního roku 

Konečně nastal ten dlouho 

očekávaný den, kterým jsme 

slavnostně zahájili nový školní 

rok. Učitelé, žáci a jejich rodiče 

se sešli na zahradě naší školy. 

Zde jsme se společně přivítali. 

Poté si prvňáčci společně s paní 

učitelkou Martinou vyslechli 

příběh o kapitánu Flintovi a jeho 

papouškovi. Ostatní děti začaly 

nový školní rok s paní ředitelkou 

Petrou, paní učitelkou Kristýnou 

a paní vychovatelkou Gabrielou 

ve vedlejší třídě. 

 Seznamujeme se a tvoříme třídní pravidla 

První týden se v naší škole nesl ve veselém duchu. Společně jsme se vzájemně seznamovali, 

hráli hry a uskutečnili krásnou procházku do lesa. Nesměla chybět velmi důležitá aktivita – 

tvorba třídních pravidel. 

Prvňáčci a druháčci již zvládli 

svá námořnická pravidla 

vytvořit celá, starší děti tuto 

velmi důležitou činnost započali 

a v dalším týdnu v ní budou 

pokračovat. Všichni jsme si 

vědomi, že jen díky dobře 

nastaveným pravidlům se 

budeme ve třídě cítit dobře a 

bezpečně.   
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Evropský sportovní školní den 

Tento projekt je v rámci EU a 
má za úkol rozpohybovat 
dnešní děti. Ukázat jim, že 
pohyb může být i zábava. 
Před obědem jsme se 
přemístili na hřiště, kde na 
děti čekalo 5 stanovišť 
s úkoly. Postupně naši mladí 
sportovci plnili připravené 
aktivity a na konci je čekala 
odměna za vynikající výkon. 
 

 

ŘÍJEN 

     Prvňáčkům jde práce od ruky 

Prvňáčci dělají pokroky každým dnem. Už se učí 

čtvrté písmeno, tvary si trénují na interaktivní 

tabuli, na ,,šlapkách“ (po kterých dětí chodí a 

čtou), vyrábí obrázková písmena a skládají je 

z víček. Taky zkoušíme psát první slabiky a 

slova. V matematice rozvíjíme i logické 

myšlení, např. pomocí výukové hry: AUTOBUS.  

 

 

Angličtina nás baví 

Děti i paní učitelky angličtina baví. Učíme se 

hravou formou. Zapojujeme pohyb, tanec, hry 

a písničky.  
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Kroužky konečně v plném proudu! 

V letošním školním roce se nám v 

naší škole podařilo otevřít několik 

kroužků. Z projektu Šablon je 

financován Klubík deskových a 

logických her a Posezeníčko, ve 

kterém děti procvičují učivo 

zábavnou a hravou formou. Každé 

středeční odpoledne děti mohou 

roztančit své boky pod vedením 

maminky Danky Křížkové. 

Den stromů ve veselé škole 

Den stromů je svátek, který se slaví ve více 

než 40 zemích světa. I my na naší veselé 

škole jsme se těchto oslav zúčastnili, a to 

ve středu 20. října. Všechny paní učitelky 

se ve výuce zaměřily na práci, která se 

tematicky týkala stromů. V rámci 

předmětů prvouky a přírodovědy jsme se 

všichni vydali do okolí Veselé, kde jsme si 

povídali o stromech a podzimu. 

Nechybělo také kreslení v přírodě, děti 

ztvárňovaly to, co vidí kolem sebe. Na 

vycházce si měli žáci všímat barevností, 

které nám podzim přináší. Společně sbírali různé druhy přírodnin a rozdělovali je podle barev. 

V rámci hudební výchovy jsme se také naučili novou písničku Stromy od pánů Svěráka a Uhlíře. 
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LISTOPAD 

Seznamujeme se s tradicemi a okolím 

Ve středu 3. listopadu jsme si u nás ve 
škole připomněli památku všech 
zemřelých. S dětmi jsme si společně 
povídaly o Dušičkách, vyplňovali jsme 
pracovní listy a tvořili. V předmětu čtení 
jsme podívali na pohádku Chaloupka na 
vršku, děti tak mohly vidět, jak se dušičky 
slavily dříve. V rámci povídání o 
tématu Místo, kde žijeme jsme se vydali 
k místní kapličce. Někteří z žáků byli v této 
kapličce úplně poprvé. Vše jsme si 
prohlédli, poslechli pár historických 
informací, které se kapličky týkají. Jako 
vzpomínku na naše blízké zemřelé jsme zapálili svíčky u pomníku. 
 
