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Činnost školy ve školním roce 2014/2015 
 
 
1) Charakteristika školy: 

 
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky, 
 okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Sídlo: Dolní Loučky 207, 594 55 
Právní forma: příspěvková organizace, IČO: 70 87 71 65 
 
Zřizovatel: obec Dolní Loučky, IČO: 294 241 
Statutární zástupce: Ladislav Tichý – starosta obce 
 
Ředitelka:  Mgr. Hana Svánovská 
 Všechovice 109, Tišnov 666 03 
 
Zástupce ředitele:  Mgr. Ivana Zedníková 
 Dolní Loučky 301, 594 55 

 
Základní škola Dolní Loučky je úplná škola a od 1. 1. 2001 má právní subjektivitu. 
 
Počet žáků: 167 z toho: I. stupeň  – 5 tříd, 101 žáků 
     II. stupeň  – 4 třídy, 66 žáků 
 
Z celkového počtu 167 žáků byla asi polovina žáků dojíždějících ze spádových obcí. Nejvíce 
žáků docházelo z Horních Louček, z Olší, z Újezda u Tišnova, z Kuřimského Jestřabí, 
z Kuřimské Nové Vsi, z Drahonína a z dalších malých obcí. 
 
Školní družina měla 3 oddělení, s 76 žáky. 
 
Ve škole pracovalo 14 vyučujících, 3 vychovatelky ŠD, 1 hospodářka, 1 účetní, 1 školník, 
4 uklízečky, 1 vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky a 2 pomocné kuchařky. 

 
Školská rada byla zřízena 10. 2. 2003 podle § 17a, odst. 1, zákona č. 564/1990 Sb. Počet 
členů je 9. Školská rada aktivně spolupracovala s vedením školy, s rodiči a s obcí.  
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Materiálně technické zajištění školy:  
 
Prostorové podmínky školy byly v loňském školním roce ve vztahu k počtu žáků vyhovující. 
Škola měla k dispozici všechny potřebné prostory (tělocvičnu, víceúčelové hřiště, cvičnou 
kuchyni a dvě počítačové učebny), které umožňovaly bezproblémovou realizaci vzdělávacího 
programu.  
 
Školní budova už dlouho potřebovala výměnu oken a zateplení. Během tohoto školního roku 
se rekonstrukce uskutečnila. Stavební práce započaly v prosinci 2014 a byly dokončeny 
v červnu 2015. Během výměny oken se zrealizovala ještě navíc rekonstrukce toalet ve 
2. poschodí. Následně v době prázdnin probíhala realizace nového vstupu do školy ze 
školního dvora. 
 
Obec Dolní Loučky v roce 2013 sice postavila krásnou novou mateřskou školu s kapacitou pro 
2 oddělení a to 60 dětí, ale v současné době jsou počty přihlášených dětí vyšší, proto je 
oddělení předškoláků (27 dětí) umístěno ještě v budově základní školy. 
 
Žákovská i učitelská knihovna byly během celého školního roku pravidelně využívány. Obě 
knihovny byly doplňovány novými knihami. Čtenářů přibývalo a to je pro nás rozhodující. 
 
Fond učebnic a učebních textů byl dostatečně široký, nově aktualizovaný, aby odpovídal 
vzdělávacímu programu školy. Pro žáky 1. třídy jsme pořídili pomůcky v hodnotě 200,- Kč na 
žáka. Od Rady rodičů dostali prvňáčci ještě školní potřeby v hodnotě 150,- Kč na žáka.  
 
Letos jsme zakoupili učebnice českého jazyka pro 2. – 5. ročník, učebnice anglického jazyka 
pro 7. ročník, učebnice německého jazyka pro vyučující a atlasy České republiky pro žáky 
9. ročníku. Celková částka za učebnice činila téměř 22 000,- Kč.  
 
Učební pomůcky odpovídaly požadavkům učebního plánu.  
 
Didaktická technika byla ve výuce využívána maximálně, aby pomohla vyučujícím v názorném 
vyučování. Nejvíce se osvědčily interaktivní tabule a dataprojektory, dále pak výpočetní 
technika a DVD přehrávače. V rámci projektu „Didaktika pro kyberprostor“ jsme získali 
tablety téměř pro všechny učitele základní školy. Ti byli náležitě proškoleni, aby správně 
tablety využívali přímo ve výuce. Součástí tohoto projektu bylo zasíťování celé školní budovy 
pomocí šesti Wi-Fi modulů. Každý počítač ve škole je připojený k internetu. 
 
Škola je vybavena výpočetní technikou na velmi dobré úrovni. Máme dvě učebny informatiky, 
které využíváme k výuce předmětu informatika, ale i k použití spousty výukových programů 
do různých předmětů. Do učeben informatiky je zajištěn přístup žákům i v době mimo 
vyučování v rámci kroužků nebo k samostatné práci. Všichni vyučující mají vlastní počítač, 
notebook nebo tablet.  
 
Ve všech kmenových třídách i odborných učebnách fyziky a přírodopisu jsou interaktivní 
tabule nebo interaktivní dataprojektory. 
 
Ve sborovně byly počítače postupně obnovovány, aby dobře sloužily k vedení matriky školy 
a k ukládání výsledků vzdělávací a výchovné práce. Další samostatný počítač v žákovské 
knihovně slouží k evidenci knih a ke snadnému přehledu o vypůjčených knihách. 
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Rozvrh hodin a přestávek respektuje psychohygienické potřeby žáků a pedagogických 
pracovníků. Během velké dvacetiminutové přestávky byl jako každoročně zajištěn pro 
všechny děti pobyt venku na školním dvoře.  
 
Naše škola se opět zapojila do programu „Ovoce do škol“, který dotuje EU. Žáci prvního 
stupně dostávali každý týden ovoce, zeleninu nebo ovocný nápoj zdarma. Nabídka, co se 
týká druhů ovoce a zeleniny, byla bohatá. 
 
Již několik let ve škole fungoval program – „Školní mléko“. Všichni žáci školy si mohli 
objednat mléčné výrobky, které dvakrát v týdnu kupovali za sníženou cenu. Tento projekt 
také dotuje EU. 
 
Ve škole fungoval i vlastní bufet, který provozovala firma Večeřa & Večeřa. Zde si mohli žáci 
zakoupit svačiny a nápoje před vyučováním a během prvních dvou přestávek. Dbáme na to, 
aby výběr zboží byl vhodný pro zdravou výživu žáků. 
 

Nové vybavení školy: 
 

• výměna oken, zateplení celé hlavní budovy školy 
• rekonstrukce sociálního zařízení ve 2. poschodí - 

hoši 
• dva interaktivní data-projektory do 8. a 9. třídy 
• výukové programy pro 1. stupeň 
• malování kuchyně, chodby a skladu 
• malování tří kmenových tříd 
• nové linoleum ve školní družině 
• stavitelné lavice a židle do první třídy 
• nové regály na kufříky pro 1. stupeň  
• rekonstrukce mycích koutů ve třech třídách (obklady, umyvadla, baterie) 
 
 

2) Přehled učebních plánů  
 

V loňském školním roce jsme pracovali ve všech devíti ročnících podle oboru vzdělávání 
č. 79-01-C/01 a Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání - MOST. 

V roce 2011/2012 jsme poprvé zavedli výuku anglického jazyka od 1. ročníku v rámci 
disponibilních hodin. Od sedmého ročníku si naši žáci mohli vybrat druhý cizí jazyk. Ze dvou 
nabízených jazyků (NJ x RJ) si většina vybrala ruský jazyk. Našim dlouhodobým cílem je 
zaměřit se na výuku cizích jazyků a zlepšit výsledky výuky jazyků celkově, což se nám začíná 
dařit.  

