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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2019 / 2020 

 

1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice 

adresa školy Velká Losenice 248, 592 11 Velká Losenice 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 60575255 

IZO 600130282 

vedení školy ředitelka: Mgr. Marie Dobrovolná 

zástupkyně ředitelky: Mgr. Renata Málková 

kontakt tel.: 564 565 933 

e-mail: škola@losenice.cz  

www.skolalosenice.cz  

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Obec Velká Losenice 

adresa zřizovatele Velká Losenice 360, 592 11 Velká Losenice 

kontakt tel.:564 565 900 

fax:566 666 127 

e-mail: obec@losenice.cz  

www.losenice.cz  

 

1.3 součásti školy Kapacita/skutečný stav 

Mateřská škola 71 dětí/49 

Základní škola 270 žáků/235 (1 žák odstěhován v průběhu školního roku) 

Školní družina 63 dětí/50 

Výdejna MŠ  54/45 dětí + 5 dospělých 

Školní jídelna ZŠ 350 strávníků / 230 žáků ZŠ + 50 dětí MŠ + 30 dospělých 

 

1.4 základní údaje o součástech školy  

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků  

na pedagoga 

Mateřská škola 2 45 22,5 11,25 

1. stupeň ZŠ 5 105 21 21 

2. stupeň ZŠ 7 130 18,5  

Školní družina 2 50 25 27/23 

Výdejna MŠ 2 45 x x 

Školní jídelna ZŠ 12 230 ZŠ+50 MŠ x x 

Komentář: Z dlouhodobého přehledu je zjevné ubývání dětí v předškolním vzdělávání. 

Naopak, dětí v ZŠ stále přibývalo. Od nového školního roku však i v ZŠ začne počet žáků 

stagnovat a s odchodem poslední početné třídy na II. stupni se bude stav žactva průběžně 

snižovat. Tato skutečnost bude mít vliv také na celkové snížení úvazků pedagogických 

http://www.skolalosenice.cz/
file://///AMOS/Users/dobrovolna.skola/výroční%20zprávy/škola@losenice.cz%20
file://///AMOS/Users/dobrovolna.skola/výroční%20zprávy/www.skolalosenice.cz%20
mailto:obec@losenice.cz
http://www.losenice.cz/
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pracovníků. 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 12 kmenových učeben, 2 třídy ŠD 

Odborné pracovny učebna fyziky a chemie, cvičná kuchyňka, přírodovědná, 

jazyková a výtvarná učebna, učebna informatiky 

Odpočinkový areál, 

zahrada, hřiště 

školní atrium, školní zahrada zejména pro potřeby MŠ a ŠD, 

případně venkovní výuku, venkovní pergolová učebna, herní a 

relaxační koutky v budově školy, přírodní zahrada u MŠ 

Sportovní zařízení vlastní tělocvična v budově školy, travnaté hřiště využívané 

současně TJ – nevyhovuje pro plnění atletických disciplín, 

venkovní atrium s šachovým prostorem, trampolínou a ping-

pongovým stolem, herní koutky se sportovním vybavením 

Dílny a pozemky 1 učebna - školní dílna se základním vybavením a keramickou 

pecí pro potřeby keramického kroužku, škola disponuje 

přírodní zahradou s květinovým záhonem, ovocnými stromy a 

keři a okrasnými dřevinami včetně jezírka s vodními 

rostlinami a vyvýšenými záhony pro pěstování zeleniny 

Žákovský nábytek 

I. i II. stupeň kompletně vybaven výškově stavitelným 

žákovským nábytkem a skříněmi na pomůcky a materiál 

v zadní části třídy, žákovské šatní skříňky pro každého žáka 

samostatně, v odborných učebnách nábytek bez možnosti 

výškového nastavení 

Vybavení učebními 

pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Pořízeno bylo několik nástěnných map k vyvěšení na 

chodbách školy (zeměpisné, dějepisné a přírodopisné), 

nástěnné obrazy pro výuku Aj, informatiky a pro potřeby I. 

stupně. Průběžně se rozšiřuje počet knižních titulů ve školní 

knihovně. Z krajských prostředků i dotací AŠSK je průběžně 

také pořizováno TV náčiní a nářadí. Pro potřeby školní 

družiny a klubu jsou průběžně nakupovány deskové hry, 

puzzle a kvalitní výtvarný materiál s využitím finančních 

prostředků za úplatu ve ŠD 

Vybavení žáků učebnicemi 

a učebními texty 

Na I. stupni učitelé pracují s učebnicemi a pracovními sešity 

nakladatelství Alter a Nová škola, na II. stupni převážně 

z nakladatelství Fraus. Ke všem učebnicím jsou pořízeny 

zároveň interaktivní učebnice a pracovní sešity. Průběžně vše 

doplňováno o encyklopedie, slovníky aj. odborné texty pro 

potřeby učitelů i k dispozici žákům. Škola poskytuje 

pedagogům přístup na portály www.datakabinet.cz, 

www.sborovna.cz, www.proskoly.cz, kde mají možnost 

čerpat další inspirace. V době distanční výuky od března do 

června 2020 bylo dále využíváno množství online výukových 

materiálů a vzdělávacích programů dle doporučení a nabídky 

http://www.skolalosenice.cz/
http://www.datakabinet.cz/
http://www.sborovna.cz/
http://www.proskoly.cz/
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MŠMT. 

Vybavení kabinetů, 

laboratoří a učeben 

pomůckami 

Současný stav vybavení dle pedagogů vyhovuje. Drobné 

pomůcky jsou pořizovány průběžně na základě předem 

stanovených požadavků vyučujících, finančně nákladnější dle 

možností rozpočtu. Nadále budeme usilovat o modernější 

pomůcky a vybavení včetně výukových programů s možností 

3D projekce.  

Vybavení školy 

audiovizuální a výpočetní 

technikou 

− Všechny třídy a odborné učebny (kromě učebny Vv) I. a 

II. stupně vybaveny interaktivní prezentační technikou a 

PC s připojením na internet. 

− Interaktivní dataprojektory + PC  - v nově otevřených 

učebnách č.100 a č.101. 

− Trvá nutnost výměny stávajících pracovních stanic za 

nové ve všech kabinetech a v MŠ (nové pracovní stanice 

jsou na pracovištích ŘŠ, ekonomky, administrativního 

pracovníka, vedoucí ŠJ, pracoviště speciálního pedagoga a 

v kabinetech č.99 a  č. 102). 

− Zvýšená potřeba vybavení jednotlivých vyučujících 

notebooky pro případnou práci z domu (zabezpečení 

distanční výuky) 

− Periferie – tiskárny a scannery: funkční zapojení 

umožňující sdílení jednotlivých zařízení a tisk ze všech 

pracovišť, příp. scannování do školního e-mailu, občasné 

poruchy v souvislosti se školním serverem, řešeno 

s firmou Autocont.  

− Došlo k posílení školního serveru (rozšíření HW) 

z důvodu častých výpadků, řešeno s firmou Autocont. 

− Časté výpadky v přístupu do elektronické pošty - řešeno s 

firmou Autocont. 