Peče celá škola 

Ve čtvrtek 11.11.2021 se na naší veselé 

škole uskutečnilo Podzimní uspávání 

broučků s lampionovým průvodem. Této 

akci předcházel dopolední program, kdy 

jsme společně s dětmi pekli a připravovali 

různé pochutiny na večerní pohoštění. 

Nechyběly zde slané tyčinky z listového 

těsta, jablíčka v županu, podzimní muffiny, 

mrkvové šátečky, Bebe řez a další. Před akcí 

probíhaly velké přípravy, které zahrnovaly 

podzimní tvoření dětí v rámci výtvarné výchovy, pracovních činností, družinky i odpoledního 

klubu. Děti vyrobily podzimní svícny a panáčky ze zavařovaček, ježečky z papíru i šišek, 

domečky z přírodnin pro broučky, šaty z listí a další krásné výrobky, které nám ozdobily školní 

zahradu. Příprava a převážně pak pečení děti velmi bavilo. Děti se nemohly dočkat, až vše 

ochutnají a své výrobky ukážou rodičům a příbuzným. 
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PROSINEC 

Učíme se 3D tisk 
V loňském školním roce se naše paní učitelky 
zapojily do projektu Vezeme praxi do škol, 
která má za cíl ve školách rozvíjet technické a 
digitální vzdělávání. V rámci projektu se nám 
podařilo získat 3D tiskárnu, kterou nám 
věnovala firma Průša. Naučily jsme se tiskárnu 
ovládat, zadávat tisky a podobně. Velmi se 
nám daří, už 
zvesela tiskneme! 
Tiskárnu jsme 
ukázaly i našim 
žákům, kteří se na 
práci s ní velice 
těší. Všechny děti 
tato netradiční 
tiskárna opravdu 

zaujala, věříme, že ji hojně využijeme při tisknutí různých 
předmětů a také k tisku výukových pomůcek. 
 
Dárečky pro zvířátka a koledování 

V úterý 21. 12. 2021 jsme podnikli rovnou dvě akce. Nejprve společně vyrážíme do místního 

lesa, kde zvířátkům dáváme různé dobroty – vánoční dárečky (jablka, mrkve, kaštany, aj.). Poté 

jdeme koledovat po obci. Zastavujeme se u pana starosty, bývalé paní ředitelky a dalších přátel 

školy. Zazpívali jsme jim koledy, popřáli krásné vánoční svátky a předali pytlíček s výrobky, na 

kterých se podílely děti z naší školy.  
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LEDEN 

Tři králové ve Veselé škole 

První lednový týden jsme si spolu s dětmi povídali o 

tradicích, které jsou spojeny se Třemi králi i o tom, kdo 

to vůbec byli Tři králové. V pracovních činnostech jsme 

si vyráběli tříkrálové koruny a malovali jsme kometu, 

která přivedla krále do Betléma. Hudební výchovou se 

nesla melodie známé koledy My tři králové jdeme 

k vám. Máme velkou radost, že některé děti z naší 

veselé školičky se zúčastnily celostátní Tříkrálové 

sbírky 2022, která na Veselé proběhla v sobotu 8. 

ledna. 

 

 
 

První pololetí uteklo jako voda 

Pololetí uteklo jako voda a my mohly dětem předat jejich pololetní vysvědčení. Během 

uplynulého půl roku se všem žákům velmi dařilo a všichni si zaslouží velkou pochvalu. 

Doufáme, že i nadcházející pololetí bude úspěšné a naučíme se spoustu nových věcí a 

dovedností. 
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ÚNOR 

Poznáváme nerosty 

S žáky 3., 4. a 5. ročníku jsme se 
v přírodovědě a prvouce věnovali 
horninám a nerostům. Ukazovali jsme si 
různé druhy hornin, porovnávali je a 
zkoumali. Žáci také tvořili referáty o 
minerálech. Vyhledávali potřebné 
informace na internetu, hledali vhodné 
obrázky a na závěr svůj referát také před 
třídou přednesli.  
 
 
 
A teď učíme my! 

