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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2016 / 2017 

 

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/65 

Základní škola 270 žáků/223 

Školní družina 63 dětí/63 

Výdejna MŠ  54/42 

Školní jídelna ZŠ 350 strávníků / 210 ZŠ / 21MŠ 

 

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 3 63 21 10,5 

1. stupeň ZŠ 6 132 22 x 

2. stupeň ZŠ 5 92 18,4 x 

Školní družina 2 63 31,5 31,5 

Výdejna MŠ 2 42 21 x 

Školní jídelna ZŠ 11 210 ZŠ / 21 MŠ 19/21 x 

Komentář: vzhledem k prolínání učitelů na I. a II. stupni 

 

 

 

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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1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 10 kmenových učeben, 2 třídy ŠD, 1 třída školní klubovny pro 

dojíždějící žáky, 3 třídy MŠ 

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

přírodovědná, jazyková a výtvarná učebna 

Odpočinkový areál, 

zahrada, hřiště 

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

případně venkovní výuku, herní a relaxační koutky v budově 

školy 

Sportovní zařízení vlastní tělocvična v budově školy, travnaté hřiště využívané 

současně TJ – nevyhovuje pro plnění atletických disciplín 

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

pecí pro potřeby keramického kroužku, škola je bez pozemku 

pro pěstitelské činnosti, ale má dřevinami osázený záhon v 

atriu a trvalkový záhon před školou, průběžně se buduje 

přírodní zahrada v areálu zahrady MŠ č.p. 249 

Žákovský nábytek 

I. stupeň kompletně vybaven výškově stavitelným žákovským 

nábytkem, II. stupeň postupně dovybavován, ve třídách stále 

spíše nevyhovující úložné prostory, nově pořízeny korkové 

nástěnky a naplánovaná obnova žákovského nábytku ve dvou 

třídách II. stupně na dobu hlavních prázdnin, nově vybavena 

odborná učebna jazyků, přírodovědná a výtvarná, včetně 

žákovské knihovny a školního klubu. Cvičná kuchyňka 

aktuálně vybavena nábytkem pro běžnou výuku tříd dělených 

na hodiny ČJ a M. 

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. Do hodin hudební výchovy a jazyků byl zakoupen 

audio přehrávač a pro potřeby školního sboru bylo ze 

sponzorských darů pořízeno digitální piano včetně otočné 

židle, přenosného stojanu a obalu. 

Průběžně se rozšiřuje počet knižních titulů ve školní 

knihovně. Z krajských prostředků i dotací AŠSK je průběžně 

také pořizováno TV náčiní a nářadí. 

Vybavení žáků učebnicemi 

a učebními texty 

Standardní. 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 PS. Průběžně 

vše doplňováno o encyklopedie, slovníky aj. odborné texty 

pro potřeby učitelů i k dispozici žákům. 

Vybavení kabinetů, 

laboratoří a učeben 

pomůckami 

Vzhledem k vyšším výdajům v minulém školním roce letos 

nebylo pořizováno vybavení do odborných přírodovědných 

učeben.  

http://www.skolalosenice.cz/
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Drobné pomůcky jsou pořizovány průběžně dle požadavků 

vyučujících a možností rozpočtu. 

Vybavení školy 

audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Všechny kmenové i odborné učebny jsou vybaveny 

interaktivní technikou - tabule SMART, interaktivní 

dataprojektory s projekční tabulí a PC stanicí. Počítačová 

učebna byla demontována z důvodu dělení šestého ročníku na 

dvě třídy a nutnosti vybavení prostor pro účely kmenové třídy 

standardním žákovským nábytkem. Výuka informatiky se 

přesunula do učebny jazykové, která je disponována také jako 

učebna počítačová. Všechny kabinety jsou vybaveny PC 

stanicemi pro potřeby vyučujících a stabilní místo má PC 

stanice ve sborovně. Škola má oddělený server pro připojení 

žákovských a zaměstnaneckých PC stanic, žáci mají možnost 

využívání PC v prostorách školního klubu (5 stanic). Větší 

část budovy školy je pokryta zabezpečenou wi-fi sítí. 

Pracovníci, a po dohodě s vyučujícími i žáci, mají možnost 

sdílení barevných i černobílých tiskáren ve školní síti. Škola 

je registrována na vzdělávacích portálech proškoly.cz 

a fred.fraus.cz a využívá také možnosti bezplatného přístupu 

na dalších vzdělávacích portálech. 

Investiční rozvoj 

Ve školním roce 2016/2017 nebyla realizována investice ve 

smyslu zhodnocení majetku. Pro následující rok je plánována 

přístavba školy z důvodu navýšení počtu kmenových učeben. 

Bylo realizováno několik tzv. měkkých“ projektů – viz rozbor 

Hospodaření školy. 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 19. 6. 2008 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Ing. Petra Černá; Velká Losenice 312 

 

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 

 Zájmové činnosti 

 Náměty a připomínky k výchovně-vzdělávací práci 

školy 

 Spolupráce při řešení záškoláctví, kázeňských 

přestupků, šikany a dalšího rizikového chování 

http://www.skolalosenice.cz/
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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. 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program 

Školní vzdělávací program „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 40 

Počet učitelů ZŠ 17+ (2 RD) 

Asistentka pedagoga 1 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 6 

Počet správních zaměstnanců ZŠ/MŠ/ŠJ 11+(1RD) 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků pedag. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

I. třída učitelka ZŠ 1 14 VŠ 1. - 5. r. 

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

III. třída učitelka ZŠ 1 28 VŠ 1. – 5. r. 

IV. A třída učitelka ZŠ 1 22 VŠ 1. - 5. r./SP 

IV. B třída učitelka ZŠ 1 8 VŠ 1. – 5. r./SP 

V. třída učitelka ZŠ 1 12 VŠ 1. – 5. r. / Aj 

VI.A třída učitelka ZŠ 1 17 VŠ M/Př 

VI. B třída učitelka ZŠ 1 20 VŠ M/technické práce 

VII. třída učitelka ZŠ 1 2 VŠ Čj/Ov 

VIII. třída učitelka ZŠ 1 28 VŠ Nj/Ov, AJ  

IX. třída učitel ZŠ 1 17 VŠ Z/Př 

bez třídnictví učitel ZŠ 1 2 VŠ Ing,+ dopl. studium 

bez třídnictví učitel ZŠ 0,863 3 VŠ náboženství, etická 

výchova, filosofie 

http://www.skolalosenice.cz/
mailto:karin.jajtnerova@seznam.cz
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bez třídnictví učitelka ZŠ 0,909 7 VŠ 1. – 5. r. 