Snažili jsme se, aby vzdělávání na 1. i na 2. stupni bylo podnětné a školní prostředí tvůrčí, 
aby stimulovalo nejschopnější žáky, povzbuzovalo méně nadané, chránilo i podporovalo žáky 
nejslabší a zajišťovalo, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním 
potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu jsme 
se snažili vytvářet i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Přátelskou a vstřícnou atmosférou jsme vedli žáky ke studiu, práci i činnostem 
podle jejich zájmu a poskytovali jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí 
jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků jsme postavili na plnění 
konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně 
laděných hodnoceních. Žákům jsme dávali možnost zažívat úspěch, nebát se chyby 
a pracovat s ní.  
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3) Údaje o pracovnících školy 
 
Celkový počet zaměstnanců: 35 (ZŠ a MŠ) 
Celkový počet pedagogických pracovníků ZŠ: 16 
Z toho nekvalifikovaných: 0 
 
Pedagogičtí pracovníci kvalifikovaní: 

 
Bednářová Vlasta Pf  1. st.    
Dvořáková Marcela  Pf  1. st.    
Halasová Irena Pf  vych. ŠD   
Hálová Jitka Ff  Čj-D 
Humpolcová Zdeňka Přf  M-Bi 
Kopecká Naděžda Pf  M-Ch 
Křivská Šárka  Pf  Bi-Rv 
Maloňová Květoslava Přf  M-Bi    
Mojžíšová Věra Pf  1. st.    
Muzikantová Romana Pf  1. st.    
Poslušná Miroslava Pf  Čj-Ov 
Richterová Libuše Pf  1. st. 
Skulová Jana (MD) Pf  Čj-Hv 
Svánovská Hana Přf  M-F    
Syslová Marie gym. + vych.  vych. ŠD 
Zedníková Ivana Pf  M-Ch  

 
 
Počet pedagogických pracovníků ZŠ podle délky praxe: 

 
Délka praxe do 5 let 6 – 25 let 25 let a více 
Pedagogičtí pracovníci kvalifikovaní 1 8 6 
Pedagogičtí pracovníci 
nekvalifikovaní 0 0 0 

Celkem 1 8 6 
 
 

Nepedagogičtí pracovníci: 
Burian Vítězslav    vyučen  školník 
Burianová Olga    vyučena  pom. kuchařka 
Kieferová Radka   vyučena   uklízečka, pom. kuchařka 
Knoflíčková Libuše   vyučena   kuchařka  
Mašková Eva    vyučena  kuchařka  
Mašková Blanka    vyučena  kuchařka 
Odehnalová Milada   ÚSO   hospodářka  
Plevačová Lenka   vyučena   uklízečka 
Popková Věra    SŠ   vedoucí ŠJ 
Urbánková Miroslava   vyučena  kuchařka  
Vasyljevová Alena   SŠ   účetní 
Vejpustková Pavla   vyučena   uklízečka  
Zavadilová Martina   VOŠ   účetní 
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Třídní učitelé: 
I. stupeň: 

 1. tř. Mgr. Libuše Richterová  
 2. tř.  Mgr. Marcela Dvořáková 
 3. tř. Mgr. Vlasta Bednářová 

4. tř. PaedDr. Věra Mojžíšová 
5. tř. Mgr. Romana Muzikantová  
       

II. stupeň: 
6. tř. Mgr. Naděžda Kopecká  
7. tř. Mgr. Miroslava Poslušná  
8. tř.  Mgr. Šárka Křivská  
9. tř.  Mgr. Jitka Hálová  
 
 

Netřídní učitelé:  

RNDr. Zdeňka Humpolcová 
Mgr. Květoslava Maloňová 
Mgr. Jana Skulová 
 

Výchovná poradkyně:  
 RNDr. Zdeňka Humpolcová  
 
Školní družina: 

Irena Halasová  
Marie Syslová – vedoucí ŠD 
Milada Odehnalová  

 
             fotka 5. třídy s třídní učitelkou Mgr. R. Muzikantovou 

Školní jídelna: 
Burianová Olga – pomocná kuchařka 
Kieferová Radka – pomocná kuchařka 
Knoflíčková Libuše – kuchařka 
Mašková Eva – pomocná kuchařka 

Popková Věra – vedoucí ŠJ 
Mašková Blanka – ved. kuchařka 
Urbánková Miroslava – pomocná kuchařka 
 

 
Správní zaměstnanci: 

Burian Vítězslav – školník 
Kieferová Radka – uklízečka  
Vejpustková Pavla – uklízečka 
Odehnalová Milada – hospodářka  

 
 

Plevačová Lenka – uklízečka  
Burianová Olga – uklízečka 
Zavadilová Martina – účetní  
Vasyljevová Alena – účetní  

 
Předmětové komise: 

Metodické sdružení 1. stupeň – PaedDr. Mojžíšová Věra 
Komise přírodovědných předmětů – Mgr. Křivská Šárka 
Komise společenskovědních předmětů – Mgr. Jitka Hálová 
Komise jazyků – Mgr. Skulová Jana a Mgr. Poslušná Miroslava 
Komise výchovných předmětů – Mgr. Muzikantová Romana 

 
 
4) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle plánu DVPP na školní rok 
2013/2014. Nabídek bylo velké množství, takže jsme si mohli vybrat. Většina z nich, byla 
financovaná v rámci projektů z Evropské unie.  
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DVPP bylo zaměřeno na tyto oblasti 
   

 
1. Semináře pro výchovného poradce, zaměřené na práci s problémovými žáky 

 

2. Studium pro vedení školy - zkvalitnění práce v oblasti legislativy, asociace ředitelů 
základních škol 

 
3. Semináře zaměřené na metodiku práce v různých předmětech 

 

 

4. Semináře zaměřené na psychohygienu a komunikaci 
5. Semináře zaměřené na práci s tablety 

  

 
1. pololetí 

 
jméno akce předmět místo termín cena 

 Křivská  Schůzka ŠMP MP Brno 25. 9. 0 

 
Hálová Teaching at secondary school Aj Brno 9. 10. 0 

 
všichni pedagogové Cvičení a techniky nápravy SPU ped Dolní Loučky 7.10. 0 

 
Kopecká Veletrh chemiků Ch Brno 10. – 11. 10. 250 

 Humpolcová Seminář přijímací řízení VP Brno 20. 10. 0 
 Kopecká Elixír do škol Fy Brno 5. 11 0 
 Humpolcová Porada VP VP Rajhrad 6. 11. 0 

 
Hálová  Seminář angličtina OUP Aj Brno 11. 11. 0 

 
Kopecká Educoland Ch Brno 11. a 25. 11. 0 

 
Kopecká  Chemie je život kolem nás Ch Brno 14. 11. 672 

 Křivská Seminář Primární prevence MP Brno 26. 11. 0 

 
Svánovská Řízení školy v paragrafech vedení Deblín 27. 11. 0 

 
Svánovská VH asociace ředitelů ZŠ vedení Nesuchyně 19. – 21. 11. 2300 

 
všichni pedagogové Kázeň ve třídě a ve škole ped Dolní Loučky 1. 12. 0 

 
Hálová Seminář angličtina OUP Aj Brno 4. 12. 0 

 
Hálová Tvořivá škola Ped. Deblín 6. 12. 300 

 
Richterová Tvořivá škola Ped. Deblín 6. 12. 300 

 
Kopecká Dikypr – metodik ICT ICT Brno 6. a 16. 1. 0 

2. pololetí 

 
Všichni pedagogové B1 – Co máme Ped. Dolní Loučky 2. 2. 0 

 Zedníková InsIS – školení ŠVP Vedení Brno 16. 2. 0 

 
Všichni pedagogové B2 – Co chceme Ped. Dolní Loučky 20. 2. 0 

 Kopecká Metodik ICT ICT Humpolec 21. 2. 0 
 Kopecká Tablety do škol ICT Brno 17. 3. 0 
 Křivská Extremismus a sekty MP Brno 27. 3. 0 
 Křivská Právní aspekty šikany MP Brno 21. 4. 0 
 Humpolcová Právní aspekty šikany VP Brno 21. 4. 0 
 Všichni pedagogové Tablety do škol Ped. Dolní Loučky 22. 4. 0 
 Kopecká Metodik ICT ICT Humpolec 24. – 25. 4. 0 
 Kopecká Seminář chemie VŠCHT Ch Brno 19. 5. 0 
 Kopecká Konference Dikypr ICT Humpolec 16. 6. 0 

 

celkem za rok 
2014         3832,- 

       

 
 

Semináře pořádané v naší škole pro všechny pedagogické pracovníky 
agenturou FAKTA Žďár nad Sázavou v rámci projektu "Učí se celá 
škola, aneb vzdělávání pedagogických pracovníků v tišnovském 
regionu". Tyto semináře jsou pro naše pedagogy i vedení školy zcela 
zdarma. 

