2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Venkovská škola poskytující základní vzdělání, úplná, s kapacitou do 300 žáků, v současnosti cca120 v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka
probíhá pro každý ročník 2. stupně v samostatné třídě, s ohledem na počet žáků v ročnících a podlimitnost školy mohou být předměty hudební
výchova, tělesná výchova, pracovní činnost a výtvarná výchova vyučovány spojením dvou ročníků. Na 1. stupni s ohledem na počet žáků
v ročníku samostatně nebo spojením dvou ročníků do jedné třídy.
Škola poskytuje základní vzdělání nejen dětem z Vysokého Veselí, ale i dětem z okolních obcí, které dojíždějí do školy autobusem. Celkem se
jedná až o 15 obcí s malým počtem obyvatel. Rozvržení výuky a mimoškolní aktivity organizované školou během dne probíhá s ohledem na
autobusovou obslužnost.
Žáky školy jsou děti s různými schopnostmi, dovednostmi i studijními předpoklady, do výuky integrujeme děti se specifickými vzdělávacími
potřebami (děti se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním). Věnujeme se žákům nadaným,
podporujeme jejich rozvoj.
VYBAVENÍ ŠKOLY
Výuka probíhá ve dvou budovách, první stupeň, obvykle 1. – 4. ročník je umístěn v budově zámku ze 14. století s přestavbou na školu v 50.
letech minulého století. Zde je také školní družina, součástí budovy je i dobře fungující školní jídelna, mateřská škola a školní dílny. Především
třídy druhého stupně jsou na hlavní budově z roku 1896, její rekonstrukce a přístavba tělocvičny proběhla v 70. letech minulého století.
V současné době mají žáci k dispozici kmenové třídy, odbornou počítačovou učebnu, učebnu přírodovědných předmětů, učebna pro pracovní
činnosti. Některé kmenové učebny slouží zároveň jako odborné (učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodopisu). K výuce tělesné
výchovy a zájmové sportovní činnosti slouží tělocvična a upravený školní pozemek s malou běžeckou dráhou a doskočištěm. Travnaté plochy
umožňují nácvik míčových her, pravidelně využíváme hřiště TJ Sokol Vysoké Veselí (hřiště s umělým povrchem a hřiště na plážový volejbal).
Školní družina využívá městské dětské hřiště. Připravena je rekonstrukce tělocvičny, plánované je zateplení hlavní budovy a výměna oken, nutná
je rekonstrukce sociálního zařízení.
Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Počítačová učebna s 11 počítači, 2 interaktivní tabule, další počítače jsou ve třídách
prvního stupně. Fond školní knihovny doplňujeme pravidelně encyklopediemi a beletrií. Třídy prvního stupně jsou vybaveny výškově
stavitelným nábytkem a novými tabulemi. Zajišťujeme bezpečnost a ochranu zdraví žáků, o přestávkách mají žáci možnost relaxace pohybem.
Po celé škole jsou umístěny nádoby na třídění odpadu (plast, papír). Jsme zapojeni do projektů „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“.
PEDAGOGICKÝ SBOR
Pedagogický sbor tvoří v současnosti 12 učitelů a 1 vychovatelka ŠD. Pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání a požadovanou
kvalifikaci nebo si studiem vysokoškolské vzdělání doplňují. Další vzdělávání a rozšiřování pedagogických schopností a dovedností probíhá
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prostřednictvím krátkodobých kurzů a samostudia. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni v práci na počítači. Ve vyučovacím procesu i
v mimoškolní zájmové činnosti využíváme specifické odbornosti a dovednosti pedagogů i ostatních pracovníků školy. Ve škole pracují 2
speciální pedagogové, výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, metodik prevence rizikového chování, koordinátor environmentální
výchovy. Škola nemá vlastního psychologa, využíváme proto odborné pomoci PPP Jičín. Většina pedagogických pracovníků absolvovala kurz
první pomoci.
SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY
Škola spolupracuje s rodiči, zákonnými zástupci. Spolupráci považujeme za klíčovou pro úspěšnou realizaci cílů školy, klademe na její
kvalitu zásadní důraz. Probíhá formou třídních schůzek, individuální konzultace na úrovní třídních učitelů, výchovného poradce či ředitele školy
a to dle úrovně daného problému. Za velmi důležité považujeme věcné jednání pedagogů s rodiči v okamžiku jakýchkoliv problémů a nejasností
s cílem hledání řešení vzniklé situace. Třídní schůzky jsou minimálně dvakrát za rok, dle potřeby jsou svolávány i mimořádně. Další formou
spolupráce jsou individuální konzultace. Při řešení výchovných a vzdělávacích problémů je nápomocen i výchovný poradce, v případě potřeby
jsou přizváni pracovníci poradenských zařízení.
Chod školy by se neobešel bez vzájemné spolupráce se zřizovatelem školy, což je obec Vysoké Veselí.
Škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Jičíně (dále jen PPP), Úřadem práce Jičín - Informační a
poradenské služba (dále ÚP IPS), místní knihovnou, Charitou Jičín, Farností Vysoké Veselí, zájmovými sdruženími v obci a školskou radou.
Mezi další subjekty, s kterými naše školy spolupracuje patří: Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Český červený kříž, UNICEF, Kulturní
zařízení města Jičína, Sportovní zařízení města Jičína, Muzeum Jičín, okolní obce.
Informace o dění na škole jsou přístupné na webových stránkách školy www.skola.vysokeveseli.cz, prostřednictvím informačních tabulí
v obci.
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