bez třídnictví ZŘŠ 1 26 VŠ 1. - 5. r. 

bez třídnictví ŘŠ 1 27 VŠ 1. - 5. r. 

bez třídnictví učitelka ZŠ 0,409 1 SŠ studující VŠ 

RD učitelka ZŠ 0 3 VŠ Čj./Ch 

RD učitelka ZŠ 0 16 VŠ Čj 

IV.A třída asistentka ped. 1 12 SŠ rekvalifikace 

ŠD vychovatelka 0,666 16 SŠ vychovatelství 

ŠD vychovatelka 0,569 1 SŠ studující VŠ 

I. oddělení učitelka MŠ 1 28 SŠ předškolní pedag. 

I. oddělení učitelka MŠ 1 7 SŠ předškolní pedag. 

II. oddělení učitelka MŠ 1 16 SŠ předškolní pedag. 

II. oddělení učitelka MŠ 1 1 SŠ předškolní pedag. 

III. oddělení    učitelka MŠ 1 5 SŠ předškolní pedag. 

III. oddělení vedoucí uč. MŠ 1 18 VŠ předškolní pedag. 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce  

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 1. stupeň 91 

Učitelé 2. stupně 100 2. stupeň 61 

Učitelky MŠ 100  X 

Vychovatelky ŠD 50  X 

Asistentka pedagoga 100  X 

Komentář: Aprobovanost ve výuce je výborně zajištěna na I. stupni a to na 91 %. Na II. 

stupni je aprobovanost nižší zejména z důvodu neaprobované výuky výchovných 

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

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

vyučují vždy učitelé s osobním vztahem k dané výchově nebo dlouholetou zkušeností. 

Celková aprobovanost výuky na II. stupni je tedy 61%. 

  

 

3.4 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 5 0 9 1 12 2 9 0 0 4 35 

 

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

pedagoga byl 39,96 roků. 

 

http://www.skolalosenice.cz/
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3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

provozní ekonomka 1,0 VŠ 

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 0,75 SOU 

provozní uklízečka 0,66 SOU 

Komentář:  

 

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 

2016/2017 

1 22 1 3 

 

 

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 

 

3 0 2 9 5 2 21 

  

c) na soukromé školy přijato: 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 0 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

http://www.skolalosenice.cz/
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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 

2 - 

 

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  

21 0 

  

Komentář: Zájem o studium na víceletém gymnáziu letos neměl žádný žák z V. ročníku. 

Na SŠ a SOŠ byli přijati všichni žáci. 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Přehled o prospěchu 

1. stupeň 

 

Třída Počet žáků Prospělo 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

I.  27 - 27 - - 

II. 18 - 18 - - 

III. 27 6 21 - - 

IV. A 16 7 9 - - 

IV. B 18 5 13 - - 

V. 23 6 17 - - 

      

Celkem 129 24 105 - - 

 

2. stupeň 

 

Třída Počet žáků Prospělo 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

VI. A 16 6 10 - - 

VI. B 16 6 10 - - 

VII. 21 14 6 1              - 

http://www.skolalosenice.cz/
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VIII. 17 10 7  - 

IX. 21 14 7 - - 

Celkem 91 50 40 1 - 

 

Celkový přehled 

 

 Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 129 105 - - 

2. stupeň 91 41 1 - 

Celkem 220 146 1 - 

 

Komentář: Hodnocení žáků v I. a II. třídě je převážně motivační. Všichni prospívají 

s vyznamenáním. Od III. třídy se zvyšuje počet dvojek při hodnocení prospěchu a také 

někteří žáci již poznají i hodnocení stupněm tři. Jeden žák VII. třídy byl hodnocen stupněm 

nedostatečným z předmětu matematika a konal tedy opravné zkoušky v přípravném týdnu 

v srpnu. Tyto zkoušky zvládl a postoupil do vyššího ročníku.  

 

Přehled o chování 

1. stupeň       

 

Třída Počet žáků 
Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 
Důtky TU Důtky ŘŠ 

I. 27 24 5 - - 3 

II.  18 18 4 - - - 

III. 27 25 4 3 - - 

IV. A 16 16 2 5 - - 

IV. B 18 17 - - - 2 

V. 23 22 4 2 - - 

Celkem 129 122 19 10 - 5 

 

2. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI. A 16 13 - 3 2 - - - 

VI. B 16 14 1 1 - - - - 

VII. 21 8 - 4 - 1 - - 

VIII. 17 17 - 1 - - - - 

IX. 21 12 6 - - - - - 

Celkem 91 64 7 9 2 1 0 0 

 

Celkový přehled: 

 

http://www.skolalosenice.cz/
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Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

1. stupeň 129 122 19 10 - 5 - - 

2. stupeň 91 64 7 9 2 1 - - 

Celkem 220 186 26 19 2 6 0 0 

 

Komentář: Výrazně převažují pochvaly TU. Jde nám stále především o pozitivní motivaci 

žáků. K napomenutím a důtkám saháme spíše na II. stupni. Ani v tomto školním roce 

nedošlo k výraznému kázeňskému přestupku, který by byl postižen sníženým stupněm 

z chování.  