− Zprovoznění nové počítačové učebny s 24 notebooky 

Acer (dotační titul Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ), 

preferenčně je učebna využívána pro výuku informatiky, 

ale i dalších předmětů zapojených do šablony Využití ICT 

ve vzdělávání v ZŠ 

− Pořízení multilicence a instalace MS Office, postupné 

zavádění učitelských i žákovských Microsoft účtů 

− Postupné proškolování pedagogických pracovníků 

v používání Microsoft Office a jeho aplikací 

− Využívání učebny Aj/Nj – preference pro výuku předmětů 

Anglický jazyk, Německý jazyk. Potřebu nedostatečné 

volné kapacity pracovišť s PC a připojením na internet i 

http://www.skolalosenice.cz/
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pro výuku ostatních předmětů vyřešilo opětovné 

zprovoznění Počítačové učebny (notebooky). 

− Zlepšit pokrytí a dosah školní Wi-fi  i na venkovní učebnu 

a I. stupeň. 

 

Investiční rozvoj 

V budově ZŠ i MŠ byly vyměněny plynové kotle a v budově 

MŠ proběhla také výměna radiátorů ve všech prostorách 

školky. V době hlavních prázdnin proběhla oprava střechy na 

budově MŠ a byla naplánovaná oprava střechy také na budově 

ZŠ (dlouhodobý problém se zatékáním). Byly opraveny 

podlahy ve čtyřech učebnách I. stupně a obě schodiště. 

Z důvodu výpadku v rozpočtu zřizovatele (pandemie COVID 

19) se upustilo od dalších plánovaných investic (výměna dveří 

u učeben, kabinetů a dalších místností v budově školy, 

vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry a 

vybudování terasové zahrady Za komínem). 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 19. 6. 2008 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Ing. Petra Černá; Velká Losenice 312, 

kpetra@atlas.cz 

 

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 

Registrace Klub přátel školy Velká Losenice, z.s. 

Zaměření Dle stanov KPŠ: 

 Finanční podpora rozvoje školy 

 Spoluúčast na mimoškolních akcích pořádaných školou 

 Náměty a připomínky k výchovně-vzdělávací práci 

školy 

 Spolupráce při řešení záškoláctví, kázeňských 

přestupků, šikany a dalšího rizikového chování 

Kontakt – předsedkyně 

KPŠ 

Ing. Karin Jajtnerová 

tel.: 774 504 445, karin.jajtnerova@seznam.cz  

 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

 

Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola RVP I. – IX. 

 

http://www.skolalosenice.cz/
mailto:karin.jajtnerova@seznam.cz
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2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „ŠKOLA POZNÁNÍ A DŮVĚRY“ 

podle RVP ZV, verze 2013 v I. až IX. ročníku s uplatněním revizních opatření z r. 2016 

  

3 Přehled pracovníků školy  

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy  

Počet pracovníků celkem 43 

Počet učitelů ZŠ 16/3 RD 

Asistentka pedagoga 3 

Školní asistent (hrazen ze „šablon“) 1 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 4 

Chůva MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ/MŠ/ŠJ 13/1 RD 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících  

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků pedag. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

I. třída učitelka ZŠ 1 11 VŠ 1. - 5. r./SP 

II. třída učitelka ZŠ  1 25 VŠ 1. - 5. r./SP 

III. třída učitelka ZŠ 1 31 VŠ 1. – 5. r. 

IV. třída učitelka ZŠ 1 17 VŠ 1. – 5. r 

V.  třída učitelka ZŠ 1 37 VŠ 1. – 5. r. 

VI. A třída učitelka ZŠ 0,909 8 VŠ Čj/základy spol.věd 

VI. B třída učitelka ZŠ 1 0 VŠ M/Vz 

VII.A  třída učitelka ZŠ 1 6  VŠ Čj/Ch 

VII. B třída učitelka ZŠ 1 31 VŠ Nj/Ov/Aj 

VIII. třída učitelka ZŠ 1 15 VŠ 1.– 5.r./Aj 

IX. A třída učitelka ZŠ 1 20 VŠ M/Př 

IX.B třída učitelka ZŠ 1 23 VŠ M/technické práce 

bez třídnictví učitel ZŠ 1 26 VŠ Pedagogika Hv 

bez třídnictví učitelka ZŠ 0,818 0 VŠ Biologie/Ch 

bez třídnictví učitel ZŠ 1 6 VŠ náboženství, etická 

výchova, filosofie 

bez třídnictví ZŘŠ 1 30 VŠ 1. - 5. r. 

bez třídnictví ŘŠ 1 30 VŠ 1. - 5. r. 

RD učitelka ZŠ 0,909 8 VŠ Čj/základy spol. 

věd 

RD učitelka ZŠ 0 13 VŠ M/Z 

http://www.skolalosenice.cz/
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RD učitelka ZŠ 0 5 VŠ Čj/Ov 

VII.A třída asistentka ped. 1 15 SŠ vychovatelství 

III. třída asistentka ped. 0,5 1 SŠ rekvalifikace 

IV. třída asistentka ped 0,5 9 SŠ rekvalifikace 

ŠD vychovatelka 0,666 26 SŠ vychovatelství 

ŠD vychovatelka 0,677 0 SŠ 
Předšk.a mimošk. 

pedagogika 

II. oddělení učitelka MŠ 0,9678 31 SŠ předškolní pedag. 

II. oddělení učitelka MŠ 0,9678 19 SŠ předškolní pedag. 

I. oddělení chůva 0,5 1 SŠ pedagogika 

I. oddělení učitelka MŠ 0,9678 8 SŠ předškolní pedag. 

I. oddělení vedoucí uč. MŠ 1 21 VŠ předškolní pedag. 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce  

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 1. stupeň 95 

Učitelé 2. stupně 100 2. stupeň 75 

Učitelky MŠ 100 - - 

Vychovatelky ŠD 100 - - 

Asistentka pedagoga 100 - - 

Komentář: Aprobovanost ve výuce je výborně zajištěna na I. stupni a to na 95 %. Na II. 

stupni je aprobovanost nižší zejména z důvodu neaprobované výuky výchovných 

předmětů (Tv, Hv, Vv, Pč) a fyziky, kterou ale učí pedagog s aprobací matematika a 

technické práce, navíc s dlouholetou zkušeností s výukou fyziky. Výchovné předměty, 

pokud jsou vyučovány nekvalifikovaně, vyučují vždy učitelé s osobním vztahem k dané 

výchově. Celková aprobovanost výuky na II. stupni se stále zvyšuje a nyní je tedy 67%. 

Od března do června 2020 byl zajištěn kvalifikovaný zástup za odchod na mateřskou 

dovolenou dvou vyučujících II. stupně (ČJ/OV, M/Z) 

  

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby  

 

Do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 

v 

důchodovém 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 3 0 11 0 16 0 8 0 0 1 29 

 

Komentář: Průměrný věk pedagogických pracovníků na ZŠ a MŠ včetně asistentek 

pedagoga byl 43,25 roků, což je nižší než republikový průměr, který je udáván 47,2 roků. 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

http://www.skolalosenice.cz/
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Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

provozní ekonomka 1,0 VŠ 

provozní sekretářka 1,0 SOŠ 

ŠJ vedoucí školní jídelny/kuchařka 1,0 SOŠ 

ŠJ kuchařka 1,0 SOU 

ŠJ kuchařka 1,0 SOU 

ŠJ pomocná kuchařka 1,0 SOU 

provozní školník 1,0 SOU 

provozní uklízečka 1,0 SOU 

provozní uklízečka 1,0 SOU 

provozní uklízečka 1,0 SŠ 

provozní uklízečka 0,5 SOU 

provozní uklízečka/MŠ 1,0 SPŠ 

provozní uklízečka 0,6875 SZŠ 

Komentář: Po předchozích odchodech několika provozních pracovníků na RD nebo 

do důchodu se stav stabilizoval. Nyní je zajištěn zcela místními pracovníky, což 

umožňuje jejich dostupnost i v krizové situaci (např. zatopení sklepů, opravy v době 

mimo provoz školy apod.). 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd 
počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6 ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů 

pro  školní rok 

2018/2019 

1 17 0 0 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení  

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia 
obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 
SOU 

celkem 

 