  

Školení pedagogického sboru v rámci projektu Didaktika pro 
kyberprostor. Škola získala 13 tabletů a 6 Wi-Fi modulů 
k bezdrátovému připojení všech počítačů ve škole k internetu. 
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5) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
V letošním školním roce 2014/2015 byl minimální preventivní program naší školy rozsáhlý. 
Preventivní aktivity ve škole probíhají ve dvou rovinách – jako specifická primární prevence 
rizikového chování a jako nespecifická prevence. Na jejím uskutečňování se podílejí třídní 
a netřídní učitelé, vedení školy, školní poradenské pracoviště i pracovníci jiných organizací. 
 
Specifická prevence 
    
1. Ve škole fungovalo školní poradenské pracoviště – vedení školy, metodik prevence 

 a výchovná poradkyně. Výchovná poradkyně RNDr. Zdeňka Humpolcová a metodik 
prevence Mgr. Šárka Křivská se scházely dle aktuální potřeby. 

 
2. V září byl zahájen další ročník programu Unplugged v 6. ročníku zaměřený na prevenci 

v oblasti drogové závislosti. Středisko psychologických služeb Tišnov nabídlo Unplugged 
i pro rodiče žáků 6. ročníku. 

 
3. Žáci byli o problematice primární prevence informováni především zařazováním 

příslušných témat do hodin občanské výchovy, výchovy ke zdraví, přírodopisu, dějepisu, 
českého jazyka a tělesné výchovy. Na I. stupni též ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho 
svět.  

 
4. V rámci projektu Čas proměn byli žáci informováni o problémech dospívání a byly jim 

předány balíčky s hygienickými potřebami a informační brožurou. 
 
5. Proběhly ukázky hasičských zásahů s prohlídkou hasičské techniky. 
 
6. Problematice rostoucí agresivity mezi dětmi na obou stupních a řešení počátečních stádií 

šikany v některých třídách jsme věnovali mimořádnou pozornost. Přibývá dětí 
s výraznými problémy v rodinném zázemí, které se projevuje závažnými poruchami 
chování ve vztahu k učitelům i spolužákům a k majetku školy. 

 
7. Během roku probíhala spolupráce s PPP Brno. 
 
8. Uskutečnil se program pro 9. ročník na téma sebepoznávací aktivity. 
 
 
Nespecifická prevence 
 
1. Škola uskutečnila projekty Otevírání slabikáře, Mikulášská nadílka, Adventní zastavení, 

Adventní dílna, Uspávání broučků, Velikonoce ve škole, Den dětí, Pohádkový les, 
Bezpečně do školy, školní olympiády, okresní kola olympiád a sportovní soutěže. 

 
2. Škola pořádala jako každoročně lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku a další žáky. 
 
3. Naši žáci reprezentovali školu na školním plese polonézou a na sportovním plese 

tanečním vystoupením. 
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4. Dalšími aktivitami jsou nepovinné kroužky pořádané naší školou, dále kroužky DDM 
Tišnov, ZUŠ Tišnov a další činnosti obecních spolků.  

 
5. Proběhla spolupráce s chráněnou dílnou Skryje, jednalo se o kulturní vystoupení pro 

mentálně postižené klienty. 
 
6. K podpoře zdraví dětí jsme pořádali řadu sportovních utkání a turnajů a zapojili jsme se 

do okresních sportovních soutěží (fotbal, volejbal, florbal, vybíjená, atletika, branný 
závod). 

  
7. Ve škole fungoval dramatický kroužek. 
 
8. Žáci 9. ročníku navštívili Veletrh vzdělávání v Brně a ÚP Brno. 
 
9. Redakční rada vydávala školní časopis Palouček. 
 
10. Žáci navštívili dvě večerní divadelní představení v Mahenově divadle v Brně v doprovodu 

paní učitelky Poslušné. 
 
11. Žáci I. a II. stupně se zúčastnili okresního kola recitační soutěže. 
 
12. Žáci I. stupně navštívili Městskou knihovnu Tišnov. 
 
13. Dvakrát ročně jsme pořádali sběr starého papíru. 
 
14. Třídili jsme odpad – petlahve, hliník, elektroodpad, papír. 
 
15. Jako každoročně jsme sbírali léčivé byliny. 
 
 
Metodik prevence Mgr. Šárka Křivská 
 
1. vypracovala MPP na školní rok 2014-2015 
2. prováděla šetření žáků k problematice šikany a dalších projevů rizikového chování – 

jednání s rodiči  
3. vedla lekce programu Unplugged se žáky 6. ročníku 
4. připravila šetření klima třídy v 9. ročníku 
5. připravila šetření klima třídy ve 3. ročníku 
6. spolupracovala s Odborem sociálních věcí Městského úřadu v Tišnově, (OSPOD), PPP 

v Brně 
7. účastnila se výchovných komisí  
8. setkání metodiků prevence v rámci okresu 
9. sledovala schránku důvěry umístěnou v prostorách školy  
10. náplní práce byla též příprava programů pro další školní rok 
11. řešila důsledky rodinných potíží s negativním vlivem na dítě, výukové potíže, absence, 

skrytá záškoláctví, šikanu, agrese, zhoršení prospěchu (byly doporučeny nácviky 
dovedností, návštěva poradny pro rodinu) 
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6) Údaje o zařazování dětí a o přijímacím řízení. 
 
Údaje o zařazení dětí do 1. třídy 
Celkem k zápisu do 1. třídy přišlo 32 dětí. Odkladů školní docházky bylo 8. 
 
Umístění žáků 8. a 9. ročníku na SŠ a SOU: 

 
  

Procentuální vyjádření umístění na střední škole. 
 
Základní vzdělávání ukončilo celkem: 17 žáků  
 
Gymnázium:  Střední odborné školy:  Střední odborná učiliště:  
1 žák – 5,8 % 8 žáků – 47,1 % 8 žáků – 47,1 %  
 
 
Z 9. ročníku odešlo 16 žáků, z 8. ročníku 1 žák. Ve školním roce 2014/2015  nastoupilo do 
1. třídy 21 žáků. Ze ZŠ Olší přišli 4 žáci. 
 
V uplynulém roce jsme měli počet žáků stejný jako v předchozím, tedy 167. 

 
                                

 
 
 
 

  
 
slavnostní zahájení 
školního roku  
2014-2015 pro žáky 1. r. 

Škola, obor, město počet žáků 
Gymnázium 4 leté Tišnov 1 
SOŠ Zdravotnické  lyceum Brno 1 
 Obalová technika Brno 1 
 Nábytkářská a dřevařská výroba Brno 1 
 Ekonomika a podnikání Brno 1 
 Hotelnictví  Lomnice u Tišnova 2 
 Sociální činnost Lomnice u Tišnova 1 
SPŠ Elektrotechnika Brno 1 
SOU Instalatér Brno 1 
 Truhlář, umělecký truhlář a řezbář Brno 2 
 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Brno 1 
 Kadeřník Lomnice u Tišnova 1 
 Letecký strojní mechanik Kunovice 1 
 Opravář zemědělských strojů Tišnov   2 
Celkem 17 
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7) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 
 
 

Prospěch žáků na konci školního roku 

třída průměrný prospěch Vyznamenání neprospělo nehodnoceno 
1.  1,098 91,3 % 0 0 
2.  1,250 71,4 % 0 0 
3.  1,289 84,2 % 0 0 
4.  1,474 46,7 % 0 0 
5.  1,664 39,1 % 0 0 
6.  1,695 50,0 % 0 0 
7.  1,807 18,8 % 0 0 
8.  2,339 3,3 % 2 1  
9.  2,406 0 % 1 0 

CELKEM 1,686 86 žáků 3 žáci 1 žák 
 
 
Ve 2. pololetí školního roku neprospěli 3 žáci, z toho 1 nepostoupil do dalšího ročníku 
a 2 žáci po opravných zkouškách postoupili. Během září 1 žák 8. třídy vykonal komisionální 
zkoušky ze všech předmětů z důvodu dlouhodobé absence. 

