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Činnost školy ve školním roce 2015/2016 
 
 

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: 172 z toho: I. stupeň  – 5 tříd, 101 žáků 
     II. stupeň  – 4 třídy, 71 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 83 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.  
 
 

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, odborné učebny, …), které umožňovaly bezproblémovou 
realizaci vzdělávacího programu.  
 
Obec Dolní Loučky v roce 2013 postavila krásnou novou mateřskou školu s kapacitou 
2 oddělení pro 60 dětí, ale v současné době jsou počty přihlášených dětí vyšší, proto bylo 
oddělení předškoláků (27 dětí) umístěno v budově základní školy. Rekonstrukce těchto 
prostorů se chystá. 
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Žákovská i učitelská knihovna byly během celého školního roku pravidelně využívány. Obě 
knihovny byly doplňovány novými knihami. Čtenářů stále přibývá a to je pro nás velmi dobře. 
 
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.  
 
Průběžně obnovujeme učebnice, které mají žáci během roku zapůjčené. V uplynulém školním 
roce jsme zakoupili učebnice anglického jazyka pro 7. ročník, učebnice hudební výchovy pro 
3. ročník, učebnice německého jazyka pro 7. ročník, učebnice přírodopisu pro 6., 7. a 8. 
ročník, atlasy České republiky pro žáky 2. stupně a čítanky pro 2. a 3. ročník. Celkem jsme za 
učebnice utratili asi 44 000,- 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. 
Postupně jsme obnovovali několik počítačů v kmenových učebnách, pořídili jsme další 
interaktivní dataprojektor do třídy, která vznikla rozdělením žáků 1. třídy na dvě skupiny. 
 
Ve sborovně byly počítače také postupně obnovovány, aby dobře sloužily k vedení matriky 
školy a k ukládání výsledků vzdělávací a výchovné práce. Začali jsme používat elektronickou 
třídní knihu a testovali jsme elektronickou žákovskou knížku, kterou uvedeme pro rodiče do 
provozu 1. září 2016. 
 
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 funguje program – „Školní mléko“. Všichni žáci školy si mohli objednat 
mléčné výrobky, které dvakrát v týdnu kupovali za sníženou cenu. Tento projekt také dotuje 
EU. 
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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: 
 

 interaktivní dataprojektor do nové třídy 
 malování čtyř kmenových tříd 

 stavitelné lavice a židle do první třídy 
 nové učitelské počítačové stoly do šesti tříd  
 rekonstrukce mycích koutů ve čtyřech třídách 

(obklady, umyvadla, baterie) 

 vybavení školní družiny novým nábytkem 
 
 

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 německý jazyk. Našim dlouhodobým cílem je 
zaměřit se na výuku cizích jazyků a zlepšit výsledky výuky všech cizích jazyků. 

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.  
 
 

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 
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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 
Valíček Rostislav FTv Tv 
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 2 6 8 

Pedagogičtí pracovníci nekvalifikovaní 0 0 0 

Celkem 2 6 8 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 
 

Burian Vítězslav    vyučen  školník 
Burianová Olga    vyučena  pom. kuchařka 
Kieferová Radka   vyučena   uklízečka, pom. kuchařka 
Knoflíčková Libuše   vyučena   kuchařka  
Mašková Eva MD   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  

 

Třídní učitelé: 
 
I. stupeň: 

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

4. tř. Mgr. Romana Muzikantová 
5. tř. Mgr. Květoslava Maloňová  
       

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

Netřídní učitelé:  

 

 

 

 
 

 

 

RNDr. Zdeňka Humpolcová 
Mgr. Rostislav Valíček 

Výchovná poradkyně:  
  

RNDr. Zdeňka Humpolcová  



 

 

Školní družina:  
 

Halasová Irena  
Syslová Marie – vedoucí ŠD 
Bc. Čejková Tereza 

         

     

 
 
 
Školní jídelna: 
 

Burianová Olga – pomocná kuchařka 
Kieferová Radka – pomocná kuchařka 
Knoflíčková Libuše – kuchařka 

  

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

 
Správní zaměstnanci: 

 

Vasyljevová Alena – účetní  
Odehnalová Milada – hospodářka  
Burian Vítězslav – školník 
Burianová Olga – uklízečka 
 

 
 
 

Kieferová Radka – uklízečka  
Vejpustková Pavla – uklízečka 
Plevačová Lenka – uklízečka  
 

 
Předmětové komise: 
 

Metodické sdružení 1. stupeň   – Mgr. Dvořáková Marcela 
Komise přírodovědných předmětů   – Mgr. Křivská Šárka 
Komise společenskovědních předmětů  – Mgr. Poslušná Miroslava 
Komise jazyků      – Mgr. Hálová Jitka 
Komise výchovných předmětů   – Mgr. Muzikantová Romana 

 
 
 

4) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle plánu DVPP na školní rok 
2015/2016. Velká část z nich, byla financovaná v rámci projektů z Evropské unie. 
 