5 0 2 15 2 6 30 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 0 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 2 0 

http://www.skolalosenice.cz/
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c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odborné 

učiliště  

celkem 

- - - - - - - 

  

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

5 - 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

30 0 

  

Komentář: Zájem o studium na víceletém gymnáziu letos měli 2 žáci z V. ročníku. Oba byli 

přijati. Úspěšných bylo 5 žáků z IX. ročníku, kteří byli přijati na gymnázia. Na SŠ a SOŠ byli 

přijati všichni žáci, někteří na odvolání. 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Přehled o prospěchu 

1. stupeň 
 

Třída Počet žáků Prospělo 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

I.  19 - 19 - - 

II. 19 - 19 - - 

III. 19 - 19 - - 

IV.  29 - 29 - - 

V.  18 2 16 - - 

Celkem 104 2 102 - - 

 

2. stupeň 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Hodnoceno 

dostatečnou 
Neprospělo Nehodnoceno 

VI.A 18 6 12 - - - 

VI.B 18 3 15 -   

VII.A 16 9 7 - - - 

VII.B 21 10 11 - - - 

VIII. 27 12 15 2 - - 

http://www.skolalosenice.cz/
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Celkový přehled 

 

 

Komentář: Hodnocení II. pololetí školního roku bylo významně ovlivněno epidemií 

COVID 19 a z toho důvodu probíhající distanční výukou. Vyučující se striktně řídili 

aktuální vyhláškou MŠMT a pokyny ředitelky školy. Pokud mělo dojít u některých žáků ke 

zhoršení hodnocení na základě kvality odevzdávaných prací, bylo toto ještě před uzavřením 

hodnocení konzultováno se žákem samotným i s rodiči žáka. Zhoršení prospěchu 

(v ojedinělých případech) bylo tedy rodiči i žákem předem akceptováno. Většinově však 

zůstalo hodnocení obdobné jako v I. pololetí, u některých žáků došlo i ke zlepšení.  

 

Přehled o chování  

1. stupeň       

 

Třída Počet žáků 

Pochvaly 

TU I.+II. 

pololetí 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 
Důtky TU Důtky ŘŠ 

I. 19 0+19 - - - - 

II.  19 18+19 - - - - 

III. 19 20+17 1 - - - 

IV.  29 29+29 4 - 1 - 

V.  18 18+18 5 1 - - 

Celkem 104 187 10 1 1 - 

 

2. stupeň    

Třída 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI.A 18 6 1 2 1 - - - 

VI.B 18 18 2 2 - - - - 

VII.A 16 16 6 5 1 - - - 

VII.B 21 21 4 1 - - - - 

VIII. 27 6+24 3 - - - - - 

IX.A 16 16 10 1 1 2 - - 

IX.B 14 14 5 - - - - - 

IX.A 16 8 8 4 - - 

IX.B 14 9 5 1 - - 

Celkem 130 57 73 7 - - 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Hodnoceno 

dostatečnou 
Neprospělo Nehodnoceno 

I. stupeň 104 2 102 - - - 

II. stupeň 130 57 73 7 - - 

Celkem 234 59 175 7 - - 

http://www.skolalosenice.cz/
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Celkem 130 121 31 11 3 2 - - 

 

Celkový přehled: 

 

 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

1. stupeň 104 187 10 1 1 - - - 

2. stupeň 130 121 31 11 3 2 - - 

Celkem 234 308 41 12 4 2 0 0 

 

Komentář:  

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách  

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 1851 17,79 - - 

2. stupeň 2855 21,96 - - 

Celkem 4706 39,75 - - 

 

Komentář: uvedený je počet zameškaných hodin za I. pololetí. Ve II. pololetí, kdy probíhala 

distanční výuka, se nepřítomnost ve škole nezaznamenávala. 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:  

 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - - 

Zrakové postižení           VII.  1 

S vadami řeči - - 

Tělesné postižení - - 

S kombinací postižení - - 

Žáci s PO 1 

 

 

 

I. 0 

II. 0 

III. 0 

IV. 1 

V. 0 

VI. 2 

VII. 1 

VIII. 1 

IX. 0 

Žáci s PO 2 

 

I. 0 

II. 0 

http://www.skolalosenice.cz/
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III. 4 

IV. 4 

V. 3 

VI. 7 

VII. 3 

VIII. 1 

IX. 1 

Žáci s PO 3 

 

 

 

 

I. 0 

II. 0 

III. 1 

IV. 3 

V. 0 

VI. 0 

VII. 1 

VIII. 0 

IX. 1 

Žáci s PO 4 

 

 

 

 

I. 0 

II. 0 

III. 0 

IV. 0 

V. 0 

VI. 0 

VII. 0 

VIII. 0 

IX. 0 

Komentář: Škola měla k dispozici školního asistenta hrazeného z projektu MŠMT a 3 asistenty 

pedagoga jako podpůrné opatření pro žáky. Diagnostikováni jsou také tři žáci s poruchou 

chování, která ale není nijak závažná (z toho jeden žák je medikován). Kvalita péče o žáky 

s poruchami učení a chování je velmi dobrá díky osobní snaze pedagogů žákům pomáhat a 

podporovat jejich vzdělávací aktivity dle individuálních možností žáka. 

 

 

5.4 Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu  

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 

 

rozvrh hodin (psychohygiena): 

Organizace vyučování, přestávek a výdejů obědů zůstává beze změny, stejně jako provoz obou 

oddělení školní družiny a školního klubu. Za příznivého počasí žáci využívají atrium, školní 

zahradu s herními prvky a v rámci výchov pracují i relaxují na přírodní zahradě. Naukové 

předměty se snažíme odučit v ranních a dřívějších dopoledních hodinách, výchovné předměty 

spíše v hodinách před obědem nebo v odpoledních vyučovacích hodinách.  