Poslední lednový den jsme si 
my, žáci 3., 4. a 5 ročníku, 
připravili program pro děti 1. a 
2. ročníku. Celý den jsme 
nazvali A teď učíme my! Měli 
jsme různé funkce: učitelé, 
fotograf, moderátoři a 
reportéři. Na děti čekalo celkem 
5 stanovišť. První stanoviště se 
věnovalo logickému myšlení. 
V týmu logiky jsme učili, jak si 
snadno zapamatovat předměty. 
Jednu minutu se spolužáci dívali 
na předměty, potom jsme je 
schovali a oni měli napsat, co 

všechno si zapamatovali. Také jsme s některými hráli hru Logik. Na tomto stanovišti učili: 
Adrian Juřík, Markéta Čočková a Dominik Gregořík. U Gabriely Gerychové, Jakuba Štěpána a 
Richarda Křížky měly děti tělocvik. Skákaly přes švihadlo, cvičily a trefovaly se míčky do košů. 
Moc je to bavilo. Ella Čuříková a Lukáš Kučera 
měli pro děti připravené pracovní činnosti. 
Vyráběli se tam antistresové míčky. Děti byly 
velmi šikovné a tvoření je bavilo. Učitelé 
Šimon Vrla, Gabriela Urbanová a Matyáš 
Chalupník učili matematiku. Věnovali se 
porovnávání čísel, příkladům, seřazování 
čísel a spoustu dalších her. Marek Burian a 
Barbora Nagyová učili anglický jazyk. Na 
tomto stanovišti čekal děti anglický poslech, 
bingo mnoho dalších skvělých her. Hlavním 
fotografem celého dne byl Matouš Štěpán. 
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BŘEZEN 

Matematický klokan 

Zapojili jsme se do celostátní soutěže Matematický klokan. Soutěžící se dělí podle věku do 6 

kategorií. Naše děti se zúčastnily v těchto kategoriích: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ) a Klokánek (4. - 

5. třída ZŠ).  Žáci řešili úlohy zaměřené převážně na rozvoj logického myšlení. V pondělí 

proběhlo vyhodnocení této soutěže v naší škole. Všem 

řešitelům děkujeme za účast a blahopřejeme vítězům 

školního kola.  

Výchovný koncert a IQ play Zlín 

V úterý 22. března se žáci naší veselé školy zúčastnili výchovného koncertu v Kongresovém 
centru. Filharmonie Bohuslava Martinů zahrála dětem ty nejznámější kusy z vážné hudby. 
Koncert nesl název „Děti dirigují“. Děti si tak v hledišti mohly vyzkoušet, jak se diriguje, jaké 
jsou pravidla pro dirigování a podobně. Hlavní dirigent v průběhu celého koncertu volal k sobě 
na pódium děti, které si dirigování vyzkoušely před samotnou filharmonií. Nejenom, že naši 
žáci navštívili koncert, ale zahráli si také spoustu her. Na Zlínském zámku totiž probíhá Festival 
IQ Play. Festival IQ Play je putovní hravá výstava, na 
které jsou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení, různé hry, 
dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny 
známých deskových her.  
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Ekologická soutěž Poznej a chraň 

Ve čtvrtek 24.3.2022 proběhla ve Zlíně ekologická soutěž s 

názvem Poznej a chraň, které se zúčastnilo tříčlenné 

družstvo složené z našich dvou šikovných čtvrťáků a také 

jedné třeťačky. Před soutěží jsme se pilně připravovali a 

sbírali informace na téma les. Naše veselé družstvo: Šíma, 

Ríša a Barča 

se na soutěži 

velmi snažilo 

a nasbíralo 

spoustu bodů 

jak z testu, 

tak i z 

poznávačky 

rostlin a živočichů. I když jsme nepostoupili do 

dalšího kola, soutěž nás moc bavila a my si z ní 

odnesli soustu zajímavých zkušeností a 

především zážitků. 

Předškoláci ve škole 

V pátek dopoledne zavítali naši 

předškoláci na ,,doopravdickou" 