 
Studijní předpoklady 

 
V osmém a devátém ročníku jsme jako každý rok zjišťovali studijní předpoklady našich žáků 
pro další studium na středních školách. Výsledky jsme vyčíslili procentuálně. 
 
8. ročník (12 žáků) 
Gymnázia 33,3 %  (4 žáci) 
Střední školy a obchodní akademie 16,7 %  (2 žáci) 
Střední odborné školy s maturitou 8,3 %  (1 žák) 
Učiliště 41,7 % (5 žáků) 
 
9. ročník (15 žáků) 
Gymnázia 26,7 %  (4 žáci) 
Střední školy a obchodní akademie 0 % (0 žáci) 
Střední odborné školy s maturitou 33,3 %   (5 žáků) 
Učiliště   40,0 % (6 žáků) 
 
 
Studijní předpoklady jsme testovali i v 5. ročníku, ale nemáme porovnání s ostatními 
školami. Nelze provést souhrnné vyhodnocení.  
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Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením  
na jejich rozvoj. 

 
Letos jsme ale udělali výjimku a testování jsme provedli v 3. a 5. ročníku, protože žáci 
9. ročníku naší školy byli vybráni k celoplošnému testování ČŠI. 
 
Test se skládal z následujících částí: 

• český jazyk 
• matematika 
• cizí jazyk (anglický) 

 
3. ročník 

• Ú [%]: Úspěšnost školy/třídy/žáka v daném předmětu, dovednosti. 
• ÚJMK: Úspěšnost škol/tříd/žáků celkově v Jihomoravském kraji 

 

Předmět Ú (%) ÚJMK(%) 

Český jazyk 76,5 79,5 

Matematika 75,7 77,1 

Anglický jazyk 71,5 75,0 

Člověk a jeho svět 70,1 72,7 

 
 
5. ročník 

• Ú [%]: Úspěšnost školy/třídy/žáka v daném předmětu, dovednosti. 
• ÚJMK: Úspěšnost škol/tříd/žáků celkově v Jihomoravském kraji 

 

Předmět Ú (%) ÚJMK(%) 

Český jazyk 67,0 70,6 

Matematika 66,2 66,8 

Anglický jazyk 57,9 60,3 

Člověk a jeho svět 73,5 76,8 
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Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015 – 9. ročník ZŠ 
 
Přírodovědný přehled   Společenskovědní přehled 
(chemie, biologie, fyzika)    (zeměpis, dějepis, výchova k občanství) 
 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 62 %  Průměrná úspěšnost žáků školy: 61 % 
 
Průměrná úspěšnost žáků všech škol: 51 % Průměrná úspěšnost žáků všech škol: 61 % 

 
 
 
 

 
 
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek rozhodl o přípravě zavádění 
povinných jednotných příjímacích zkoušek na maturitní obory středních škol. Bylo 
provedeno pilotní ověřování tohoto opatření a nového systému výběru uchazečů o střední 
vzdělávání. 
 
Výsledky našich žáků, 
kteří se na přijímacích zkouškách účastnili tohoto pilotního ověřování 
 

 

 8LETÁ GYMNÁZIA 

 

 4LETÉ OBORY 

 
konali 2 žáci 

 
konalo 7 žáků 

 
celá ČR naše škola 

 
celá ČR naše škola 

Český jazyk 54,6 % 51% 
 

58,8 % 69 % 

Matematika 54,1 % 65% 
 

43,1 % 55,7 % 
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Výchovná opatření za školní rok 2014/2015: 
 
Pochvaly: 94 
Napomenutí TU: 41 
Důtka TU: 40 
Důtka ŘŠ: 11 
2. st. z chování: 4 
3. st. z chování: 0 
 
Celkový počet omluvených hodin:  13 271       průměr na 1 žáka:  39,86 hod. 
neomluvených hodin:  272        průměr na 1 žáka:   0,82 hod. 
  
Nepovinné předměty 
 
Náboženství Mgr. Jana Jakešová 
 
Povinně volitelné předměty 
 
7. ročník 
Ruský jazyk Mgr. Miroslava Poslušná 
 
8. ročník  
Ruský jazyk Mgr. Šárka Křivská 
Přírodopisné praktikum RNDr. Zdeňka Humpolcová 
 
9. ročník 
Ruský jazyk Mgr. Miroslava Poslušná 
Přírodovědný seminář Mgr. Naděžda Kopecká 
 
 
Olympiády a soutěže 
 
Většina okresních kol olympiád pořádal Dům dětí a mládeže v Ivančicích. 
 
 
Klokan – matematická soutěž školní kolo (109 žáků)     2. – 9. r. 
  Cvrček –  Hladký František   2. r. 
   Sojka Filip  3. r. 
   Plachká Martina  3. r. 
   
  Klokánek –  Kubíček Ondřej   4. r. 
   Pochop Petr   4. r. 
   Králík Ondřej   5. r. 
       
  Benjamín –  Zedník Petr   7. r. 
   Polcarová Anežka   7. r. 
   Harmáčková Vendula  7. r. 
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  Kadet –  Pochop Daniel   9. r. 
   Koktová Milena  9. r. 
   Konečný Jan   8. r. 
 
Přírodovědný klokan – přírodovědná soutěž školní kolo (27 žáků) 
   Chylík Zdeněk   9. r. 
   Caudr Martin  9. r. 
   Štěpánek Petr   9. r. 
 
Pythagoriáda –  školní kolo (39 žáků)   5. – 8. r 
   
Český jazyk –  školní kolo (28 žáků)  8. – 9. r. 
  
Recitační soutěž 1. st. 
   okresní kolo (4 žáci) 
    Plachká Martina – cena poroty 3. r. 
    Králíková Leona 3. r. 
    Králík Ondřej   5. r. 
    Štěpánková Sabina 4. r. 
 
Recitační soutěž 2. st. 
 školní kolo (28 žáků)   6. – 8. r. 
 okresní kolo (4 žáci) 
  Rozsypal Martin – cena poroty   7. r. 
  Konečná Zuzana  7. r. 
  Martinková Anna  8. r. 
  Večeřová Ema  7. r. 
 
Dějepisná olympiáda  
 školní kolo (17 žáků)    8. – 9. r. 
 okresní kolo –  Bednářová Tereza – 30. místo  9. r. 
   
Soutěž „Voda štětcem a básní“ (literární soutěž) 
  Kadlecová Alžběta – 1. místo  7. r. 
 
Bobřík informatiky 
  MINI školní kolo (4. a 5. r. – 9 úspěšných řešitelů) 
  BENJAMÍN školní kolo (6. a 7. r. – 5 úspěšných řešitelů) 
  KADET školní kolo (8. a 9. r. – 4 úspěšní řešitelé) 
 
Biodiverzita 
 školní kolo (42 žáků)  3. – 5. r. 
 okresní kolo (3 žáci)  
   Šváb Adam     3. r. 
   Krejčová Michaela    5. r. 
   Koudelková Anna   5. r. 
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Naše škola je členem Asociace školních sportovních klubů ČR a zaměřuje se na 
atletiku a míčové hry. I letos dosáhli naši žáci v některých soutěžích velmi pěkných 
výsledků, které jsou uvedeny v přehledu sportovních soutěží. 
 
Zorganizovali jsme jako každoročně lyžařský výcvikový kurz v Beskydech pro žáky 
7. ročníku a vybrané žáky z 8. a 9. tříd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lyžařský kurz Beskydy 2015 

 
Přehled sportovních soutěží: 
 
září Vranovská empiáda – branný závod   
    1. st. – 6 žáků  
    2. st. – 12 žáků 
   
 atletický trojboj   1. st. 
 atletická soutěž    2. st. 
 vybíjená Nové Veselí   dívky 2. st. 
 
říjen florbal Tišnov  ml. žáci 
 
listopad florbal Tišnov  st. žáci  
    
prosinec vánoční turnaj v kopané a vybíjené  2. st. 
 přetahovaná   1. st.  
 Mac Donald´s Cup Tišnov   5. místo 4. a 5. r. 
 
