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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
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 84 dětí 
základní škola 400 žáků 159 žáků 
školní družina 60 žáků 40 žáků 
školní klub 30 žáků 30 žáků 
školní jídelna základní školy 500 strávníků 299 strávníků 
výdejna stravy v mateřské škole 100 strávníků 84 strávníků 



Základní škola a mateřská škola Velké Losiny, příspěvková organizace 
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020 

________________________________________________________________________________________________ 

2 / 23 

2. 
Přehled oborů vzdělání 

2.1. Vzdělávací program 

vzdělávací program zařazené třídy 
Tymyján - školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání 
1. - 9. 

2.2. Učební plán 

Učební plán od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 viz příloha č. 1. 

2.3. Nepovinné předměty 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 
pomoc s učením (jako podpůrné opatření 
„předměty speciálně pedagogické péče“) 

4 

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…), za které je smluvně sjednám zástup. 

3.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 
do 20 let x x x x 

21 - 30 let 1 5 6 20,0 
31 - 40 let 1 2 3 10,0 
41 - 50 let 1 6 7 23,3 
51 - 60 let 2 10 12 40,0 

61 a více let x 2 2 6,7 
celkem 5 25 30 100 

% 16,7 83,3 100 x 

3.2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 
základní x x x x 

vyučen(a) 1 6 7 23,3 
střední odborné x x x x 

úplné střední x 6 6 20,0 
vyšší odborné x x x x 
vysokoškolské 4 13 17 56,7 

celkem 5 25 30 100 
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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 x 5 16,7 
učitel(ka) druhého stupně ZŠ 8 x 8 26,6 

učitel(ka) náboženství x x x x 
vychovatel(ka) 3 x 3 10,0 

pedagog volného času x x x x 
asistent(ka) pedagoga 5 x 5 16,7 

trenér(ka) x x x x 
celkem 21 0 21 100 

% 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) 100,0 100,0 
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 0,0 
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 100,0 
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 
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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, školní 

asistentka (EU - OPVVV) 
Hartová Hana, Mgr. M, Př M, Př 
Cholevová Kateřina asistentka pedagoga asistentka pedagoga 
Kollárová Iveta, Mgr. 1. stupeň 1. třída 
Macečková Klára, Bc. ČJ, AJ ČJ, VO, ČsP, KoAJ, Z 
Macková Olga, Ing. asistentka pedagoga asistentka pedagoga 
Machaň Václav, Mgr. TV, ČP TV, F, SH, ČP 
Maturová Kateřina asistentka pedagoga asistentka pedagoga 
Netopilová Dana, Ing. Ch, Př Ch, Př, F, Z, VO, VZ, HV 
Podhajská Světlana, Mgr. speciální pedagogika 5. třída, PU 
Sanetříková Blanka, Mgr. AJ, RJ, VV AJ, VV, KoAJ 
Skoumal Tomáš, PhDr. D, VO, NJ D, NJ, Z, TV 
Svrčinová Šárka, Bc. 1. stupeň 2. třída 

Šafková Nikola, Bc. 
předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
vychovatelka školní družiny 

Ševčík Jiří, Mgr. M, F, ICT ICT, CvM 
Vašatová Hana, Mgr. M, Př 3. třída 

Vavrysová Jiřina, Mgr. ČJ, D, AJ 
ČJ, AJ, ČP, školní asistentka (EU - 

OPVVV) 
Viktorinová Jiřina, Mgr. 1. stupeň 4. 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 x x 
2 x 3 
3 x 1 
4 x 2 
5 x 1 
6 x x 
7 x x 
8 5 1 
9 3 1 

10 x x 
11 x x 
12 13 x 
13 x x 

celkem 30 

poznámka ředitele školy: 
Pokud má zaměstnanec několik pracovních 
poměrů, uvádí se zde ten s vyšší třídou. 
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3.7. Trvání pracovního poměru 

doba trvání počet % 
do 5 let 12 40,0 

do 10 let 7 23,3 
do 15 let 2 6,7 
do 20 let 1 3,3 
do 30 let 6 20,0 

nad 30 let 2 6,7 
celkem 30 100 

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

vznik a skončení pracovního poměru počet 
vznik 5 

skončení 2 
komentář ředitele školy 

vznik 

Kollárová Iveta, Mgr. 1. 8. 2019 – pp učitelky 
Maturová Kateřina 1. 8. 2019 – pp asistentky pedagoga 
Hartová Hana, Mgr. 26. 8. 2019 – pp učitelky 
Cholevová Kateřina 26. 8. 2019 – pp asistentky pedagoga 

Dokoupilová Diana, Bc. 
1. 10. 2019 – pp vychovatelky ŠD (zástup za 
L. Grmelovou) 

skončení 
Dokoupilová Diana, Bc. 