 

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 ZŠ 

 
3. Semináře zaměřené na metodiku práce v různých předmětech 

 

4. Semináře zaměřené na psychohygienu a komunikaci 
5. Semináře zaměřené na práci s tablety 
6. Semináře zaměřené na čtenářské dílny v rámci projektu „Čtenářská gramotnost“. 
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5) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
V letošním školním roce 2015/2016 byl minimální preventivní program naší školy opět 
široký. 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.  

 jméno akce předmět místo termín cena 

Kopecká Seminář nadace Depoz. Bonum Ch Brno 9. 9. - 

Kopecká  Seminář nadace Depoz. Bonum Ch Brno 7. 10. - 

Kopecká Podzimní škola uč. chemie Ch Litvínov 9.-11. 10. 200,- 

Maloňová Seminář čtenářské dílny Čj Brno 22. 10. 950,- 

Muzikantová Seminář čtenářské dílny ČJ Brno 22. 10. 950,- 

Richterová Seminář čtenářské dílny ČJ Brno 27. 10. 950,- 

Dvořáková Seminář čtenářské dílny ČJ Brno 27. 10. 950,- 

Kopecká Seminář nadace Depoz. Bonum Ch Brno 4. 11. - 

Syslová Seminář Projekty v ŠD ŠD Brno 4. 11. - 

Hálová OUP Christmas Aj Brno 27. 11. - 

Bednářová Seminář Čtení a psaní v 1. Třídě Čj Brno 30. 11. - 

Kopecká Seminář nadace Depoz. Bonum Ch Brno 9. 12. - 

Svánovská Nová legislativa - Zeman vedení Brno 6. 1. 500,- 

Dvořáková Rozvíjíme čten a mat. gramotnost 1. st. Brno 8. 2. 500,- 

Maloňová Seminář pro uč. Nj Nj Brno 8. 2. 850,- 

Muzikantová Seminář metodika florbalu Tv Brno 2. 3. 1000,- 

Kopecká  Seminář nadace Depoz. Bonum Ch Brno 9. 3. - 

Kopecká Seminář nadace Depoz. Bonum Ch Brno 10. 4. - 

Kopecká  Seminář nadace Depoz. Bonum Ch Brno 11. 5. - 

Kopecká  Seminář nadace Depoz. Bonum Ch Brno 7. 6. - 

Zedníková RVP v ŠVP vedení Brno 27. 6. 400,- 
      

celkem za rok 2015 - 2016 7250,- 
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4. 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. 

 
5. Během roku probíhala spolupráce s PPP Brno. 
 
 

Nespecifická prevence – akce v rámci MPP 
 

Září, říjen: 
- zahájily činnost volnočasové aktivity vedené učitelkami i vedoucími INSPIRO Tišnov  

- vypracován MPP na školní rok 2015 - 16 

- atletická soutěž (spolupráce I. a II. stupně) 

- sběr papíru 

- zahájení programu Unplugged v 6. ročníku 

- schůzka ŠMP, Brno – seznámení s nabídkou preventivních programů různých 
organizací  

- ÚP Brno – 9. ročník 
- zapojení do projektu „Třídnické hodiny“ 

Listopad, prosinec: 
- nabídka rodičům žáků 6. ročníku – Unplugged pro rodiče (Spolek psychologických 

služeb Tišnov) 

- lekce programu Unplugged v 6. roč. 

- Veletrh vzdělávání Brno 

- Mahenovo divadlo – divadelní představení pro žáky a jejich rodiče 

- Mikulášská nadílka (9. roč.) 

- vánoční turnaj 

- rozsvěcení vánočního stromku, vánoční výzdoba školy, vánoční sbírka 

- výchova ke zdraví 9. ročník – sebepoznávací aktivity 

- kariérové poradenství – ve spolupráci s Inspiro Tišnov – 8. + 9. ročník 
Leden, únor: 

- školní ples 
- LVVK 

- Ledová Praha 2016 

- 9. roč. – vytváření „letáčků“ s problematikou návykových látek 

- lekce programu Unplugged v 6. roč. 
Březen, duben: 

- projekt „Velikonoce ve škole“ 

- lekce programu Unplugged 

- ve spolupráci se školami Tišnovska – příprava projektu „Třídnické hodiny na 

Tišnovsku“ – žádost o grant z prostředků JMK 

- sběr papíru 

- noc s Andersenem pro 3. + 4. ročník 

- Čarodění – celodenní projekt 1. stupeň 

- poznávací zájezd Bratislava – 2. stupeň 

Květen, červen: 
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- projekt „Den dětí“ pro I. stupeň 

- dopravní výchova a první pomoc 

- Netolismus – ve spolupráci s o. s. Podané ruce 

- ukončení programu Unplugged v 6. roč. 

- schůzky ŠMP Brno 

- atletické závody, sportovní akce 

- ukončení činnosti volnočasových aktivit 

- v průběhu školního roku jsou ve všech předmětech zařazována témata primární 

prevence (závislosti, záškoláctví, právní tématika,….) 

- divadelní představení, sportovní soutěže 
 
Metodik prevence Mgr. Šárka Křivská 
 
1. vypracovala MPP na školní rok 2015-2016 
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. spolupracovala s Odborem sociálních věcí Městského úřadu v Tišnově, (OSPOD), PPP 

v Brně 
5. účastnila se výchovných komisí  
6. setkání metodiků prevence v rámci okresu 
7. sledovala schránku důvěry umístěnou v prostorách školy  
8. náplní práce byla též příprava programů pro další školní rok 
9. 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) 

 
 

6) Údaje o zařazování dětí a o přijímacím řízení. 
 

Údaje o zařazení dětí do 1. třídy 
Celkem k zápisu do 1. třídy přišlo 28 dětí. Odkladů školní docházky byly 4. 
 