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 3886 29,49 - - 

2. stupeň 4804 51,20 - - 

Celkem 8670 40,34 - - 

 

Komentář: Zvýšený počet zameškaných hodin v některých třídách způsobují konkrétní 

žáci s dlouhodobou nemocností. Nezaznamenáváme úmyslné vyhýbání se školním 

povinnostem ani neomluvené hodiny. 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:  

 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - - 

Zrakové postižení čtvrtý 1 

S vadami řeči - - 

Tělesné postižení - - 

S kombinací postižení - - 

 

 

 

Specifické poruchy učení 

I. 0 

II. 0 

III. 0 

IV. 2 

V. 1 

VI. 1 

VII. 4 

VIII. 1 

IX. 2 

 

 

I. 0 

II. 4 
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Speciální vzdělávací potřeby 

III. 2 

IV. 4 

V. 1 

VI. 0 

VII. 1 

VIII. 1 

IX. 1 

Komentář: 

Po konzultaci s pracovnicí SPC Jihlava a s rodiči žákyně se zrakovým postižením jsme 

v letošním školním roce nežádali o kompenzační pomůcky na daný druh postižení, protože 

současný stav vyhovuje. Pro následující školní rok je žákyni doporučen kroužek psaní na stroji 

všemi deseti z důvodu včasného paměťového poznání klávesnice a využití této znalosti a 

schopnosti v období případného zhoršování zraku. Otec dívky poskytl škole 3 monitory jako 

zápůjčku pro zlepšení komfortu práce žákyně i učitele v odborných učebnách. Děkujeme! 

 

 

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. Nově byly 

vybaveny herními a sportovními prvky relaxační koutky pro I. i II. stupeň a na dlažbu 

v chodbě namalována hra Člověče, nezlob se a Skákací panák. 

 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Ve školním roce 2016/2017 naši školu navštěvovalo 11 dětí, u nichž byla diagnostikována 

některá ze specifických poruch učení (SPU), z toho 6 individuálně integrovaných žáků. Jejich 

výuka probíhala podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který zohledňoval jejich 

aktuální možnosti. Dále individuálně pracovali se svými vyučujícími 1hodinu týdně mimo 

pravidelnou výuku se třídou. Žáků s diagnostikovanou SPU menší závažnosti bylo na škole 

v letošním roce 5. Při jejich výuce učitelé volili zejména individuální přístup. Letos nám ve 

škole přibyli i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), diagnostikovaní na základě 

vyhlášky č.27/2016. Jedná se celkem o 15 žáků. 8 žákům byla přiznána podpůrná opatření 1. 

stupně, 7 žákům byla přiznána podpůrná opatření 2. stupně. Pouze 1 žák z těchto bude 

v příštím školním roce pracovat podle individuálního plánu. Žáci, kterým bylo přiznáno PO1 

navštěvují předmět speciálně-pedagogické péče, který vede speciální pedagog. 

 

vzdělávání mimořádně nadaných žáků: 

http://www.skolalosenice.cz/
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Ve školním roce 2016/2017 nebyl na škole žádný žák diagnostikován poradenským zařízením 

jako nadaný.  Během roku jsme ale cíleně podporovali žáky s talentem a nadáním – 

sportovním, tanečním, pěveckým, hudebním, výtvarným, jazykovým apod. Škola se jako 

obvykle účastnila vědomostních olympiád a soutěží různých úrovní: 

Žáci 2. stupně se zúčastnili soutěže Poznej Vysočinu (2 žáci), konverzační soutěže 

v anglickém jazyce – okr. kolo (2 žáci) a 3 žáci z druhého stupně skládali Cambridgeskou 

zkoušku KET. Dále se 4 žáci zúčastnili zeměpisné olympiády, 1 žák geologické olympiády, 2 

žáci chemické olympiády, 8 žáků matematické olympiády a 3 žáci Pythagoriády.  

V souvislosti s inkluzí – společným vzděláváním – funguje od letošního školního roku na naší 

škole školní poradenské pracoviště, které by se mělo více zaměřit také na práci s nadanými a 

talentovanými žáky. 

 

školní řád, klasifikační řád: 

Školní řád včetně Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků byl doplněn 

Dodatkem č. 1, který schválila Pedagogická rada dne 21. 6. 2017 a Školská rada dne 26. 6. 

2017. Účinnost školního řádu, resp. jeho dodatku, je dána dnem 1. 9. 2017. Bylo použito také 

slovní hodnocení na žádost rodičů u žákyně IV. B třídy se slabším prospěchem v předmětu 

matematika, a to ve druhém pololetí školního roku. Pro následující školní rok ŘŠ rozhodla o 

osvobození dvou žákyň z výuky druhého cizího jazyka (německý jazyk). Místo této výuky se 

budou účastnit výuky českého a anglického jazyka. 

 

informační systém vůči žákům a rodičům: 

 plenární schůze na začátku školního roku – konec září 

 třídní schůzky 2krát za rok – poprvé měli rodiče možnost rozepsat se na vybraný čas a účastnit 

se individuálních schůzek společně s dítětem 

 konzultační hodiny dle domluvy a nabídky vyučujících včetně pevně stanovených 

konzultačních hodin výchovného poradce a metodika prevence 

 informace do žákovských knížek  

 aktuálně osobní setkání dle předchozí domluvy 

 webové stránky školy a tříd 

 dny otevřených dveří 

 příspěvky do místního měsíčníku Novinky – každý měsíc 

 školní časopis žáků IX. třídy pod redakčním vedením vyučujícího ČJ 

 vývěsková plocha v podloubí budovy 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 (webová i fyzická na škole) 

  

Komentář:  

Směrem k rodičovské veřejnosti bylo v měsíci dubnu provedeno dotazníkové šetření s cílem 

ujasnit si diskutované oblasti práce školy. Výsledky dotazníků byly bezprostředně po 

vyhodnocení zveřejněny na webových stránkách školy, prezentovány ŘŠ na schůzce Klubu 

http://www.skolalosenice.cz/
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přátel školy a schůzce Školské rady. Výsledky byly pro školu příznivé, ale i podnětné pro další 

práci vůči rodičům i širší veřejnosti. I na základě tohoto šetření jsme se rozhodli pro založení 

Komunitní školy Velká Losenice, která bude zapsána jako spolek s cílem zajistit zájmovou 

činnost pro děti, dospívající i dospělé.  

Pokračuje také vydávání INFO listů ŘŠ. Z ohlasů je zřejmé, že rodiče takový způsob 

informovanosti vítají a oceňují. 

 

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 a během školního roku proběhla jedna 

návštěva s konzultacemi speciální pedagožky, která dívku diagnostikovala a má ji ve své péči.  

