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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/45 

Základní škola 270 žáků/223  

Školní družina 63 dětí/35 

Výdejna MŠ  54/45 dětí + 5 dospělých 

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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Školní jídelna ZŠ 350 strávníků  

 

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 91 18,2  

2. stupeň ZŠ 8 132 16,5  

Školní družina 2 35 17,5 17/18 

Výdejna MŠ 2 45 x x 

Školní jídelna ZŠ 1 203  x x 

Komentář: Po odchodu další početné 9. třídy nastává znovu úbytek v celkovém počtu 

žáků. Na I. stupni je zřejmý stále nižší počet žáků na třídu. Tato skutečnost bude 

v následujících letech mít vliv také na celkové snížení úvazků pedagogických pracovníků a 

také státní rozpočet určený škole. 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 13 kmenových učeben, 2 třídy ŠD, 2 třídy MŠ 

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, nově 

budovaná zahrada za komínem 

Sportovní zařízení vlastní tělocvična v budově školy, travnaté hřiště využívané 

současně TJ – nevyhovuje pro plnění atletických disciplín, 

venkovní atrium s prostorem pro hru v šachy a s ping-

pongovým stolem, herní koutky s drobným sportovním 

vybavením 

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

pecí pro potřeby keramického kroužku, škola disponuje 

http://www.skolalosenice.cz/
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přírodní zahradou s květinovým záhonem, ovocnými stromy a 

keři a okrasnými dřevinami včetně jezírka s vodními 

rostlinami a vyvýšenými záhony pro pěstování zeleniny 

v zahradě MŠ, na pozemku u ZŠ se buduje zahrada ve svahu 

s ovocnými keři, stromky, trvalkovým záhonem, skalkou, 

vyvýšenými záhony a květnatou loukou. Chybí nádrž na vodu, 

kompostér, úprava ohniště a jeho okolí a vytvoření „hřbitova 

odpadků“, což je naplánováno na podzim a jaro následujícího 

školního roku. 

Žákovský nábytek 

I. i II. stupeň kompletně vybaven výškově stavitelným 

žákovským nábytkem a starými skříněmi na pomůcky a 

materiál v zadní části třídy, žákovské šatní skříňky pro 

každého žáka samostatně, v odborných učebnách nábytek bez 

možnosti výškového nastavení. Úložné prostory v kmenových 

učebnách bude nutné v následujících letech postupně 

obnovovat. 

Vybavení učebními 

pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Škola je dle sdělení vyučujících, asistentů a vychovatelek 

vybavena dobře. Každým rokem mají všichni pedagogičtí 

pracovníci možnost předkládat požadavky na pomůcky a 

hračky a vzhledem k objemu finančních prostředků z ONIV, 

od zřizovatele či za úplatu ve ŠD, je možné tyto požadavky 

postupně pokrývat. V tomto školním roce také probíhaly 

intenzivní diskuse na úrovni metodického sdružení a 

předmětových komisí s vedením školy k přípravě projektu 

z IROP na vybudování učebny pro informatiku a 

polytechniku. 

Vybavení žáků učebnicemi 

a učebními texty 

Na I. stupni učitelé pracují s učebnicemi a pracovními sešity 

nakladatelství Alter a Nová škola. Ke všem učebnicím jsou 

pořízeny zároveň licence pro interaktivní učebnice a pracovní 

sešity. Průběžně je 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. Vzhledem ke stáří a 

opotřebovanosti učebnic dochází k postupné obnově titulů 

zejména pro žáky I. stupně. 

Vybavení kabinetů, 

laboratoří a učeben 

pomůckami 

Škola je dobře vybavena pomůckami, výukovými programy a 

základním laboratorním zařízením. V rámci připravovaného 

projektu z programu IROP dojde k vybavení laboratoří a 

odborných učeben moderními sadami pro výuku fyziky, 

chemie a přírodopisu a dále pro výuku informatiky a 

polytechniky. 

http://www.skolalosenice.cz/
http://www.datakabinet.cz/
http://www.sborovna.cz/
http://www.proskoly.cz/
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O prázdninách tohoto školního roku došlo také k rekonstrukci 

posledních dvou kabinetů využívaných učiteli. Některé 

kabinety jsou využívány jako sklad a zatím je 

nerekonstruujeme. 

