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Výroční zpráva
o činnosti školy
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Úvod
Ve školním roce 2020/2021 započala Veselá škola - církevní základní škola a základní
umělecká škola druhý rok období po cílené destabilizaci předchozím vedením. Po roce
systematické obnovy personálních, materiálních a finančních podmínek nový management
školy usiloval také o zlepšování vzájemných vztahů mezi učiteli a žáky, školy se zákonnými
zástupci, se zřizovatelem a s dalšími subjekty. Nadále se snažil o vytváření přátelského,
vstřícného a empatického prostředí pro výchovu a vzdělávání v křesťanském duchu s důrazem
na propojení se základním uměleckým vzděláváním a pomoc žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami. Podařilo se rozšířit nabídku výuky hry na hudební nástroje a zvýšil se
také zájem o výuku v základní umělecké škole. Zájmové vzdělávání bylo méně žádané
z důvodu období zavřených škol s ohledem na epidemickou situaci. Poděkování patří také
školnímu kaplanovi, otci Jindřichovi, za pomoc při vedení žáků ke křesťanským hodnotám.

I.
Základní údaje o škole
1. Název: Veselá škola - církevní základní škola a základní umělecká škola
2. Sídlo: Soukenická 1088/10, 110 00 Praha 1
Místa poskytovaného vzdělávání: Soukenická 1088/10, 110 00 Praha 1, Soukenická 1093/20,
110 00 Praha 1
3. Kontakty pro dálkový přístup:
IČO: 45246726
REDIZO: 600 001 091
Tel.: 242 841 656
Email: reditelka@veselaskola.cz, sekretariat@veselaskola.cz, info@veselaskola.cz
Web: www.veselaskola.cz
DS: pg3qjy6
4. Zřizovatel:
Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 56/16
119 02 Praha 1
IČO: 00445100
apha@apha.cz
právní forma: školská právnická osoba
členové rady ŠPO:
2

Veselá škola - církevní základní škola a základní umělecká škola
Soukenická 1088/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 45246726, telefon: 242 481 656, www.veselaskola.cz

Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., generální vikář pro správu a organizaci arcidiecéze
PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA, koordinátor církevního školství AP
Ing. Linda Dolečková
5. Vedení školy:
Mgr. Ing. Ivana Poláčková, ředitelka
reditelka@veselaskola.cz, 731 362 452
Mgr. Veronika Černá, statutární zástupkyně, zástupkyně pro 1. stupeň ZŠ
cerna@veselaskola.cz, 777 221 307
PhDr. Jan Hamerník, zástupce ředitelky pro 2. stupeň ZŠ
hamernik@veselaskola.cz, 777 221 343
Bc. Pavla Frassová, DiS., zástupkyně pro ZUŠ
frassova@veselaskola.cz, 725 163 885
Bc. Veronika Modráčková, vedoucí vychovatelka ŠD
modrackova@veselaskola.cz
6. Údaje o školské radě:
Školská rada
P. Lukáš Lipenský O.Cr., administrátor farnosti u kostela sv. Petra, Na Poříčí – za zřizovatele
Jasmina Ledecká – za zákonné zástupce
Sabine Borovanská – za zákonné zástupce
PhDr. Jan Hamerník – za pedagogické pracovníky
Bc. Pavla Frassová, DiS. – za pedagogické pracovníky
7. Charakteristika školy:
Jsme církevní školou, úplnou základní školou, vzděláváme žáky v 1. až 9. ročníku, v základní
umělecké škole vzděláváme žáky ve hře na hudební nástroje a zpěvu, ve výtvarném oboru
a literárně-dramatickém oboru. Dále provozujeme školní družinu, zájmové kroužky ve školním
klubu. Stravování zajišťujeme ve škole na adrese Soukenická 1093/20 ve školní jídelně výdejně. Stravu dovážíme ze Školní jídelny Vojtěšská. Škola má dobrou dopravní dostupnost,
sídlí v centru Prahy. Úzce spolupracujeme s naším zřizovatelem, kterým je Arcibiskupství
pražské.
Ředitelka vydala následující školní vzdělávací programy:
Veselá škola – školní vzdělávání program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání
Školní vzdělávací program pro školní družinu
Školní vzdělávací program pro školní klub
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8. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová
kapacita
ID zařízení Typ
(IZO)
045246726 B00
108016471 F10

110001541 G21
150010052 G22
150011628 L13

Název
zařízení
Základní
škola
Základní
umělecká
škola
Školní
družina
Školní
klub
Školní
jídelna výdejna

