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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

Zpracována dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, 

ve znění pozdějších předpisů 

1. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

1.1. Základní údaje o škole 

Název školy 
Základní škola a mateřská škola Velké Losiny, příspěvková 

organizace 

adresa školy Osvobození 350, 788 15 Velké Losiny 

IČO 709 40 045 

bankovní spojení 

hlavní činnost - státní dotace 86 - 74 55 85 02 57 / 0100 

provozní náklady, doplňková 
činnost 

35 - 66 66 11 02 97 / 0100 

fond kulturních a sociálních 
potřeb 

86 - 74 57 55 02 07 / 0100 

DIČ CZ 709 40 045 

telefon 
pevná linka 583 248 430 

mobilní telefon 728 737 807 

e-mail reditelstvi@skolalosiny.cz 

adresa internetové stránky www.skola-velke-losiny.cz 

právní forma příspěvková organizace 

zařazení do sítě škol 
poslední aktualizace zápisu: Krajský úřad Olomouckého kraje, 

OŠSK čj. KUOK/38497/2017 

název zřizovatele Obec Velké Losiny 

součásti školy 
základní škola, školní družina, školní klub, mateřská škola, školní 

jídelna, výdejna stravy 

IZO ředitelství  600 148 483 

vedoucí a hospodářští pracovníci 

ředitel Mgr. Jiří Ševčík 

zástupce ředitele Mgr. Václav Machaň 

vedoucí učitelka mateřské školy 
Dana Machů 

Ivona Kolínková 

vedoucí školní jídelny Šárka Kašíková 

účetní Bc. Roman Marcinka 

přehled hlavní činnosti školy předškolní a základní vzdělávání 

školská rada ustanovena: 15. března 2018, předsedkyně: Bc. Renata Čechová 

1.2. Součásti školy 

součásti školy kapacita plánovaná kapacita skutečná 

mateřská škola 100 dětí 87 dětí 

základní škola 400 žáků 160 žáků 

školní družina 60 žáků 50 žáků 

školní klub 30 žáků 30 žáků 

školní jídelna základní školy 500 strávníků 289 strávníků 

výdejna stravy v mateřské škole 100 strávníků 89 strávníků 
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2. 
Přehled oborů vzdělání 

2.1. Vzdělávací program 

vzdělávací program zařazené třídy 

Tymyján - školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání 

1. - 9. 

Tymyján - školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání, individuální vzdělávání 

1. - 9. 
(žáci s individuálním vzdělávacím 

plánem) 

2.2. Učební plán 

Učební plán od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 viz příloha č. 1. 

2.3. Nepovinné předměty 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 

pomoc s učením 5 

3. 
Personální zabezpečení činnosti základní školy 

Poznámka: v přehledech 3.1. až 3.8. nejsou zahrnuti pracovníci dlouhodobě mimo aktivní výkon 

práce (mateřská a rodičovská dovolená…). 

3.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let     

21 - 30 let  2 2 7 

31 - 40 let 3 3 6 21 

41 - 50 let 1 6 7 24 

51 - 60 let 2 9 11 38 

61 a více let  3 3 10 

celkem 6 23 29 100 

% 21 79 100 x 

3.2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní     

vyučen(a) 1 6 7 24 

střední odborné     

úplné střední  4 4 14 

vyšší odborné 1  1 3 

vysokoškolské 4 13 17 59 

celkem 6 23 29 100 
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3.3. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace 
splňuje 

kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel(ka) prvního stupně ZŠ 5  5 25 

učitel(ka) druhého stupně ZŠ 8  8 40 

učitel(ka) náboženství     

vychovatel(ka) 3  3 15 

pedagog volného času     

asistent(ka) pedagoga 4  4 20 

trenér(ka)     