únor lyžařský výcvikový kurz    7. - 9. r. 
 
březen okrsek – přehazovaná Deblín 1. místo – dívky   5. r. 
  3. místo – dívky 
  5. místo – hoši 
 okres – přehazovaná Pohořelice 5. místo   5. r. 
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 plavání Blansko  1. místo –  Koudelková Anna ml. ž. 
    Patloková Simona st. ž. 
    Pestr Josef ml. ž. 
    Suchánek Patrik st. ž. 
   2. místo –  Prosecká Michaela st. ž. 
  
 Zálesák Předklášteří  2. místo – Kadlecová Alžběta 
    Večeřová Ema 
    Halouzková Adéla 
   3. místo – Váp Jan  
    Matoušek Petr  
    Kloboučník Václav 
  
duben velikonoční laťka     6. – 9. r. 
 vybíjená    1. st. 
 florbal Tišnov – hoši 6. místo  6. a 7. r. 
 florbal Tišnov – dívky 6. místo  6. a 7. r. 
 
červen dopravní soutěž v rámci Dne dětí  1. a 2. st 

 
  floorbal Tišnov    přehazovaná Deblín
     

 
Exkurze a výstavy 
 
září Radešínská Svratka – výstava skotu  4. – 6. r. 
 IPS Brno   9. r. 
 
říjen Špilberk   4. a 5. r. 
 Po stopách brněnských pověstí  7. r.  
 Antropos – Pravěk   6. r. 
 
listopad Den zemědělské techniky Tišnov  7. – 9. r.  
 Veletrh středních škol   9. r. 
 Výstava „Komunikujeme“   6. a 7. r. 
 1. světová válka Brno  9. r.  
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prosinec VIDA Brno  - technická výstava 6. r. 
 Knihovna Jiřího Mahena Brno 6. r. 
 Židovské muzeum Brno  9. r. 
 Lidská těla Brno  8. r. 
 
leden Ledová Praha  7. tř.  
 
březen Korunovační klenoty Mendlovo nám. Brno 4. a 7. r. 
 
květen VIDA Brno – technická výstava  5. – 9. r. 
 Knihovna Tišnov 3. – 5. r. 
 Památník Bible kralické  8. r. 
 
červen Fauna M2M Brno 3. r. 
 JE Dukovany  8. a 9. r. 
  
 

Školní výlety 
 
1. – 3. r. Moravský kras, Blansko 
4. – 5. r. Luhačovice 
6. r. Centrum zelených vědomostí EDEN, Bystřice nad Pejnštejnem 
 
 

Divadla a kulturní akce 
 
listopad Mahenovo divadlo Brno, Veselé paničky Windsorské 6. a 9. r. 
 Divadlo O pračlovíčkovi, Tišnov 1., 3., 4. a 5. r. 
 
prosinec Tom bend Tišnov, výchovný koncert 1. – 9. r.  
 Vánoční Brno – radnice 4. r. 
 Vánoční besídka  4. r. 
 
březen Divadélko z Hradce 1. – 9. r. 
 Velikonoční zpívání a velikonoční výstava 1. – 9. r. 
 
červen Dívčí válka – divadelní hra dramatického kroužku MŠ + ZŠ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      vystoupení „Dívčí válka“ dramatického kroužku školy                     vystoupení Divadélka z Hradce 
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Ostatní akce 
 
září Slavnostní zahájení školního roku  1. r. 
 Dospívání a sex – přednáška  6. r. 
 
říjen Kouzelnické pokusy - projekt  8. r  
 LIPKA – environmentální vzdělávání  MŠ a 1. r. 
 Sběr papíru  1. a 2. st. 
 Recyklace hrou  1. st. 
 Rezekvítek – Třídit, netřídit?  8. r. 
 Planetárium  MŠ a 1. r.  
 
listopad Slabikářová slavnost – ukázková hodina pro rodiče 1. r. 
 Šetření vztahů v kolektivu  9. r. 
 Klima třídy – DDM Tišnov  9. r.  
 
prosinec Mikulášská nadílka  1. stupeň 
 Veřejné čtení   4. – 9. r. 
 Hodina kódu  7. r.  
  
leden  Školní ples – polonéza  9. r. 
 Papír je pomletý les  1. st. 
 
únor  Zápis žáků do 1. r. 
 
březen Karneval  ŠD, MŠ  
 Dentální hygiena - přednáška  1. st. 
 
duben Sběr papíru   1. a 2. st. 
 Zdravé zuby    1. st. 
 
květen Focení tříd    1. a 2. st. 
 VIDA Brno    5. – 9. r. 
 Lóčské špacír    všichni 
 Dar dobrého srdce, Chráněné bydlení Skryje  3. a 5. r. 
 
červen Beseda se studentkou z Chile    2. st. 
 Klima třídy    3. r. 
 Den dětí – dopravní soutěž    všichni 

 
 
Projekty 
 
Projekty zařazené do výuky měly na žáky velmi silný motivační účinek. Tím se učitelům 
dařilo lépe podchytit jejich zájem o probírané učivo. Cílem projektů bylo „zážitkové učení“, 
které přispívá k tomu, aby žáci lépe pochopili vztahy a souvislosti probíraného učiva 
a dokázali získané poznatky uplatnit v praxi. 
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Projekty 2014 – 2015 
Jméno Název projektu třída předmět 
Bednářová Vlasta Platební karta 3. M, Vv, Pč 
  Michal Hrůza 5. Hv 
  Zlatý Slavík,  5. Hv 
Richterová Libuše Pojďme si číst 1. Čj 
Dvořáková  -     
Mojžíšová Dřeviny 4. Př  
  Kraje ČR 4. Vl 
Muzikantová -     
Hálová English speaking countries 7. Aj 
  Great Britain 6. Aj 
Humpolcová Měkkýši 7.  Př 
  Ferda Mravenec 7.  Př 
  Porta Coeli 7.  D 
  Plazi 7.  Př 
Kopecká Komunikace 7. Inf 
  Fotosoutěž 2. st. Vv, Inf 
  Zvíře 7. Inf, Čj, Vv 
  Velikonoce všichni   
Křivská Komunikace 7. Vv 
  Pět smyslů 8.  Vv 
  Svět v obrazech 7. Vv 
Maloňová -     
Poslušná Brněnské pověsti 8. Č, jD,Vv, Ov, Hv 
  Kalendář 6. Ov 
  Komunikace 7. Ov, Čj 
  Osobnosti české kultury 7. Ov 
  Anglická kuchyně 8. Aj 
  Den ruské kuchyně 9. Rj 
  Českoslovenští a čeští prezidenti 7.  Ov 
  Názvy ulic v Dolních Loučkách 7. Čj 
  Pojďme si číst 7. Čj 
  Přijeďte do ČR 9. Rj 
Skulová       
Zedníková Stavby z krychlí 5. M 
  Grafické znázornění - statistika 9. M 
  Statistika - bydliště žáků naší školy 9. M 
  Cestovní kancelář 5. M 
  Důkaz vzorce pro objem krychle 9. M 
Svánovská Vesmír 9. F 
  Jaderná elektrárna 9. F 
všichni Den dětí 1. a 2. st.    
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Vydávání školního časopisu Palouček probíhalo i nadále. Pod vedením paní učitelky 
Poslušné žáci – redaktoři psali o dění ve škole, publikovali rozhovory s učiteli i žáky 
a nabízeli nám různé soutěže, recepty a další zajímavosti. 
 
Jako každý rok jsme i letos sbírali starý papír. Již tradičně se do sběru zapojili všichni. 
Vzhledem k velké hmotnosti a objemu sbíraného papíru rodiče dováží do školy 
nashromážděný papír rodiče auty. Sběru se zúčastnily všechny třídy naší školy. Celkem se 
odevzdalo 28,2 t papíru a škola získala celkem 40 690,- Kč. Zvítězila 4. třída, která 
odevzdala celkem 4 055 kg papíru, což činí na jednoho žáka více než 270 kg. Blahopřejeme! 
 
 
Spolupráce s jinými subjekty 
 

 S pedagogicko-psychologickou poradnou Brno – řešili jsme problémy 
žáků s poruchou učení a integrovaných žáků, případy náznaků šikany, 
problémy žáků začlenit se do kolektivu třídy a další. 

 S pedagogicko-psychologickým centrem Korálek při ZŠ Smíškova 
Tišnov. 