vyučovací hodinu do školy. Nejprve 

je prvňáčci seznámili s tím, jak to u 

nás funguje. Příběhem o rybáři Lojzíkovi 

se děti přenesly do písmenkového 

putování. Všichni pomáhali nosit ryby s 

písmeny do sítě a zachránili tak rybáři 

jeho práci. Následně jsme si dali 

pohybovou hru, aby se nám lépe 

pracovalo. Poté se snažíme orientovat 

v prostoru – nahoře, dole, vpravo, vlevo 

a uprostřed. Předškolákům šla práce od 

ruky.   
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DUBEN 

Den naruby 

1. 4. 2022 se uskutečnila 
školní akce Den naruby. 
Učitelky se převlékly za 
učitele a my děti jsme 
zase chodily v pyžamech a 
županech. Měli jsme 
trička naruby anebo jsme 
si první dali mikinu a až 
pak triko. Bylo to super, 
měli jsme napřed matiku 
a potom češtinu. Celou 3. 
hodinu byla přestávka. Ve 
výtvarce učilo 5 dětí a 
všichni ostatní psali test, 
který spolužáci připravili. 
Když jsme šli na oběd, tak 
jsme jako první měli 
hlavní jídlo a potom polévku. Na dveřích od jídelny byl nápis Kotelna a na dveřích od kuchyně 
Sklep. Paní kuchařka si dokonce zavolala 2 pomocníky, kteří umývali nádobí a nalévali 
polévku. Byl to ten nejlepší den, který jsem kdy zažil. Matouš Š. (5.ročník)  
 

Recitační a pěvecká soutěž v Neubuzi 

V úterý 12.4. 2022 se někteří žáci z naší veselé školy zúčastnili recitační a pěvecké soutěže 
v Neubuzi. Ze soutěže s názvem Neubuzský skřivánek si několik našich žáků přivezlo krásné 
ceny, medaile a diplomy. Výhercům ještě jednou moc gratulujeme. Ostatní žáci, kteří 
nesoutěžili, soutěž pozorovali z hlediště a své šikovné spolužáky podporovali.  
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Fotbalový turnaj McDonald’s Cup 

Ve středu 20. 4. 2022 se naši mladí fotbalisti zúčastnili turnaje v Lužkovicích. I přes velkou 
konkurenci všichni hráči bojovali do poslední chvíle o umístění na stupni vítězů. O krásné 3. 
místo nás připravil smolný gól v poslední vteřině závěrečného zápasu. I tak jsme si turnaj 
skvěle užili a těšíme se na další ročník. Velmi děkujeme trenérům Tomášům – Křížkovi a 
Dujkovi za pomoc a podporu během celého turnaje a všem fanouškům za výbornou atmosféru. 

Den Země 

V pátek 22.4.2022 jsme s našimi 

dětmi ze ZŠ a MŠ Veselá oslavili 

svátek Den Země. Žáci 1.-5. 

ročníku napsali během první 

vyučovací hodiny krásné vzkazy 

naší Zemi. Poté jsme si nasadili 

pracovní rukavice, vzali pytle a 

všichni společně šli uklidit 

místní les. Nejen v lese, ale i po 

cestě do lesa jsme nasbírali 

několik odhozených odpadků. 

Pytle se nám postupně plnily. 

Také děti z MŠ posbíraly 

spoustu odpadků pohozených 

v okolí školy. Všichni byli moc šikovní a práce jim šla hezky od ruky. 
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KVĚTEN 

Divadelní představení Africká pohádka 

Ve středu 4. května měly všechny děti 
možnost zhlédnout divadelní představení 
"Africká pohádka aneb Podivuhodná 
dobrodružství doktora Holuba". S touto 
pohádkou k nám dorazila divadelní 
společnost Divadélko pro školy z Hradce 
Králové. Herci zábavnou formou seznámili 
děti s cestovatelem Emilem Holubem. 
Tento cestovatel vyprávěl své zážitky 
z Afriky a seznamoval žáky s africkými 
zvířaty, se kterými zažil spoustu 
dobrodružství.  

Bylinková výprava 

Naše základní škola Veselá se zapojila do 

projektu Sběr léčivých bylin ve školách. 

V rámci projektu proběhla na naší škole 

přednáška, kterou zprostředkovala 

společnost LEROS. Během přednášky jsme 

se dozvěděli, jaké máme léčivé rostliny, jaké 

části rostlin máme sbírat, jak je sušit apod. 

Více jsme se o léčivých rostlinách dozvěděli 

od místní knihovnice, která si pro naše 

žáky připravila krásnou přednášku s 

ochutnávkou a povykládala nám o dalších 

možnostech zpracování léčivých rostlin. 

 

Kašavský běh 

V úterý 17.5.2022 se vybraní žáci 
z 1. až 5. ročníku zúčastnili 
sportovní akce s názvem Kašavský 
běh. Přesto, že počasí nebylo úplně 
ideální, naši běžci se jej nezalekli a 
do běhu vložili všechnu svou 
energii. Krásnou bronzovou medaili 
za 3. místo si odvezl Olinek z 1. 
ročníku. Ostatním našim veselým 
sportovcům však také patří 
obrovská pochvala.  
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Plavba lodí po Baťově kanálu 

25. května 2022 jsme byli na školním výletě, na lodi Morava. Pluli jsme lodí po Baťově kanálu. 