Po celý školní rok úspěšně pracoval speciální pedagog s dětmi s potřebou podpůrných 

opatření. Jeho práce byla rodiči velmi žádaná, ale bohužel, kapacita hodin určených pro 

předmět DysPé nestačila pokrýt potřeby všech žáků v požadované míře. Pro příští školní rok je 

plánována celá polovina úvazku učitele na tuto práci, která bude hrazena z projektu 

zjednodušeného vykazování, tzv. ŠABLON. 

 

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. 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 některé závažnější kázeňské přestupky – v 1. třídě se 

jednalo o nevhodné chování žáků vůči svému spolužákovi. Tento přestupek byl řádně vyšetřen 

a chlapcům byly následně uděleny důtky ředitele školy. V druhém případě se jednalo o první 

stupeň šikany, kdy obětí byl žák třídy 6. B. Agresoři byli potrestáni taktéž důtkou ředitele 

školy. V obou třídách probíhá ozdravný proces a mapování situace třídním učitelem i 

ostatními pedagogy. 

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

Kulhánkem na téma Hranice ve výchově. V druhém pololetí se uskutečnil Kulatý stůl se 

sociální pracovnicí Mgr. Renatou Horkou z Pedagogicko-psychologické poradny Žďár nad 

Sázavou.  Přednáška se týkala školní zralosti. 

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

(sekce – Školní poradenské centrum – školní metodik prevence) školy a v září 2017 bude opět 

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: 

Z výsledků rychlého dotazníkového šetření mezi pedagogickými i nepedagogickými 

pracovníky školy je zřejmé, že klima školy je tvůrčí, pozitivní, vstřícné, pomáhající a 

bezpečné jak vůči zaměstnancům, tak směrem k žákům a jejich rodičům. Členové 

pedagogického sboru se snaží maximálně plnit své povinnosti, dokáží spolu komunikovat, 

pomáhat si, podržet se ve vypjatých situacích a zároveň s chutí a v klidu odvádět svou práci. 

Vesměs oceňují vstřícný a pohodový přístup vedení školy k zaměstnancům, spravedlivé 

odměňování za odvedenou práci i toleranci, pochopení a pomoc, když se úplně nedaří. 

Na škole prakticky nepozorujeme šikanu mezi žáky. Navzájem se navštěvují sourozenci a 

kamarádi z různých tříd. Probíhají společné projekty propojující činnosti mladších i starších 

žáků školy. Projevy nekázně, netolerance nebo jinak rizikového chování se řeší ihned a to ve 

spolupráci celého týmu – třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, žák, případně 

rodič i vedení školy. 

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

vybavení a zařízení tříd i odborných učeben. V následujících letech bude třeba se zaměřit na 

obnovu nábytkového vybavení tříd II. stupně a kabinetů vyučujících. 

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

společně se buduje přírodní zahrada. Vzájemný respekt k práci vychází také z umístění jedné 

třídy MŠ uprostřed budovy ZŠ. Toto řešení není vhodné ani pro jednu stranu, ale vzájemná 

komunikace se daří.  

Pro většinu pracovníků školy jsou pak nepochopitelné některé aktivity malé části rodičovské 

veřejnosti, která nepřijímá změny nebo se snaží svými požadavky nekompetentně ovlivňovat 

chod školy. Na druhou stranu je cítit velká podpora rodičů se zájmem o dění ve škole a jejich 

osobní angažovanost při spolupráci s vyučujícími i vedením školy. 

 

 

 

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 
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Materiální podpora výuky 

vhodnost vybavení a uspořádání učeben 

vzhledem k cílům výuky a k činnostem 

výchovně vzdělávacího procesu 

V některých třídách došlo k variabilnějšímu 

uspořádání nábytku v duchu nových metod a 

forem práce se žáky. Všechny třídy byly 

vybaveny novými korkovými nástěnkami pro 

přehledné vystavení výukových a informačních 

materiálů. O hlavních prázdninách byly dvě třídy 

II. stupně vybaveny novým školním nábytkem. 

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. (Více podněcovat žáky k vlastnímu 

aktivnímu přístupu při plánování aktivit školy.) 

účelnost využití pomůcek, učebnic, 

didaktické techniky 

Využití je přiměřené v rámci kmenových tříd. 

Rezervy vidím ve využívání pomůcek a didaktické 

techniky v odborných učebnách. 

 

Vyučovací formy a metody 

řízení výuky, vnitřní členění hodin standardní 

sledování a plnění stanovených cílů standardní 

podpora osobnostního a sociálního rozvoje 

dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, 

vzájemného respektování a tolerance 

standardní, podporovaná programem Škola 

podporující zdraví a realizací preventivních 

programů neziskových organizací, stále průběžně 

připomínána vedením školy 

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního 

a emočního zapojení do činností, uplatnění 

individuálních možností, potřeb a 

zkušeností 

Z podstaty pedagogické práce je zřetelnější na I. 

stupni, stále s rezervami na II. stupni. V následujícím 

školním roce se zaměříme na využívání výchovných 

a vzdělávacích strategií dle ŠVP. 

využívání metod aktivního, 

prožitkového učení, experimentování, 

manipulování, objevování, práce s 

chybou 

díky dobré úrovni vybavenosti odborných 

učeben je využívání těchto metod možné a 

budeme dbát na to, aby byly stále častěji 

zařazované 

účelnost výuky frontální, skupinové a 

individuální 

odpovídající využívaným metodám práce 

vyváženost rolí učitele jako 

organizátora výuky a jako zdroje 

informací 

učitelé se snaží o vyváženost obou rolí; na základě 

zjištění z hospitační činnosti je to záležitost velmi 

individuální dle osobního nastavení učitele 

účelnost aplikovaných metod odpovídající  

respektování individuálního tempa, 

možnost relaxace žáků 

odpovídající 

http://www.skolalosenice.cz/
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forma kladení otázek 

častěji jsou kladeny otázky návodné, méně jsou 

využívány otázky s možností volby nebo 

samostatně vyvozované odpovědi 

 

 

Motivace žáků 

aktivita a zájem žáků o výuku standardní 

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) s rezervami 

využívání zkušeností žáků s rezervami 

vliv hodnocení na motivaci žáků rozdílné 

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace spíše méně - posílit 

osobní příklad pedagoga bez problémů 

  

Interakce a komunikace 

klima třídy 

Bez vážnějších problémů. Pokud se problém 

vyskytne, je řešen bezprostředně. Posilování 

dobrého klimatu se děje hlavně prací třídního 

učitele a členy žákovského parlamentu. V širším 

kontextu vzájemným chováním všech aktérů 

školního prostředí. 