Umístění žáků 8. a 9. ročníku na SŠ a SOU: 

 

Škola, obor, město počet žáků 

Gymnázium 4 leté Tišnov 1 

SOŠ Pedagogické  lyceum Boskovice, Brno 2 

 Ekonomika a podnikání Brno 1 

 Autotronik  1 

 Technické zařízení budov  1 

 Mechanik elektrotechnik Kuřim 1 

 Informační technologie  1 

 Hotelnictví Lomnice u Tišnova 1 

SOU Mechanik opravář motorových vozidel Brno, Slavkov 2 

 Opravář zemědělských strojů Tišnov 2 

Celkem   13 
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 Procentuální vyjádření umístění žáků na střední škole. 

 
Základní vzdělávání ukončilo celkem: 13 žáků  
 

Gymnázium:  Střední odborné školy:  Střední odborná učiliště:  
1 žák – 7,6 % 8 žáků – 61,5 % 4 žáků – 30,8 %  
 
 
Z 9. ročníku odešlo 10 žáků, z 8. ročníku 3 žáci. Ve školním roce 2015/2016  nastoupilo do 
1. třídy 24 žáků. Ze ZŠ Olší nepřišli žádní žáci. 
 
V uplynulém roce jsme měli o 5 žáků více než v předchozím, tedy 172.                       
  

 

 
 

7) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

 
Ve 2. pololetí školního roku neprospěli 2 žáci, z toho oba postoupili po opravných zkouškách 
do dalšího ročníku.  

 
 
 

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 25 %  (5 žáci) 
Střední školy a obchodní akademie 10 %  (2 žáci) 
Střední odborné školy s maturitou 30 %  (6 žáků) 
Učiliště 35 % (7 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 % 1 0 

8.  2,339 3,3 % 0 0 

9.  2,406 0 % 0 0 

CELKEM 1,669 104 žáků 1 žák 0 žák 
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9. ročník (15 žáků) 
Gymnázia 33,3 %  (3 žáci) 
Střední školy a obchodní akademie 11,1 % (1 žáci) 
Střední odborné školy s maturitou 33,3 %   (3 žáci) 
Učiliště   22,2 % (2 žáci) 
 
 
Studijní předpoklady jsme testovali i v 5. ročníku, ale nemáme porovnání s ostatními 
školami. Nelze provést souhrnné vyhodnocení.  
 
 

Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením  
na jejich rozvoj. 

 
V letošním roce jsme testovali žáky  3., 5., 7. a 9. ročníku 
 
Test se skládal z následujících částí: 

• český jazyk 
• matematika 
• cizí jazyk (anglický) 

 
Celkové vyhodnocení naší školy: 
 

3. ročník       úspěšnost v ČR 

 
 
 
72,93 

 

78,76 
 

72,81 
 

74,54 
 

 
 
 

5. ročník           úspěšnost v ČR 
 

 
 
 
69,53 

 
      63,54 

 

      59,3 

      79,24 
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7. ročník                                                        úspěšnost v ČR 

 
 
 
 

 78,94 
 

43,97 
 

70,38 
 

41,35 
 

64,45 
 
 

9. ročník  úspěšnost v ČR     
 
 
 
 
60,89 

 
44,81 

 
73,14 

 
53,5 

 
65,32 

 
65,49 

 
 
 

 
 
 

 
Z výsledků vyplývá, že celkově se naše škola umístila nad republikovým průměrem, pouze 
v anglickém jazyce v 5. ročníku máme rezervy.  
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Výběrové zjišťování výsledků žáků 2015/2016 – 7. ročník ZŠ 

 
Matematická gramotnost 
 

Průměrná úspěšnost žáků školy: 55 % 
 

 
 

Všechna porovnání je třeba brát jako orientační. Testy logicky nemohly postihovat minimální standard v jeho 
celé šíři, byly poměrně krátké a obsahovaly jen malou část toho, oč běžně výuka v jednotlivých vzdělávacích 
oblastech a oborech usiluje. Nelze tedy na základě prezentovaného výsledku vyvozovat, že žáci školy jsou 
v některé oblasti lepší nebo horší než žáci jiné školy, a tím méně, že výuka v jedné škole je lepší nebo horší 
než výuka ve druhé škole. 
 

TEST 

 naše škola Celkem v ČR 

Počet žáků 15  9122 

Úspěšnost 55 % 51 % 

 
 

Výchovná opatření za školní rok 2015/2016: 
 
Pochvala ředitelky školy: 3 
Pochvala třídního učitele: 121 
Napomenutí TU: 39 
Důtka TU: 27 
Důtka ŘŠ: 3 
2. st. z chování: 1 
3. st. z chování: 0 
 
Celkový počet omluvených hodin:  11 372       průměr na 1 žáka:  33,05 hod. 
neomluvených hodin:  4        průměr na 1 žáka:   0,02 hod. 

  
Nepovinné předměty 
 

Náboženství Mgr. Pavel Křivý 
 

Povinně volitelné předměty 
 
7. ročník 
Německý jazyk Mgr. Květoslava Maloňová 
 
8. ročník  
Ruský jazyk Mgr. Miroslava Poslušná 
Technické kreslení Mgr. Květoslava Maloňová 
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9. ročník 
Ruský jazyk Mgr. Miroslava Poslušná 
Přírodovědný seminář RNDr. Zdeňka Humpolcová 
 
 

Olympiády a soutěže 
 
Téměř všechny akce organizuje Dům dětí a mládeže v Ivančicích, kam jezdíme na okresní 
kola jednotlivých olympiád a soutěží. 
 
Matematický klokan   
  školní kolo (117 žáků)     2. – 9. r. 
  Cvrček –  Hladký František   3. r. 
   Křivánek Martin  3. r. 
   Nehodová Michaela  3. r. 
   