Žáci aktivně využívají herní a relaxační koutky, pečují o školní želvu a spolupodílejí se 

prostřednictvím žákovského parlamentu na dalším zlepšování podmínek pro psychohygienu. 

http://www.skolalosenice.cz/
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školní řád, klasifikační řád:  

Školní řád včetně Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků zůstává beze 

změn. Omezení používání mobilních telefonů po dobu vyučování se ukázalo jako velmi 

efektivní. Během školního roku nebyla vznesena žádná námitka od žáků ani rodičů. Žáci mezi 

sebou více komunikují, což přispívá k posilování vztahů a zlepšování celkového klimatu 

školy. Významně se snížil počet porušení ŠŘ v tomto směru.  

informační systém vůči žákům a rodičům: 

 Společná schůzka rodičů na začátku školního roku – konec září 

 třídní schůzky 2krát/rok – listopad, duben 

 konzultační hodiny dle domluvy a nabídky vyučujících  

 pevně stanovené konzultační hodiny výchovného poradce, speciálního pedagoga a metodika 

prevence 

 informace do žákovských knížek  

 aktuálně osobní setkání dle předchozí domluvy 

 webové stránky školy a tříd 

 dny otevřených dveří – 2krát/rok 

 příspěvky do místního měsíčníku Novinky – každý měsíc 

 školní časopis žáků IX. třídy pod redakčním vedením vyučujícího ČJ 

 vývěsková plocha v podloubí budovy školy a ve vestibulu školy 

 schránka na povinně veřejně přístupnou dokumentaci ve vestibulu školy 

 využívání odesílání informačních SMS přes registrované odběratele z kontaktních seznamů 

obce 

 odesílání novinek na e-mailové adresy registrované v seznamu odběratelů aktualit na 

webových stránkách školy 

 anonymní schránka důvěry (elektronická na webu školy i fyzická v budově školy) 

 INFO listy ředitele školy 2-3krát/rok 

Komentář: Informovanost rodičovské veřejnosti je stále velmi dobrá a nesetkali jsme se 

během školního roku s výhradami. Zcela novou situací bylo období uzavření školy a 

probíhající distanční výuka. Díky ochotě pedagogů účastnit se i v této době pravidelných 

osobních setkání (porad) ve škole, bylo možné velmi intenzivně spolupracovat a koordinovat 

průběh výuky na dálku - metody a formy práce, objem zadávaných úkolů, obsahové úpravy 

v učivu, způsoby komunikace se žáky a s rodiči, podmínky učitelů i žáků pro práci na dálku, 

způsoby hodnocení odevzdávaných prací, zapojení žáků do distanční výuky a mnoho dalších 

záležitostí, které bylo nutné aktuálně až krizově řešit. Ihned ve druhém týdnu výuky na dálku 

proběhla anketa mezi rodiči, jak vidí nastavení výuky, jak děti i oni zvládají situaci a zda mají 

další potřeby, se kterými bychom mohli pomoci. Na základě výsledků ankety došlo 

k některým úpravám v rozvržení zadávání úkolů. V průběhu výuky na dálku byly hojně 

využívány online výukové programy a vzdělávací portály doporučené MŠMT. Na konci 

období výuky na dálku proběhl online dotazník mezi rodiči, jehož výsledky byly zveřejněny a 

komentovány ředitelkou školy na webových stránkách školy. Zásadním výstupem pro nás je 

požadavek na navýšení podílu přímé online výuky v případě opakování situace. Toto jsme 

schopni zajistit skrze využití produktu MS Teams. Již během května a června někteří vyučující 

se svými žáky takto pracovali a ke konci školního roku byl MS účet vytvořen všem žákům od 

IV. ročníku. Dalším připravovaným produktem pro zlepšení komunikace bude od nového 

http://www.skolalosenice.cz/
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školního roku e-třídnice, kde bude možné využít el. žákovskou knížku, el. třídní knihu, 

mailovou komunikaci se žákem i rodičem, el. omluvenku a další moduly. 

činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC:  

Na škole nemáme stálého školního psychologa. Kvalifikovaně na škole pracuje výchovný 

poradce, který má na starosti také volbu povolání. Ten je v pracovním kontaktu s IPS ÚP ZR, 

PPP ZR a SPC JI, kde má škola v péči své žáky. Dvě učitelky z MŠ mají absolvovaný 

logopedický kurz a mohou tak metodicky pomoci při nápravných cvičeních také učitelům na I. 

stupni. Dvě učitelky I. stupně mají vystudovanou navíc speciální pedagogiku. Během školního 

roku se několikrát konaly konzultační schůzky výchovného poradce, speciálního pedagoga, 

metodika prevence, konkrétního třídního učitele a ŘŠ k řešení aktuální situace v oblasti 

prevence rizikového chování jednotlivých žáků a tříd. 

Zrakově postižená žákyně je v péči SPC Jihlava. 

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně 

pedagogickou podporu a péči. Ve spolupráci s třídními učiteli a výchovným poradcem 

vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané. 

 

prevence sociálně-patologických jevů:  

V obou pololetích školního roku jsme se zaměřovali na naplňování všech cílů minimálního 

preventivního programu – krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých. Východiskem pro 

nás byly dokumenty vycházející z platné legislativy. 

Na začátku školního roku metodička prevence analyzovala situaci ve škole a zároveň 

aktualizovala náplň minimálního preventivního programu. Po celý školní rok spolupracovala 

s vedením školy, výchovnou poradkyní, speciálním pedagogem (školní poradenské centrum), 

pedagogy a ostatními zaměstnanci školy. 

Byla naplňována specifická i nespecifická primární prevence, v rámci specifické jsme i letos 

spolupracovali s Centrem prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou, které pro nás 

organizuje programy primární prevence včetně startovacího kurzu pro první a šestý ročník.  

Nespecifická prevence přirozeně prolínala kompletním životem školy i mimoškolními 

aktivitami. 

Škola byla zapojena do řady projektů, které jsou uvedeny v MPP i na webových stránkách 

školy. 

Zaměřovali jsme se na dostatečnou komunikaci s rodičovskou veřejností (činnost KPŠ, 

zapojení do projektu Rodiče vítáni). 

V tomto školním roce byly řešeny tyto závažné kázeňské přestupky – úmyslné zcizení balíčku 

vánočního cukroví a pořizování videonahrávky na mobilní telefon v době přípravy třídního 

kolektivu na Mikulášskou nadílku a její následné šíření na Instagramu (udělení důtky ŘŠ 

žákům třídy 9. A), urážlivé chování k asistence pedagoga v době vyučovací hodiny (udělení 

důtky TU žáku 4. třídy), vulgární a urážlivé hodnocení školy a neadekvátní vyjádření 

ohrožující důstojnost učitele v rámci sebehodnocení po skončení distanční výuky (udělení 

důtky ŘŠ žáku 7. A třídy).   

http://www.skolalosenice.cz/
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V prvním pololetí jsme uspořádali Kulatý stůl pro rodiče s přednášejícím Mgr. Bedřichem 

Musilem na téma Média v  postfaktické době. V druhém pololetí se mělo uskutečnit setkání 

s PhDr. Zdeňkem Martínkem na téma kyberšikana. Vzhledem k pandemii a nouzovém stavu 

bylo přesunuto na další školní rok. 

Text MPP je spolu s Krizovým plánem školy přístupný veřejnosti na webových stránkách 

(sekce – Školní poradenské centrum – školní metodik prevence) školy a v září 2020 bude  

aktualizován a dle potřeby doplněn. Naším cílem je i do budoucích let jeho náplň především 

realizovat v praxi a naplňovat námi stanovené vize primární prevence. 

klima školy: 

Stabilní pedagogický kolektiv velmi dobře komunikuje jak s vedením školy tak mezi sebou 

navzájem i se žáky. Nadále se snažíme o partnerský, vstřícný přístup k dětem a mládeži, avšak 

se zachováním vzájemného respektu. 

Prostředí školy je čisté, upravené, vyzdobené pracemi žáků a postupně se stále obnovuje 

vybavení a zařízení tříd i odborných učeben. Dále se chceme zaměřit na zlepšení prostředí pro 

pedagogy (kabinety a sklady pomůcek, učebnic, materiálu).  

Škola je zapojena do několika projektů, které také přispívají k dobrému klimatu - např. Škola 

pro demokracii, Škola podporující zdraví, Rodiče vítáni. Ve škole působí žákovský parlament. 