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 s časem slábne a je třeba je 

připomínat. 

možnost vyjadřování vlastního názoru, 

argumentace, diskuse 

Žáci mají možnost vyjádřit se, diskutovat, 

argumentovat.  

vzájemné respektování, výchova k 

toleranci 

Probíhá neustálou trpělivou činností 

pedagogických pracovníků, je podporováno 

programem „zdravé školy“ a nově také jasnými 

kritérii pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání a chování žáků a novým školním 

řádem. 

vyváženost verbálního projevu učitelů a 

dětí, příležitosti k samostatným 

řečovým projevům dětí, rozvoj 

komunikativních dovedností žáků 

Stále převažuje spíše verbální projev učitele nad 

projevy žáků. Výjimkou je jazyková výuka, 

která probíhá tzv. komunikační metodou již od 

III. ročníku. 

  

Hodnocení žáků 

věcnost, konkrétnost a adresnost 

hodnocení 

standardní 

respektování individuálních schopností 

žáků 

ANO; pozor na podceňování a znevažování 

schopností žáků. 

využívání vzájemného hodnocení a 

sebehodnocení žáků 

spíše méně 
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ocenění pokroku zlepšuje se 

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem probíhá standardně 

vhodnost využitých metod hodnocení 

žáků učitelem 

standardní 

využití klasifikačního řádu obvyklé, včetně využití slovního hodnocení 

  

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

Údaje jsou za školní rok 2016/2017 

 

Forma vzdělávání pracovník 
termín 

studia/školení 

instituce 

(VŠ/zařízení 

pro další 

vzdělávání) 

název akce 

1. Institucionální vzdělávání 

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Studium pro ředitele 

škol a školských 

zařízení 

neprobíhalo    

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, zároveň studium pro výchovné poradce a metodiky prevence 

b) Studium pro 

výchovné poradce 
škola má kvalifikovaného výchovného poradce 

c) Specializovaná 

činnost – koordinace 

v oblasti informačních 

a komunikačních 

technologií 

škola má kvalifikovaného koordinátora ICT 

d) Specializovaná 

činnost – tvorba a 

následná koordinace 

školních vzdělávacích 

programů 

škola nemá po odchodu kvalifikovaného koordinátora ŠVP zajištěnu tuto 

funkci  

ve školním roce 2015 – 2016 začala se studiem Mgr. Iveta Gramanová, 

dosavadní vedoucí metodického sdružení pro I. stupeň, studium je 

dokončeno 

e) Specializovaná 

činnost – prevence 

projevů rizikového 

chování 

škola má kvalifikovaného metodika prevence rizikového chování 

f) Specializovaná 

činnost – asistent 

pedagoga 

Škola má kvalifikovaného asistenta pedagoga s rozšířeným studiem pro práci 

se zrakově postiženými a absolvovaným pilotním ověřováním katalogu  
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g) Specializovaná 

činnost – 

specializovaná činnost 

v oblasti 

environmentální 

výchovy 

vyučující přírodovědných předmětů pokračuje studiem pro koordinátory 

EVVO podpořeného z projektu Životní prostředí 2015 z Fondu Vysočina 

1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace – viz doplněný plán DVPP pro šk. rok 2016 - 

2017 

 

Plán DVVP pedagogických pracovníků – školní rok 2015/2016  

 
Jméno a 

příjmení 

Název školení (semináře), místo konání  Datum 

ZŠ   

M
g
r.

 M
a

ri
e 

D
o
b

ro
v
o
ln

á
 

Učíme se péčí o místo – Jihlava 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

Startujeme podporu zdraví v novém šk.roce – Jihlava 

Profesionální rozvoj řídícího pracovníka ve školství – 

Jihlava 

Konzultace k šablonám – Jihlava 

Setkání ředitelů – Žďár nad Sázavou 

Stop šikaně ve škole – Praha 

Temná trojice – Brno 

Výkaznictví R 44 

Inspirace do hodin Vv – Jihlava 

Konference – inkluze – Praha 

Školský zákon - Jihlava 

27.9.2016 

13.10.2016 

6.10.2016 

11.10.2016 

 

21.10.2016 

1.12.2016 

22.3.2017 

31.3.2017 

3.4.2017 

4.4.2017 

17.5.2017 

18.5.2017 

M
g
r.

 R
en

a
ta

 

M
á
lk

o
v
á

 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

Dvoudenní školení – Co by měl znát správce Bakalářů – 

Brno 

Elektronická klasifikace a tisk vysvědčení – Bakaláři- 

Jihlava 

Školský zákon - Jihlava 

13.10.2016 

25. – 26.11.2016 

 

10.1.2017 

 

18.5.2017 
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M
g
r.

 E
ri

k
a
 P

et
er

o
v
á

 
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé 

činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2015. Změny ve 

zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1.1.2016. -ZR 

Změny v legislativě a postupy RZD v návaznosti na 

mzdový systém Avensio.-ZR 

Vybrané problémy v oblasti pracovního práva se 

zaměřením na legislativné změny.-ZR 

Kontrola a inventarizace majetku ve školách a 

neziskových organizacích.-Brno 

Závěr roku v účetnictví příspěvkových organizací- ZR 

Důchodové pojištění zaměstnanců a OSVČ v roce 2017 - 

legislativní změny zákonů - oblast důchodového 

pojištění.-ZR  

Spisová služba – Brno 

ESS-Spisová služba-Gordic-Jihlava 

28.1.2016 

 

 

11.2.2016 

 

28.4.2016 

 

25.5.2016 

 

5.10.2016 

22.11.2016 

 

 

24.11.2016 

13.12.2016 

M
g
r.