 S Domem dětí a mládeže Tišnov – kroužky pro žáky naší školy. 

 Se Základní uměleckou školou Tišnov – výuka hry na hudební nástroje. 

 S agenturou Zu-Zu – výuka angličtiny v mateřské škole a v 1. a 2. r. ZŠ. 

 S Odborem sociálních věcí Tišnov – podávali jsme zprávy o chování 
a prospěchu žáků v neúplných rodinách a sociálně problematických případech. 

 S Karlovou univerzitou v Praze na projektu EUDAP-2 CZ jsme 
pokračovali v ověřování programu s dětmi 6. r. naší školy. Podle výsledků je 
program velice efektivní v dopadu na chování dětí. Výsledky tohoto výzkumu 
jsou nesmírně hodnotné nejen na úrovni ČR, ale i na mezinárodní úrovni.  

 S firmou ASEKOL – zapojili jsme žáky školy do programu Recyklohraní – 
recyklace a třídění odpadů, sběr vysloužilých baterií a drobných elektrozařízení 
do nádob umístěných ve škole. 

 Se SDH v Dolních Loučkách – žáci školy se zapojili do činnosti místní 
organizace hasičů. 

 Se Sokolem Dolní Loučky – naši žáci se zapojili ve dvou oddílech kopané.  

 S Radou rodičů – byla na dobré úrovni, rodičům jsme vždy vycházeli vstříc, 
pokud to bylo v našich silách. 

 S Radou školy – projednávání rozpočtu, školních dokumentů, ŠVP. 

 S firmou Večeřa a Večeřa – provoz školního bufetu a sponzorský dar ve 
formě starého papíru. 

 S firmou Kontest – organizovali jsme dvakrát do roka sběr starého papíru. 

 S firmou Netic – při správě školní počítačové sítě. 

 S ČSAD Tišnov – byly nám dohodnuty smluvní ceny autobusu pro lyžařský 
zájezd našich žáků do Beskyd. 

 S firmou CLIA – dostali jsme sponzorský dar ve formě starého papíru. 
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8) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 

Inspekce v oblasti výchovy a vzdělávání na naší škole proběhla 15. – 17. 10. 2014. 
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, 
poskytovaného základní školou podle zákona 561/204 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Závěr inspekční zprávy: 
Podmínky vzdělávání měly požadovanou úroveň, výborné byly zejména 
podmínky personální a průběžně zlepšující se kvalita podmínek materiálních. 
Průběh základního vzdělávání měl velmi dobrou úroveň, výuka směřovala 
k celkovému rozvoji osobnosti a funkčních gramotností žáků podle ŠVP ZV. 
V oblasti individuálních výsledků vzdělávání byl zjištěn vyšší počet 
neprospívajících žáků na 2. stupni ZŠ. Celkové výsledky vzdělávání dětí a žáků 
byly vzhledem k realizovaným vzdělávacím programům na požadované úrovni 
(citace ze zprávy ČŠI). 
 
 

9) Mimoškolní aktivity a vzdělávání ve volném čase 
 

Nabídka zájmových útvarů a kroužků na naší škole byla velmi široká. Rozsah nabídky byl 
dán především ochotou učitelů a externích dobrovolníků, kteří tyto kroužky vedli. Jejich 
celoroční práce si nesmírně vážím a touto cestou jim všem děkuji. 
 
Zájmové útvary a kroužky. 
 

Hra na flétnu 20 ž.   Mgr. Libuše Richterová 
 
Dyslektický kroužek 1. st. 14 ž.   Bc. et Bc. Barbora Dufková  
 
Dyslektický kroužek 2. st. 7 ž.   Bc. et Bc. Barbora Dufková 
 
Knihovnický kroužek 8 ž   Mgr. Miroslava Poslušná 
 
Dramatický kroužek 15 ž.   Mgr. Miroslava Poslušná 
 
Cvičení pro nejmenší   21 dětí  Mgr. Romana Muzikantová 
 
Sportovní kroužek 1  20 ž.  Mgr. Romana Muzikantová  
 
Sportovní kroužek 2 20 ž.  Mgr. Romana Muzikantová  
 
Floorbal   17 ž.  Mgr. Romana Muzikantová 
 
Mladý novinář  12 ž.   Mgr. Miroslava Poslušná 
 
Č j – příprava na SŠ  9 ž.   Mgr. Jitka Hálová 
 
M – příprava na SŠ 11 ž.  Mgr. Ivana Zedníková 

 



 
 
26 

Kromě výše uvedených kroužků probíhají v budově naší školy následující volnočasové 
aktivity: 

1. Kopaná mladší žáci – vedli Martin Pochop, Petr Zedník (Sokol Dolní Loučky) 
2. Kopaná starší žáci – vedli Jaroslav Němec, Alois Procházka (Sokol Dolní Loučky) 
3. Taneční kroužek – vedla Kateřina Hošková 
4. Rybářský kroužek – vedli Jaroslav Peška, Miroslav Šimek 
5. Keramický kroužek – vedla Dagmar Lazarová (DDM Tišnov) 
6. Agentura Zu-Zu (výuka angličtiny) – vede René Oulehla 
7. Vaření – vedla Mgr. Šárka Křivská (DDM Tišnov) 
8. Šikovné ruce - vedla Mgr. Šárka Křivská (DDM Tišnov) 
9. Družstvo hasičů – vedl Lubomír Pokorný 
10. ZUŠ Tišnov měla v pronájmu dvě učebny pro výuku hry na klavír, flétnu a další 

hudební nástroje. Vyučují Petr Blaha a Miroslav Falta. Nabídku ZUŠ využívá přibližně 
50 dětí naší školy 

 

 
                                                                                               požární cvičení žáků – členů SDH Dolní Loučky 

 

 
                                                                               vystoupení mladších žákyň na taneční soutěži v Kunštátě 
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Hodnocení práce ŠD 
 

2014 / 2015 
 

Tematicky zaměřené činnosti proběhly podle týdenních projektů. Děti pracovaly 
s nejrůznějšími materiály a vyzkoušely si různé techniky při výtvarných a pracovních 
činnostech. 
 
Kromě toho se uskutečnily tyto akce: 
           20. 9.   - sobotní výlet do Níhova 

  1. 11. - cesta za pokladem 
10. 11.   - uspávání broučků                                                                                                           
14. 11.  - drakiáda na Vápenici 
28. 11.   - adventní dílna – výroba adventních věnců a závěsných ozdob  
 27. 3.   - vycházka na Hradisko – každoročně sem chodíme, když kvetou podléšky 

           24. 4.   - vycházka na Mírovou – čištění studánky  
           15. 5.  - vycházka Kuřimské Jestřabí - Chytálky 

 22. 5.  - vycházka od soutoku Loučky s Libochůvkou po soutok se Svratkou 
   5. 6.  - cesta za pokladem  
 12. 6.  - turnaj v kuželkách 
 19. 6.  - vycházka Křižínkov - Níhov      
     

                                                  Adventní dílna ve školní družině 

 
Do ŠD bylo v tomto školním roce zapsáno 
77 dětí.  Opět musely být rozděleny do tří 
oddělení.  
 
Snažili jsme se, aby byly děti často venku 
a měly dostatek pohybu. Denně jsme 
využívali hřiště u školy, chodili jsme na 
krátké vycházky kolem řeky, páteční 
odpoledne byla věnována delším vycházkám do okolí a výletům do blízkých obcí. Pokud bylo 
špatné počasí, měli jsme možnost chodit dvakrát týdně do tělocvičny.  
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Sobotní výlet se konal jen v září. Jeli jsme do Níhova, prošli se kolem tří místních rybníků 
a v lese si děti nasbíraly spoustu hub. Červnový se neuskutečnil pro malý zájem dětí. 
 
Při pátečních vycházkách jsme se podívali do Kuřimského Jestřabí a na Chytálky. 
V Křižínkově, kde jsme nebyli čtyři roky, se dětem líbil nový malý rybník pod návsí. V Níhově 
se vydováděly na dětském hřišti, kde jsou jiné hrací prvky, než máme my na školním hřišti. 
 