Z Lípy nad Dřevnicí jsme jeli vlakem do Otrokovic, pak jsme přesedli a pokračovali až do 

Spytihněvi. Na lodi bylo i občerstvení. Bylo to super! (Šimon V.) 

 

 

 

 

Taneční přehlídka 

Náš taneční kroužek (děvčata z 1., 2. a 3. třídy) se v neděli 29. května zúčastnil přehlídky ve 

Slušovicích. Holky poprvé vystupovaly před cizím publikem a zvládly to skvěle. Předvedly tři 

taneční sestavičky, které se naučily během letošního roku. Mají velkou pochvalu za 

reprezentaci naší školy i celé Veselé. 
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ČERVEN 

Sportovní soutěž Neubuz 

V pátek 17.6.2022 se naše škola zúčastnila sportovní soutěže 
v Neubuzi. Proti neubuzským žákům jsme se utkali ve dvou 
hrách: vybíjené a fotbale. Velká pochvala patří nejen našim 
sportovcům, kteří si vybojovali dva krásné poháry, ale také 
ostatním žákům, kteří po celou dobu fandili. Tento den jsme si 
všichni moc užili! 

Den bez aktovek 

Přesně týden před ukončením školního roku jsme se rozhodli, že si zpestříme den. Děti i paní 

učitelky měly za úkol přijít do školy bez aktovek, batohů a tašek. Úkolem všech bylo vymyslet 

originální způsob, v čem své věci přinesou. K vidění byly různé předměty – od košíků, kufrů, 

prádelních košů až po auta, kočárky… Jsme rádi, že se všichni zapojili a věříme, že nám to všem 

rozveselilo den.  
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Den otevřených dveří 

Po dlouhé době se na naší škole konal Den otevřených 

dveří. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si prostory 

školy a školky, zavítat na naši novou bylinkovou půdu a 

ochutnat dobroty z naší jídelny. 

 

 

Výlet plný zážitků 

Pomalu se nám blíží závěr školního roku. Společně jsme se však vydali ještě na jednu výpravu. 

Procházka proběhla v úterý 28. června. Začátek akce byl na Větřáku, odtud jsme se vydali na 

Biofarmu Juré. Z Biofarmy naše kroky vedly do Hvozdné, na zahradu k paní učitelce Goišové, 

kde jsme poobědvali – každý si opekl to, na co měl chuť. Dalším bodem programu byla výstava 

obrazů v galerii Trinitas a na závěr výletu jsme navštívili hvozdenské Retro Muzeum.  
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12. PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

O činnosti naší veselé školy jsou rodiče, žáci a veřejnost aktuálně informováni na webových 

stránkách školy – www.zsamsvesela.cz a také na facebookovém profilu –

www.facebook.com/zsamsvesela. K prezentaci školy také využíváme vývěsku před školou, 

kde pravidelně obměňujeme fotografie z aktuálního dění ve škole. 

Na webové stránky a Facebook pravidelně vkládáme příspěvky z akcí, ukázky z vyučovacích 

hodin a z naší činnosti. Snažíme se veřejnosti a rodičům ukázat, jak škola funguje, jaké metody 

a formy výuky využíváme. Před každou akcí vytváříme propagační plakáty, které jsou 

vyvěšovány nejen elektronicky, ale také ve vývěsce před školou a v obci.  

    Ukázka propagačních plakátů 

 

Ředitelka školy ve školním roce 2021/2022 čtyřikrát 

informovala veřejnost o dění ve škole také 

prostřednictvím Obecního zpravodaje, který byl 

roznesen do všech domácností na Veselé.  

 

 

Zpravodaj obce Veselá – 04/2022  

 Zprávičky z veselské školičky 
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13. SPOLUPRÁCE S OBCÍ A DALŠÍMI SPOLKY 

Základní škola a Mateřská škola Veselá je zřizována obcí Veselá. I ve školním roce 2021/2022 

pokračovala výborná spolupráce mezi obcí a školou, vzájemná komunikace je velmi vstřícná, 

otevřená a korektní, což má příznivý vliv na činnost školy. Nadále jsme výborně spolupracovali 

se starostou obce Danielem Juříkem, místostarostou Tomášem Dujkou a dalšími zastupiteli, 

kteří jsou v případě potřeby vždy nápomocní. 