Spolupráce s MŠ probíhá velmi úzce. Organizují se společné aktivity pro děti MŠ i ZŠ, 

návštěvy předškolních dětí MŠ ve škole, čtení školáků v MŠ, společné slavnostní vyřazování 

předškoláků z MŠ a žáků IX. tříd ze ZŠ, společná informativní setkávání rodičů dětí MŠ i ZŠ 

na besedách s odborníky (zejména k prevenci rizikového chování). 

 

 

Průběh a výsledky vzdělávání 

soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání ANO 

soulad výuky s cíli předškolního vzdělávání ANO 

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 

k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních 

vzdělávacích potřeb žáků 

ANO 

konkretizace cílů ve sledované výuce s menšími výhradami 

návaznost probíraného učiva na předcházející témata ANO 

 

 

Materiální podpora výuky 

vhodnost vybavení a uspořádání učeben 

vzhledem k cílům výuky a k činnostem 

výchovně vzdělávacího procesu 

Všechny třídy jsou vybaveny výškově 

stavitelným žákovským nábytkem a vyučující 

mají možnost uspořádat si jej aktuálně variabilně 

podle prováděných metod a forem práce. Stále 

využíváme kmenové třídy jako „domovské“ 

pracovní prostředí pro žáky a tím naplňujeme 

jednu z jejich základních potřeb – potřebu místa. 

Žáci mění svoji kmenovou učebnu za odbornou 

http://www.skolalosenice.cz/
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pouze v případě výuky F/CH, PŘ, jazyků, 

informatiky a VV nebo dílen. Věříme, že tím 

zároveň přispíváme k dobrému školnímu 

klimatu. Odborné učebny jsou vybaveny tak, aby 

bylo možné provádět kvalitní výuku. 

podnětnost učeben vzhledem k podpoře 

seberealizace a identity žáků 

Velmi kladně hodnoceno na I. stupni, s výhradami v 

některých třídách II. stupně. Třídní učitelé dbají na 

činnost třídních samospráv a žákovského parlamentu. 

Žáci mají možnost seberealizace, ale ne vždy mají 

vůli ji využívat. Nadále dbáme na intenzivní 

spolupráci třídních učitelů se svěřenou třídou a se 

žákovským parlamentem. Pokračujeme v prezentaci 

prací žáků ve třídách i na chodbách, a to i pro širší 

veřejnost při různých příležitostech – dny otevřených 

dveří, konzultační dny, tematické výstavy apod.  

účelnost využití pomůcek, učebnic, 

didaktické techniky 

V rámci posledního roku udržitelnosti projektu 

Modernizace …. jsme pracovali na I. stupni 

především s výukovým materiálem 

nakladatelství Alter a Nová škola, na II. stupni 

s materiálem nakladatelství Fraus. Období 

udržitelnosti v tomto školním roce skončilo a 

někteří vyučující mají zájem o změnu 

vydavatelství některých učebnic. Pedagogové 

využívají i další doplňkový materiál dle 

vlastního výběru. Stále častěji pracují 

s encyklopediemi, atlasy, vzdělávacími hrami, 

stavebnicemi a dalšími pomůckami praktického 

využití.  

 

Vyučovací formy a metody 

řízení výuky, vnitřní členění hodin 

Usilujeme o nové metody a přístupy - částečně 

bloková výuka při dvouhodinových předmětech 

(VV, TV, ČJ apod.), zejména na I. stupni 

vzájemné propojování předmětů, více 

projektových a dobrovolných prací a úkolů pro 

žáky, maximální využívání odborných učeben 

apod. 

sledování a plnění stanovených cílů 

Standardní - hospitační činnost a minihospitace, 

sledování a kontrola tematických plánů, třídních 

knih, pedagogické rady, průběžné porady apod. 

podpora osobnostního a sociálního 

rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, 

sebeúcty, vzájemného respektování a 

tolerance 

Zvýšeně dbáme - podporovaná programem Škola 

podporující zdraví, Škola pro demokracii, 

Rodiče vítáni a realizací preventivních programů 

neziskových organizací, činností žákovského 

parlamentu, neformálním setkáváním vedení 

http://www.skolalosenice.cz/
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školy se zástupci rodičů v rámci KPŠ a Školské 

rady, stále průběžně připomínána vedením školy. 

možnost seberealizace dětí, jejich 

aktivního a emočního zapojení do 

činností, uplatnění individuálních 

možností, potřeb a zkušeností 

Tato oblast byla velmi silně poznamenána 

obdobím uzavření školy a distanční výukou. 

Analýza zpětné vazby od žáků, rodičů i 

pedagogických pracovníků ukázala na nové 

možnosti vzdělávání žáků, způsobů komunikace 

s různými zainteresovanými partnery, způsobů 

hodnocení práce žáků a vůbec celkového 

přístupu pedagoga ke svěřeným žákům a jejich 

zákonným zástupcům. Všechny pozitivní 

zkušenosti chceme v další pedagogické praxi 

maximálně využít. 

využívání metod aktivního, 

prožitkového učení, experimentování, 

manipulování, objevování, práce s 

chybou 

Díky dobré vybavenosti odborných učeben je 

využívání těchto metod možné a stále častěji 

zařazované. Žáci si v některých předmětech 

vytvářejí vlastní portfolia a jsou využívány různé 

formy hodnocení i sebehodnocení. Dále 

usilujeme o nové pomůcky a vybavení pro práci 

ve skupinách a o lepší prezentaci prací žáků ve 

škole i na veřejnosti. V rámci distanční výuky 

bylo i více příležitostí těmito způsoby pracovat. 

Bohužel, bez přímého kontaktu žáka a pedagoga. 

účelnost výuky frontální, skupinové a 

individuální 

Stále častěji zařazována výuka skupinová nebo 

ve dvojicích, praktické činnosti a úkoly, 

dobrovolná domácí příprava apod., opět 

distanční výuka významně napomohla žákům i 

pedagogům k osvojování pravidel a zásad 

individuální práce 

vyváženost rolí učitele jako 

organizátora výuky a jako zdroje 

informací 

Učitelé se snaží o vyváženost obou rolí. Nadále bude 

pro vedení školy toto jedna z hlavních oblastí 

sledování s cílem významně posunout roli učitele 

jako organizátora výuky. Distanční výuka byla 

dobrou průpravou k posílení role učitele jako 

průvodce při vzdělávacích činnostech žáka. 

respektování individuálního tempa, 

možnost relaxace žáků 

Relaxace žáků je možná v herních koutcích na 

chodbách i ve třídách, za příznivého počasí 

v atriu i ve školní družině či školním klubu, 

individuální relaxační chvilky zařazují zejména 

učitelé I. stupně i v průběhu vyučovací hodiny. 