celkem 20 0 20 100 

% 100 0 100 x 

3.4. „Aprobovanost“ výuky 

předmět 
1. stupeň 2. stupeň 

% % 

český jazyk a literatura (ČJ) 100,0 100,0 

anglický jazyk (AJ) 100,0 100,0 

německý jazyk (NJ) x 100,0 

matematika a její aplikace (M) 100,0 25,0 

informační a komunikační technologie (ICT) 100,0 100,0 

prvouka (Pr) 100,0 x 

přírodověda (Pd) 100,0 x 

vlastivěda (Vl) 100,0 x 

chemie (Ch) x 100,0 

fyzika (F) x 43,0 

přírodopis (Př) x 100,0 

zeměpis (Z) x 0,0 

dějepis (D) x 100,0 

výchova k občanství (VO) x 0,0 

hudební výchova (HV) 100,0 0,0 

výtvarná výchova (VV) 100,0 100,0 

dramatická výchova (DV) 100,0 x 

člověk a svět práce (ČP) 100,0 75,0 

výchova ke zdraví (VZ) x 66,0 

tělesná výchova (TV) 100,0 50,0 
volitelné předměty 

čtení s porozuměním (ČsP) x 100,0 

konverzace v anglickém jazyce (KoAJ) x 100,0 

cvičení z matematiky (CvM) x 100,0 

sportovní hry (SH) x 100,0 
nepovinné předměty 

pomoc s učením (PU) 100,0 100,0 

3.5. Přehled pedagogických pracovníků podle „aprobovanosti“ 

jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce 

Bebčáková Barbora vychovatelka vychovatelka školního klubu 

Dvořáková Jana, Mgr. ŠJ asistentka pedagoga 

Grmelová Lenka vychovatelka vychovatelka školní družiny 

Macečková Klára, Bc. ČJ, AJ ČJ, VO, ČsP 

Macková Olga, Ing. asistentka pedagoga asistentka pedagoga 

Machaň Václav, Mgr. TV, ČP TV, F, SH, ČP 
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Netopilová Dana, Ing. Ch, Př Ch, Př, M, ČP, VZ 

Podhajská Světlana, Mgr. speciální pedagogika 4. třída, PU 

Purová Hana, Mgr. Př, Z Př, Z, Pd 

Sanetříková Blanka, Mgr. AJ, RJ, VV AJ, VV, KoAJ 

Skoumal Tomáš, PhDr. D, VO D, NJ, Z, TV, Vl 

Svrčinová Šárka, Bc. 1. stupeň 1. třída 

Šafková Nikola, Bc. 
předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

vychovatelka školní družiny, HV, 

ČP 

Ševčík Jiří, Mgr. M, F, ICT F, CvM 

Uhl František, DiS. 
předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
asistent pedagoga 

Vašatová Hana, Mgr. M, Př 5. třída, M 

Vavrysová Jiřina, Mgr. ČJ, D, AJ ČJ, AJ, D, KoAJ, ČP, ČsP, VO 

Viktorinová Jiřina, Mgr. 1. stupeň 3. třída 

Zichová Marie, Mgr. 1. stupeň 2. třída 

Zugarová Petra asistentka pedagoga asistentka pedagoga 

použité zkratky: zkratky předmětů viz učební plán 

3.6. Zařazení pracovníků do platových tříd 

platová třída 
počet zařazených 

pedagogů 
počet zařazených 

ostatních pracovníků 

1   

2  3 

3  1 

4  2 

5  1 

6   

7   

8 4 1 

9 3 1 

10   

11   

12 13  

13   

celkem 29 

poznámka ředitele školy: 
pokud má zaměstnanec několik pracovních 

poměrů, uvádí se zde ten s vyšší třídou 

3.7. Trvání pracovního poměru 

doba trvání počet % 

do 5 let 11 38 

do 10 let 7 24 

do 15 let 2 7 

do 20 let 1 3 

do 30 let 6 21 

nad 30 let 2 7 

celkem 29 100 
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3.8. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v průběhu 
aktuálního školního roku 