Vybavení školy 

audiovizuální a výpočetní 

technikou 

 

 

Všechny třídy a odborné učebny I. a II. stupně jsou vybaveny 

interaktivní prezentační technikou a PC s připojením na 

internet. Všichni učitelé jsou vybaveni přenosným zařízením – 

notebooky Dell. Bylo zakoupeno 20 kusů notebooků, které 

budou využívány jako přenosné zařízení do různých učeben a 

v různých předmětech dle zájmu vyučujících, jsou uloženy 

k nabíjení v učebně Hv. Dále bylo nakoupeno 16 ks 

webových kamer, 10 ks tabletů 2 monitory, vše pro zlepšení 

online i prezenční výuky. Z důvodu zavádění nové 

informatiky bylo také nakoupeno 12ks Blue-Botů a 30 ks 

BBC Microbitů, které budou žáci využívat k procvičování 

programování. Postupné zavádění učitelských i žákovských 

Microsoft účtů u nově příchozích pedagogů a žáků. Postupné 

proškolování pedagogických pracovníků v používání 

Microsoft Office a jeho aplikací a školního systému etřídnice. 

Zlepšeno pokrytí a dosah školní Wi-fi  i na venkovní učebnu a 

I. stupeň. 

Investiční rozvoj 

Hlavní oblastí renovací během letních prázdnin byla 

kompletní výměna osvětlení v budově ZŠ i MŠ a to z důvodu 

úspory energií. Investice byla plně hrazena z prostředků 

zřizovatele. Proběhla také rekonstrukce dalších dvou kabinetů 

učitelů a renovace všech dveří učeben, kabinetů a skladů II. 

stupně. Obojí hrazeno z rezervního fondu. 

Z běžného rozpočtu od zřizovatele pokračují práce na školní 

zahradě za tělocvičnou, zejména vysazování dalších stromků, 

keřů a trvalek. Na náklady zřizovatele byla také pořízena 

nádrž na dešťovou vodu o objemu 1 600 l a připravuje se její 

osazení na určené stanoviště.  

Došlo také k výměně starého zabezpečovacího zařízení a jeho  

rozšíření o další prvky v budově ZŠ z rozpočtu školy. 

Připravují se podklady pro dotační výzvu, ze které by byla 

možná rekonstrukce gastro vybavení školní jídelny a jsou 

připravené podklady k dotační výzvě z programu IROP na 

vybudování nové učebny pro výuku informatiky a 

http://www.skolalosenice.cz/
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polytechniky. 

V počáteční fázi příprav je projekt na vybudování dopravního 

plácku v prostranství za školní jídelnou ve spolupráci 

s BESIPEM a zřizovatelem. 

Komentář: Finanční zajištění uvedených investic bylo realizováno z různých zdrojů, které 

jsou již značně vyčerpané, a proto s podzimními měsíci v rámci hospodářského roku již 

další investice neplánujeme. Nepředpokládanými výdaji byly ještě částečně výdaje za 

hygienická opatření proti covidu v jarních měsících. 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 19. 6. 2008 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Radek Černý; rad.cerny@seznam.cz ; 774 337 544 

 

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 

 

http://www.skolalosenice.cz/
mailto:rad.cerny@seznam.cz
mailto:karin.jajtnerova@seznam.cz
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Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 

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

 

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 47 – z toho 6 na dohody 

Počet učitelů ZŠ 17/3 RD 

Asistentka pedagoga 4 

Školní asistent (hrazen ze „šablon“) 1 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 4 

Chůva MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ/MŠ/ŠJ 16 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících  

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce 

Úvaz

ek. 

Roků pedag. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

II. třída  učitelka ZŠ 1 34 VŠ 1. - 5. r. 

III. třída  učitelka ZŠ  1 13 VŠ 1. - 5. r./SP 

IV. třída  učitelka ZŠ 1 27 VŠ 1. – 5. r. 

http://www.skolalosenice.cz/
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V. třída  učitelka ZŠ 1 33 VŠ 1. – 5. r 