  Klokánek –  Pokorná Michaela   4. r. 
   Plachká Martina   4. r. 
   Čtvrtníček David   5. r. 
   Kubíček Ondřej  5. r. 
       
  Benjamín –  Koudelková Anna   6. r. 
   Svoboda Adam  6. r. 
   Dostálová Tereza  6. r. 
   Klement Josef  7. r. 
   Popková Denisa  6. r. 
   Hajdová Michaela  6. r. 
   
  Kadet –  Suchánek Patrik  8. r. 
   Rašovská Veronika  9. r. 
   Sojková Natálie   8. r. 
   Fiala David  8. r. 
 
Přírodovědný klokan  
  školní kolo (22 žáků) 
   Suchánek Patrik  8. r. 
   Martinková Anna  9. r. 
   Špiclová Martina   9. r. 
 
Pythagoriáda  školní kolo (20 žáků)   5. – 8. r 
  okresní kolo -  Kloboučník Václav  6. r. 
   Králík Ondřej  6. r.  
 
Anglický jazyk  školní kolo ( 2 žáci) 
   okresní kolo Dostálová Tereza – 14. místo 6. r. 
    Kadlecová Alžběta – 16. místo 8. r. 
 
 
Český jazyk   školní kolo (10 žáků)  8. – 9. r. 
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   okresní kolo Martinková Anna – 13. místo 9. r. 
    Kadlecová Alžběta – 19. místo 8. r.  
  
Recitační soutěž 1. st. 
   školní kolo (101 žáků) 
   okresní kolo (6 žáků) 
    Kapešová Jolana – cena poroty 1. r. 
    Novotná Lucie 1. r. 
     
Recitační soutěž 2. st. 
 školní kolo (32 žáků)   6. – 8. r. 
 okresní kolo (4 žáci) 
  Caudrová Natálie – 2. místo 7. r. 
  Kadlecová Alžběta – cena poroty  8. r. 
  Rozsypal Martin – cena poroty  8. r. 
  Humpolcová Iva  7. r. 
 
Dějepisná olympiáda  
 školní kolo (10 žáků)    8. – 9. r. 
  Kadlecová Alžběta – 1. místo 8. r. 
  Konečná Zuzana – 2. místo 8. r. 
  Halouzková Adéla – 3. místo 8. r. 
  Harmáčková Vendula – 3. místo 8. r. 
Fyzikální olympiáda  
 školní kolo (3 žáci) 
 okresní kolo Rozsypal Martin – 6. místo 8. r. 
  Kadlecová Alžběta – 8. místo 8. r. 
  Novotný Marek – 10. místo 8. r. 
Chemická olympiáda 
 školní kolo (1 žák) 
 okresní kolo Martinková Anna – 13. místo 9. r. 
 
Soutěž „Voda štětcem a básní“ (literární soutěž) 
  Kadlecová Alžběta    
  – cena generálního ředitele  8. r. 
 
Bobřík informatiky 
  MINI školní kolo (4. a 5. r.) 
    Čtvrtníček David – 1. místo  5. r. 
    Bartoňová Anna – 2. místo  5. r. 
    Kubíček Ondřej – 2. místo  5. r.  
      
  BENJAMÍN školní kolo (6. a 7. r.) 
    Patloková Simona – 1. místo  7. r. 
    Humpolec Jiří – 2. místo  7. r. 
 
  KADET školní kolo (8. a 9. r.) 
    Martinek Tomáš – 1. místo  9. r. 
    Špiclová Martina – 2. místo  9. r. 
    Burian Libor – 3. místo   9. 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. Zájezd jsme uskutečnili ve spolupráci se Základní 
školou v Lipůvce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        lyžařský kurz Beskydy 2016 
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Přehled sportovních soutěží: 
 
září Sokolení   ZŠ a MŠ 
 Atletický soutěž     1. st. 
 Atletická soutěž     2. st. 
 Florbal Kuřim 4. místo 8. a 9. r. 
 
říjen Florbal Tišnov 5. místo 6. a 7. r. 
  
listopad Házená Kuřim   3. a 4. r.  
    
prosinec Florbal Tišnov   1. místo  4. a 5. r. 
 Florbal Tišnov   2. místo  4. r. 
 Florbal Tišnov, okresní kolo –  4. místo 4. a 5. r. 
 Vánoční turnaj v házené   1. st. 
 
únor Lyžařský výcvikový kurz    7. - 9. r. 
 Házená Kuřim      3. a 4. r. 
březen Okrsek – přehazovaná Deblín  4. místo   4. a 5. r. 
 Velikonoční laťka      2. st. 
   
duben Vybíjená Tišnov   4. místo   1. st. 
 Házená Kuřim   3. a 4. r. 
 Mac Donald´s Cup Kuřim 4. místo  4. a 5. r. 
 Florbal Tišnov 6. místo  6. a 7. r. 
květen  Dopravní soutěž v rámci Dne dětí  1. a 2. st 
 
červen Křižanov 2. místo – chlapci  6. a 7. r. 
  2. místo – dívky   6. a 7. r 
  2. místo – dívky   8. a 9. r. 
  2. místo – chlapci  8. a 9. r. 
 
   

Exkurze a výstavy 
 
září VIDA Brno   6. – 8. r. 
  
říjen Planetárium Brno – Se zvířátky o vesmíru   1. r. 
 Planetárium Brno – Úžasné planety  4. a 5. r. 
 ČOV Dolní loučky  2. r. 
 Antropos – Pravěk  6. r. 
 
listopad Antropos – Pravěk   7. r. 
 
leden Ledová Praha 6. – 9. r.  
 