vznik a skončení pracovního poměru počet 

vznik 9 

skončení 7 
komentář ředitele školy 

vznik 

Paroulková Ivana, Mgr. 1. 8. 2018 – pp asistentky pedagoga 

Šafková Nikola, Bc. 1. 8. 2018 – pp vychovatelky ŠD 

Svrčinová Šárka, Bc. 6. 8. 2018 – pp učitelky v ZŠ 

Purová Hana, Mgr. 27. 8. 2018 – pp učitelky v ZŠ 

Kašíková Šárka 1. 12. 2018 – pp vedoucí ŠJ 

Macková Olga, Ing. 1. 1. 2019 – pp asistentky pedagoga 

Uhl František, DiS. 1. 1. 2019 – pp asistenta pedagoga 

Zugarová Petra 1. 2. 2019 – pp asistentky pedagoga 

Macečková Klára, Bc. 24. 5. 2019 – pp učitelky 

skončení 

Paroulková Ivana, Mgr. 31. 1. 2019 – ukončení pp asistentky pedagoga 

Blažková Petra 31. 1. 2019 – ukončení pp vedoucí ŠJ 

Špačková Dagmar, Mgr. 31. 5. 2019 – ukončení pp učitelky 

Uhl František, DiS. 30. 6. 2019 – ukončení pp asistenta pedagoga 

Zichová Marie, Mgr. 30. 6. 2019 – ukončení pp učitelky, důchod 

Chomiszaková Ivana, Mgr. 15. 7. 2019 – ukončení pp učitelky, důchod 

Purová Hana, Mgr. 31. 8. 2019 – ukončení pp učitelky, důchod 

3.9. Zaměstnanci dočasně v průběhu školního roku „neaktivní“ 

jméno a příjmení období důvod 

Chomiszaková Ivana 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019 pracovní neschopnost 

Grmelová Lenka 5. 11. 2018 – 30. 6. 2019 pracovní neschopnost 

4. 
Počty žáků, údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní 

docházce a následném přijetí do školy 

4.1. Počty žáků školy 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek 
výjimka z počtu 
žáků (ano – ne) 

1. 17 11 6 ne 

2. 14 6 8 ne 

3. 22 7 15 ne 

4. 23 14 9 ne 

5. 21 9 12 ne 

6. 18 7 11 ne 

7. 14 8 6 ne 

8. 20 9 11 ne 

9. 11 6 5 ne 

celkem 160 77 83 x 

4.2. Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

počet prvních tříd 
počet žáků přijatých 

do první třídy 
počet odkladů školní docházky 

o jeden rok 

1 14 9 
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4.3. Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy (přestupy) 

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků 1 1  1     

4.4. Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 1 

čtyřleté gymnázium 2 

střední odborná škola 8 

střední odborné učiliště 1 

konzervatoř  

celkem 12 

4.5. Žáci cizinci 

kategorie cizinců občané EU 
ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, 

žadatelé o udělení azylu a azylanti 

počet žáků ve ŠD 0 0 

počet žáků ve ŠJ 0 0 

počet žáků celkem 0 0 

5. 
Výsledky vzdělávání žáků 

5.1. Celkové hodnocení žáků 

třída 
prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 

I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 

1. 16 16 1 1 0 0 

2. 11 12 2 1 1 1 

3. 15 14 7 7 0 0 

4. 14 13 8 8 0 0 

5. 13 13 8 9 0 0 

6. 10 8 8 10 0 0 

7. 9 7 5 7 0 0 

8. 9 5 10 15 1 0 

9. 6 4 4 7 1 0 

celkem 103 92 53 62 3 1 

% 64,8 58,2 33,3 39,2 1,9 0,6 

poznámka: 
v I. pololetí bylo hodnoceno aktuálně celkem 159 žáků školy, ve II. pololetí 

celkem 158 žáků 

5.2. Celkové hodnocení žáků - zhoršené chování 

třída 
uspokojivé chování neuspokojivé chování 

I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 

1. 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 

6. 0 0 0 0 

7. 0 0 0 0 

8. 0 0 0 0 
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9. 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

poznámka: 
během aktuálního školního roku nebyl žádný žák v chování hodnocen sníženým 

stupněm 

5.3. Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření 

třída 
hodnocení 

klasifikačním stupněm 
1. pol. / 2. pol. 

hodnocení slovní 
1. pol. / 2. pol. 

kombinace slovního 
hodnocení 

a klasifikačním 
stupněm 

1. pol. / 2. pol. 

1. 17 / 17   

2. 13 / 13  1 / 1 

3. 22 / 21   

4. 22 / 21   

5. 21 / 22   

6. 17 / 17  1 / 1 

7. 14 / 14   

8. 20 / 20   

9. 11 / 11   

celkem 159 / 158 0 2 / 2 

% 98,7 / 98,7 0,0 1,2 / 1,2 

5.4. Hodnocení výsledků vzdělávání – výchovná opatření - pochvaly 

třída 
pochvaly ředitele školy pochvaly třídního učitele 

I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 

1. 9 0 5 16 

2. 8 9 12 12 

3. 8 14 26 11 

4. 5 11 9 12 

5. 11 16 12 13 

6. 9 12 11 13 

7. 11 24 26 18 

8. 19 12 17 17 

9. 23 22 12 4 

celkem 103 120 130 116 
poznámka: žák je započítán tolikrát, kolik výchovných opatření mu bylo uděleno 