Obec

Ulice

Vyučovací Kapacita
jazyk
Praha 1 Soukenická český
230
1088/10
Praha 1 Soukenická český
250
1088/10

Platnost
zařízení
platné

Praha 1 Soukenická český
1088/10
Praha 1 Soukenická český
1088/10
Praha 1 Soukenická český
1088/10

100

platné

150

platné

150

platné

platné

II. Přehled oborů vzdělání
V souladu se zápisem školy do školského rejstříku škola vyučuje následující obory vzdělání:
Základní škola:
Kód oboru
79-01-C/01

Popis oboru
Základní škola

Forma vzdělávání
denní

Základní umělecká škola:
Kód oboru
1Z
2Z
4Z

Popis oboru
hudební
literárně-dramatický
výtvarný

Forma vzdělávání
denní
denní
denní

V ZŠ a ZUŠ nedošlo ve školním roce ke změně údajů ve školském rejstříku.
Místa poskytovaného vzdělávání:
Soukenická 1088/10, 110 00 Praha 1 – vlastník objektu Arcibiskupství pražské, vlastník části
objektu (suterén) – jiná právnická osoba,
Soukenická 1093/20, 110 00 Praha 1 – vlastník objektu – soukromá osoba.
V rámci hudebního oboru škola vyučuje hru na klavír, varhany, kytaru, housle, flétnu zobcovou
a příčnou, klarinet, saxofon, bicí a zpěv.
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III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
1. Pedagogičtí pracovníci
škola

ŘŠ
a
ZŘŠ,
fyzické
osoby
celkem

ŘŠ a ZŘŠ,
přepočtení
na
plně
zaměstnané

interní
učitelé,
fyzické
osoby
celkem

interní
učitelé,
přepočtení
na
plně
zaměstnané

externí
učitelé,
fyzické
osoby
celkem

externí
učitelé,
přepočtení
na
plně
zaměstnané

ped.
prac.,
fyzické
osoby
celkem

ped. prac.,
přepočtení
na
plně
zam.
celkem

ZŠ
ZUŠ

3
1

3
1

17
14

12,34
9,41

0
0

0
0

19
14

17,82
9,41

Ve škole jsou zaměstnáni pedagogičtí pracovníci: učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelky
školní družiny.
Celkem dva učitelé ZUŠ vykonávali jsou současně pedagogy ZŠ.
Jedna asistentka pedagoga je současně nepedagogickým pracovníkem.
V rámci Šablon II škola zaměstnávala 12 učitelů na částečné úvazky (0,2 – 0,5) jako
nepedagogické pracovníky.
a. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola

počet ped. prac.

ZŠ

kvalifikovaných
nekvalifikovaných
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

ZUŠ

Celkem % z celk.
počtu ped. prac.
79
21
93
7

15
4
13
1

b. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

semináře

Počet

Zaměření

1

Hudební
1
výchova pro 3.
tisíciletí
Bakaláři – Zápis 2
do 1. ročníku
Online výuka 2
bezpečně
–
základy
IT
bezpečnosti pro

1
1
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Počet účastníků

Vzdělávací
instituce
Společnost pro
Hv (UJEP)
Bakaláři
Seminaria, s. r.
o.
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zaměstnance
škol
Robotika
2
s LEGO
Mindstorms
Hlasová
1
technika
pro
herectví a zpěv

1

kurzy

DPS
školský
management
rozšiřování
aprobace
jiné

celoroční

NPI (SYPO)

Výtvarný kurz

1

0
1

-----

--1

Středisko služeb
školám
a
zařízení
pro
DVPP Brno
Univerzita
3.
věku UK
--PedF UK

0

---

---

---

---

---

---

---

c. Údaje o učitelích jazykového vzdělávání
Počet učitelů cizích jazyků
Z toho

s odbornou kvalifikací
bez odborné kvalifikace
rodilý mluvčí

Celkem: 4
3
1
0

2. Nepedagogičtí pracovníci školy
Údaj za celou právnickou osobu.
a. Počty osob
Fyzické osoby celkem
3

Přepočtení na plně zaměstnané
2,5

Od 1. 3. 2021 pracuje ve škole hospodářka školy jako další nepedagogický pracovník na úvazek
0,38.
b. Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
Počet

Zaměření
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Vzdělávací
instituce
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kurzy

1

Kurz pro
hospodářky
školy

1

Seminaria, s. r.
o.