únor Muzeum města Tišnova 5., 7. a 9. r. 
 
březen Ďáblova bible Brno 8. – 9. r. 
duben Slavkov u Brna – zámek, muzeum 8. r. 



 

 

21 

 

květen Zámek Jaroměřice nad Rokytnou, Kralice 8. r. 
 ZOO Brno  5. r. 
 Planetárium 6. a 9. r. 
červen Lipka Brno  5. r. 
 Policie ČR  1. a 2. r. 
 
   
 

 
Školní výlety 

 
1. – 3. r. Rosice 
4. – 5. r. Šafránkův mlýn 
7. r. Brno – Městské divadlo, podzemí, hl. nádr. 
6. a 9. r. Lednice, stezka Bosou nohou - Mikulov  
 
 

 
Divadla a kulturní akce 
 
listopad Bohemia Classic Quartet – koncert 1. a 2. st. 
 Mahenovo divadlo …a pak tam nezbyl ani jeden 6. – 9. r. 
 
prosinec Divadlo Radost – Jak pejsek s kočičkou slavili vánoce 1. r. 
 Vánoční besídka 4. r. 
 
únor Divadlo Radost – Sněhurka sedm trpaslíků 1. r. 
 
červen Divadelní odpoledne  8. r, MŠ 
 
 

Ostatní akce 

 
září Slavnostní zahájení školního roku  1. r. 
 Pohádkový les v Dolních Loučkách  4., 6. - 9. r. 
 
říjen Drakiáda  2. r. 
 Sběr papíru  1. a 2. st. 
 Slabikářová slavnost – ukázková hodina pro rodiče 1. r. 
 MŠ Dráčci v ZŠ  1. r. 
 Hodina kódu  6. a 7. r. 
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listopad Šetření vztahů v kolektivu  9. r. 
 Klima třídy – DDM Tišnov  9. r.  
 ÚDIV – úžasné divadlo fyziky  MŠ a ZŠ   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                            ÚDIV – úžasné divadlo fyziky 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

prosinec Mikulášská nadílka  1. stupeň 
  
leden  Školní ples – polonéza  9. r. 
 
únor  Zápis žáků do 1. r. 
 
duben Sběr papíru   1. a 2. st. 
 Beseda Afrika    4. – 9. r. 
 Zájezd Bratislava    2. st. 
 
květen Focení tříd    1. a 2. st. 
 Netolismus     
 Lóčské špacír    všichni 
 Prevence alkoholismu – přednáška    7. – 8. 
                                                             
červen setkání s dětským divadlem (dram. kroužek)  6. – 8. r. 
 Den dětí – dopravní soutěž    všichni 

   
   výlet do Bratislavy            školní ples 
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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. 

 

 
 
 
 
Vydávání školního časopisu Palouček probíhalo i v loňském školním roce. 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. Sběru se zúčastnili žáci všech tříd 
naší školy a zapojili také rodiče. Celkem 
se odevzdalo 27,3 t papíru a škola tím 
získala 37 284,- Kč. V soutěži o třídu, 
která odevzdá nejvíc papíru, zvítězila 5. 
třída.  Odevzdala 3 381,5 kg papíru, což 
činí na jednoho žáka více než 225 kg. 
Blahopřejeme! 
 
 
 
 

Projekty 2015 – 2016 

Jméno Název projektu třída předmět 
Kopecká, Valíček Hodina kódu 6., 7. r. Inf 

Kopecká Bezpečná práce s elektrozařízením 9.r. F 

 Hrajeme si v chemii 8. r. Ch 

Poslušná Osobnosti k nezaplacení 8. r. Ov 

 Den ruské kuchyně 9. Rj 

 Anglicky mluvící země r. Aj 

Maloňová Ich und meine Familie 7. r. Nj 

všichni Velikonoce ve škole 1. a 2. st. 
Vv, Pč, Inf, Hv, Tv, 
Prv, Pč 

 Jablko 1. a 2. st. Vv, Inf, Pč 

Maloňová Cestovní kancelář 5. M 

Humpolcová 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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Spolupráce s jinými subjekty 
 

 S pedagogicko-psychologickou poradnou Brno – jsme řešili 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 INSPIREM Tišnov – kroužky vedené v budově školy pro naše žáky. 

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

 S agenturou Zu-Zu – výuka angličtiny v mateřské škole a v kroužku v 1. a 2. 
ročníku 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 – opět jsme žáky školy zapojili 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 – spolupráce byla na dobré úrovni. V lednu 2016 rada 
činnost ukončila pro komplikace s vytvořením sdružení. 

 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 a nábytku do ŠD. 

 



 

 

25 

 

8) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 

Inspekce v oblasti výchovy a vzdělávání na naší škole neproběhla.  
 