5.5. Hodnocení výsledků vzdělávání – výchovná opatření - napomenutí a důtky 

třída 
napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 

I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 

1. 0 0 0 0 0 0 

2. 1 0 0 0 0 1 

3. 4 4 0 0 0 1 

4. 0 1 0 0 0 0 

5. 6 3 0 0 0 0 

6. 2 0 1 4 0 3 

7. 2 1 0 0 0 0 

8. 0 1 9 3 0 0 

9. 1 0 1 0 0 0 

celkem 13 10 11 7 0 5 
poznámka: žák je započítán tolikrát, kolik výchovných opatření mu bylo uděleno 
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5.6. Komisionální přezkoušení 

třída 
pochybnosti o správnosti 

hodnocení 
opravné zkoušky 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

celkem 0 0 

% 0,0 0,0 
poznámka: v aktuálním školním roce nebyl nikdo hodnocen komisionálně 

5.7. Opakování ročníku 

třída žák neprospěl 
žák nemohl být 

hodnocen 
žák měl vážné 

zdravotní důvody 

žák opakuje 
9. ročník po 

splnění povinné 
školní docházky 

1.     

2. 1    

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

celkem 1 0 0 0 

% 0,6 0,0 0,0 0,0 

5.8. Počet omluvených a neomluvených hodin (obě pololetí dohromady) 

třída 
počet 

omluvených 
hodin 

průměr na žáka 
počet 

neomluvených 
hodin 

průměr na žáka 

1. 678 39,88 0 0,00 

2. 541 38,64 0 0,00 

3. 1 688 80,38 4 0,19 

4. 1 976 94,10 0 0,00 

5. 2 326 105,73 0 0,00 

6. 1 845 102,50 0 0,00 

7. 856 61,14 0 0,00 

8. 1 583 79,15 0 0,00 

9. 1 195 108,64 0 0,00 

celkem 12 688 80,05 4 0,03 
poznámka: aa 
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6. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

6.1. Výchozí stav 

Pojmenování výchozího stavu 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují pro výkon své funkce kvalifikační předpoklady dle zákona 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřeno na prohlubování a rozšiřování odborné 

kvalifikace. 

6.2. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických věd ano, Macečková Klára, Svrčinová Šárka 

b) Studium pedagogiky ne 

c) Studium pro asistenta pedagoga ne 

d) Studium pro ředitele škol ne 

e) Studium k rozšíření odborné 
kvalifikace 

ne 

6.3. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

ne 

b) Studium pro výchovné poradce 
výchovná poradkyně - dílčí aktuální školení 

k výchovnému poradenství a volbě povolání 

c) Specializovaná činnost – koordinace 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií 

ne 

d) Specializovaná činnost – tvorba 
a následná koordinace školních 
vzdělávacích programů 

ne 

e) Specializovaná činnost – prevence 
sociálně patologických jevů 

výchovná poradkyně 

 zachycení a zvládání agresivního chování ve 

škole, 

 implementace a evaluace minimálně 

preventivních programů a systémové vzdělávání 

v prevenci rizikového chování ve školách 

f) Specializovaná činnost – 
specializovaná činnost v oblasti 
enviromentální výchovy 

ne 

g) Specializovaná činnost v oblasti 
prostorové orientace zrakově 
postižených 

ne 

6.4. Studium k doplnění a rozšíření dalších kvalifikačních předpokladů 

Předmět 
Počet 
kurzů 

Zaměření kurzů 

Pedagogika a psychologie   

Sociálně patologické jevy 1 
Rozšíření kompetencí výchovné poradkyně (Vavrysová 

Jiřina) 
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Školní jídelna 1 
Krajská konference hromadného stravování (Kašíková 

Šárka) 

Informační a komunikační 
technologie 

1 Nebezpečné komunikační jevy (Špačková Dagmar) 

Český jazyk 2 
 Rozvíjení čtenářských dovedností (Viktorinová Jiřina) 

 Jazykové hry v hodinách ČJ (Vašatová Hana) 