V případě potřeby byly informace a pozvánky na akce vyhlášeny také v obecním rozhlase a 

byly zveřejněny na webových stránkách obce - www.veselauzlina.cz nebo fb profilu obce - 

www.facebook.com/veselauzlina. 

Počet tradičních aktivit a akcí, které pravidelně probíhaly ve spolupráci s obcí i místními spolky 

se postupně po covidových omezeních znovu začal zvyšovat. Vzhledem k nařízení vlády jsme 

v prosinci za zpěvu koled rozsvítili vánoční strom pouze s panem starostou. 

 

V měsíci březnu proběhla velká společná akce – Sázení stromů. Obec ve spolupráci se školou 

se rozhodla vysázet krásných 17 javorů kolem místní cyklostezky. Počasí nám konečně přálo, 

a tak jsme se sešli v hojném počtu. Do práce se zapojili úplně všichni, od našich nejmenších, 

až po naše milé důchodkyně, které s mužskou dopomocí zvládly na začátku stezky vysadit 

majestátní lípu. 

Zpívání koled a rozsvěcování vánočního stromu 
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V měsíci květnu obec Veselá pořádala poprvé Vítání občánků v nově zbudovaném Centru 

volného času. Na této slavnostní události vystoupily děti z naší základní školy. Kulturní 

vystoupení k této příležitosti připravila paní učitelka Kristýna Goišová.  

Sázení stromů – společná fotografie skoro všech 

pomocníků 

Naši školáci hloubí jámu pro svůj strom I malí školkáčci přidali ruce k dílu 
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 V měsíci červnu se uskutečnila velmi důležitá událost pro celou obec Veselá. 14. června 2022 

nejen naši školu navštívila hodnoticí komise ze soutěže Vesnice roku, do které se naše obec 

přihlásila. Pilně jsme se na tento důležitý den připravovali, zdobili jsme školu, chystali kulturní 

vystoupení a vyráběli dárečky pro členy komise. Společnými silami se jak zastupitelé obce, tak 

všechny místní spolky prezentovali, jak nejlépe dovedli. Výsledkem našeho velkého 

společného úsilí bylo obdržení Bíle stuhy za činnost mládeže, což nám všem udělalo obrovskou 

radost. 

 

Vítání občánků – kulturní vystoupení žáků ZŠ 

Veselá 

Komise Vesnice roku a zastupitelé obce Veselá 
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Ve spolupráci s vedením obce byla během prázdnin realizována rekonstrukce ředitelny. Byla 

provedena výměna podlahy, nová výmalba a nový kazetový podhled s úsporným osvětlením. 

Spolupráce s Místní knihovnou ve Veselé 

Již od počátku nástupu nové ředitelky pokračuje výborná spolupráce s Místní knihovnou ve 

Veselé. Paní knihovnice Sobotíková pro děti pořádá tematické besedy. Žáci základní školy, ale 

také děti mateřské školy v rámci výuky pravidelně knihovnu navštěvují. Společně se snažíme 

u dětí vzbuzovat zájem o knížky, četbu a rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost. Na začátku 

června připravujeme pro naše prvňáčky slavnostní Pasování na čtenáře v duchu královském.  

Ředitelna před rekonstrukcí  Ředitelna po rekonstrukci  

Slavnostní pasování na čtenáře  



40 
 

 

Obě paní knihovnice pro děti připravují nejen v knihovně skvělý program. Druhá paní 

knihovnice Čočková pro děti pořádala Bylinkové výpravy a jednou nás dokonce navštívila u nás 

ve škole, kdy si pro děti připravila poučnou interaktivní besedu o bylinkách.  

 

  

Pravidelně navštěvujeme knihovnu  

Vánoční beseda v knihovně  

Interaktivní přednáška o sběru a zpracování léčivých bylin 
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Spolupráce s Unií rodičů 

Škola nejaktivněji spolupracuje s Unií rodičů. Jsme si vědomi toho, že spolupráce s rodiči je 

základ kvalitního vzdělání a rozvoje osobnosti našich dětí, proto se snažíme podílet na akcích 

Unie rodičů a být nápomocny v případě potřeby. 

 

Ve školním roce 2021/2022 proběhlo spoustu skvělých akcí pořádaných pro děti z Veselé.  