Na respektování individuálního tempa se 

vyučující soustředí zejména v souvislosti 

s doporučeními školského poradenského zařízení 

u žáků s potřebou podpůrných opatření, ale i u 

ostatních podle jejich individuálních potřeb. 

http://www.skolalosenice.cz/
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Motivace žáků 

aktivita a zájem žáků o výuku 

V průběhu I. pololetí byla aktivita žáků 

standardní. Ve II. pololetí poznamenána 

distanční výukou, kdy se nám ani po 

opakovaných výzvách a nabídkách pomoci 

nezapojili tři žáci, aniž by sdělili důvod, 

problém. Naopak ostatní žáci a jejich rodiče 

pracovali velmi zodpovědně a někteří dokonce 

překvapivě i lépe než v rámci běžné výuky. 

propojení teorie s praxí (v činnostech 

žáků) 

Stále rozšiřujeme zastoupení aktivit, kde je 

možné výuku přímo nebo zprostředkovaně 

propojit s praxí – tematické úkoly, praktické 

činnosti v hodinách, projektové práce, 

projektové dny, návštěvy firem, řemeslníci ve 

výuce apod. V období distanční výuky se někteří 

žáci ve zvýšené míře věnovali brigádnické práci 

nebo dalším činnostem podle individuálních 

zájmů (chovatelství, sportovní aktivity, …..). 

využívání zkušeností žáků 

Postupně usilujeme o vyšší míru využití 

osobních zkušeností žáků a distanční výuka 

k tomu byla pro žáky samotné dobrou 

průpravou. V mnoha ohledech se museli 

spolehnout sami na sebe a využít zkušeností 

z dřívějších období ať už ze školy nebo 

z osobního života mimo školní prostředí. 

vliv hodnocení na motivaci žáků 

Stále více zařazujeme sebehodnocení a vzájemné 

hodnocení i na II. stupni, snažíme se o motivaci 

vzájemně mezi žáky formou vyzdvihování i jen 

dílčích úspěchů jednotlivců a skupin, v rámci 

distanční výuky se výrazně projevila síla 

formativního hodnocení. 

využívání analýzy chyb ke zvýšení 

motivace 

Práce s chybou je pravidelně zařazována do 

běžné práce v hodinách. V období distanční 

výuky byla práce s chybou významným 

momentem při vzájemné komunikace učitel – 

žák.  

osobní příklad pedagoga 

Při výběru nových pedagogů velmi dbáme na 

osobnostní charakteristiky zájemce o pracovní 

místo u nás ve škole. Kolektiv pedagogů je 

stabilní a jeho síla spočívá ve vůli uplatňovat 

jednotný přístup k žákům a jejich rodičům i 

dalším partnerům školy. 

http://www.skolalosenice.cz/


     Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice 
 příspěvková organizace 

Velká Losenice 248, 592 11 Velká Losenice             
IČ: 60575255 Č.ú.:150615051      telefon: 564 565 933 http://www.skolalosenice.cz     skola@losenice.cz 

 

 

Stránka 19 z 26 

 

  

 

Interakce a komunikace 

klima třídy 

Učitelé dbají na budování příznivého klimatu 

třídy. Pokud se problém vyskytne, je řešen 

bezprostředně. Posilování dobrého klimatu se 

děje hlavně prací třídního učitele a členy 

žákovského parlamentu i přístupem vedení školy 

k řešení drobnějších přestupků proti školnímu 

řádu nebo dobré morálce. 

akceptování stanovených pravidel 

komunikace mezi učitelem a žáky i 

mezi žáky navzájem 

Všechny třídy si stanovují na začátku školního 

roku pravidla komunikace. Dlouhodobá 

akceptace pravidel pochopitelně s časem slábne 

a je třeba je opakovaně připomínat. 

Nezaznamenáváme významné problémy 

s nedodržováním školního řádu a naši žáci 

dlouhodobě nebyli hodnoceni sníženou známkou 

z chování. 

možnost vyjadřování vlastního názoru, 

argumentace, diskuse 

Žáci mají možnost vyjádřit se, diskutovat, 

argumentovat. Jsou si toho vědomi a také tuto 

možnost využívají a oceňují. Opakovaně jsou 

vybízeni vedoucím učitelem žákovského 

parlamentu na pravidelných schůzkách. 

vzájemné respektování, výchova k 

toleranci 

Probíhá neustálou trpělivou činností 

pedagogických pracovníků, je podporováno 

programem „Zdravé školy“ a také jasnými 

kritérii pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání a chování žáků a školním řádem. 

Daří se více spolupracovat s rodiči žáků při 

řešení výchovných problémů. Zátěžovým 

obdobím v této oblasti byla distanční výuka. 

Z online dotazníkového šetření mezi rodiči a 

sebehodnocení žáků na konci školního roku je 

ale zřejmé, že respekt a tolerance opravdu 

zafungovaly.  

vyváženost verbálního projevu učitelů a 

dětí, příležitosti k samostatným 

řečovým projevům dětí, rozvoj 

komunikativních dovedností žáků 

Dbáme na vyváženost verbálního projevu učitele 

a žáků. Příkladná je např. jazyková výuka, která 

probíhá tzv. komunikační metodou již od III. 

ročníku. Rozvoj řečových projevů je ale 

předmětem dlouhodobé trpělivé práce každého 

vyučujícího. Podporován je také Čtenářským 

klubem, který na škole probíhá již druhým 

rokem a to ve dvou skupinách či Klubem 

zábavné logiky. 

http://www.skolalosenice.cz/
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Hodnocení žáků 

věcnost, konkrétnost a adresnost 

hodnocení 

Učitelé dbají na základní pravidla při hodnocení, 

využívají více způsobů a dodržují pedagogický 

takt při poskytování zpětné vazby žákům. 

Distanční výuka významně posílila využívání 

individuálního formativního hodnocení. V tomto 

směru chceme nadále pokračovat. 

respektování individuálních schopností 

žáků 

V souladu s probíhající inkluzí vyučující na tuto 

oblast dbají. Opět distanční výuka významně 

ukázala na individuální schopnosti žáků 

(zejména v pozitivních případech) a je třeba 

v dalším období toho náležitě využít. 

využívání vzájemného hodnocení a 

sebehodnocení žáků 

Učitelé zařazují různé způsoby hodnocení a 

sebehodnocení. Výuka na dálku ukázala, jakým 

způsobem jsou schopni sebehodnocení zpracovat 

sami žáci. Od vyučujících měli danou kostru, na 

co se mají zaměřit, které oblasti práce sledovat. 

ocenění pokroku 

Učitelé stále více dbají na individuální, 

skupinové i kolektivní ocenění dílčích úspěchů a 

to různými způsoby od mimického gesta, přes 

drobnou oceňující poznámku až po širší slovní 

ocenění, případně udělení diplomů, čestných 

uznání, alternativních vysvědčení i věcné 

odměny. 

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem 

Probíhá zejména při ústním hodnocení, ale stále 

častěji i při hodnocení písemných a projektových 

prací. Velkou potřebu zdůvodnění opět vyvolala 

výuka na dálku. 

využití klasifikačního řádu 

Stále hodnotíme klasifikačním stupněm, ve 

výjimečných případech (na požádání rodičů) 

také slovně. Z probíhající debaty o způsobech 

hodnocení je zřejmé, že stále existuje polarita 

názorů jak mezi rodiči, tak mezi pedagogy. 

Z tohoto důvodu zůstáváme u klasifikace stupni 

s tím, že se snižuje požadavek na počet prací 

hodnocených klasifikačním stupněm a zmírňuje 

se hodnocení výchovných předmětů. V období 

výuky na dálku výrazně převažovalo hodnocení 

slovní a sebehodnocení. 