22. 3. 2020 – ukončení pp vychovatelky (zástup za 
L. Grmelovou) a učitelky (zástup za T. Skoumala) 

Macečková Klára, Bc. 30. 6. 2020 – ukončení pp učitelky 

3.9. Zaměstnanci dočasně v průběhu školního roku „neaktivní“ 

jméno a příjmení období důvod 
Grmelová Lenka 1. 9. 2019 – 9. 1. 2020 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. 11 4 7 ne 
2. 17 10 7 ne 
3. 12 5 7 ne 
4. 23 8 15 ne 
5. 21 13 8 ne 
6. 21 9 12 ne 
7. 19 7 12 ne 
8. 15 9 6 ne 
9. 20 9 11 ne 

celkem 159 74 85 x 



Základní škola a mateřská škola Velké Losiny, příspěvková organizace 
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020 

________________________________________________________________________________________________ 

6 / 23 

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 21 6 

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

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků x x x x x x x x 

4.4. Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 

typ školy počet přijatých žáků 
víceleté gymnázium x 
čtyřleté gymnázium 2 
střední odborná škola 12 
střední odborné učiliště 6 
konzervatoř x 

celkem 20 

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 x x 
počet žáků ve ŠJ x x 
počet žáků celkem x x 

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. 11 11 0 0 0 0 
2. 15 15 2 1 0 1 
3. 11 11 1 1 0 0 
4. 16 17 7 6 0 0 
5. 12 13 9 8 0 0 
6. 9 9 12 12 0 0 
7. 11 11 8 8 0 0 
8. 9 10 6 5 0 0 
9. 7 7 13 13 0 0 

celkem 101 104 58 54 0 1 
% 63,5 65,4 36,5 34,0 0,0 0,6 

poznámka: 
V I. pololetí bylo hodnoceno aktuálně celkem 159 žáků školy, ve II. pololetí celkem 
také 159 žáků. 
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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 
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. 11 / 11 x x 
2. 16 / 16 x 1 / 1 
3. 12 / 12 x x 
4. 23 / 23 x x 
5. 21 / 21 x x 
6. 21 / 21 x x 
7. 19 / 19 x x 
8. 15 / 15 x x 
9. 20 / 20 x x 

celkem 158 / 158 0 1 / 1 
% 99,4 / 99,4 0,0 0,6 / 0,6 

5.4. Hodnocení výsledků vzdělávání – výchovná opatření - pochvaly 

třída 
pochvaly ředitele školy pochvaly třídního učitele 

I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 
1. 3 0 8 11 
2. 6 0 14 20 
3. 5 0 7 1 
4. 8 0 24 0 
5. 2 1 26 0 
6. 3 0 19 0 
7. 8 4 11 0 
8. 15 10 12 0 
9. 26 9 19 0 

celkem 76 24 140 32 

poznámka: 

Žák je započítán tolikrát, kolik výchovných opatření mu bylo uděleno. 

Ve II. pololetí je snížený počet pochval způsoben tím, že žáci absolvovali distanční 
vzdělávání z důvodu pandemie viru Covid-19, tedy neprobíhaly soutěže, ve kterých 
by reprezentovali školu, za což by byli tradičně chváleni. 
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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. 0 0 0 0 0 0 
3. 1 0 0 0 0 0 
4. 5 0 0 0 0 0 
5. 3 0 0 0 1 0 
6. 1 0 0 0 2 0 
7. 1 0 2 0 0 0 
8. 1 0 0 0 1 0 
9. 3 0 0 0 0 0 

celkem 15 0 2 0 4 0 

poznámka: 

Žák je započítán tolikrát, kolik výchovných opatření mu bylo uděleno. 

Ve II. pololetí je nulový počet negativních výchovných opatření způsoben tím, že žáci 
absolvovali distanční vzdělávání z důvodu pandemie viru Covid-19, tedy nedocházelo 
k negativním jevům, za které by byli obvykle káráni. 

5.6. Komisionální přezkoušení 

třída 
pochybnosti o správnosti 

hodnocení 
opravné zkoušky 

1. x x 
2. x x 
3. x x 
4. x x 
5. x x 
6. x x 
7. x x 
8. x x 
9. x x 

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. x x x x 
2. x x x x 
3. x x x x 
4. x x x x 
5. x x x x 
6. x x x x 
7. x x x x 
8. x x x x 
9. x x x x 

celkem 0 0 0 0 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.8. Počet omluvených a neomluvených hodin (obě pololetí dohromady) 

třída 
počet 

omluvených 
hodin 

průměr na žáka 
počet 

neomluvených 
hodin 

průměr na žáka 

1. 425 38,6 0 0,00 
2. 605 35,6 0 0,00 
3. 595 49,6 0 0,00 
4. 1 454 63,2 0 0,00 
5. 1 194 56,9 5 0,24 
6. 1 628 77,5 0 0,00 
7. 1 348 70,9 0 0,00 
8. 984 65,6 0 0,00 
9. 1 170 58,5 0 0,00 

celkem 9 403 59,14 5 0,03 
poznámka: 