IV. Zápis a následné přijetí
ZŠ
Zápis do 1. ročníku proběhl on-line ve dnech 1. – 30. 4. 2021.
Počet přihlášek celkem
Počet přijatých celkem
Počet odkladů povinné školní docházky

28
18
1

ZUŠ
Zápis do všech ročníků proběhl prezenčně ve dnech 7. – 11. 6. 2021.
Počet přihlášek
Z toho postoupilo
Nově přijato

79
75
60

V. Údaje o výsledcích podle vzdělávacích programů
1. Počty tříd a počty žáků
ZŠ
škola
ZŠ

Počet tříd
9

Počet žáků
140

Žáci plnící školní docházku podle § 38 v zahraničí nebo v zahraniční škole: celkem 5
ZUŠ
škola
ZUŠ

Počet žáků/skupin
227
Individuální výuka
197
Skupinová výuka (literárně- 7 skupin
dramatický obor, výtvarný
obor)
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2. Průměrný počet žáků na třídu/skupinu
škola
ZŠ
ZUŠ

Průměrný počet žáků na Průměrný počet žáků na
třídu/skupinu
učitele
16
8
Individuální výuka/4
16

3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji
Škola vzdělává žáky převážně z Prahy, několik žáků má bydliště ve Středočeském kraji. Tento
údaj není součástí zahajovacího výkazu.
4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
ZŠ
Žáků celkem
Z celkového počtu žáků

Prospělo s vyznamenáním
Neprospělo
Opakovalo ročník

Počet žáků s uzavřenou
klasifikací do 30.6.
Počet žáků – opravné
zkoušky
Prospěli
ZUŠ
Žáků celkem
Z celkového počtu žáků

140
94
2
1
137
3
2

227
218
7
49

Postoupili
Absolutorium
Ukončili

5. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
název
Česko
Čína
Německo
Srbsko
Uzbekistán

Počet žáků celkem
136
1
1
1
1

8

Veselá škola - církevní základní škola a základní umělecká škola
Soukenická 1088/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 45246726, telefon: 242 481 656, www.veselaskola.cz

Všichni cizinci ve škole mají převážně dobrou znalost českého jazyka a jejich začleňování
nečiní žádné problémy.
6. Speciální výchova, integrace žáků
Ve škole nejsou zřízeny třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), žáci jsou
zařazeni do běžných tříd.
Žáků se zdravotním postižením
Z toho žáků s individuálním vzděl. plánem
Počet žáků s asistentem pedagoga
Počet žáků s podpůrným opatření PO 2 - 3

22
12
9
22

Žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostřední škola neidentifikuje.
7. Vzdělávání nadaných žáků
Škola podporuje vzhledem k možnostem výuku v ZUŠ, kde se mohou uplatnit umělecké
předpoklady žáků. Výuka ve školním roce v ZŠ i ZUŠ byla vedena převážně v distanční formě.
Nadaným žákům se učitelé věnují individuálně.
8. Ověřování výsledků vzdělávání
Škola zakoupila srovnávací KALIBRO testy, avšak z důvodu distančního vzdělávání nebyla
příležitost testy využít. Testy budou ve škole k využití v následujícím školním roce.
9. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Škola vyučuje anglický jazyk od 3. do 9. ročníku, německý jazyk od 7. do 9. ročníku.
Celkem žáků učících se cizí jazyk
Z toho anglický jazyk
německý jazyk

103
103
54

10. Asistenti pedagoga
Škola má dobrou zkušenost se začleněním asistentů pedagoga do výuky. V souladu se závěry
pedagogicko-psychologických poraden žákům poskytují podporu v rozsahu podpůrného
opatření, účinně spolupracují s pedagogickými pracovníky, se zákonnými zástupci žáků.
Pomáhají při organizaci a realizaci vzdělávání, podporují samostatnost a aktivní zapojení žáků
do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání.
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V průběhu školního roku ve škole pracovalo 7 asistentů pedagoga.

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Školní poradenské pracoviště zahrnuje činnost výchovného poradce, speciálního pedagoga
a školního metodika prevence.
Škola postupuje v souladu s zněním vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Minimální preventivní program školy obsahuje strategii předcházení projevům rizikového
chování, šikaně a školní neúspěšnosti.
Výchovné poradenství se zaměřuje zejména na péči o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, koordinuje činnost asistentů pedagoga, realizaci předmětů speciálně pedagogické
péče v rozsahu doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Dále výchovný poradce
standardně působí v oblasti kariérového poradenství, pomáhá žákům s výběrem střední školy.
Škola pravidelně realizuje ve spolupráci s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou
testy profesní orientace s následným vyhodnocením za přítomnosti zákonných zástupců.