I.  třída  učitelka ZŠ 1 39 VŠ 1. – 5. r. 

VII. A třída  učitelka ZŠ 1 22 VŠ M/Př 

VII. B třída  učitelka ZŠ 1 25 VŠ M/technické práce 

VIII.A  třída  učitelka ZŠ 1 4 VŠ Biologie/Ch 

1. MD učitelka ZŠ 1 2 VŠ M/Vz 

2. MD učitelka ZŠ 1 8 VŠ Čj/Ch 

IX.B třída  učitelka ZŠ 1 33 VŠ Nj/Ov/Aj 

VI.A. třída  učitelka ZŠ 1 17 VŠ 1.-5.r./Aj 

bez třídnictví  učitel ZŠ 1 24 VŠ Čj/Hv 

VI.B třída  učitelka ZŠ 1 6 VŠ Tv/Z 

IX.A třída  učitel ZŠ 1 2 VŠ Čj/D 

bez třídnictví ZŘŠ 1 31 VŠ 1. - 5. r. 

bez třídnictví ŘŠ 1 32 VŠ 1. - 5. r. 

3. MD učitelka ZŠ 0 7 VŠ Čj/Ov 

bez třídnictví učitelka ZŠ 0 14 VŠ M/Z 

bez třídnictví učitelka ZŠ 0 bez praxe VŠ Čj/základy spol.věd 

VIII.B  Učitel ZŠ 1 15 VŠ Pedagogické 

minimum, 

trenérství 

IX.A třída  asistentka ped. 0,5 17 SŠ vychovatelství 

IV. třída  asistentka ped. 0,5 11 SŠ rekvalifikace 

V. třída  asistentka ped 0,5 3 SŠ rekvalifikace 

ŠD  vychovatelka 0,5 17 SŠ vychovatelství 

ŠD  vychovatelka 1 2 SŠ 
Předšk.a mimošk. 

pedagogika 

II. oddělení  učitelka MŠ 1 33 SŠ předškolní pedag. 

II. oddělení  učitelka MŠ 0,903 Minus praxe SŠ předškolní pedag. 

http://www.skolalosenice.cz/
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I. oddělení  učitelka MŠ 1 10 SŠ předškolní pedag. 

I. oddělení  
vedoucí uč. 

MŠ 
1 26 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 výuky ve škole je velmi vysoká. Daří se nám zajistit 

aprobovanou výuku prakticky ve všech hlavních předmětech s výjimkou fyziky, kterou 

však stabilně vyučuje pedagog matematik s dlouholetou zkušeností také s výukou 

fyziky. Ve výchovných předmětech se vždy snažíme, aby výuku, pokud je vedena 

neaprobovaně, vedl učitel s osobním zájmem v dané oblasti, se vztahem k předmětu a 

zájmem o kvalitní vedení výuky. 

  

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 

0 5 0 8 1 9 0 7 0 2 1 31 

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

asistentek pedagoga byl 46,45 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: Stabilní zaměstnanost nepedagogických pracovníků v administrativě, 

v úklidu a ve školní jídelně je zajištěna prakticky zcela místními pracovníky, což 

umožňuje jejich dostupnost i v krizových situacích. Bohužel, v následujícím období 

nás čeká odchod některých do starobního důchodu a současný trh práce nenabízí 

možnost výběru nových pracovníků na jejich pozice. 

 

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  

2022-2023 

http://www.skolalosenice.cz/
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1 18 3 2 

 

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 1 2 5 8 16 37 

  

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 

16 - 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

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

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 1 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 
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v devátém ročníku v nižším ročníku  

37 0 

 

Komentář: Zájem o studium na víceletém gymnáziu letos měl 1 žák z V.ročníku. 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

Přehled o prospěchu    

1. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Hodnoceno 

dostatečnou Neprospělo Nehodnoceno 

I.  11 - 11  - - 

II. 17 - 17  - - 

III. 19 - 19  - - 

IV.  21 4 17  - - 

V.  23 7 16 1 - - 

Celkem 91 11 80  - - 

 

2. stupeň 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Hodnoceno 

dostatečnou 
Neprospělo Nehodnoceno 

VI.A 15 5 10 - - - 

VI.B 17 8 9 -   

VII.A 13 2 11 1 - - 

VII.B 14 7 7 3 - - 

VIII.A 18 8 10 2 - - 
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Celkový přehled 

 

Komentář: Hodnocení školního roku bylo částečně ještě ovlivněno epidemií COVID 19 a 

z toho důvodu probíhající jak prezenční, tak distanční nebo hybridní výukou. Opakované 

karantény neumožňovaly plnohodnotnou výuku pro všechny žáky a zejména I. pololetí 