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 
Macečková Klára, Bc., Svrčinová Šárka, Bc. (obě 
navazující magisterské studium 

b) Studium pedagogiky x 
c) Studium pro asistenta pedagoga Maturová Kateřina 

d) Studium pro ředitele škol 
MAP vzdělávání ORP Šumperk II, dvoudenní 
setkání „Ředitelská akademie“ (J. Ševčík, 
V. Machaň) 

e) Studium k rozšíření odborné 
kvalifikace 

x 

6.3. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 
a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

x 

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 

x 

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

x 
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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 

x 

g) Specializovaná činnost v oblasti 
prostorové orientace zrakově 
postižených 

x 

6.4. Studium k doplnění a rozšíření dalších kvalifikačních předpokladů 

Předmět Počet 
kurzů Zaměření kurzů 

Pedagogika a psychologie 1 
Projekt „Klíče k úspěšnému učení“, přednáška „Formativní 
učení“ (účast všech 21 pedagogů ZŠ) 

Sociálně patologické jevy 1 
Rozšíření kompetencí výchovné poradkyně (Vavrysová 
Jiřina) 

Školní jídelna x x 
Informační a komunikační 
technologie 1 

WESTech solutions Ostrava, školení sborovny „Tablet jako 
efektivní nástroj učitele“ (účast všech 21 pedagogů ZŠ) 

Český jazyk 1 
UP Olomouc, kurz tvůrčího psaní a autorského čtení pro 
učitele ZŠ a SŠ, 20 hodin (B. Bebčáková) 

Cizí jazyk x x 
Matematika x x 
Prvouka x x 
Přírodověda x x 
Vlastivěda x x 
Chemie x x 
Fyzika x x 
Přírodopis x x 

Zeměpis 1 
Descartes, v. o. s., seminář „Rozvojové země. migrace 
obyvatel, chudoba a my“ (T. Skoumal) 

Dějepis x x 
Výchova k občanství x x 
Hudební výchova x x 
Výtvarná výchova x x 
Člověk a svět práce x x 

Tělesná výchova 1 
Centrum výuky lyžování a snowboardingu, z. s., kurz 
instruktora základního snowboardingu (N. Šafková) 

Jiné 2 

PPP a SPC Olomouc, Metodické setkání „Práce s žákem 
s poruchou autistického spektra v ZŠ“ (K. Cholevová, 
P. Zugarová) 

Infra , s. r. o., Stařeč, Webinář „Specifické poruchy 
chování“ (L. Grmelová 
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6.5. Samostudium 

Prázdniny Počet 
dnů Náplň samostudia 

Podzimní prázdniny 
29. a 30. 10. 2019 

2 příprava studijních materiálů 

Vánoční prázdniny 
23. 12. 2019 až 3. 1. 2020 

6 
příprava studijních materiálů, tvorba 
digitálních učebních materiálů 

Jednodenní pololetní prázdniny 
31. 1. 2020 

x 
školení sborovny „Tablet jako efektivní 
nástroj učitele“ 

Jarní prázdniny 
3. až 7. 2. 2020 

5 
evaluace a inovace ŠVP, příprava studijních 
materiálů, průřezová témata a hodnocení 
žáků, tvorba digitálních učebních materiálů 

Velikonoční prázdniny 
9. 4. 2020 

1 příprava studijních materiálů 

Celkem 14 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 40 0 2 (úvazek 1,53) 

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, 2 třídy, 
1 společná 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 
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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 37 x x 
- v tom vývojová porucha učení 26 podpůrná opatření ano 

- závažné vady řeči 3 podpůrná opatření ne 

- vývojová porucha chování 4 
podpůrná opatření 

1 x asistent pedagoga 
ne 

- sluchové postižení 1 asistent pedagoga ne 
- mentální postižení 1 asistent pedagoga  

- autismus 2 2 x asistent pedagoga ne 
zdravotní znevýhodnění x x x 
sociální znevýhodnění x x x 

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 
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 x x x 
přípravné třídy x x x 
pomoc asistenta třídního učitele x x x 
menší počet žáků ve třídě  x x x 
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odpovídající metody a formy práce x x x 
specifické učebnice a materiály x x x 
pravidelná komunikace a zpětnou vazbu x x x 
spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - 
etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími 
odborníky 

x x x 

Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne 
individuální vzdělávací plány x x x 
doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu x x x 
zadávání specifických úkolů x x x 
zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů x x x 
vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech x x x 
občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty 
s otevřenou možností volby na straně žáka 

x x x 

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky x x x 
 
Komentář ředitele školy: 
Ve školním roce 2019/2020 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: 
V důsledku celostátních protiepidemických opatření (Covid-19, stav nouze, úplné a pak částečné 
otevření některých ročníků základní školy) se od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 většina plánovaných 
a tradičních školních akcí včetně soutěží a olympiád neuskutečnila. 