  

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili. 
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1. Institucionální vzdělávání 

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Studium pro ředitele škol a školských 

zařízení 
splněno 

1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

a) Studium pro vedoucí pedagogické 

pracovníky 

ředitel školy má splněno kvalifikační studium 

pro vedoucí pracovníky škol a ŠZ 

b) Studium pro výchovné poradce škola má kvalifikovaného výchovného poradce 

c) Specializovaná činnost – 

koordinace v oblasti informačních a 

komunikačních technologií 

škola v současné době nemá kvalifikovaného 

koordinátora ICT, metodickou činnost vykonává 

jeden z pedagogů sboru, odbornou správu, servis a 

další činnosti spojené s provozem zajišťuje externí 

správce sítě 

d) Specializovaná činnost – tvorba a 

následná koordinace školních 

vzdělávacích programů 

škola má kvalifikovaného koordinátora ŠVP  

 

e) Specializovaná činnost – prevence 

projevů rizikového chování 

škola má kvalifikovaného metodika prevence 

rizikového chování 

f) Specializovaná činnost – asistent 

pedagoga 

škola má 3 kvalifikované asistenty pedagoga, z toho  

jednoho asistenta s rozšířeným studiem pro práci se 

zrakově postiženými a absolvovaným pilotním 

ověřováním katalogu podpůrných opatření 

g) Specializovaná činnost v oblasti 

environmentální výchovy 
škola má kvalifikovaného koordinátora EVVO 

1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace - plán DVPP pro šk. rok 2019/2020 viz 

přehled 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků - zajištěno pro sborovnu: 

Motivace a demotivace ve školství – Opravil/Tvrdoň 

Řešení problémů ve třídě – M. Veselá 

Školení ČŠI – testové úlohy 

Školení první pomoci pro učitele a zaměstnance ZŠ 

 

Pedagogičtí pracovníci v 1. pololetí individuálně absolvovali tato školení: 

Exel pro učitele 

Konference IT o technologiích ve vzdělávání 

Konference Zdravá škola 

Systematický úvod do problematiky nadání 

Jak uřídit sborovnu 

Motivace k učení a psychohygiena pro učitele – J. Klimeš 

Konference Oxford Brno 

Mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti 

http://www.skolalosenice.cz/
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VYKEV – umírající, mizející a měnící se les 

Projektový den – výuka v terénu pro 2. st. ZŠ, M. Kříž 

Čtenářská burza nápadů 

Metodika ICT pro učitele 

Etika hrou aneb etika je (eko)logická 

 

Ve druhém pololetí převládaly vzhledem ke karanténě webináře: 

Webinář k aktuálním legislativním a organizačním problémům v regionálním školství  

VIDEOŽURNÁL s výkladem Mgr. Veselé k pokynům MŠMT pro otevření škol – M. Veselá 

Využití myšlenkových map v procesu učení  

Vysvědčení 2019/2020 -  M.Veselá 

Revize RVP-ZV pro zákl.vzdělávání a metodická podpora – Strategie 2030+ 

Jak udělat test (tvorba kvízu) v Google formuláři 

On-line výuka z pohledu rodiče 

Kooperativní učení a skupinová práce – J.Hruška 

Webinář pro podporu distanční výuky – online aplikace pro výuku Z – J. Polák 

Hv – interaktivní platforma – Charanga – L.Bořek 

Otevřená a nenásilná komunikace se žáky v náročných situacích – J.Gabášová 

Příprava a realizace adaptačních kurzů – J.Gabášová 

Skryté kurikulum aneb, co škola neučí, a přesto nikdy nezapomeneme – M.Kumperová 

Jak připravit učebny na návrat žáků 

Proč a jak vytvářet podcasty pro žáky 

Komunikace se žáky a rodiči v době karantény, aneb jak si nepokazit vzájemné vztahy 

Charanga – online knihovna kvalitních interaktivních materiálů pro hudební výuku – L.Bořek 

Komunikace s rodiči – jak správně komunikovat 

Jaký já jsem učitel 

Jak učit žáky off-line s omezeným přístupem k internetu a telefonu – M. Kučerová 

Jak dnes poskytovat podpůrná opatření – L. Felcmanová 

Komunikace se žáky a rodiči v době karantény, aneb jak si nepokazit vzájemné vztahy 

Formativní hodnocení: Úvod a praktické ukázky - Zdeněk Dlabula 

Formativní hodnocení: Zavádění formativního hodnocení - Zuzana Svobodová 

Jak připravit učebny na návrat žáků 

Formativní a sumativní hodnocení 

Čtení – to je zábava, co dělat, aby čtení bavilo 

Dyslexie, dysgrafie, dysortografie – žák s SPU na ZŠ, tipy do výuky 

Hry v hodinách matematiky  

Nápady do hodin finanční matematiky na ZŠ – P.Sýkorová 

Sokrative – jednoduchý online nástroj pro testování a procvičování 

Metody rozvoje čten. gramotnosti na ZŠ 

http://www.skolalosenice.cz/
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GDPR ve výuce v době nouzového stavu – M.Štoček 

Online výuka v Microsoft Teams – M.Sláma 

Písemky v Microsoft Forms – M.Kotlas 

Videonávody k výuce M na 2.st.ZŠ – V.Nádvorník 

Fraus pomáhá – M.Urbánek 

Jak dnes učit offline žáky – M.Kučerová 

Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů – N. Vondrová 

Speciální poruchy učení a výuka matematiky na ZŠ – R. Blažková 

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT 

3D tisk 

Keeping Learners Involved – Oxford(hodnocení on-line prací žáků na 2.st.) 

Assessing upper primary students online – Oxford(jak udržet žáky stále zapojené) 

Aplikace Teams – Microsoft 

5 ways to bring vocabulary into the online classroom - Oxford 

Chemie online 

Přírodovědný pokus na dálku se systémem PASCO Scientific  

Kahoot! Soutěživé on-line kvízy 

Nástroj pro interaktivní prezentování  

Jak jednoduše na střih videa ve Windows   

Socrative – jednoduchý online nástroj pro testování a procvičování  

PowerPoint jak ho neznáte: Efektivní prezentace do výuky patří 

Komunikace s rodiči a prevence řešení problémů 

Vím, chci se dozvědět, dozvěděl jsem se 

Čtení se zážitkem (hraní rolí) 

Skládankové učení 

Osnova – práce s textem 

Pohled rodičů na online výuku/Wizer.me-tvorba PL/Chemie online 

Netiketa napříč internetem – Čj 

Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků 

Firma Zřetel – plánování, metodika a organizace práce 

Prevence a řešení školní neúspěšnost L.Ondráčková 

Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro ŠD 

ADHD – práce s dítětem/žákem s poruchou chování 

Rozvoj sluchové a zrakové percepce u dětí předškolního a mladšího školního věku 

Komentář: Dlouhé období distanční výuky naši učitelé hojně využívali k samostudiu. Každý 

absolvoval minimálně dva webináře, případně další vzdělávací videa. Zpočátku šlo především 

o videa návodná, k problematice výuky na dálku, později o témata zájmová podle aprobace 

nebo aktuálních témat probíraného vzdělávacího obsahu. 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

S
p

o
lu

p
rá

ce
 š

k
o
ly

 a
 d

a
lš

íc
h

 s
u

b
je

k
tů

 

Obec – zřizovatel, Pedagogicko-psychologická poradna ZR, Speciálně 

pedagogické centrum JI a ZR, Informační poradenské středisko úřadu práce ZR, 

Odbor sociálně právní ochrany dětí MÚ ZR, Policie ČR a Městská policie ZR, 

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Lékařská záchranná 

služba, Středisko ekologické výchovy Chaloupky; místní lidová knihovna, místní 

firmy. Charitativní akce (Den proti rakovině, Fond Sidus, Život dětem, AVE – 

sběrové akce odpadového papíru a hliníku, Recyklohraní – sběr elektroodpadu, 

světelných zdrojů a baterií; dále sběr bylin a víček z PET lahví, spolupráce 

s Gymnáziem Žďár nad Sázavou (divadelní představení v angličtině), spolupráce 

s jazykovou školou English Focus (intenzívní kurz s rodilým mluvčím), 

partnerská škola FRAUS, RODIČE VÍTÁNI, zapojení do sítě Škol podporujících 

zdraví, sportovní soutěže mezi okolními školami (Nížkov, Přibyslav, Česká Bělá, 

Krucemburk, Nové Veselí, Žďár nad Sázavou, Sázava), Evropské centrum 

jazykových zkoušek Havlíčkův Brod (Cambridge kurzy a zkoušky), bohužel 

z důvodu ohrožení nákazou COVID nebyl realizován zájezd s výukou do Anglie. 