I přes nepříznivou předpověď počasí se Unii rodičů podařilo uspořádat dětmi oblíbenou 

„Drakiádu“, která se uskutečnila 21.10.2021 na fotbalovém hřišti. Vítr nám hezky foukal, a tak 

se do výšky vzneslo mnoho pestrých draků, kteří byli krásně vidět už z dálky. 

 
 

Ve čtvrtek 11.11.2021 se na naší veselé škole uskutečnilo podzimní uspávání broučků 

s lampionovým průvodem. Akce se zúčastnili žáci a děti ze ZŠ a MŠ Veselá, paní učitelky a 

zaměstnankyně školy a školky, rodiče, další příbuzní a přátelé školy. Program, výzdobu i 

občerstvení tentokrát zajištovaly naše děti ve spolupráci se svými učitelkami, kuchařkami a 

školnicí.  

 

 

Všichni účastnici Drakiády 

Uspávání broučků v lese 
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V půlce listopadu jsme začali pravidelně jezdit na plavecký výcvik. I díky příspěvku Unie rodičů 

jsme mohli uhradit nákladnou dopravu. Mnohokrát děkujeme za spolupráci! 

 

I v letošním školním roce nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Všechny děti si připravily malé 

kulturní vystoupení. Děkujeme Unii rodičů za zajištění celého průběhu akce a za krásnou 

Mikulášskou nadílku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naši veselí plaváčci 

Mikulášská nadílka na školní zahradě 



43 
 

Unie rodičů nám také pravidelně přispívá na pracovní sešity z angličtiny a pomůcky pro žáky. 

V letošním školním roce jsme dostali také příspěvek na vánoční dárky. Děti mohly pod 

stromečky objevit spoustu krásných her a hraček, které ve svých volných chvílích a o 

přestávkách neustále využívají. Rodičům patří obrovské poděkování. 

 

Dětský karneval se letos konal 20. 3. 2022 a zúčastnilo se ho mnoho dětí. Byli zde k vidění 

masky princezen, pirátů, víl, zvířátek např. beruška, včelička, leopard, ale také další jako 

mořské panny, ninjové, indiánky atd. Letošní karneval opět obsahoval soutěže pro děti a 

nechyběla ani i již tradiční tombola. Velkým překvapením bylo vystoupení dětí tanečního 

kroužku, který při škole vede paní Dana Křížková. Holkám se to moc povedlo a sklidily za to 

velký potlesk. 

Dětský karneval 

Vystoupení tanečního kroužku 

Rozbalování dárků v MŠ 
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V pátek 29. 4. 2022 Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá uspořádala pro místní děti Pálení čarodějnic 

– zábavné odpoledne plné her a tancování. Na úvod akce vystoupily naše malé tanečnice pod 

vedením Danky Křížkové. Všechny maminky z Unie rodičů připravily výborné pohoštění a 

zajistily také přípravu ohně a opékání špekáčků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V květnu se Unie rodičů ve spolupráci se 

školou poprvé rozhodla uspořádat 

Malou školní olympiádu, která se 

uskutečnila 20. 5. 2022 na fotbalovém 

hřišti. Děti si poměřily síly ve čtyřech 

základních atletických disciplínách: běh 

na 100 m, běh přes překážky, skok z 

místa a hod raketkou. Školáci byli 

rozděleni do čtyř věkových kategorií: 

mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky 

a starší chlapci. Všichni byli moc šikovní, 

ale medaile získali jen ti nejlepší.   

Maminky z Unie rodičů Veselá 

Vystoupení děvčat z tanečního kroužku 

Děvčata před sprintem na 60 m 
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Letošní procházka veselským lesem se konala 12. 6. 2022. Sluníčko k nám bylo přívětivé a 

provázelo nás celým dnem. Pro děti bylo připraveno celkem jedenáct stanovišť, na kterých 

plnily úkoly, za které získaly razítko do své kartičky a k tomu ještě vždy odměnu. I tento rok se 

sešly děti ve velkém počtu, což nás velmi těšilo.  Na přípravě a realizaci akce se podílela Unie 

rodičů, ZŠ a MŠ Veselá, obec Veselá, SDH Veselá, TJ Sokol Veselá a také místní Myslivecké 

sdružení. 