Přehled o distančním resp. prezenčním vzdělávání v roce 2019/2020 viz příloha č. 4. 

Slavnostní ukončení školního roku 2019/2020 proběhlo distanční formou pouze v rámci 
jednotlivých tříd a společnou relací ve školním rozhlase. 

Kompletní výčet všech školních a mimoškolních akcí školy viz archivní pořadač „Školní 
a mimoškolní akce 2019/2020“  
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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 x 
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 x 
Alkohol x 
Kouření x 
Kriminalita a delikvence x 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) x 
Patologické hráčství (gambling) x 
Záškoláctví x 
Šikanování x 
Vandalismus x 
Násilné chování x 
Xenofobie x 
Rasismus x 

 
Komentář ředitele školy: 
Z pohledu sociálně patologických jevů byl školní rok 2019/2020 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 

x 

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 

x 

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 

x 

Využívání středisek a center ekologické 
výchovy 

ano, DDM Vila Doris Šumperk - Středisko 
ekologické výchovy Švagrov 

Kontakty školy s nevládními organizacemi, 
zaměřenými na ekologickou výchovu 

x 

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 12 
Počet odeslaných záznamů o úrazech 5 

12.2. Vyhodnocení úrazů 

Místo úrazu Počet úrazů 
V hodinách tělesné výchovy 4 
V ostatních vyučovacích předmětech 1 
Soutěže, výlety a exkurze 1 
Lyžařské kurzy 2 
Výuka plavání x 
Přestávky ve škole 2 
Školní družina a klub 2 
Zájmové útvary (kroužky) x 

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: 
Odškodněn byl 1 úraz (ve školním roce 2018/2019 celkem 4 úrazy). 
Náklady smluvní pojišťovny: 2 800 Kč (ve školním roce 2018/2019 to bylo 30 730 Kč). 
Náklady školy: 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 úplné 
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 
x stížnosti nebyly podány x x 

14.2. Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 
x stížnosti nebyly podány x x 

14.3. Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 

Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 
x stížnosti nebyly podány x x 

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

Datum konání Zaměření inspekce Poznámky 

x x 
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 

16.1. Zapojení školy do rozvojových programů 

Název projektu 

„ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK Velké Losiny 63“, 

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_18_063. Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony II – MRR v prioritní ose 3. 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální 
podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání 
dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, 
aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce 
s veřejností. 

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. 

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. 

Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního 
asistenta školním družinám a školním klubům. Aktivita umožňuje vyzkoušet 
a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým 
školním neúspěchem. 

Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her 

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. 
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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). 

Projektový den mimo školu 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních 
a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat 
v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí 
žáků. 

Projektový den v ŠD/ŠK 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti 
přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních 
a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat 
v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí 
účastníků. 

Počty 
zapojených 
osob 

8 pedagogů v MŠ 
80 žáků v MŠ 
16 pedagogů v ZŠ 
160 žáků v ZŠ 

Financování 

Celkový rozpočet školy: 1 579 612 Kč (85% z EU, 15% ze státního 
rozpočtu). 
V tom: 
• 506 380 Kč – na šablony v MŠ, 
• 1 073 232 Kč – na šablony v ZŠ. 

Spoluúčast školy - 0 Kč. 
Komentář ředitele školy: 
Termín realizace: 1. 9. 2019 až 31. 1. 2021 

16.2. Zapojení školy do mezinárodních programů 

Škola nebyla ve školním roce 2019/2020 zapojena do mezinárodních programů. 

Komentář ředitele školy: 
Bez komentáře. 
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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) 

Státní zámek Velké Losiny 

• spolupráce na organizaci školního projektového dne „Jeden 
den v ...“, 

• vernisáž a umístění výstavy žákovských výtvarných prací 
(Covid-19 = nekonala se), 

• 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“ 
(Covid-19 = nekonal se) 

Ve Velkých Losinách dne 11. října 2020 

Mgr. Jiří Ševčík, ředitel školy 

Poznámka: Školskou radou neprojednáno z důvodu protiepidemických opatření (Covid-19). 
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18. 
Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 

18.1. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 

Viz příloha č. 5 (Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2020) 

Komentář ředitele školy: 
Nevyčerpané finanční prostředky na zákonné odvody ve výši 747 Kč byly dle metodiky 
KÚ Olomouckého kraje převedeny do kapitoly ONIV. O tuto sumu byly navýšeny původní ONIV 
z 492 184 Kč na 492 931 Kč. 