Cizí jazyk 1 
Celoroční konverzační kurz anglického jazyka 

(Sanetříková Blanka) 

Matematika   

Prvouka   

Přírodověda   

Vlastivěda   

Chemie   

Fyzika   

Přírodopis   

Zeměpis   

Dějepis   

Výchova k občanství   

Hudební výchova   

Výtvarná výchova   

Člověk a svět práce   

Tělesná výchova   

Jiné 1 Výuka na 1. stupni kreativně (Viktorinová Jiřina) 

6.5. Samostudium 

Prázdniny 
Počet 
dnů 

Náplň samostudia 

Podzimní prázdniny 
29. a 30. 10. 2018 

1 příprava studijních materiálů 

Vánoční prázdniny 
22. 12. 2018 až 2. 1. 2019 

5 
příprava studijních materiálů, tvorba 

digitálních učebních materiálů 

Jednodenní pololetní prázdniny 
1. 2. 2019 

1 příprava podkladů pro vyučovací hodiny 

Jarní prázdniny 
11. až 17. 3. 2019 

5 

evaluace a inovace ŠVP, příprava studijních 

materiálů, průřezová témata a hodnocení 

žáků, tvorba digitálních učebních materiálů 

Velikonoční prázdniny 
18. 4. 2018 

1 příprava studijních materiálů 

Celkem 13 X 

7. 
Zájmové vzdělávání - školní družina a školní klub 

7.1. Školní družina 

Oddělení 
Počet žáků 
(pravidelná 
docházka) 

Počet žáků 
(nepravidelná 

docházka) 

Počet 
vychovatelek 

1 50 0 2 (úvazek 1,28) 
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7.2. Školní klub 

Oddělení 
Počet žáků 
(pravidelná 
docházka) 

Počet žáků 
(nepravidelná 

docházka) 

Počet 
vychovatelek 

1 0 30 1 (úvazek 0,50) 

7.3. Materiálně technické vybavení 

Prostory školní družiny 
1. patro historické budovy školy, 1 třída, 

1 herna 

Vybavení školní družiny 
standardní, průběžná obměna nábytku 

a vybavení hračkami 

Prostory školního klubu 
pavilon ředitelny, spojení prostor s 1 třídou 

a 1 odpočinkovou (zájmovou) zónou 

Vybavení školního klubu standardní, průběžná obměna nábytku 

8. 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní 

8.1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

speciální vzdělávací potřeby 
počet 
žáků 

forma vzdělávání 
individuální 

vzdělávací plán 

zdravotní postižení 28 individuální integrace ano 

- v tom vývojová porucha učení 21 
individuální integrace 

1 x asistent pedagoga 
ano 

- závažné vady řeči 2 individuální integrace ne 

- vývojová porucha chování 3 
individuální integrace 

asistent pedagoga 
ne 

- sluchové postižení 1 asistent pedagoga ne 

- autismus 1 asistent pedagoga ne 

zdravotní znevýhodnění    

sociální znevýhodnění    

8.2. Mimořádně nadaní žáci 

Nebyli diagnostikováni. 

8.3. Podmínky pro vzdělávání 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením a zdravotním znevýhodněním 

ano částečně ne 

odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné 
změny úpravy interiéru školy a třídy 

    

uplatňování principu diferenciace a individualizace 
vzdělávacího procesu při organizaci činností, při 
stanovování obsahu, forem i metod výuky 

    

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné 
kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební 
pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám  

    

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo 
znevýhodnění při hodnocení výsledků 

    

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality 
a potřeby žáka  

    

podporování nadání a talentu žáků se speciálními     
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vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací 
nabídky 

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro 
práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

    

působení speciálního pedagoga ve škole, druhého 
pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě 
potřeby  

    

spolupráce s rodiči         

spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se 
vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

    

Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním 
znevýhodněním 

ano částečně ne 

individuální nebo skupinovou péči    

přípravné třídy    

pomoc asistenta třídního učitele    

menší počet žáků ve třídě     

odpovídající metody a formy práce    

specifické učebnice a materiály    

pravidelná komunikace a zpětnou vazbu    

spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - 
etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími 
odborníky 

   

Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne 

individuální vzdělávací plány    

doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu    

zadávání specifických úkolů    

zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů    

vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech    

občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty 
s otevřenou možností volby na straně žáka 

   

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky    

 

Komentář ředitele školy: 
Ve školním roce 2018/2019 nebyli na škole diagnostikováni nadaní žáci ani žáci se sociálním 

znevýhodněním. 