školního roku bylo hodnoceno s ohledem na stávající okolnosti. II. pololetí již probíhalo 

relativně v běžném režimu a hodnocení na konci školního roku se téměř nelišilo od 

běžného hodnocení v jiných školních letech. Zejména vyučující na I. stupni upřednostňují 

hodně formativní hodnocení v průběhu celého školního roku a tomu odpovídá také příznivá 

závěrečná klasifikace. Vyučující na II. stupni jsou v hodnocení přísnější, ale ze zpětné 

vazby bývalých žáků školy i vedení středních škol, které žáci navštěvují, je zřejmé, že se 

tato strategie vyplácí a žáci nemají s přechodem na SŠ významnější problémy. 

 

Přehled o chování    

1. stupeň          

Třída Počet žáků 
Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 
Důtky TU Důtky ŘŠ 

I. 11 22 1 - - - 

II.  17 17 1 1 - - 

III. 19 12 0 2 - - 

VIII.B 18 8 10 2 - - 

IX.A 16 9 7 2 - - 

IX.B 21 12 9 3   

Celkem 132 47 64 10 - - 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Hodnoceno 

dostatečnou 
Neprospělo Nehodnoceno 

I. stupeň 91 11 80 1 - - 

II. stupeň 132 59 73 13 - - 

Celkem 223 70 153 14 - - 
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IV.  21 21 2 - - - 

V.  23 16 9 1 1 - 

Celkem 91 88 13 4 1 - 

 

2. stupeň    

Třída 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI.A 15 13 - 2 - - - - 

VI.B 17 5 - 1 - - - - 

VII.A 13 13 2 1 - - - - 

VII.B 14 12 4 - - - - - 

VIII.A 18 4 3 6 1 - - - 

VIII.B 18 2 - - - - - - 

IX.A 16 3 11 2 1 - - - 

IX.B 21 13 4 4 1    

Celkem 132 65 24 16 3 - - - 

 

Celkový přehled: 

 

 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

1. stupeň 91 88 13 4 1 - - - 

2. stupeň 132 65 24 16 3 - - - 

Celkem 223 153 37 20 4 0 0 0 

 

Komentář: Chování žáků v naší škole považujeme za velmi příznivé vzhledem k 

současnému společenskému nastavení. Neřešíme závažné přestupky školního řádu ani 

běžných morálních a etických norem. Drobné prohřešky se řeší bezprostředně se žáky i jejich 
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rodiči. Velmi dobře funguje prevence a výchovné poradenství, v závěrečném hodnocení 

převažují pochvaly třídních učitelů i pochvaly ředitele školy. 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách  

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 9490 104,28 - - 

2. stupeň 15642 118,5 - - 

Celkem 25132 222,78 - - 

 

Komentář: Zvýšený počet omluvených hodin je dán ještě částečně nepřítomností z důvodu 

onemocnění žáků covidem nebo následně jinými respiračními nemocemi. U některých žáků 

se výrazně projevila neúčast ve výuce spíše z důvodu obav z dalšího onemocnění než 

z objektivně lékařem diagnostikované nemoci. Chápeme starost rodičů o zdraví dětí a 

věříme, že se v následujícím roce budeme moci setkávat ve škole nepřetržitě po dobu celého 

školního roku. 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:    

Druh postižení: 
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Zrakové postižení – v tomto školním roce byla poskytována podpora jedné žákyni. 

Žáci s PO 3 - žáci s podpůrnými opatřeními 3. stupně jsou diagnostikováni PPP a SPC. 

V tomto školním roce byla podpora nastavena u 2 žáků 1. stupně a u 4 žáků 2. stupně. 

Žáci s PO 1 – žákům s PO 1 je poskytována podpora v rámci běžné každodenní výuky. Žáci 

jsou vyhledáváni v jednotlivých třídách třídními učiteli a vyučujícími předmětů. Tito žáci 

nejsou zpravidla vyšetřeni v PPP. Žáci mají možnost docházet do hodin Pedagogické 

intervence. 

Žáci s PO 2 – žáci s podpůrnými opatřeními 2. stupně jsou diagnostikováni PPP a SPC. 

Těmto žákům je poskytována 1 hodina týdně Pedagogická intervence (dle individuálních 

odlišností). Jedná se o žáky, kterým byla diagnostikována SPU, ADHD nebo jiné 

znevýhodnění. 