Nevyčerpané účelové finanční prostředky na dopravu na povinnou plaveckou výuku (důvod 
Covid-19) ve výši 7 466 Kč byly dle metodiky KÚ Olomouckého kraje vráceny poskytovateli. 

18.2. Plnění limitu počtu pracovníků a mzdových prostředků v regionálním školství 

Viz příloha č. 6 (Výkaz Škol P 1-04 včetně přílohy za rok 2020) 

Komentář ředitele školy: 
Rozpočtovaný limit počtu pracovníků 41,2600 nebyl dočerpán (byl šetřen) o 1,2372 pracovníka. 

Náhrady mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti v rekordní výši 124 031 Kč (v hlavní 
činnosti) byly hrazeny na úkor přídělu 492 184 Kč na ONIV (učebnice, učební pomůcky, další 
vzdělávání pedagogů, …), náhrady tedy činily 25,2 % z ONIV. 

18.3. Dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 

Viz příloha č. 7 (Průběžné finanční čerpání dotací poskytnutých na projekty EU) 

Komentář ředitele školy: 
Podrobněji o projektu viz kapitola 16.1 této výroční zprávy. 

18.4. Celkové výnosy a náklady v hlavní a doplňkové činnosti školy 

Viz příloha č. 8 (Příloha k hospodaření školy za rok 2020) 

Komentář ředitele školy: 
Hospodaření školy v roce 2020 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 
440 161,47 Kč, v tom 388 699,73 Kč v hlavní činnosti a 51 461,74 Kč v doplňkové činnosti. 

Zřizovatel školy rozhodl tento hospodářský výsledek vedený na účtu 431 (výsledek hospodaření) 
převést dílem ve výši 40 161,47 Kč na účet 413 (rezervní fond) a dílem ve výši 400 000,00 Kč na 
účet 416 (fond reprodukce majetku, fond investic). 

18.5. Čerpání dalších prostředků 

Nebyly čerpány další finanční prostředky. 

Komentář ředitele školy: 
Bez komentáře. 
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19. 
Materiálně technické podmínky vzdělávání 

19.1. Materiálně technické podmínky vzdělávání 

Viz příloha č. 9 (Projektové záměry školy definované v „Místním akčním plánu Šumperský 
venkov“ pro období 2016 - 2023) 

Viz příloha č. 10 (Podklady pro projektový záměr školy „Inovace specializovaných odborných 
učeben, stavební úpravy a vybudování bezbariérových přístupů“) 

Prostředí, prostory 
a vybavení školy 

komentář 

budovy, učebny, herny 
a další místnosti 
a jejich estetická 
úroveň 

Po generální rekonstrukci všechny budovy školy. 
Nadále zbývá oprava tělesa rampy před školní jídelnou. 

členění a využívání 
prostoru ve školách 
s více součástmi 

V běžném provozu jako v předcházejících letech. 

odborné pracovny, 
knihovny, studovny, 
multimediální učebny 

V běžném provozu jako v předcházejících letech. 

odpočinkový areál, 
zahrady, hřiště V běžném provozu jako v předcházejících letech. 

koncertní, taneční sály, 
ateliéry, nahrávací 
studia, akustické 
a případné další 
fyzikální vlastnosti 
prostorů používaných 
pro výuku 

Divadelní sál se zkušebnou. 

V provozu neformální zkušebna ve sklepních prostorách „staré“ budovy 
školy (využíváno zájmovými skupinami). 

vybavení učebními 
pomůckami, hračkami, 
stavebnicemi, 
hudebními nástroji, 
sportovním nářadím 
apod. 

Vybavování realizováno v rámci čerpání ostatních neinvestičních výdajů 
(ONIV) poskytovaných ze státního rozpočtu: 

Celkem 492 184 Kč + 747 Kč z „ušetřených“ odvodů (pro všechny 
součásti včetně MŠ, z toho vyčerpáno 124 031 Kč na náhradu mzdy za 
prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců), „čisté“ 
ONIV 368 900 Kč (v tom 250 000 Kč v roce 2020 účelově na vybavení 
ICT technikou na podporu distančního vzdělávání). 

vybavení žáků 
učebnicemi, učebními 
texty 

Učebnice nakupovány z ONIV a půjčovány žákům zdarma. Žákům 
1. třídy poskytovány a ponechávány učebnice zdarma. 

Pracovní sešity nakupovány z provozních prostředků a žákům prodávány 
za velkoobchodní ceny bez ziskové přirážky. 

Pracovní sešity do cizích jazyků (anglický, německý) hrazeny polovinou 
z příspěvku zřizovatele na tzv. stabilizaci žáků a polovinou úhradou od 
rodičů žáků. 

vybavení kabinetů, 
laboratoří a učeben 
pomůckami 

Nedostatečné - stagnace. 