 

9) Mimoškolní aktivity a vzdělávání 
ve volném čase 

 

Snažili jsme se, aby 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.                        taneční kroužek 
 

Hra na flétnu 16 ž.   Mgr. Libuše Richterová 
 
Dyslektický kroužek 1. st. 7 ž.   Bc. Tereza Čejková  
 
Dyslektický kroužek 2. st. 15 ž.   Bc. Tereza Čejková 
 
Dramatický kroužek 12 ž.   Mgr. Miroslava Poslušná 
 
Cvičení pro nejmenší   28 dětí  Mgr. Romana Muzikantová 
 

Sportovní kroužek 1  13 ž.  Mgr. Romana Muzikantová  
 
Sportovní kroužek 2 12 ž.  Mgr. Romana Muzikantová  
 
Floorbal 3. – 4. r.  13 ž.  Mgr. Romana Muzikantová 
 
Florbal 6. – 6. r. 15 ž.   Mgr. Romana Muzikantová 
 

Florbal 7. – 9. r.   16 ž.  Mgr. Rostislav Valíček 
 
Č j – příprava na SŠ  8 ž.   Mgr. Miroslava Poslušná 
 
Kroužek informatiky 1. st. 17 ž.  Mgr. Libuše Richterová  
 
Kromě výše uvedených kroužků probíhají v budově naší školy následující volnočasové 
aktivity: 

1. Kopaná mladší žáci – vedli Martin Pochop (Sokol Dolní Loučky) 
2. Kopaná starší žáci – vedli Jaroslav Němec, Alois Procházka (Sokol Dolní Loučky) 
3. Taneční kroužek – vedla Kateřina Hošková 
4. Keramický kroužek – vedla Dagmar Lazarová (INSPIRO Tišnov) 
5. Agentura Zu-Zu (výuka angličtiny) – vede René Oulehla    
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6. Vaření – vedla Mgr. Šárka Křivská (INSPIRO Tišnov) 
7. Šikovné ruce - vedla Mgr. Šárka Křivská (INSPIRO Tišnov) 
8. Družstvo hasičů – vedli Lubomír Pokorný, Zdeněk Domes 
9. 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. 
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Hodnocení práce ŠD 

 
2015/2016 

 
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: 
23. 10.  - cesta za pokladem 
11. 11.  - uspávání broučků            
13. 11.  - drakiáda na Vápenici 
27. 11.  - adventní dílna – výroba adventních věnců a závěsných ozdob  
11.11.  - vánoční dílna – výroba vánočních dekorací a přáníček 
8. 1.    - soutěž o nejhezčího sněhuláka 
18. 3   - vycházka na Hradisko – každoročně sem chodíme, když kvetou podléšky 
30.3.   - vycházka na farní zahradu k ovečkám 
1. 4.   - turnaj v kuželkách  
15 4.  - kino SVRATKA v Tišnově 
22.4.   - vycházka na Blahoňov 
29. 4.   - vycházka na Mírovou – čištění studánky  
6.5.   - vycházka do Lubného 
13. 5.   - štafetové soutěže družstev  
20. 5.  - vycházka od soutoku Loučky s Libochůvkou po soutok se Svratkou 
27. 5.  - cesta za pokladem  
3. 6.   - vycházka Kuřimské Jestřabí – Chytálky 
25. 6.   - koupání v řece Libochůvce          
 
Do ŠD bylo v tomto školním roce zapsáno 86 dětí. Byly rozděleny do tří oddělení.  
 
Snažíme se, aby byly děti často venku a měly dostatek pohybu. Denně využíváme hřiště 
u školy, chodíme na krátké vycházky kolem řeky, páteční odpoledne byla věnována delším 

vycházkám do okolí a výletům do 
blízkých obcí. Pokud bylo špatné počasí, 
měli jsme v tomto školním roce možnost 
chodit třikrát týdně do tělocvičny.  
 
Při pátečních vycházkách jsme se opět 
podívali do Kuřimského Jestřabí a na 
Chytálky. Po několika letech jsme také 
navštívili obce Blahoňov a Lubné. 
Plánované sobotní výlety se 
neuskutečnily pro malý počet 
přihlášených dětí.  
 
Uspávání broučků 
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Pro trvalý zájem organizují vychovatelky ŠD dvě akce pro děti i rodiče. Uspávání broučků 
proběhlo 11. 11. Tentokrát děti s pomocí maminek a vychovatelek vyráběly broučky 
z korkových zátek.     
Druhou akcí byla adventní dílna konající se 27.11. 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. 
 
Přesto, že byla velmi mírná zima, podařilo 
se nám po napadnutí sněhu uskutečnit 
soutěž o nejhezčího sněhuláka a stihli jsme 
i bruslení, než se nám kluziště rozpustilo. 
 
Na jaře jsme se po domluvě s panem 
farářem byli podívat na farské zahradě na 
jehňátka. 

       adventní dílna 

 
Poprvé jsme s družinou navštívili odpolední představení v kině Svratka v Tišnově. Pohádka 
Řachanda se dětem velmi líbila. 
 
Jedním z nejhezčích zážitků je pro děti koupání v řece Libochůvce. 
 
Při všech činnostech se děti vědomě nebo spontánně učí. Je to pro ně přirozené. Získávají 
tak určité kompetence: 

 
1/ kompetence k učení - nejvíce ji získávají při práci s encyklopediemi a při vycházkách 
 
2/ kompetence k řešení problémů – problémů si všímají, mluví o nich, ale jsou málo 

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

vyjadřovat, kultivovanost ale není moc dobrá, často jsou hrubé, v této oblasti nás 
čeká hodně práce 

 
4/ kompetence sociální - velice individuální, pokud je celá 

skupina, jsou projevy dětí horší, v malé skupině nebo na 
vycházkách a výletech jsou děti k ostatním vstřícnější 
a ohleduplnější 

 
5/ kompetence občanské - jejich posilování je dlouhodobou 

záležitostí, děti často znají své povinnosti a práva, ale jen 
pomalu se srovnávají s tím, že jejich práva končí tam, kde 
začínají práva ostatních 

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

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

 
Marie Syslová 

vedoucí ŠD 

 
Zpráva o činnosti výchovné poradkyně ve školním roce 2015/2016 

 
Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy 
 
Ve školním roce 2015/2016 jsme měli na škole 34 žáků s potvrzenou specifickou vývojovou 
poruchou (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha chování), z toho 5 žáků 
integrovaných. Všichni individuálně integrovaní žáci mají zpracovaný individuální plán (IVP), 
který vyučující pravidelně vyhodnocují. Pedagogové školy byli seznámeni se specifickými 
požadavky na práci s těmito žáky.  
 