Pedagogická intervence v tomto školním roce byla poskytována 8 žákům 1. stupně. 

Pedagogická intervence v tomto školním roce byla poskytována 20 žákům 2. stupně. 

U jednoho žáka 2. stupně byl nastaven PSPP (Předmět speciálně pedagogické péče). 

Žáci s PO 4, PO 5 – ve škole nemáme diagnostikovaného žádného žáka. 

 

5.4 Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu  

 

Průběh a výsledky vzdělávání: 

Výuka v naší škole probíhala i po dobu distanční nebo hybridní výuky v souladu 

s obecnými zásadami a cíli vzdělávání. Byla také v souladu s předškolního vzděláváním. 

Vyučující se snaží v co nejvyšší míře respektovat individuální vzdělávací potřeby žáků a 

dle nastavení třídy konkretizovat výukové cíle. Učivo vždy navazuje na učivo předchozí a 

postupuje se od méně náročného k náročnějšímu. Do výuky jsou stále častěji zařazovány 

projektové úlohy a ve II. pololetí se ve zvýšené míře zařazovaly také výjezdy mimo školu 

na různé výukové programy a exkurze. Výsledky vzdělávání dle šetření ČŠI odpovídají 

republikovému průměru a v některých oblastech i nad průměr (k nahlédnutí u ředitelky 

školy). Při přijímacích zkouškách je úspěšnost našich žáků v českém jazyce a matematice 

prakticky vždy nad republikový průměr. Velmi dobrou úroveň se snažíme nejen zachovat, 

ale i zvyšovat. 

rozvrh hodin (psychohygiena): 

Rozvrhy hodin, organizace přestávek a výdeje obědů zůstaly formálně zachovány. Přizpůsobit 

bylo nutné vždy v souvislosti s aktuálními opatřeními proti covidu, a to zejména v měsících od 

září 2021 do března – dubna 2022. Pozitivní efekt měly časové úpravy při výdejích obědů, 

takže jsme do nového školního roku nastavily rozvrhy tříd s nižším počtem odpoledního 

vyučování.  
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Nadále fungují herní koutky, pobyt venku v atriu i výuka v pergolové třídě na školní zahradě. 

Výuka TV probíhá dle počasí převážně venku. Učitelé se snaží výuku venku provádět i 

v jiných předmětech a odpolední pobyt dětí ve školní družině je také zaměřen hlavně na pobyt 

na čerstvém vzduchu. Vedení školy bude nadále nabádat všechny vyučující, aby využívali 

podmínek v rámci areálu školy i v okolí a pobyt venku se stal nedílnou součástí vzdělávání 

našich žáků. 

školní řád, klasifikační řád:  

Školní řád včetně Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků zůstal formálně 

beze změn s výjimkou změny, která byla dodatkem schválena již dříve pedagogickou radou 

dne 27. 8. 2020 a školskou radou dne 28. 8. 2020. Týkala se úpravy hodnocení v době 

distanční nebo hybridní výuky. Další změny jsou možné v následujícím školním roce a jsou 

zatím pouze diskutovány (např. používání mobilů ve výuce, omlouvání dlouhodobější 

nepřítomnosti, udělování výchovných opatření apod.). 

informační systém vůči žákům a rodičům: 

 Společná schůzka rodičů na začátku školního roku – konec září, proběhla za 

mimořádných opatření 

 třídní schůzky 2krát/rok – listopad, duben – konaly se online v prostředí MS Teams 

 konzultační hodiny dle domluvy a nabídky vyučujících – online podle potřeby 

 pevně stanovené konzultační hodiny výchovného poradce, speciálního pedagoga a 

metodika prevence 

 informace do žákovských knížek v prostředí e-tridnice 

 aktuálně osobní setkání dle předchozí domluvy 

 webové stránky školy a tříd 

 dny otevřených dveří – 2krát/rok – nekonaly se z důvodu epidemické situace 

 příspěvky do místního měsíčníku Novinky – každý měsíc 

 školní časopis žáků IX. třídy pod redakčním vedením vyučujícího ČJ – nebyl vydán 

z důvodu distanční výuky 

 vývěsková plocha v podloubí budovy školy a ve vestibulu školy – byla aktualizována 

 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) – 

nebyla využita 

 INFO listy ředitele školy 

Komentář: Informace rodičům jsou průběžně předávány převážně  prostřednictvím e-tridnice. 