Zejména veškeré vybavení kancelářským nábytkem je více jak 30 let staré. 

dostupnost pomůcek, 
techniky, informačních 
zdrojů a studijního 
materiálu 

Učebnice distribuovány ze dvou depozitářů (1. a 2. stupně). V provozu 
oddělené žákovská a učitelská knihovna. Odborná učebna informačních 
a komunikačních technologií spojena s žákovskou knihovnou v jedno 
informační centrum (tištěné materiály, datové zdroje, internet). 
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Ve Velkých Losinách dne 28. února 2021 

Mgr. Jiří Ševčík, ředitel školy 

Poznámka: Školskou radou neprojednáno z důvodu protiepidemických opatření (Covid-19) 



 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ve školním roce 2019/2020 

Základní škola a mateřská škola Velké Losiny, 
příspěvková organizace 

přílohy 



UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ LOSINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

(verze k 1. 9. 2019)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ŠVP RVP DD ŠVP RVP DD

Český jazyk a literatura (ČJ) 9 10 9 7 6 4 4 4 5 41 35 6 17 15 2

Anglický jazyk (AJ) 3 3 3 3 3 3 3 9 9 0 12 12 0

Německý jazyk (NJ) 2 2 2 6 6 0

Matematika a její aplikace (M) 4 5 5 5 5 4 4 4 4 24 20 4 16 15 1

Inform. a kom. technologie (ICT) 1 1 1 1 0 1 1 0

Prvouka (Pr) 2 2 2

Přírodověda (Pd) 2 2

Vlastivěda (Vl) 2 2

Chemie (Ch) 2 2

Fyzika (F) 2 2 1 2

Přírodopis (Př) 2 2 2 1

Zeměpis (Z) 2 2 2 1

Dějepis (D) 2 2 2 2

Výchova k občanství (VO) 1 1 1 1

Hudební výchova (HV) 1 1 1 1 1 1 1 1

Výtvarná výchova (VV) 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Dramatická výchova (DV) 1 1

Člověk a svět práce (ČP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 0 4 3 1

Výchova ke zdraví (VZ) 1 1

Tělesná výchova (TV) 2 2 2 2 2 10 10 0

Čtení s porozuměním (ČsP) 1 1

Konverzace v AJ (KoAJ) 1 1 1

Cv. z matematiky (CvM) 1

Sportovní hry (SH) 1 1

volitelné předměty celkem: 2 2 1 3

20 22 24 26 26 30 30 31 31 118 104 14 122 104 18

Pomoc s učením (PU)
počet hodin 1. stupeň: 118 úvazek 1. stupeň: 5,455

počet hodin 2. stupeň: 124 úvazek 2. stupeň: 7,045

2. stupeň
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UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ LOSINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

(verze k 1. 9. 2019)

Fce Jméno hod. p.ú.

1. Kollárová Iveta 20 1.tř. 20 1,00

2. Svrčinová Šárka 22 2.tř. 22 1,00

3. Vašatová Hana 21 3.tř. 1 ČP 4 22 1,00

4. Viktorinová Jiřina 21 4.tř. 1 HV 5 22 1,00

5. Podhajská Světlana 19 5.tř. 1 Čt 4 2 PU (#) 20 0,91

6. Hartová Hana 16 M 6-9 6 Př 6-8 22 1,00

7. Sanetříková Blanka 12 AJ 6-9 8 VV 6-9 1 KoAJ 8 1 KoAJ 9 22 1,00

8. Skoumal Tomáš 6 NJ 7-9 8 D 6-9 4 Z 7-8 4 TVh 6-9 22 1,00

9. Netopilová Dana 4 Ch 8-9 1 Př 9 3 F 8-9 1 Z 9 22 1,00

3 VO 7-9 2 VZ 6,8 3 HV 6-8

1 ČP 6 1 ČP 8(*) 1 ČP 9 2 VV 5

VP Vavrysová Jiřina 9 AJ 3-5 5 ČJ 9 1 ČP 9(8) 15 0,77

Macečková Klára 12 ČJ 6-8 2 ČsP 6-7 1 KoAJ 6 2 Z 6 18 0,82

1 VO 6

ZŘ Machaň Václav 4 F 6,7 4 TVd 6-9 1 ČP 6 1 SH 7 11 1,00

1 SH 9

Ř Ševčík Jiří 1 ICT 5 1 ICT 6 1 ČP 7 1 CvM 9 4 1,00

družina, klub, as. ped. 242 12,500 Σ

ŠD Grmelová Lenka 23,5 0,783

ŠD Šafková Nikola 15,0 0,500

ŠK Bebčáková Barbora 15,0 0,500

AP Macková Olga 30,0 0,750

AP Maturová Kateřina 40,0 1,000

AP Dvořáková Jana 30,0 0,750

AP Cholevová Kateřina 40,0 1,000

AP Zugarová Petra 40,0 1,000

Dělené hodiny 1 1 1 3 18,783 ΣΣ

ČP 6 ČP 8 (*) ČP 9 kontrola 2

Komentář: (#) z podpůrných opatření
(*) jen v 1. pololetí

počet hodin / předmět / třída(y)
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Přehled školních a mimoškolních akcí základní školy ve školním roce 2019/2020 