 B
la

n
k

a
 J

ír
k

o
v
á
 Chaloupky – Kněžice – Hurá z lavic 

Studium EVVO – Jihlava 

Konference k EVVO – Velké Meziříčí 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

Závěrečné zkoušky EVVO – Jihlava 

Dvoudenní školení – Co by měl znát správce Bakalářů – 

Brno 

Elektronická klasifikace a tisk vysvědčení – Bakaláři- 

Jihlava 

Akademie vzdělávání – Gymnázium ZR 

19.-21.8.2016 

22.8.- 25.8.2016 

4.10.2016 

13.10.2016 

19.10.2016 

25. – 26.11.2016 

 

10.1.2017 

 

20.3.2017 

M
g
r.

 I
lo

n
a
 S

it
a
řo

v
á

 

Letní škola učitelů Ov – PF UP Olomouc 

Konference – Oxford university Press – Brno 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

Kyberpsycho – seminář – Praha 

Teaching English: Upper Primary – výuka Aj pro 2.st. – 

BIGY ZR (Oxford university Press) 

Intenzivní jazykový kurz Aj se zaměřením na funkční 

používání jazyka – Albion Moravia 

Setkání metodiků prevence – ZR 

Konference – Bezpečné klima na školách 

21.-24.8.2016 

30.8.2016 

13.10.2016 

8.11.2016 

7.3.2017 

 

13.3. – 17.3.2017 

 

12.4.2017 

15.5.2017 

M
g
r.

 P
a
v
la

 S
y
n

k
o
v
á

 

Konference – Oxford university Press – Brno 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

Seminář pro učitele Aj – Cambridge exams 

Školení – Oxford university Press – Brno 

Teaching English: Upper Primary – výuka Aj pro 2.st. – 

BIGY ZR (Oxford university Press) 

Konference – Oxford university Press – Brno 

Přednáška – Fenomén Shakespeare p. prof.M.Hilského – 

BIGY ZR 

 

30.8.2016 

13.10.2016 

20.10.2016 

24.11.2016 

7.3.2017 

 

24.3.2017 

11.5.2017 
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Mgr. Ivan 

Vítek 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

 

13.10.2016 

Mgr. Marie 

Lacinová 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

 

13.10.2016 

Mgr. Iveta 

Gramanová 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

Studium Koordinátora ŠVP - Praha 

13.10.2016 

4.11.2016 

21.4.2017 

Mgr. Petra 

Strejčková 

Chaloupky – Kněžice – Hurá z lavic 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

 

19.-21.8.2016 

13.10.2016 

Mgr. 

Ladislava 

Klimešová 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

Fyzika – pokusy v krabici - Brno 

13.10.2016 

20.6.2017 

Mgr. 

Romana 

Melicharová 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

 

 

13.10.2016 

Mgr.Bc. 

Lukáš Ležák 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

Seminář Český parlament – parlamentismus, vývoj 

česk.parl.systému – Praha 

Hodina pohybu navíc pro učitele Tv - Jihlava 

13.10.2016 

7.12.2016 

 

15.6.2017 

Ing. Jiří Srb 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

Základní kurz – instruktor lyžování – SOŠ NMnM 

13.10.2016 

20.-21.1.2017 

Mgr. Iva 

Janáčková 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

Setkání VP – PPP ZR 

13.10.2016 

20.10.2016 

Mgr.Kateřina 

Králíčková 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

Plán pedagogické podpory 

13.10.2016 

30.3.2017 

Mgr. Lenka 

Šrámková 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

 

13.10.2016 
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Monika 

Bauerová 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

 

13.10.2016 

Věra 

Marecová 

 

 

Neproběhlo – dlouhodobá pracovní neschopnost 

 

 

------------- 

Hana 

Štursová 

 

Neproběhlo  

 

 

 

------------- 

M
g
r.

 A
n

d
re

a
 S

tu
p

k
o
v
á

 Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

EVVO v MŠ. Poznej, měj rád, chraň – Jihlava 

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny 

školského zákona – Jihlava 

Rozvoj předčíselných a matematických představ a 

dovedností – ZR 

Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí 

předškolního věku – ZR 

Základní postupy při aktualizaci ŠVP v MŠ – změny 

RVP PV a úprava ŠVP PV 

13.10.2017 

20.10.2016 

17.1.2017 

 

20.3.2017 

 

7.6.2017 

 

21.6.2017 

Romana 

Řádková 

Učíme se navzájem – Zdravá škola – Praha 

Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí 

předškolního věku - ZR 

18.11.2016 

7.6.2017 

Lenka 

Jonáková, 

DiS 

Učíme se navzájem – Zdravá škola – Praha 

Jarní hry s hudbou a pohybem – ZR 

Rozvoj předčíselných a matematických představ a 

dovedností - ZR 

18.11.2016 

16.2.2017 

20.3.2017 

Hana Malá, 

DiS 

Učíme se navzájem – Zdravá škola – Praha 

Čtenářská pregramotnost – ZR 

Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí 

předškolního věku - ZR 

18.11.2016 

20.4.2017 

7.6.2017 

Marta 

Hromková 

Školení InspIS – ZŠ a MŠ Velká Losenice 

EVVO v MŠ. Poznej, měj rád, chraň – Jihlava 

Logopedický asistent – Primární logopedická prevence 

ve školství - Jihlava 

 

13.10.2016 

20.10.2016 

1.3.,15.3.,30.3., 

11.4.,20.4.,5.5.2017 

 

Pavla 

vostálová 

Lidské tělo v pohybu s hudbou, rytmy zimy – ZR 

Čtenářská pregramotnost – ZR 

Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí 

předškolního věku - ZR 

29.11.2016 

20.4.2017 

7.6.2017 
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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

 

su
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, 

neziskové organizace Spektrum, Ponorka, Lékařská záchranná služba, Středisko 

ekologické výchovy Chaloupky - Ostrůvek, Horní Krupá; místní lidová 

knihovna, místní firmy. Charitativní organizace (sbírky ošacení, Den proti 

rakovině, Fond Sidus, ODAS – sběrové akce odpadového papíru, EKOLÍNEK – 

sběr elektroodpadu, dále sběr bylin, hliníku a víček z pet lahví, partnerská škola 

FRAUS, RODIČE VÍTÁNI, zapojení do sítě Škol podporujících zdraví, 

spolupráce s okolními školami při realizaci zahraničních vzdělávacích a 

poznávacích zájezdů pro žáky, sportovní soutěže mezi okolními školami 

(Nížkov, Přibyslav, Krucemburk, Nové Veselí, Žďár nad Sázavou, Sázava), 

jazyková škola Havlíčkův Brod  (Cambridge zkoušky). 