V tomto školním roce byla zahájena spolupráce se školou v Bieźynie v Polsku. 

Skupina učitelů, zástupce zřizovatele a místního sboru dobrovolných hasičů 

navázala spolupráci osobní návštěvou a setkáním s polským protějšky. Dále se 

bude spolupráce rozvíjet formou online komunikace mezi učiteli i žáky. 

V
ý
zn

a
m

n
é 

a
k
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 š
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Adaptační kurzy pro žáky VI. třídy, seznamovací kurz pro budoucí prvňáčky 

spolu s rodiči v přípravném týdnu před zahájením školního roku – Před školou 

setkáme se za školou, podzimní výstava, Kateřinské setkání seniorů, Mikulášská 

nadílka a Čertovské vyučování, Vánoční jarmark, Vánoční muzicírování, dlouhé 

přerušení z důvodu uzavření školy, na konci školního roku se uskutečnila za 

mimořádných opatření společná schůzka rodičů žáků budoucí VI. třídy společně 

s dětmi a třídními učiteli a také společná schůzka rodičů budoucích prvňáčků, 

slavnostní vyřazování dětí z MŠ společně s vyřazením žáků IX. třídy ze ZŠ se 

konala v omezené míře po třídách a prostředí kulturního domu obce. 
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setkání rodičů, učitelů, zástupců zřizovatele, pedagogicko-psychologické 

poradny, pracovníků sociálně právní ochrany dětí, neziskových organizací i 

samotných žáků (kulatý stůl) – proběhlo letos jenom v prvním pololetí z důvodu 

uzavření škol; pravidelné preventivní programy pro žáky od I. do IX. třídy na 

různá preventivní témata (Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou) 

– proběhly programy za první pololetí a pouze část druhého z důvodu pandemie; 

zhlédnutí filmu V síti (pro žáky II. stupně) – neproběhlo z důvodu pandemie, 

spolupráce výchovného poradce, metodika prevence, speciálního pedagoga, 

vedení školy a třídních učitelů i zákonných zástupců žáků, práce se žákovským 

parlamentem a třídními samosprávami, preventivní aktivity v rámci jednotlivých 

předmětů zejména výchovného charakteru, bezpečnost na internetu nejen ve 

třídách s předmětem informatika, dopravní výchova a bezpečnost v dopravním 

provozu zejména u žáků I. stupně. 
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Pravidelné programy EVVO pro žáky I. – IX. třídy v centrech ekologické 

výchovy Chaloupky; PodPOvrch ZOO Jihlava neproběhly z důvodu uzavření 

škol. Pravidelné sběrové akce školy – papír, elektroodpad, hliník, světelné zdroje, 

baterie, plastová víčka, pomerančová a citronová kůra. Školní projekty Den 

Země – proběhl výzvou pro žáky a rodiče a dobrovolnou prací v jejich přírodním 

prostředí bydliště, Voda – nezbytná součást života (II. stupeň) – projekt 

neproběhl z důvodu uzavření škol.  

Komentář: Podrobný výčet akcí organizovaných školou je uveden v měsíčních plánech školy (k 

nahlédnutí u zástupce ředitele školy nebo na webových stránkách školy). 

 

 

7.2 Účast žáků školy ve vědomostních  soutěžích   

 

Název soutěže Počet žáků Datum konání Místo konání 

Mladý chemik 30 žáků 21.10.2019 Školní kolo 

Olympiáda ze zeměpisu 18 žáků 27.1.2020 Školní kolo 

Olympiáda ze zeměpisu 11 žáků 28.1.2020 Školní kolo 

Poznej Vysočinu 31 žáků 21.2., 24.2. Školní kolo 

Olympiáda ze zeměpisu 4 žáci 26.2.2020 Gymnázium HB 

Olympiáda z českého jazyka 8 žáků 18.11.2019 Školní kolo 

Piškvorky 15 žáků 12.11.2019 Gymnázium ZR 

Bible a my 7 žáků 27.11.2019 BIGY ZR 

Pythagoriáda - okres 13/21/11/11         Školní kolo – 5-8 třída 

Olympiáda z Aj - okres 2 žáci 19.2.2020 Activ DDM ZR 

 

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích  

 

Název soutěže Počet žáků Datum konání Místo konání 

Přespolní běh – okresní kolo 16 2. 10. 2019 Koukalův areál ZR 

O Novoveselský míč – vybíjená dívky 25 1.11.2019 SH Nové Veselí 

Florbal chlapci – okrsek (8., 9. třída) 10 21. 11. 2019 SH ZŠ Komenského ZR 
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Florbal chlapci – okresní kolo (8, 9. třída) 13 26. 11. 2019 SH Bystřice n. P. 

ČEPS CUP – okresní finále (florbal, 1. st., 

chlapci) 
8 29. 11. 2019 

Tělocvična ZŠ Velká 

Losenice 

Florbal chlapci – okrsek (6, 7. třída) 10 5. 12. 2019 SH ZŠ Komenského ZR 

ČEPS CUP – krajské finále (florbal, 1. st., 

chlapci) 
10 17. 12. 2019 SH SK Jihlava, Okružní ul. 

Florbal chlapci – okresní kolo (6., 7. třída) 13 24. 1. 2020 
SH ZŠ Školní Velké 

Meziříčí 

Šplh (1. stupeň) – okrskové kolo 8 18. 2. 2020 ZŠ Komenského ZR 

Komentář: sportovní soutěže ve II. pololetí vůbec neprobíhaly. 

 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

 

Dne 1. 4. 2020 proběhlo republikové inspekční šetření formou telefonického hovoru 

k distanční výuce. Souhrnné výsledky/závěry z republikového šetření jsou k dispozici na 

webových stránkách ČŠI. Konkrétní školy samostatně hodnoceny nebyly. 

 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Celkové výnosy 23.177.727,73,- Celkové náklady 23.032.620,18,- 

z toho: 

   dotace Zřizovatel 2.530.565,25,- mzdy 13.730.386,- 

dotace Kraj 18.091.911,- odvody 4.569.574,30,- 

dotace šablony 826.687,98,- energie 594.025,64,- 

dotace plavání 21.000,- materiál 2.015.211,70,- 

dotace odměny pedagogů 344.375,80,- DDHM - pořízení majetku 702.979,87,- 

dotace zájmová činnost 29.737,-     

prodej služeb 1.214.854,50,-     

    

    
Hospodářský výsledek 

   hlavní činnost 121.399,55,- 

  vedlejší činnost 23.708,- 

  celkem 145.107,55,- 
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