ZÁŘÍ 2019 

termín čas místo obsah poskytovatel cílová skupina zodpovídá poznámky 
sobota 29. 6. 2019 

až 
neděle 1. 9. 2019 

LETNÍ PRÁZDNINY 2019 

pondělí 26. 8. 2019 9.00 - 10.30 sborovna 
jednání pedagogické 
rady, 1. část 

škola 
pedagogové základní 
školy 

J. Ševčík 
organizační příprava 
školního roku 2019/2020 

pátek 30. 8. 2019 9.00 - 11.00 sborovna 
jednání pedagogické 
rady, 2. část 

škola 
pedagogové základní 
školy 

J. Ševčík 
organizační příprava 
školního roku 2019/2020 

pondělí 2. 9. 2019 8.00 - 10.15 
nádvoří školy, 
kmenové třídy 

Slavnostní 
shromáždění 
k zahájení školního 
roku 

škola všechny třídy ředitelství 
obědy ve školní jídelně 
od 10.30 do 11.30 hodin 

pátek 13. 9. 2019 7.40 – 11.05 
Středisko ekologické 
výchovy Švagrov 

Den s Lesy ČR Lesy ČR, Vila Doris 
3. třída 
4. třída 

H. Vašatová 
J. Viktorinová 
K. Maturová 

dopravu zajišťují 
Lesy ČR 

středa 18. 9. 2019 16.30 - 18.00 
kmenová učebna 
1. třídy 

třídní schůzka 1. třídy škola rodiče žáků 1. třídy I. Kollárová  

úterý 24. 9. 2019 8.00 - 15.00 
Tyršův stadion 
v Šumperku 

atletický čtyřboj, 
okresní finále 

Vila Doris Šumperk 
družstva žáků 6. - 9. 
kromě mladších dívek 

V. Machaň 
T. Skoumal 

dopravu hradí škola 

čtvrtek 26. 9. 2019 7.30 – 15.00 
Tyršův stadion 
v Šumperku 

minikopaná 
6. až 9. tříd, okresní 
kolo 

Vila Doris Šumperk 
družstvo chlapců 6. až 
9. třídy 

T. Skoumal 
účast zrušena, nebyl 
zorganizován okrsek, 
dopravu hradí škola 

pondělí 30. 9. 2019 10.20 - 13.00 
zámecký park 
Loučná n/D 

přespolní běh, 
okrskové kolo 

ZŠ a MŠ Loučná n/D 
vybraní žáci 6. až 
9. třídy 

V. Machaň 
T. Skoumal 

dopravu hradí škola 

ŘÍJEN 2019 

termín čas místo obsah poskytovatel cílová skupina zodpovídá poznámky 

čtvrtek 3. 10. 2019 7.30 - 13.00 
exteriéry SOŠ 
Šumperk, 
Zemědělská 3 

přespolní běh, 
okresní finále 

SOŠ Šumperk, 
Zemědělská 3 

z okrsku postupující 
družstva 

V. Machaň 
neúčast v důsledku 
nepostupu z okrsku 

- // - 9.30 – 10.30 
Obecní úřad Velké 
Losiny 

exkurze a prohlídka 
obecního úřadu 

obec Velké Losiny 
starostka Ing. Jana 
Fialová 

3. třída H. Vašatová  

pátek 4. 10. 2019 7.30 - 15.00 
okolí Velkých Losin, 
Jeseníky 

projekt „Den na 
horách“ 

škola všechny třídy 
vedoucí jednotlivých 
skupin 

přesunuto z 27. 9. 2019 
realizace dle aktuálního 
počasí 

čtvrtek 10. 10. 2019 7.05 - 12.00 Úřad práce Šumperk 
volba povolání 
(exkurze) 

Úřad práce Šumperk 9. třída J. Vavrysová dopravu si hradí žáci 

úterý 15. 10. 2019 7.00 – 24.00 Praha - Terezín Holocaust – dějepisná, škola 9. třída J. Vavrysová náklady na dopravu 



až 
čtvrtek 17. 10. 2019 

0.00 – 24.00 
0.00 – 17.00 

kulturní a společenská 
exkurze 

P. Zugarová hradí obec Velké 
Losiny ze „stabilizace 
žáků“ 

středa 16. 10. 2019 7.30 – 12.00 Třemešské rybníky 
program „Podzimní 
festival ptactva“ 

Vila Doris Šumperk 7. třída 
H. Hartová 
T. Skoumal 

dopravu hradí škola 

- // - 8.00 – 12.00 škola 
Projektový den 
TYMYJÁNEK 

Středisko výchovné 
péče Dobrá vyhlídka 
Šumperk 

3. třída H. Vašatová  

- // - 9.05 - 9.25 školní aula 
dobročinná sbírka 
Bílá pastelka 

SONS Šumperk 
všichni ochotní ve 
škole 

ředitelství 
30 Kč za bílou pastelku 
a záložku do knihy 

čtvrtek 17. 10. 2019 
přesunuto z 10. 10. 

