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Změny v pedagogickém sboru
• Nově příchozí vyučující

vKamil Gruncl – učitel TV, vychovatel ŠD, trenér FA

vMgr. Hana Palmová- Př, Z

• Ing. Štraubová Martina – M, Př, Aj

oNově příchozí asistenti pedagoga

• Paní Jana Cífková

• Paní Petra Matoušková

• Paní Alena Šebková 

• Ing. Lenka Šimáčková

• Ing. Barbora Štefanová

• Paní Iva Šindelková



Organizace školního roku



Legislativní změny
§ Novela školského zákona – povinné plavání (státní dotace na 

dopravu)

§ Inkluze – vyhláška č. 27/2017 Sb.

§ Školní poradenské pracoviště – Mgr. Štefanová

§ Školní psycholog – Mgr. Dědičová (úterý odpoledne pro rodiče)

§ Vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními: cca 50 dle IVP,  zdělává 
ní žáků s LMR i handicapovaných, vzdělávání žáků z jiného 
jazykového a kulturního prostředí

§ Problematika asistentů pedagoga: 

- 14 asistentů pedagoga

- nová pravidla spolupráce; PLPP; nutná spolupráce s rodiči

§ Zapojení školy do inkluzívních projektů financovaných z ESF

vAsistent školy

vDoučování žáků 



Přijímací řízení na SŠ

• Schůzka rodičů vycházejících žáků 23. 11. 2017 od 16 hodin

• Termíny pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání :

• Obory s talentovou zkouškou do 30. 11. 2017

• Do oborů vzdělání bez talentové zkoušky: 1. 3. 2018

První kolo přijímacího řízení:

• v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s 
maturitní zkouškou zkoušky konají v pracovních dnech v 
období 

od 22. dubna do 30. dubna 2018

opro maturitní obory jednotné zkoušky CERMAT

oTalentové zkoušky proběhnou od 15. ledna do 31. ledna 
2018



Zápis do 1. třídy

§Na ZŠ Velvary proběhne zápis  

5. 4. a 6. 4. 2018

§Žádost o odklad povinné školní docházky musí 
být podána do konce dubna 2018



Plánované školní akce

• Testování společnostní Scio – 9. ročníky

• Srovnávací testy napříč 9. ročníky v ČR

• M, Čj, Aj, Nj, studijní předpoklady, všeobecný přehled

• Placená služba, certifikát

• Probíhá on-line

oProfesní šetření 

• Pro vycházející žáky, kteří mají o šetření zájem

• Slouží k orientaci pro volbu povolání

• Provádí PPP Kladno



Rodičovské schůzky

14. 9. 2017 15:00 Společná část

23. 11. 2017 1. stup. od 15:00
2. stup. od  15:30

16:00 Schůzka 
rodičů vycházejících 
žáků

19. 4. 2018 Od 15 – 17:30 hod konzultace

Květen 2018 1. st.: Co jsme se už naučili 
2. st. Výsledky naší práce 

Po třídách

První třídy mají schůzku každý měsíc
Osobní konzultace s vyučujícími je možná po domluvě
Kontakt na vyučující je uveden na webu školy
vždy jméno.příjmení@zsvelvary.cz
Při telefonickém kontaktu prosíme o ctění soukromí učitelů



Projektové dny
3. 10. 2017 Den zvířat 1. stupeň

25. 10. 2017 Den státnosti II. stupeň, po
třídách, výjezd

15. 2. 2018 Den kontinentů -
Asie

Napříč ročníky

27. 3. 2018 Velikonoční dílny I pro veřejnost

27. 4. 2017 Den Země Podpora 
agentury

26. 6. 2018 Branný den

27. 6. 2018 Dopravní den

Docházková nekázeň, velká absence, vliv na kvalitu 
i případné poplatky



Další plánované akce

• Celé	Česko	zpívá	koledy	– Advent	-Český	rozhlas,	Deník		
• Předvánoční	Drážďany	– prosinec	2017	– paní	Cveklová
• Studijní	pobyt	v	Anglii	– jaro	– Mgr.	Mazochová

• Ozdravný	pobyt	u	moře	– Klub	+	KRPDŠ

• Lyžařský	kurz	– leden	2018
• Sportovní	kurzy	– (brusle,	voda,	golf)
• Klub	mladého	diváka

• Týden	školy	za	školou	– 18.	6.	2018	– 22.	6.	2018



Omlouvání absence
• Legislativní ošetření:

§ 22 pís. d; Školského zákona

Vyhláška č. 48/2005 o základním vzdělávání

Metodický pokyn MŠMT čj. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při 
uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu 
záškoláctví

Školní řád ZŠ Velvary – ŽK str. 25

- Předem nahlásit nepřítomnost

- -1 hod. – vyučující; do 3 dnů – TU; Nad 3 dny – ŘŠ

- Vyšetření u lékaře není důvodem k celodenní absenci

- Neomluvené hodiny

- Do 10 hodin pohovor, zápis

- Do 25 hodin – tzv. výchovná komise, 

- Nad 25 hodin - OSPOD; přestupek podle §31 zákona 200/1990 Sb. 
O přestupcích; opakované záškoláctví řeší Policie ČR



Třídnické chvilky

• V režii žákovských kolektivů

• TU v roli kouče

• Nutné omluvenky

• Návaznost na žákovskou samosprávu – žákovský 
parlament

• Žákovský parlament je rozdělen pro 

1. a pro 2. stupeň

oSetkávání žákovských parlamentů v regionu

oMáme velké rezervy



Mobilní elektronika

• V prostorách školy je žákům zakázáno bez svolení nebo 
výzvy pedagogického pracovníka používat anebo 
manipulovat s elektronickými zařízeními. Tento zákaz 
platí pro všechny akce organizované školou. 
Elektronické zařízení budou vypnuta nebo ztlumena. 
Toto je platné znění zakotveno ve školním řádě v ŽK.