Škola nabízí žákům s SPU možnost navštěvovat dyslektický kroužek. V tomto školním roce 
jsme otevřeli 3 kroužky, jeden pro žáky prvního stupně a dva pro žáky druhého stupně. 
 
Naše škola stále spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Hybešova 15 Brno, 
která provádí diagnostiku žáků a současně je naším odborným poradcem při vyhodnocování 
IVP. Využíváme také služeb Pedagogicko-psychologického centra Korálek při ZŠ Tišnov 
Smíškova. 

 
Poradenská činnost při volbě povolání 
 
Již několik let navštěvujeme s našimi deváťáky Informační poradenské centrum při Úřadu 
práce v Brně, které v rámci programu Volba povolání, poskytuje 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.  
 
Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili programu „Já a svět práce“, který byl zaměřený na 
sebepoznání a rozhodování.  
 
S některými žáky 9. ročníku jsme v tomto školním roce navštívili Miniveletrh SŠ 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.  
 
Přijímacího řízení se zúčastnilo celkem 13 žáků (10 žáků z  9. ročníku, 3 žáci z  8. ročníku). 
Všichni žáci z  9. a 8. ročníku byli na SŠ přijati. 
 
Další vzdělávání VP: 

- Pravidelné porady VP 
- Semináře: Kariérové poradenství, Legislativa pro VP 
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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. 
 

               

11) Základní údaje o hospodaření školy 
 
Předpokládané příjmy na rok 2016 z obce 1 854 200,- Kč 
Předpokládané příjmy na rok 2016 z VHČ 740 000,- Kč 
Předpokládané příjmy na rok 2016 z kraje 12 119 000,- Kč 
Celkem 14 713 200,- Kč 
 
Za období leden – srpen 2016 je vyčerpáno z obecního rozpočtu 75,26 % z celkového 
objemu finančních prostředků, což je 1 395 558,- Kč.  
Ze státního rozpočtu je vyčerpáno 66,45 % z celkového objemu finančních prostředků což 
je 8 053 591,96 Kč.  
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Výroční zpráva o činnosti MŠ za rok 2015-2016 

 

Údaje o pracovnicích a jejich praxe: 

V MŠ pracovalo 7 pedagogických pracovnic, školnice a uklízečka 

vedoucí školy:  Dagmar Hošková SPgŠ praxe 31 let 

učitelka:  Ivana Čepičková SPgŠ praxe 30 let 

učitelka:  Blanka Borkovcová SPgŠ praxe 26 let 

učitelka:  Mgr. Eva Vojtová Gymnázium, MU Spec. pedagogika praxe 4 roky 

učitelka: Mgr. Tereza Muzikantová MU Předškol. a mimoškol. ped. praxe 3 rok 

učitelka: Bc. Iveta Hájková MU Spec. pedagogika praxe 2 rok  

as. pedagoga:   Mgr. Tereza Čejkova  MU Spec. pedagogika praxe 1 rok          

školnice:  Martina Mašková SOU praxe 5 roky 

uklízečka:  Milada Odehnalová praxe 1 rok 
 

Školní rok jsme zahájili v úterý 1. září 2015, 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 26 dětí 5-7 letých. Celkem tedy 
v tomto školním roce navštěvovalo MŠ 82 dětí. 

Z okolních vesnic k nám dojíždělo 40 
dětí, z toho 4 z Kuřimské Nové Vsi, 
7 z Kuřimského Jestřabí, 14 z Horních 
Louček, 3 z Újezda, 6 z Kalů, 1 ze 
Skryjí, 1 z Drahonína, 1 z Huslí, 1 ze 
Železného a 2 z Pernštejnského 
Jestřabí. 
Blanka Borkovcová a Iveta Hájková 
vedly 1. třídu – Berušky, 2. třídu 
Dagmar Hošková a Tereza 
Muzikantová – Žabičky a 3. třídu v ZŠ 
Ivana Čepičková a Eva Vojtová – 
Dráčci.  Zde pracovala s žákem 
s autismem Tereza Čejková jako 
asistent pedagoga.  
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Jako školnice pracovala Martina Mašková a uklízet ji pomáhaly v MŠ Milada Odehnalová, v ZŠ 
Pavla Vejpustková a starost o práce, které potřebují chlapskou ruku 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, pořídili jsme magnetické 
tabule s didaktickými pomůckami, společenskými hrami, hudební brožury, nástroje pro děti 
a jiné dekorativní doplňky na dovybavení a zpříjemnění prostředí MŠ. 

V dubnu přišlo k zápisu 34 dětí, do I. třídy ZŠ odešlo 26 dětí. Vedení školy nepřijalo všechny 
děti. Při zápisu byla dodržena kritéria pro přijetí dětí do MŠ. 

Od října probíhaly 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.  