Pro trvalý zájem organizovaly vychovatelky ŠD dvě akce pro děti i rodiče. Uspávání broučků 
proběhlo 10. listopadu. Tentokrát děti s pomocí maminek a vychovatelek vyráběly broučky 
z těstovin.     
 
Druhou akcí byla adventní dílna konající se 28. listopadu. Dětem byl poskytnut veškerý 
materiál na výrobu adventních věnců a závěsných ozdob. Korpusy a drobné přízdoby si 
mohly koupit na místě. 
V zimním období jsme při našich vycházkách několikrát zanesli do lesa na Horku a k tunelu 
kaštany, jablka a suché pečivo pro zvěř. 

 
Při všech činnostech se děti vědomě nebo spontánně učily. Je to pro ně přirozené. Získávaly 
tak určité kompetence: 

 
1/ kompetence k učení - nejvíce ji získávaly při práci s encyklopediemi a při vycházkách 
 
2/ kompetence k řešení problémů – problémů si všímaly, mluvily o nich, ale byly málo 

aktivní při jejich řešení 
 
3/ kompetence komunikativní - velká část dětí měla dobrou slovní zásobu, uměla se 

vyjadřovat, kultivovanost ale nebyla moc dobrá, často byly hrubé, v této oblasti nás 
čeká hodně práce 

 
4/ kompetence sociální - velice individuální, pokud byla celá skupina, byly projevy dětí 

horší, v malé skupině nebo na vycházkách a výletech byly děti k ostatním vstřícnější 
a ohleduplnější 

 
5/ kompetence občanské - jejich posilování bylo dlouhodobou záležitostí, děti často znaly 

své povinnosti a práva, ale jen pomalu se srovnávaly s tím, že jejich práva končí tam, 
kde začínají práva ostatních 

 
6/ kompetence pracovní a volnočasové - při pracovních a výtvarných činnostech rozvíjely 

motoriku rukou, dohled a kontrola byla nutná při dodržování bezpečnosti a postupů 
práce, trávení volného času bylo velice různorodé, většina dětí se zapojovala aktivně 
při různých činnostech a ve sportovních i zájmových útvarech ve škole i mimo ni, 
pracovních a výtvarných činností se častěji účastnila děvčata. 

 
 

Marie Syslová 
vedoucí ŠD 
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Zpráva o činnosti výchovné poradkyně  
 

2014/2015 
 
 

Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy 
 
Ve školním roce 2014/2015 jsme měli na škole 42 žáků s potvrzenou specifickou vývojovou 
poruchou (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha chování), z toho 6 žáků 
integrovaných. Všichni individuálně integrovaní žáci měli zpracovaný individuální vzdělávací 
plán (IVP), který vyučující pravidelně vyhodnocovali. Pedagogové školy byli seznámeni se 
specifickými požadavky na práci s těmito žáky.  
 
Škola nabízela žákům s SPU možnost navštěvovat dyslektický kroužek. V tomto školním roce 
jsme otevřeli dyslektický kroužek pro žáky prvního stupně i druhého stupně. 
 
Naše škola spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou Hybešova 15, Brno, 
která prováděla diagnostiku žáků a současně byla naším odborným poradcem při 
vyhodnocování IVP. Využívali jsme také služeb Pedagogicko-psychologického centra Korálek 
při ZŠ Tišnov Smíškova. 

 
 
Poradenská činnost při volbě povolání 
 
Již několik let navštěvujeme Informační poradenské centrum při Úřadu práce, které v rámci 
programu Volba povolání, poskytlo žákům aktuální informace o síti středních škol, 
o studijních a učebních oborech, o podmínkách a průběhu přijímacího řízení, o nárocích 
a požadavcích na jednotlivá povolání, o možnostech uplatnění absolventů jednotlivých 
oborů v praxi a také o situaci na trhu práce.  
 
V říjnu se žáci 7., 8. a 9. třídy zúčastnili akce „Šikovné ručičky JMK – cesta k řemeslu“ na SŠ 
stavebních řemesel Brno Bosonohy, kde si mohli ve vybavených dílnách pod dozorem 
odborných učitelů aktivně vyzkoušet praktickou výuku jednotlivých stavebních řemesel 
(tesař, truhlář, klempíř, čalouník, řezbář,…).  
 
V listopadu žáci výše uvedených tříd navštívili akci „Den zemědělské techniky“ na SŠ a ZŠ 
Tišnov.  
 
Se všemi žáky 9. ročníku jsme i v tomto školním roce jeli do Brna na Veletrh SŠ. 
 
Rodiče i žáci 9. tříd byli informováni o Miniveletrzích SŠ konaných na základních školách ve 
Žďárci a v Tišnově.  
 
Abychom usnadnili rodičům žáků 9. tříd orientaci v celém přijímacím řízení, byl jim 
prostřednictvím jejich dětí předán informační dopis o organizaci přijímacího řízení.  
 
Zůstali jsme také u osvědčeného vyplňování přihlášek na počítači v programu Bakalář.  
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Přijímacího řízení se zúčastnilo celkem 19 žáků (16 žáků z 9. ročníku, 1 žák z 8. ročníku 
a 2 žáci z 5. ročníku). Všichni žáci z 9. a 8. ročníku byli na SŠ přijati. 
 
 
Další vzdělávání: 

- Pravidelné porady výchovných poradců 
- Právní aspekty školního šikanování – seminář: 
- Školení firmy Fakta 

 
 

RNDr. Zdeňka Humpolcová 
výchovná poradkyně 

 
 
 
 
 
 
 
10) Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období 
1. 9. 2014 – 31. 8. 2015. 

 
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím. 
 
Celkový počet písemných žádostí o informace:     0 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:     0 
Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí:  0 
Výsledky řízení o sankcích:        nejsou 
 
Veškeré informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona jsou k dispozici u ředitele 
školy. 
 

 
               
              ovoce do škol pro žáky 1. stupně     betlém ze slámy před budovou školy 
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11) Základní údaje o hospodaření školy 
 
Předpokládané příjmy na rok 2015 z obce 1 950 000,- Kč 
Předpokládané příjmy na rok 2015 z VHČ 542 000,- Kč 
Předpokládané příjmy na rok 2015 z kraje 11 122 000,- Kč 
Celkem 13 614 000,- Kč 
 
Za období leden – srpen 2015 je vyčerpáno z obecního rozpočtu 69,14 % z celkového 
objemu finančních prostředků, což je 2 285 270,80 Kč.  
Ze státního rozpočtu je vyčerpáno 72,45 % z celkového objemu finančních prostředků což 
je 8 058 476,44 Kč.  

  

                 matematika metodou Hejného v 5. r. 
 

 
 

                   přírodopisný projekt Brouci 7. r. 

 

Hodnocení práce MŠ 

2014-2015 

 

Údaje o pracovnicích a praxe: 

V MŠ pracovalo 7 pedagogických pracovnic, školnice a uklízečka 

vedoucí školy:  Dagmar Hošková  SPgŠ   praxe 30 let 

učitelka:  Ivana Čepičková  SPgŠ   praxe 29 let 

učitelka:  Blanka Borkovcová  SPgŠ   praxe 25 let 
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učitelka:  Mgr. Květoslava Maloňová VŠ MU Ped. fakulta   praxe 4 roky 

učitelka:  Mgr. Eva Vojtová, VŠ MU Spec. pedagogika   praxe 3 roky 

učitelka: Bc. Tereza Muzikantová  VŠ MU Předšk. a mimošk. ped.  praxe 2 roky 

učitelka: Bc. Iveta Hájková  VŠ MU Spec. pedagogika  praxe 1 rok            

školnice:  Martina Mašková  SOU   praxe 4 roky 

uklízečka:  Ilona Polakovičová       praxe 1 rok 
 

Školní rok jsme zahájili v pondělí 1. září 2014, a to jak v prostorách nové MŠ, která byla 
zbudována v letech 2010-2012 z prostředků obce Dolní Loučky a příspěvku Jihomoravského 
kraje stavební společností V&K s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem, tak v prostorách ZŠ. 

Do I. třídy chodilo v průběhu celého školního roku 28 dětí 3-5 letých, do II. třídy 28 dětí 3-5 
letých. V ZŠ nám zůstala III. třída předškoláků a počtem 27 dětí 5-7 letých. Celkem tedy 
v tomto školním roce navštěvovalo MŠ 83 dětí. 