9. 
Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 

9.1. Akce školy 

Viz příloha č. 2 

9.2. Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 

Viz příloha č. 3 

Komentář ředitele školy: 
Kompletní výčet všech školních a mimoškolních akcí školy viz archivní pořadač „Školní 

a mimoškolní akce 2018/2019“  
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10. 
Prevence sociálně patologických jevů 

10.1. Prevence sociálně patologických jevů 

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik prevence 
pravidelná periodická účast na vzděláváních 

a setkáních pořádaných PPP Šumperk 

Pedagogičtí pracovníci školy ne 

Školní vzdělávací program  

Etika a právní výchova 

Realizováno v rámci průřezového tématu 

„osobnostní a sociální výchova“; zapojení 

školy do „Komplexně preventivního programu 

Šumperk“ 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Realizováno v rámci průřezového tématu 

„osobnostní a sociální výchova“, spolupráce 

školy s Poradnou zdraví Šumperk 

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 
předmětů 

Součást tematických plánů vyučovacích 

předmětů prvouka, přírodověda, přírodopis, 

výchova ke zdraví a tělesná výchova; zapojení 

školy do „Komplexně preventivního programu 

Šumperk“ 

Formy a metody působení na žáky, které 
se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 
chování 

Realizováno v rámci průřezového tématu 

„osobnostní a sociální výchova“; 

spolupráce se Střediskem výchovné péče Dobrá 

vyhlídka Šumperk a PPP Šumperk 

Organizace prevence  

Minimální preventivní program novelizován pro aktuální školní rok 

Využití volného času žáků 
školní družina, školní klub, mimoškolní akce 

školy; spolupráce se sociálními partnery školy 

Průběžné sledování podmínek a situace ve 
škole z hlediska rizik výskytu sociálně 
patologických jevů 

ano, pravidelné porady pedagogických 

pracovníků 

Uplatňování forem a metod umožňující 
včasné zachycení ohrožených dětí 

v rámci náplně práce třídních učitelů ve 

spolupráci se speciální pedagožkou školy 

Poradenská služba školního metodika 
prevence 

v rámci náplně práce výchovné poradkyně 

Poradenská služba výchovného poradce průběžná 

Zajištění poradenských služeb speciálních 
pracovišť a preventivních zařízení 

Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk, 

sociální odbor MěÚ Šumperk 

Vybavení školy odbornými a metodickými 
materiály a dalšími pomůckami 

v gesci učitelské knihovny 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, 
distribuci a zneužívání návykových látek 
v areálu školy a odpovídající sankce) 

novelizován pro aktuální školní rok 

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně 
patologických jevů 

škola je dlouhodobě zapojena do „Komplexně 

preventivního programu Šumperk“; 

preventivní programy Střediska výchovné péče 

Dobrá vyhlídka Šumperk 
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10.2. Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 

Sociálně patologický jev počet 

Drogová závislost ne 

Alkohol ne 

Kouření ne 

Kriminalita a delikvence ne 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) ne 

Patologické hráčství (gambling) ne 

Záškoláctví ne 

Šikanování ne 

Vandalismus ne 

Násilné chování ne 

Xenofobie ne 

Rasismus ne 

 

Komentář ředitele školy: 
Z pohledu sociálně patologických jevů byl školní rok 2018/2019 opět velmi „poklidný“, v jeho 

průběhu akčně řešeny pouze drobné přestupky školního řádu. 

Škola je dlouhodobě zapojena do tzv. Komplexně preventivního programu Šumperk 

organizovaného MěÚ Šumperk (zapojené organizace: oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

a prevence sociálního odboru MěÚ Šumperk, Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk, 

Pontis Šumperk, o. p. s., Poradna zdraví Šumperk). 