  

Hod raketkou 

Vyhlášení vítězů 

Na procházce jste mohli potkat i Veseloše 
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Spolupráce s Komunitní školou Kašava 

I v letošním školním roce jsme pokračovali v partnerství s Komunitní školou Kašava, z.s. v 

projektu, který spolufinancuje Evropská unie z operačního programu Zaměstnanost. V rámci 

projektu byl podpořen Dětský klub, který na Veselé nabízí pro rodiče dětí I. stupně základní 

školy možnost hlídání dětí mimo školní vyučování a provoz školní družiny. Klub pravidelně 

probíhal od 15:00 hod. do 16:30 hod. O děti se staraly dvě pečovatelky, které pro děti 

připravovaly různé hry, tvoření, aktivity v lese i na hřišti.  

 

Další aktivita, která byla i letos v rámci projektu podpořena, byla realizace Přívesnického 

tábora „Cesta za poklady veselského lesa“. Tábor proběhl pod vedením Martiny Juříkové a 

Kristýny Červenkové v okolí školy, Centru volného času a veselském lese. 

 

Vánoční pečení v Dětském klubu Podzimní tvoření v Dětském klubu 

Účastníci přívesnického tábora 
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Spolupráce s Místní akční skupinou Vizovicko a Slušovicko 

Ve školním roce 2021/2022 naše škola opět aktivně spolupracovala s MAS Vizovicko a 

Slušovicko o.p.s. (dále jen MAS VaS) v rámci projektu Naše škola - naše radost II. Hlavním cílem 

projektu, do kterého je zapojeno 14 základních a mateřských škol, je zlepšit kvalitu vzdělávání 

v mateřských a základních školách na území MAS VaS tím, že bude podpořena spolupráce 

zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, 

vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Během školního roku jsme využívali všech dostupných aktivit, které nám MAS VaS nabízela. 

Několikrát k nám do mateřské i základní školy zavítaly lektorky z Malé digitální univerzity, dále 

jsme využili nákupu i zapůjčení skvělých pomůcek, které sloužily k rozvoji logického a 

technického myšlení dětí. Pedagogové se zdarma zúčastnili několika webinářů a školení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Učíme se programovat Ozoboty 

Stáváme se IT experty 

Zapůjčené výukové pomůcky – 

Klokanovy kapsy 
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14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
 

Provozní výdaje přidělené OÚ Veselá: 775 000 Kč 

 

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu: 

Celkové výdaje  5 842 667 Kč 

Z toho:  

- na mzdy pracovníků 3 767 222 Kč 

- zdrav. a soc. pojištění 1 482 607 Kč 

- ostatní platby (OON) 117 552 Kč 

- učebnice, uč. pomůcky 22 620 Kč 

- FKSP  76 124 Kč 

 

 

 

15. KONTROLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla žádná kontrola. 
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16. ZÁVĚR 
  

V závěru této výroční zprávy bych chtěla poděkovat všem pedagogickým pracovníkům, kteří se ve 

školním roce 2021/2022 naplno věnovali výchově a vzdělávání žáků v naší škole, častokrát nad 

rámec svých pracovních povinností. Paní učitelky mezi sebou skvěle spolupracovaly, vzájemně si 

pomáhaly a vždy svým láskyplným chováním vytvářely bezpečné prostředí pro vzdělávání našich 

veselých dětí, za což jim patří obrovské poděkování. 

Děkuji také správním zaměstnancům za svědomitě odváděnou práci, paní školnici za pečlivý úklid, 

ochotu a zkrášlování školy, paním kuchařkám nejen za výborná jídla, ale také za spolupráci a 

pomoc při akcích a výzdobě budovy a okolí školy. 

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem rodičům a přátelům školy, kteří s námi 

spolupracují, jsou nám nápomocní, pomáhají nám svojí aktivitou, povzbuzením a někteří také 

finančními dary. 

Na závěr patří poděkování zastupitelstvu obce Veselá v čele se starostou Danielem Juříkem a 

místostarostou Tomášem Dujkou za vstřícnost a spolupráci při správě a financování 

bezproblémového chodu školy. Jsme velmi vděční za Vaši podporu a ustavičnou pomoc. 

Myslím si, že ve školním roce 2021/2022 jsme společnými silami odvedli velký kus práce. 

Důkazem toho je obdržení Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku, která naši obci byla udělena za 

činnost mládeže. Velké poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na výchově, 

vzdělávání a rozvoji našich veselých dětí. Těším se na nadcházející spolupráci v dalším školním 

roce. 

 

 

 

Datum projednání na poradě pedagogických pracovníků:   12. 10. 2022 

Datum projednání ve Školské radě:     14. 10. 2022 

 

Ve Veselé 14. 10. 2022 

 
 

   

______________________________ 

Mgr. Petra Slováčková, ředitelka školy 

 
 