Obecní úřad v tomto roce opět 
podával žádost o dotaci na 
výstavbu dětského hřiště v zahradě 
nové MŠ. Tentokrát dotace vyšla. 
Na podzim se již začalo hřiště budovat a na jaře si děti užívaly nových průlezek, skluzavek 
a houpaček. Finančně se podílela nejen obec Dolní Loučky, ale i okolní spádové obce. Také 
byla celá zahrada osázena stromky a hlavně keři za pomoci rodičů.  

V průběhu prázdnin by měly začít stavební úpravy ve třídě předškolních dětí v ZŠ. 

 

Údaje o školní činnosti 2015 – 2016 
 
4. 9.     - divadlo pana Ševčíka –„ Dvě barevné pohádky „ 
22. 9.     - fotografování dětí   

5. 10.    - planetárium Brno  -„ Se zvířátky o vesmíru „/předškoláci/ 
7. 10.     - divadlo paní Reidlové  -  „O zajíčkovi „ 
22. 10.    - hudební pořad Pavla Nováka  - „ Jak jsem přišel na svět „ 
26. 10.    - divadlo JOJO – „ Mášenka a medvědi „ 
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12. 11.    - hudební program  -  „Bohemia Kvartet „ /předškoláci/ 
20. 11.    - pan Čapčuch -  předvánoční zpívánky  
25. 11.    - ÚDIF  -  naučný program, fyzikální pokusy  /předškoláci/ 
29. 11.    - 1. adventní zastavení - vystoupení dětí MŠ  -  vánoční jarmark 

4. 12.    - mikulášská nadílka 
10. 12.    - divadlo Radost  -  „Jak pejsek s kočičkou slavili vánoce /ž+b/ 
16. 12.    - vánoční besídka s rodiči 
17. 12.   - návštěva dětí z 1. třídy 18. 12.    - divadlo Radost  - „ Jak pejsek s kočičkou  
   slavili vánoce/dráčci/ 

19. 1.    - zápis do 1. třídy 
8. 2.    - divadlo p. Ševčíka  - „ Medvídek na cestách „ 
24. 2. - divadlo Radost  - „ Sněhurka a 7 trpaslíků „   

26. 2.  - Dětský karneval 
16. 3.  - hudební pořad p. Vojkůvky – „Hudba pro radost  „ 
22. 3.    - ukázka dravců  -  ZEYFERUS 
23. 3. - začátek plavání 1. lekce /předškoláci/ 
5. 4.    - Matýskoviny  -  pohádka „ Copak čápy asi trápí „ 
15. 4.   - pohádkové setkání v Senticích – dramatizace pohádky  
               O koblížkovi  /předškoláci/ 
27. 4.   - hudební pořad Pavla Nováka  - „ Sport „ 
29. 4.   - Čarodějnický den v MŠ                

8. 5.   - Den matek  -  fara Dolní Loučky 
12. 5.   - fotografování dětí                                                 
13. 5.   - divadlo p. Ševčíka  - „O Jankovi a Andulce „ 
20. 5.   - Miniolympiáda mikroregionu Porta v Lomničce 
24. 5.   - zápis do MŠ 
26. 5.   - pěší výlet do Předklášteří /předškoláci/ 
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27. 5.   - Zdravá pětka -  „Zpívánky „ – naučný program /předškoláci/ 
31. 5.   - cirkusové vystoupení na školní zahradě ke Dni dětí 
1. 6.    - sportovní den ke Dni dětí 
2. 6.   - divadlo Radost -  „ Tři čuníci nezbedníci „ 
3. 6.   - vystoupení v sokolovně v Dolních Loučkách -  pohádka  
               O koblížkovi, tance /předškoláci/ 

3. 6.   - „ Pošťácká pohádka „ – dramatický kroužek ZŠ 
9. 6.   - školní výlet do ZOO Jihlava 
20. 6.  - Lipka – vzdělávací program „Včely„ /předškoláci /  
23. 6.   - Policie ČR – ukázka policejní techniky a vybavení 
24. 6.   - spaní v MŠ, pěší výlet do Předklášteří 
28. 6.   - rozloučení s předškoláky 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla inspekce v oblasti výchovy a vzdělávání v naší 
mateřské škole. 
                                                    

                                                                  Dagmar Hošková – vedoucí učitelka MŠ 
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Zhodnocení a závěr 

 
Během školního roku se podařilo zrekonstruovat 4 mycí kouty ve třídách, vymalovat ve 
čtyřech třídách. 
Pořídili jsme nový nábytek do školní družiny. Připravili jsme třídy mateřské školy v budově 
základní školy k rekonstrukci. Pořídili jsme nové lavice a židličky do 1. tříd, a nové psací 
stoly pro učitele. 
 
Děkuji zřizovateli školy za finanční podporu a pomoc při údržbě školy a jejího okolí, 
jmenovitě panu starostovi Ladislavu Tichému a místostarostovi Ing. Jiřímu Maškovi. 
 
Děkuji firmě NETIC a panu Ing. Jiřímu Maškovi za spolupráci při správě školní počítačové 
sítě a modernizaci informační techniky ve škole. 
 
Děkuji dále paní Janě Konečné za organizaci pochodu „Lóčské špacír“, pomoc při organizaci 
školního plesu a výrobu školních novoročenek. 
 
Všem pedagogickým pracovníkům a správním zaměstnancům děkuji za kvalitně odvedenou 
práci. 
 
Rodičům děkuji za spolupráci, připomínky a podporu školy. 

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

Mgr. Hana Svánovská 
ředitelka školy 

V Dolních Loučkách 30. 9. 2016 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 divadelní odpoledne 