11. 
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

11.1. Environmentální vzdělávání 

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik environmentálního 
vzdělávání 

ano 

Pedagogičtí pracovníci školy neúčastnili se vzdělávání v této oblasti 

Školní vzdělávací program  

Problematika environmentálního 
vzdělávání je zapracována v jednotlivých 
předmětech ŠVP 

ano, rozpracováno průřezové téma 

„Environmentální výchova“ 

Samostatný předmět environmentálního 
vzdělávání 

ne 

Pojmy „vztah člověka k prostředí, 
udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem 
při naplňování klíčových kompetencí 

ano 

Vzdělávání a výchova ve školní družině 
a školním klubu je také zaměřena na 
environmentální vzdělávání 

částečně 

Organizace environmentálního 
vzdělávání 

 

Škola má zpracovaný program 
environmentálního vzdělávání 

ne 

Spolupráce školy s rodinou, obcí, ano, v rámci celoškolních projektů „Den vody“ 
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podnikovou sférou, ostatními subjekty a „Den Země“ 

Organizování celoškolních aktivit 
zaměřených na environmentální 
vzdělávání 

ano (viz výše) 

Spolupráce školy s dalšími základními 
školami, předávání si zkušeností 

ne 

Využívání středisek a center ekologické 
výchovy 

ano, DDM Vila Doris Šumperk - Středisko 

ekologické výchovy Švagrov 

Kontakty školy s nevládními organizacemi, 
zaměřenými na ekologickou výchovu 

ne 

Vybavení školy učebními pomůckami pro 
environmentální vzdělávání 

částečné, pokusy s vodou a kufřík ke třídění 

odpadů 

Ekologizace provozu školy (šetření energií, 
třídění odpadů) 

ano, 2 x do roka sběr starého papíru; třídění 

papíru, skla a plastů 

 

Komentář ředitele školy: 
Environmentální výchova také realizována v rámci ročníkového projektu „Táboření v přírodě“ 

v 7. třídě a celoškolní akce „Den na horách“. 

12. 
Prevence rizik a školní úrazy 

12.1. Počet úrazů 

Počet záznamů v knize úrazů 13 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 11 

12.2. Vyhodnocení úrazů 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 9 

V ostatních vyučovacích předmětech  

Soutěže, výlety a exkurze 1 

Lyžařské kurzy 2 

Výuka plavání  

Přestávky ve škole  

Školní družina a klub 1 

Zájmové útvary (kroužky)  

12.3. Prevence rizik 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 
Nebylo nutné prohlubovat prevenci rizik nad úroveň běžného poučování o rizicích činností. 

 

Komentář ředitele školy: 

Odškodněny byly 4 úrazy (ve školním roce 2017/2018 celkem 6 úrazů). 

Náklady smluvní pojišťovny: 30 730 Kč (ve školním roce 2017/2018 to bylo 22 025 Kč). 

Náklady školy: 0 Kč (poznámka: od školního roku 2016/2017 se podařilo s pojišťovnou vyjednat 

pro školu výhodnější podmínky spočívající spoluúčasti 0 Kč). 
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13. 
Spolupráce školy s rodiči žáků 

13.1. Formy spolupráce 

Formy spolupráce komentář 

Školská rada aktualizována 15. 3. 2018 

Občanské sdružení při škole 
Spolek rodičů a přátel školy, zapsaný spolek 

poznámka: v aktuálním školním roce částečné 

obnovení aktivity 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 
ano, 5 x do roka - úvodní v 1. třídě, 

2 x čtvrtletní konzultační odpoledne, 

2 x pololetní konzultační odpoledne 

Školní akce pro rodiče 

vánoční sváteční podvečer, školní ples, půlden 

pootevřených dveří, jarní pásmo ke dni matek, 

prezentace školního roku, stužkovací podvečer 

absolventů školy 

Školní časopis 
ne, ale výrazná participace na tvorbě obecního 

měsíčníku „Velkolosinské prameny“ 

Další 
internetové stránky školy a facebooková 

stránka školy 

Komentář ředitele školy: 
Bez komentáře. 

14. 
Vyřizování stížností, oznámení, podnětů 

14.1. Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád 

Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 
 stížnosti nebyly podány   

14.2. Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

 stížnosti nebyly podány   

14.3. Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 

Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 
 stížnosti nebyly podány   

 

Komentář ředitele školy: 
Bez komentáře. 
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15. 
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Datum konání Zaměření inspekce Poznámky 

  

V aktuálním školním roce neprováděla 

ČŠI ve škole žádnou fyzickou 

inspekční činnost. 

Komentář ředitele školy: 
Škola se dále zúčastňovala pravidelných tzv. „bleskových“ šetření ČŠI na jejím internetovém 

portálu. Tato zjišťování dle školského zákona nahrazují inspekční činnost na místě. 