V případě potřeby rychlého jednání SMS zprávou nebo telefonicky. Informace ze strany 

vedení školy byly zveřejňovány na webu školy s rozesíláním do mailů registrovaným rodičům. 

Po dobu distanční výuky ani v závěru školního roku, kdy probíhala již prezenční výuka, jsme 

nezaznamenali stížnosti nebo výhrady vůči komunikaci školy směrem k zákonným zástupcům. 
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činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC:           

Ve škole nemáme stálého školního psychologa. Kvalifikovaně ve škole pracuje výchovný 

poradce, školní speciální pedagog a metodik prevence. Školní poradenské pracoviště je 

v  pracovním kontaktu s IPS ÚP ZR, PPP ZR a SPC JI, v jejich péči má škola své žáky. Dvě 

učitelky I. stupně mají vystudovanou speciální pedagogiku.  

Během školního roku se pravidelně konají schůzky Školního poradenského pracoviště.  

Nejpočetnější skupinou žáků se speciálními potřebami jsou na naší škole stále žáci s 

vývojovými poruchami učení. Těmto žákům byla od začátku školního roku poskytována 

pedagogická podpora na základě Národního plánu doučování. Účelem bylo zmírnit nežádoucí 

jevy z období distanční výuky. Podpora byla poskytována celkem 67 žákům. 17 žáků 1. stupně 

a 50 žákům 2. stupně. NPD byl ukončen 31. 12. 2021. 

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. 

V rámci výuky vede Předmět speciálně pedagogické péče. 

prevence sociálně-patologických jevů:                              

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

preventivního programu. Východiskem pro nás byly dokumenty vycházející z platné 

legislativy. Realizace byla ovlivněna pandemií a náležitými opatřeními k ní se vztahujícími. 

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 

pracoviště), 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).    

Text MPP je spolu s Krizovým plánem školy přístupný veřejnosti na webových stránkách 
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(sekce – Školní poradenské pracoviště – školní metodik prevence) školy a v září 2022 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 a jejich zákonnými zástupci. Nadále se snažíme o partnerský, vstřícný 

přístup k dětem a mládeži, avšak se zachováním vzájemného respektu. Distanční výuka velmi 

dobře ukázala, jak důležitý je partnerský a podporující přístup, formativní hodnocení a 

intenzivní komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci a snažíme se takový přístup nadále 

udržovat. 

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

vybavení a zařízení tříd i odborných učeben. Daří se nám zpříjemňovat i zázemí pro učitele – 

nové kabinety, osobní počítače, bonusy z prostředků FKSP apod. I tato opatření by měla klima 

školy dále zlepšovat.  

Spolupráce s MŠ probíhá velmi úzce a přechod dětí z MŠ do ZŠ nenčiní dětem ani jejich 

rodičům problémy. 

Komentář: Klima školy je velmi pozitivně hodnoceno také návštěvníky mimo školu a 

rodičovskou veřejnost. Škola působí čistě, útulně a radostně. Žáci zdraví, ochotně nabízejí 

radu nebo pomoc, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou pozitivně naladěni, usměvaví a 

komunikativní. Takové hodnocení nás samozřejmě těší a budeme se snažit nadále si pozitivní 

pohodovou atmosféru ve škole udržet. 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)    

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, 

nástupce VP studuje aktuálně VŠ v Brně 

c) Specializovaná činnost – škola v současné době nemá kvalifikovaného 
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koordinace v oblasti informačních a 

komunikačních technologií 

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 4 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 - viz přehled příloha č. 1 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
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Pokračující distanční a dále hybridní výuka včetně karantén celých tříd nebo 

skupin žáků významně ovlivnila možnost spolupráce s partnery i mimoškolní 

aktivity. Stihli jsme 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. Na začátku října 2021 se uskutečnila 

společná schůzka rodičů. Plánované výchovné a vzdělávací aktivity byly zrušeny 

nebo přesunuty a jarní měsíce. V měsíci květnu a červnu se podařilo realizovat 

několik preventivních programů pro žáky, proběhla schůzka KPŠ a Školské rady, 

konaly se schůzky rodičů žáků budoucí první a šesté třídy. Rozloučení a vyřazení 

žáků 9. třídy společně s rodiči se konalo v Kulturním domě Velká Losenice. 
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Pravidelné preventivní programy pro žáky od I. do IX. třídy na různá preventivní 