V
ý
zn

a
m

n
é 

a
k

ce
 š

k
o
ly

 

Podzimní výstava, Kateřinské setkání seniorů, Mikulášská nadílka a Čertovské 

vyučování, Vánoční jarmark, Vánoční muzicírování, Dětský karneval, 

Velikonoční tvoření, Den Země, Den otevřených dveří, Den dětí, projektové dny 

I. stupeň, Den vody, Strašidelný les, sportovní olympiáda pro I. i II. stupeň, 

projektový den zaměřený na ochranu obyvatel za běžných rizik a mimořádných 

událostí, výukový program s projekcí v kině Vysočina ZR – Planeta Země 3000, 

zahraniční zájezd pro žáky do Vídně, působení rodilého mluvčího z Anglie 

v hodinách AJ na II. stupni ZŠ, neformální schůzky rodičů budoucích prvňáčků 

v MŠ i v ZŠ, slavnostní vyřazování dětí z MŠ společně s vyřazením žáků IX. 

třídy ze ZŠ. 

A
k

ce
 k

 p
re

v
en

ci
 

p
ro

je
v
ů

 r
iz

ik
o
v
éh

o
 

ch
o
v
á
n

í 

 

dvakrát ročně setkání rodičů, učitelů, zástupců zřizovatele, pedagogicko-

psychologické poradny, pracovníků sociálně právní ochrany dětí, neziskových 

organizací i samotných žáků; pravidelné preventivní programy pro žáky nově již 

od I. do IX. třídy na různá preventivní témata; spolupráce výchovného poradce, 

metodika prevence, 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, interaktivní 

programy s lektory Státního zdravotního ústavu 
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Pravidelné programy EVVO pro žáky I. – IX. třídy v centrech ekologické 

výchovy Chaloupky - Krátká, Horní Krupá; PodPOVRCH ZOO Jihlava. Jsou 

pořádány pravidelné sběrové akce školy – papír, elektroodpad, hliník, světelné 

zdroje, baterie, plastová víčka, pomerančová i citronová kůra. Navázána 

spolupráce s Lesním družstvem Přibyslav – realizován program Lesní 

pedagogika pro žáky. Školní projekty – Voda, Naše obec, Den Země, Den Vody 

- Stojaté vody – vlastnosti a organismy = pomůcky potřebné k této 

části projektu byly nakoupeny v rámci projektu grantového programu Životní 

prostředí 2016. Spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01815.0012.  

Tradiční projekční program Planeta Země 3000 v kině ZR. Pokračování 

v pracích na Přírodní zahradě za MŠ ve spolupráci s obcí a rodiči.  

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 

Všeználek 4 žáci (fandí zbytek 

třídy) 

8.3.2017 DDM ZR 

Poznej Vysočinu 2 žáci 17.3.2017 Jihlava 

Olympiáda z matematiky 6 žáků 4.4.2017 DDM ZR + 5.ZŠ 

Geologická olympiáda – el.forma 1 žák 22.3.2017  

Olympiáda z Aj 2 žáci 15.2.2017 DDM ZR 

Zeměpisná olympiáda 3 žáci 17.2.2017 DDM ZR 

Matematická olympiáda 2 žáci 24.1.2017 DDM ZR 

Chemická olympiáda 2 žáci 3.3.2017 5.ZŠ 

Pythagoriáda 3 žáci 17.5.2017 Activ 

Komentář:                         

 

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích  

 

Název soutěže Počet žáků Datum konání Místo konání 

COCA-COLA CUP 14 3. 10. 2016 Česká bělá – fotb. hřiště 

Přespolní běh – okresní kolo 16 5. 10. 2016 Koukalův areál ZR 

Přespolní běh – krajské kolo 4 13. 10. 2016 Koukalův areál ZR 

O Novoveselský míč - vybíjená  23 25. 10. 2016 SH Nové Veselí 

Stolní tenis – okresní finále 6 2. 11. 2016 SH Žďár nad Sázavou 

Florbal 1. stupně (chlapci) – okresní kolo 8 7. 11. 2016 Bystřice nad Pernštejnem 

Florbal chlapci – okrsek (6., 7. třída) 9 11. 11. 2016 ZŠ Komenského ZR 

Florbal chlapci – okrsek (8., 9. třída) 9 24. 11. 2016 ZŠ Komenského ZR 

Šachy – okresní finále 9 11. 1. 2017 DDM ZR 

Florbal 1. stupně (dívky) – krajské kolo 6 11. 1. 2017 SH SK Jihlava 

Šplh (1. stupeň) – okrskové kolo 10 14. 2. 2017 ZŠ Komenského ZR 
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Šachy – krajské finále 5 15. 2. 2017 ZŠ Otokara Březiny 

Šplh (1. stupeň) – okresní kolo 5 14. 3. 2017 ZŠ Komenského ZR 

Florbalový turnaj 14 10. 4. 2017 ZŠ Velká Losenice 

Mc Donald s Cup´- okrsek 12 3. 5. 2017 ZŠ Komenského ZR 

Fotbal. turnaj – přátel. mezi-školní - I.st. 7 9. 6. 2017 Nížkov 

Fotbal. turnaj – přátel. mezi-školní - II.st. 7 16. 6. 2017 Nížkov 

    

    

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

 

Inspekční činnost proběhla dne 29. 5. 2017 na základě anonymního oznámení stěžovatele. 

Týkala se odborné kvalifikace pedagogických pracovníků, hodnocení žáků IX. třídy, 

poskytování první pomoci žákům a rušení hodin tělesné výchovy. Tyto body stížnosti byly 

šetřeny na místě s výsledkem neopodstatněné. Další body stížnosti byly shledány ČŠI jako 

nešetřitelné, čistě subjektivní názory stěžovatele s cílem poškodit školu.  

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

 

      

Čerpání provozní dotace od zřizovatele a dalších dotací v roce 2016:   

      

Provozní dotace od zřizovatele pro rok 2016 činila celkem 1 698 623,00 Kč.  