• Zjednodušení pro žáky:

• Zákaz používání mobilních telefonů,mp3, tabletu ve 
všech prostorách školy tj. třídy, chodby a toalety.



Žlutá, červená a modrá karta

• Karty budou nadále viset na chodbách, ale nebude se 
do nich zapisovat. Budou zde popsány přestupky, aby 
žáci věděli, za co jim byla udělena karta. Přestupky 
bude každý pedagog, včetně asistentů zapisovat do el. 
třídní knihy do kolonky jiná poznámka. Toto opatření je 
pro kontrolu ze strany rodičů.

• Platí i pro modrou kartu- zapisuje se do kolonky 
pochvala. Za modrou kartu jsou 2 body k dobru.



Žlutá, červená a modrá karta
• Kázeňské postihy:

• Všechny přestupky budeme sčítat podle bodů.

• 1 bod zapomínání

• 3 body nevhodné chování v hodině

• 3 body nevhodné chování o přestávce = ŽLUTÁ KARTA

• 9 bodů nevhodné chování o přestávce = ČERVENÁ KARTA

• …………………………………….

• 15 bodů NTU

• 15-25 bodů DTU// IvýP po měsíci nad 15 bodů

• 25- 35 bodů DŘŠ// IvýP

• nad 35 bodů – 2. stupeň z chování



Žlutá, červená a modrá karta
Žlutá karta · 
• Nepřezouvání 
• Běhání během přestávek po chodbách i ve třídě 
• Nošení čepic, kapuce v prostorách školy 
• Vulgární výrazy na své spolužáky · 
• Házení míčů a různých předmětů ve třídách a na chodbách 
• Plivání ve škole, znečišťování chodeb, odpadky apod.
• Nošení pití od automatu 
• Pozdní příchody na vyučování 
• Nevypnuté mobily, použití mobilů bez výzvy anebo 

svolení 
• Nedovolené použití a nevypnutí el. zařízení 
• Hlasitá hudba o přestávce 
• Fyzické napadení, ubližování spolužákovi/kům
• Veřejné projevy náklonnosti 
• Používání ručníků, hadrů či jiných předmětů k násilí 

(agrese)



Žlutá, červená a modrá karta

Červená karta · 
• Ubližování spolužákům 
• Vulgární výrazy vůči vyučujícím 
• Opakované ignorování vyučujícího 
• Svévolné otevírání oken 
• Ničení školního majetku 
• Použití učit. pc ve třídě 
• Kouření v budově školy, včetně elektronické cigarety
• Manipulace s topením 
• Manipulace s hasicím přístrojem



Italština
• Vedoucí pan Steve O´Connor

• Výuka základních frází italštiny hravou formou

- Termín schůzek: pondělí 13 – 14 hodin

Aktivita je organizována pod Školním klubem, jako zájmová 
činnost. Proto je nutné členství ve školním klubu – přihláška, 
poplatek



Camgridgeské zkoušky

• Příprava dětí na Cambridgeské zkoušky

• Ve školní roce 2016/2017 zkoušky úspěšně vykonalo 15 dětí

• Certifikát bude předáván slavnostně na MěÚ Velvary 18. 9. 
2017 v 11 hodin

• Pod metodickým vedením Cambridge University Press

• 2 (3) skupiny

• 1. stupeň (4. a 5. ročník): paní Brixí

• 2. stupeň (6. a 7. ročník): paní Brixí

• 2. stupeň (8. a 9. ročníky): Mgr. Mazochová

• Poplatek: 2000,- na celý školní rok včetně materiálů

• Cena zkoušky: 1000,- 1500,- Kč  (2500,-KET)



Školní klub

• Kapacita 200 dětí 

• Zajištění dětí, které nepojme školní družina

• Prioritou není další práce učitele, ale práce externistů

• Mimoškolní činnost – šachy, keramika, golf, sportovní 
kroužky, Tábor za školou, soutěže – Velvarské 
cyklohrátky, celoroční soutěž tříd II. stupně

• Poplatek: 420,- dítě v pravidelném kroužku

50,- dítě navštěvuje nepravidelné akce



Ředitelské volno



Škola v projektech
• OP VVV

• Tzv. Šablony

• Škola pro všechny – UJEP Ústí nad Labem; UK Praha; MU Brno

• Centra kolegiální podpory – ZŠ speciální Bruntál 

- Zaměřeno na inkluzi

o Hodina pohybu navíc – MŠMT

- Pro 1. – 3. ročník

o IROP – investiční projekty MPSV

- Odborné učebny přírodních věd a jazyků

o Erasmus+ 

- eTwinning – spolupráce se školou v Turíně zaměřená na kulturní 
poznání regionů (HV)

- - podpora Aj