témata (Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou) –  spolupráce 

výchovného poradce, metodika prevence, speciálního pedagoga, vedení školy a 

třídních učitelů i zákonných zástupců žáků, práce s žákovským parlamentem a 

třídními samosprávami v době prezenční výuky, 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, projekt Suplujeme – mediální 

výchova, otázka uprchlické krize (v souvislosti s válkou na Ukrajině), kulatý stůl 

pro rodiče a pedagogy – Agrese u dětí a mládeže (psycholog Z. Martínek). 
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Pravidelné programy EVVO pro žáky I. – IX. třídy v centrech ekologické 

výchovy Chaloupky a PodpoVRCH ZOO Jihlava proběhly jen částečně z důvodu 

omezení vlivem protiepidemiologických opatření. Pravidelné sběrové akce školy 

– elektroodpad, hliník, světelné zdroje, baterie, plastová víčka, pomerančová a 

citronová kůra. Sběr papíru proběhl ve dvou sběrech - říjen a květen. Školní 

projekty: Den Země – celoškolní akce, proběhl ve spolupráci s obcí; Voda – 

nezbytná součást života (I. i II. stupeň) – projekt proběhl také ve spolupráci s 

obcí.  

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

ve Vyhodnocení plánu EVVO  (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 

BIO – školní kolo 10 28.2.2022  

Zeměpisná olympiáda 2.st. 19.1.2022 Školní kolo 

Zeměpisná olympiáda 5 23.2.2022 Okresní kolo  

Poznej Vysočinu 2 25.3.2022 Jihlava 

Piškvorky 6 10.11.2021  

Filipova olympiáda 5 Do 5.12.?  

Mladý chemik 3 27.1.2022  

Olympiáda z Čj 2.st. 10.2.2022  

Olympiáda z Čj 1 31.3.2022  
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Olympiáda z D 2 11.2.2022  

Olympiáda z Aj 2 ?.2.2022  

Olympiáda z matematiky 3   

Pythagoriáda 3   

 

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích   

Název soutěže Počet žáků Datum konání Místo konání 

Olympijský běh 20 22.6.2022 Díra VL 

Turnaj v malé 

kopané 

10 (1.st.) 17.6.2022 Nížkov 

vybíjená V.-IX. Třída??? 26.10.2021 Tělocvična ZŠ 

Florbal 11 18.11.2021  

Turnaj v malé 

kopané 

9 (2.st.) 24.6.2022 Nížkov 

Pig-pong 32 21.12.2021  

Turnaj ve florbalu 8 13.4.2022  

Okrskové kolo ve 

šplhu 

5?  3.ZŠ 

  

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

Za období 2016 – 2021 vydala ČŠI reporty s výsledky všech inspekčních kontrol v rámci naší 

školy a porovnání výsledků šetření s republikovými poměry. Tyto informace jsou k dispozici 

u ředitelky školy. 

Dále ČŠI vydala v prosinci 2021 tematickou zprávu - Společné znaky vzdělávání v 

úspěšných základních školách a jednotlivá kritéria jsou zvlášť specifikována také pro naši 

školu. Materiál je opět k nahlédnutí u ředitelky školy. 

Na podzim 2022 je škola již přihlášena k celorepublikovému testování tělesné zdatnosti žáků. 

Toto šetření provádí ČŠI v návaznosti na covidové období s omezeným pohybem dětí. 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy k 31. 12. 2021   

Celkové výnosy 27.249.969,76,

- 

Celkové náklady 27.301.885,13,

- 

z toho:    

dotace Zřizovatel 2.420.000,- mzdy 16.880.403,54,

- 

dotace Kraj 22.870.809,- odvody 5.552.880,- 
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dotace šablony 271.539,96,- energie 632.109,49,- 

    materiál 1.669.088,31,- 

    DDHM - pořízení 

majetku 

548.017,90,- 

dotace zájmová činnost 47.138,37,-     

prodej služeb 1.152.474,19,-     

    

    

Hospodářský výsledek    

hlavní činnost 15.790,17,-   

vedlejší činnost 36.125,20,-   

celkem 51.915,37,-   
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