      

Celkové hospodaření školy (HČ a VČ) skončilo za rok 2016 ziskem ve výši 72 718,98 Kč. 

      

Tento zisk je tvořen úsporou - nebyly vyčerpány náklady na energie a některé  

další jednotlivé položky rozpočtu. Vedl. činnost tvoří zisk především pronájmem tělocvičny. 

Škola musí zažádat zřizovatele, aby jí povolil v průběhu roku čerpat ušetřené položky    

za energie na jinou spotřebu. Je to závazný ukazatel.    

      

Vyúčtování provozní dotace podle jednotlivých položek, je provedeno v příloze.   

      

Celkové příjmy od zřizovatele jsou:    

provozní dotace         1 593 000,00       

navýšená dotace-žákovské lavice             58 018,00       

navýšená dotace-školní tabule             36 505,00       

dotace na výuku nábož.             11 100,00       

celkem          1 698 623,00       

      

Čerpání Rezervního fondu školy:    

prostředky na opravu čaten u tělocvičny           104 962,00       
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prostředky na žákovské šatní skříňky           350 000,00       

celkem             454 962,00       

 

      

Dotace poskytnuté krajem přes zřizovatele:    

dotace na zájmovou činnost žáků             38 826,00       

dotace na integrované žáky               1 000,00       

celkem               39 826,00       

      

Další výnosy činí dotace poskytnutá MŠMT (krajem) na platy, zák. odvody, další sociální náklady, 

učební pomůcky, vzdělávání učitelů.    

UZ 33053       12 974 319,00       

UZ 33052             353 329,00       

      

celkem        13 327 648,00       

      

      

Další výnosy činí dotace poskytnuté Krajem Vysočina:   

      

UZ 150269 - dotace Kraje Vysočina-Zdraví 21/ MŠ             60 000,00       

      

UZ 12030023 - dotace Kraje Vysočina - EVVO             50 000,00       

celkem             110 000,00       

      

      

Do celkových výnosů se započítávají výnosy ze stravného:   

602 400 žáci         1 258 162,30       

602 001 cizí              12 623,30       

      

Dále se do celkových výnosů započítává školkovné:    

602 320             129 545,00       

z těchto peněz je hrazeno např. praní prádla pro školku, nákup hraček pro školku atd.  

Náklady hrazené v roce 2016 byly 133 175,- Kč včetně nákladů na dotaci.   

      

Dále se do celkových výnosů započítává poplatek za družinu:   

602 330               53 450,00       

      

Dále se do celkových výnosů započítávají např. :    

662 330 úroky v bance na BÚ                  888,02       

648 330 čerpání fondů               7 374,00       

649 000 vratka AŠSK             11 706,00       

649 330 vratka KPŠ                  800,00       
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649 320 dar pro MŠ               1 500,00       

 

 

      

Výnosy z vedlejší činnosti:    

603 033 pronájem Tělocvičny             40 310,00       

603 040 pronájem učeben                   600,00       

603 100 pronájem automatu                  754,00       

602 380 kopírování                    69,00       

603 000 EKOLAMP-zasběrné místo odpadu               1 000,00       

603 200 FRITEX - sběr oleje               3 635,00       

      

Celkové výnosy z hlavní činosti školy za rok 2016 činí:   

        17 033 521,32       

      

Celkové výnosy z vedlejší činnosti školy za rok 2016 činí:   

               58 922,66       

      

Celkové výnosy za rok 2016 jsou ve výši: 17 092 443,98 Kč   

      

      

Celkové náklady z hlavní činnosti školy za rok 2016 činí:   

      17 014 550,00 Kč    

      

Celkové náklady z vedlejší činnosti školy za rok 2016 činí:   

               5 175,00 Kč    

      

Celkové náklady za rok 2016 jsou ve výši:    17 019 725,00 Kč    

      

Celkový výsledek hospodaření za rok 2016:           72 718,98 Kč    

(Z hlavní činnosti je HV 18 971,32 Kč, z vedlejší činnosti je HV 53 747,66 Kč   

      

      

Ostatní poskytnuté dotace (kromě provozní od zřizovatele) jsou čerpány v plné výši.  

(To znamená, že z nich není tvořen zisk).    

      

Zisk z HČ roku 2016 je tvořen převážně úsporou, protože nebyly vyčerpány předpokládané náklady 

na energie a některé další položky rozpočtu. Ve VČ je zisk tvořen především pronájmem tělocvičny. 
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Celkové náklady za rok 2016 hrazené z provozní dotace činí:   

      

Náklady jsou rozepsány v příloze podle jednotlivých položek rozpočtu.   

      

Některé položky jsou přečerpány, jiné jsou nedočerpány.   

      

Celkové náklady však nepřesáhly stanovený navýšený rozpočet 1 698 623,00 Kč.  

      

U položek energií je úspora i přesto, že je navýšená spotřeba, z důvodu navýšené vytápěné plochy.  

Smluvní dodavatel energií je dán obcí.     

      

Na vedlejší činnosti (pronájem, strávníci) jsou výnosy za rok 2016:   

Výnosy z vedlejší činnosti:    

603 033 pronájem Tělocvičny             40 310,00       

603 040 pronájem učeben                   600,00       

603 100 pronájem automatu                  754,00       

602 380 kopírování                    69,00       

603 000 EKOLAMP-za sběrné místo odpadu               1 000,00       

603 200 FRITEX - sběr oleje               3 635,00       

celkem:               46 368,00       

      

      

Na vedlejší činnosti jsou náklady za rok 2016:    

celkem:               5 175,00 Kč    

Do nákladů byly započítány energie (V,P,E).     

Mzdové náklady ne, protože úklid tělocvičny je v pracovním úvazku pracovnice.  

      

Hodinový pronájem tělocvičny se škola snaží ponechat, co nejnižší. Využívání 

tělocvičny  

je dětmi z obce a dospělými z obce. Je třeba podpořit zdravý životní styl, aby obyvatelé obce 

měli přístup k tělovýchovnému zařízení v místě.    

Škola se také přihlásila do projektu "Zdravá škola" pro rok 2016 i pro rok 2017(ZŠ).  

      

      

      

      

Zpracovala:     

Mgr. Erika Peterová    

ekonomka školy     

dne: 1.3.2017     
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