VII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Škola spolupracuje se zřizovatelem, kterým je Arcibiskupství pražské, dále s Křesťanskou
pedagogicko-psychologickou poradnou, s dalšími poradnami, s Městskou částí Praha 1,
s Městskou policií, s farností u sv. Petra, Na Poříčí, Praha 1.
Škola je zapojena do projektu EU – Šablony II. Získané finanční prostředky jsou určeny pro
školní asistenty pro ZŠ, ZUŠ, ŠD a ŠK.
V průběhu školního roku byly soutěže pozastaveny z důvodu nepříznivé epidemické situace.
Žáci se účastnili výtvarné soutěže Modlitba za domov a dalších výtvarných soutěží.
Duchovní a dobročinné akce
Zahájení školního roku – mše svatá v kostele sv. Petra, Na Poříčí, mši sloužil biskup Václav
Malý, hudební doprovod – učitelé ZUŠ
Ukončení školního roku – mše svatá v kostele sv. Petra, Na Poříčí, mši sloužil školní kaplan,
hudební doprovod – učitelé ZUŠ
Hovory za komínem – distanční vzdělávání, krátká videa a duchovní slovo – sestra Benedicta
a školní kaplan
Ve dnech školního vyučování realizujeme ranní zpívání, krátká zastavení, pro žáky 1. stupně
v jedné ze tříd, pro žáky 2. stupně ve školní kapli, a to v čase 8:15 – 8:30 hodin.
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Školy v přírodě, vzdělávací zájezdy a kurzy
Nebyly realizovány v důsledku nepříznivé epidemické situace.
Mimoškolní aktivity
Škola v rámci školního klubu nabízí řadu zájmových kroužků, ve školním roce 2020/2021 byl
realizován např. kroužek Koně, Keramika.
Další aktivity
Celý školní rok byl poznamenán mimořádnými opatřeními, distanční výukou. Postupovali jsme
podle koncepce distančního vzdělávání.

VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Ve školní roce 2020/2021 nebyla ve škole realizována inspekční a kontrolní činnost ČŠI ani
kontrolní činnost jiného kontrolního orgánu.

IX. Dárci a partneři
Škola hospodařila s finančními prostředky ze státního rozpočtu na vzdělávání církevních škol
podle počtu žáků. Dále disponovala s finančními prostředky na podpůrná opatření a na Šablony
II. Vzdělávání v ZUŠ je za úplatu. Ve školním roce škola hospodařila také s částkou 400 000
Kč, kterou obdržela od zřizovatele v roce 2019. Dále obdržela od zřizovatele dar 25 000 Kč na
dezinfekci a věcný dar ve formě roušek a respirátorů v částce 120 810 Kč. Přijaté dary
jednotlivců činily 12 160 Kč. Tyto finanční prostředky škola částečně použila na nákup učební
pomůcky do přírodopisu.
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X. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020
Zpráva o hospodaření za rok 2020 (v tis. Kč)

VÝNOSY

25 122

Výnosy z hlavní činnosti

1 343

Výnosy z vedlejší činnosti

0

Provozní dotace

22 634

Přijaté příspěvky a dary

158

Ostatní výnosy

987

25 112

NÁKLADY
Spotřeba materiálu a energie

1 808

Spotřeba služeb

5 307

Osobní náklady

17 904

Ostatní náklady

71

Odpisy

21

Daň z příjmů

1

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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XI. Poskytování informací
Při poskytování informací veřejnosti škola postupuje podle zákona č. 106/1099 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ve školním roce nebyly podány žádné žádosti o informace.
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Příloha: Nové logo školy s komentářem

Logo Veselé školy chce být veselé a vřelé – proto se obě děti na obrázku (evokující dětský
výtvarný projev) usmívají a vše hýří teplými barvami. Navíc žlutá a zlatá jsou součástí znaku
Arcibiskupství pražského, tudíž symbolizují i našeho zřizovatele.
Veselá škola od svého založení staví na blízkých vztazích. Propojení postav žáků z loga je nejen
horizontální (mezilidské vztahy), ale vztahuje se i vertikálně k Bohu – zde v symbolicky
přítomném sluníčku připomínajícím monstranci.
Veselá škola reprezentuje křesťanský přístup k výchově a vzdělávání.

Zpracovala: Mgr. Ing. Ivana Poláčková, ředitelka
V Praze dne 15. 10. 2021
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