Z okolních vesnic k nám dojíždělo 39 dětí, z toho 5 z Kuřimské Nové Vsi, 6 z Kuřimského 
Jestřabí, 12 z Horních Louček, 2 z Újezda, 6 z Kalů, 3 ze Skryjí, 1 z Drahonína, 1 z Huslí, 
1 z Klokočí, 1 ze Železného a 1 z Pernštejnského Jestřabí. 

I. třídu vedla p. uč. Borkovcová a p. uč. Vojtová – Berušky,  II. třídu p. uč. Hošková a p. uč. 
Muzikantová - Žabičky, kde také pracovala Květoslava Maloňová jako asistentka pedagoga – 
pro autistického žáka a III. třídu v ZŠ p. uč. Čepičková a p. uč. Vojtová – Dráčci. Jako 
školnice pracovala p. Martina Mašková a uklízet ji pomáhaly v MŠ p. Polakovičová , v ZŠ 
p. Vejpustková a starost o práce, které potřebují chlapskou ruku p. školník ze ZŠ Vítězslav 
Burian. 

V tomto roce jsme i nadále pracovali se ŠVP s názvem „Dětský svět je plný barev“, „Kurikula 
podpory zdraví v MŠ“. Cílem našeho programu je připravit dětem takové podmínky, prostředí 
a nabídku činností, aby v MŠ prožívaly chvíle radosti, pohody, a aby se cestou přirozené 
výchovy za spoluúčasti rodiny rozvíjely v samostatné, zdravé a sebevědomé jedince dobře 
připravené pro další život. 

Finanční prostředky jsme využili na vybavení tříd stavebnicemi, didaktickými pomůckami, 
společenskými hrami, pořídili jsme nová rádia, kopírku a tiskárnu. Koupili jsme také nové 
postýlky z důvodu velkého počtu dětí a skříně na uložení peřin a jiné dekorativní doplňky na 
dovybavení a zpříjemnění prostředí MŠ. 

V dubnu přišlo k zápisu 22 dětí, do 1. třídy ZŠ odešlo 22 dětí. Vedení školy přijalo všechny 
děti. Při zápisu byla dodržena kritéria pro přijetí dětí do MŠ. 

Od října probíhali na MŠ čtyři kroužky. Jeden vedla Mgr. Barbora Dufková, která se věnovala 
logopedické prevenci řeči předškolních dětí, druhý agentura ZUZU – kroužek angličtiny, třetí 
Dagmar Hošková a Blanka Borkovcová – Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky 
a čtvrtý Kateřina Hošková – taneční kroužek.  
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Obecní úřad v tomto roce opět podával žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště 
v zahradě nové MŠ. Dotace opět nebyla schválena. Prozatím mají děti k dispozici některé 
herní prvky a pískoviště. V průběhu školního roku neprobíhaly na MŠ žádné opravy a úpravy. 

práce na budování hřiště u MŠ 

Údaje o školní činnosti 2014-2015 
     
  4. 9.    - divadlo p. Ševčíka 
 23. 9. - fotografování dětí – soubory fotek /retro/ 
 3. 10.    - výchovně vzdělávací program na Lipce – předškoláci 
 31. 10. - Planetárium Brno – předškoláci 
 25. 11  - návštěva v 1. třídě – předškoláci 
 27. 11. - návštěva 1. třídy v MŠ – předškoláci 
  30. 11.  - I. adventní neděle, vystoupení dětí MŠ – vánoční jarmark 
   1. 12.    - divadlo p. Reidlové – Zimní pohádka 
   5. 12.    - Mikulášská nadílka 
 10. 12. - kino Tišnov – O vánoční hvězdě 
  12. 12.  - ukázka hudebních nástrojů – p. uč. Falta   
  16. 12. - vánoční posezení u stromečku – nadílka 
    9. 1.  - divadlo p. Ševčík – O černém klobouku a duhovém míči 
    3. 2.     - pohádka v MŠ – Nezbedná kůzlátka 
    3. 3.     - pohádka v ZŠ – Jak mlynář napálil čerta    
    6. 3.    - dětský karneval v orlovně 
    27. 3.    - divadlo JO-JO – Čarování čarodějnice Čarymůry  
    14. 4.    - divadlo p. Reidlové – Africká pohádka 
    22. 4. - hudební pořad – Zpívánky 
    28. 4. - zápis do MŠ 
    29. 4. - 24. 6. – plavání předškoláků – Wellness Kuřim 
  30. 4. - čarodějnický den – masky, tancování, zvyky, opékání buřtů, vaření lektvarů 
   10. 5.  - Den matek – vystoupení na farní zahradě                                                  
   13. 5.   - fotografování dětí 
   14. 5.   - fotografování dětí – předškoláci 
   19. 5.   - divadlo Matýsek – Hodinářská pohádka 
    1. 6.   - divadlo p. Ševčíka – Medvědí pohádka 
    8. 6.   - dramatický kroužek v ZŠ – Dívčí válka 
  12. 6.   - Miniolympiáda mikroregionu Porta ve Štěpánovicích 
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   16. 6.   - pěší výlet do Předklášteří – předškoláci 
   18. 6.   - polodenní výlet do Brna – sportovní hřiště Mraveniště a plavba Parníkem 
   23. 6.  - ukázka hasičské techniky 
   25. 6.   - rozloučení s předškoláky 
   29. 6.   - ukázka vybavení, techniky, práce členů policie 
   30. 6.   - poslední noc v MŠ – opékání, hry, sportování, spaní v MŠ 
    

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Ve školním roce 2014/2015 proběhla inspekce v oblasti výchovy a vzdělávání i v naší 
mateřské škole. 
Závěr: Průběh předškolního vzdělávání měl požadovanou úroveň. Umožňoval osobnostní 
rozvoj dětí a naplňování vzdělávacích cílů, které si škola stanovila v ŠVP PV. Rezervy byly 
zjištěny v oblasti organizace předškolního vzdělávání na odloučeném pracovišti v ZŠ (citace 
z inspekční zprávy). 

                                                                  Dagmar Hošková – vedoucí učitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
        tablo předškoláků                výlet na přehradu 

         

       karneval                Mikuláš ve školce 
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12) Zhodnocení a závěr 
 

Během školního roku se podařilo dokončit výměnu oken na budově školy a bylo dokončeno 
zateplení školní budovy a nová fasáda. Zrealizovali jsme rekonstrukci toalet ve druhém 
poschodí a rekonstrukci zadního vchodu do školy.  
 
Za veškeré rekonstrukce a opravy školy děkujeme zřizovateli školy Obci Dolní Loučky. 
 
Děkuji osobně panu starostovi Ladislavu Tichému za ochotu a pomoc při údržbě okolí školy 
(sečení trávy, odvoz odpadu) a spolupráci při odstraňování problémů vzniklých ve školním 
provozu. 
 
Děkuji firmě NETIC a jejímu řediteli panu Ing. Jiřímu Maškovi za spolupráci při správě školní 
počítačové sítě a modernizaci informační techniky ve škole. 
 
Chtěla bych také poděkovat Školské radě a její předsedkyni Mgr. Janě Kučerové za podporu 
při všech akcích pořádaných naší školou. Od října 2014 se předsedou Školské rady stal Mgr. 
Jaroslav Štěpánek. 
 
Dále děkuji Radě rodičů a její předsedkyni Bc. Pavle Caudrové za celoroční práci, organizaci 
školního plesu, adventního zastavení a finanční prostředky na školní akce a dárky pro žáky 
1. a 9. ročníku.  
 
Děkuji dále paní Janě Konečné za organizaci pochodu „Lóčské špacír“ a výrobu školních 
novoročenek. 
 
Všem pedagogickým pracovníkům a správním zaměstnancům děkuji za kvalitně odvedenou 
práci. 
 
Všem rodičům děkuji za spolupráci a veškerou podporu školy. 

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

Mgr. Hana Svánovská 
ředitelka školy 

V Dolních Loučkách 31. 8. 2015 
   

 
               plavání MŠ v bazénu v Kuřimi                               sněhové radovánky dětí MŠ 
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