16. 
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

18.1. Zapojení školy do rozvojových programů 

Název projektu 

„ZŠ a MŠ Velké Losiny 22“, 

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003267 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Stručný popis 
projektu 

Číslo výzvy 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora 

a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a kombinací aktivit z těchto oblastí 

pro ZŠ: personální podpora a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ. 

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta 

a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených 

tematických setkávání. 

Cílem projektu u ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta 

a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné 

logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Klíčové aktivity 

Nastavené šablony MŠ: 

Školní asistent – personální podpora MŠ 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního 

asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období 

poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro 

včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na 

základní školu. 

Nastavené šablony ZŠ: 

Školní asistent – personální podpora ZŠ 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního 

asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období 

poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 
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Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu 

volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.  

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní 

školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových 

kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického 

a strategického myšlení žáků. 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím 

možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně 

znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může 

napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu 

a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem 

především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk). 

Počty 
zapojených 
osob 

10 pedagogů v MŠ 

80 žáků v MŠ + zákonní zástupci 

16 pedagogů v ZŠ 

165 žáků v ZŠ 

Financování 

Celkový rozpočet školy: 939 237 Kč (85% z EU, 15% ze státního 

rozpočtu). 

V tom: 

 389 766 Kč – na šablony v MŠ, 

 549 471 Kč – na šablony v ZŠ. 

Spoluúčast školy - 0 Kč. 

Komentář ředitele školy: 
Termín realizace: 1. 2. 2017 až 31. 1. 2019 

18.2. Zapojení školy do mezinárodních programů 

Škola nebyla ve školním roce 2018/2019 zapojena do mezinárodních programů. 

Komentář ředitele školy: 
Bez komentáře. 

17. 
Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Organizace komentář 

odborové organizace 
na škole nepracuje odborová organizace; s jinými odborovými 

organizacemi škola v aktuálním školním roce nespolupracovala 

organizace zaměstnavatelů 
na škole nepracuje organizace zaměstnavatelů; s jinými 

organizacemi zaměstnavatelů škola v aktuálním školním roce 

nespolupracovala 

další partneři  

Sbor dobrovolných hasičů 
Velké Losiny 

 spolupráce na organizaci školního projektového dne 

„Den bezpečnosti“, 

 vedení hasičského kroužku, 

 spolupráce na kulturních akcích (školní ples, Den dětí, ...), 

 preventivní činnost (besedy) 
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Státní zámek Velké Losiny 

 spolupráce na organizaci školního projektového dne „Jeden 

den v ...“, 

 vernisáž a umístění výstavy žákovských výtvarných prací 

„Mám žízeň, mám hlad“ od 11. 6. 2019 do 28. 8. 2019, 

 spolupráce na kulturních a společenských akcích (Světluškový 

pochod, ...) 

Ruční papírna Velké Losiny 

 spolupráce na organizaci školního projektového dne „Jeden 

den v ...“, 

 spolupráce na organizaci kulturní a společenské akce papírny 

„Vánoce v ruční papírně“ (výtvarný ateliér, kulturní 

vystoupení pěveckého sboru Pramínek a dětí z obou 

mateřských škol), 

 spolupráce na organizaci kulturní a společenské akce papírny 

„Ruční papírna dětem“ 

Termální lázně Velké 
Losiny 

 spolupráce na organizaci školního projektového dne „Jeden 

den v ...“, 

 reciproční spolupráce na kulturních a společenských akcích 

školy a lázní, 

 odměny reprezentantům školy formou volného vstupu do 

termálního bazénu 

Římsko-katolická farnost 
Velké Losiny 

 spolupráce na organizaci školního projektového dne „Jeden 

den v ...“, 

 reciproční spolupráce na kulturních a společenských akcích 

školy a farnosti (vánoční koncert v kostele, Svatojánské 

slavnosti) 

Kubíček VHS, s. r. o. Velké 
Losiny 

spolupráce na organizaci školního projektového dne „Den vody“ 

Ve Velkých Losinách dne 13. října 2019 

Mgr. Jiří Ševčík, ředitel školy 

Projednáno a schváleno školskou radou dne 17. října 2019 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bc. Renata Čechová, předsedkyně ŠR 

 