7.30 - 12.00 
Státní okresní archiv 
Šumperk 

dějepisná exkurze 
Státní okresní archiv 
Šumperk 

6. třída T. Skoumal dopravu hradí škola 

pátek 18. 10. 2019 8.00 - 13.00 exteriéry školy Den bezpečnosti 
škola, jednotka SDH 
Velké Losiny 

celá škola V. Machaň  

úterý 22. 10. 2019 
středa 23. 10. 2019 

13.30 - 16.30 za školní kotelnou 
podzimní sběr starého 
papíru 

škola, Sitta Rapotín všichni, veřejnost 
D. Netopilová 
R. Rulíšek 

sbíráme svázaný papír 
všech kategorií, zvlášť 
kartony (!), 
soutěžíme o ceny 

- // - 8.00 – 12.00 škola 
Projektový den 
TYMYJÁN 

Středisko výchovné 
péče Dobrá vyhlídka 
Šumperk 

6. třída H. Hartová  

pondělí 28. 10. 
2019 DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU (STÁTNÍ SVÁTEK) 

úterý 29. 10. 
středa 30. 10. 2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY (mateřské školy a školní jídelna v provozu) 

čtvrtek 31. 10. 2019 17.00 - 18.30 
náměstí u lázní - 
zámecké nádvoří 

„Světluškový pochod“ 
s hledáním pokladu 

škola, Zámek Velké 
Losiny 

všichni, veřejnost 
S. Podhajská 
B. Bebčáková 

soutěž masek o ceny 
PO SKONČENÍ AKCE 
OHŇOVÁ SHOW 
V AREÁLU ZDRAVÍ 

LISTOPAD 2019 

termín čas místo obsah poskytovatel cílová skupina zodpovídá poznámky 

úterý 5. 11. 2019 7.30 – 9.05 kmenová učebna 

interaktivní beseda 
„Mediální výchova 
aneb dvakrát měř 
a jednou klikni“ 

Pontis Šumperk 
Bc. Jan Hruška 

4. třída J. Viktorinová 
v rámci Komplexního 
preventivního 
programu Šumperk 

- //  12.45 - 15.50 Gymnázium Šumperk 
Scholaris - burza 
středních škol 

ÚP Šumperk 9. třída J. Vavrysová 
dopravu si hradí žáci 
sami 

čtvrtek 14. 11. 2019 
přesunuto z 13. 11. 

14.00 - 15.30 sborovna 
jednání pedagogické 
rady 

škola 
pedagogové základní 
školy 

J. Ševčík 
hodnocení výsledků 
vzdělávání za 1. čtvrtletí 
školního roku 

- // - 
přesunuto z 13. 11. 

16.00 - 18.00 
kmenové třídy, 
kabinety učitelů 

třídní schůzky - 
konzultace 
k 1. čtvrtletí 

škola rodiče žáků jednotliví učitelé  

úterý 26. 11. 2019 12.30 – 15.00 Muzeum Šumperk 
komentovaná 
prohlídka „Od 
socialismu 

Muzeum Šumperk 
8. třída 
9. třída 

T. Skoumal 
J. Vavrysová 
K. Cholevová 

v rámci projektu 
„Příběhy bezpráví“ 
organizace Člověk 



k demokracii“ P. Zugarová v tísni 

středa 27. 11. 2019 13.00 - 15.00 
aula, žákovská dílna, 
cvičná kuchyňka 

adventní tvoření škola všichni zájemci 
B. Sanetříková 
školní družina a klub 
kolektiv 

kromě chvojí ostatní 
materiál s sebou 

čtvrtek 28. 11. 2019 7.30 - 16.00 
Arcibiskupský palác 
Olomouc 

dějepisná exkurze škola 7. třída 
T. Skoumal 
K. Cholevová 

náklady akce hradí 
škola 

pátek 29. 11. 2019 7.30 – 8.15 kmenová učebna 
interaktivní beseda 
„Ne – bezpečná síť“ 

Poradna zdraví 
Šumperk 

4. třída J. Viktorinová 
v rámci Komplexního 
preventivního 
programu Šumperk 

- // - 16.30 – 16.45 náměstí před lázněmi 
Rozsvěcení vánočního 
stromečku 

Turistické informační 
centrum Velké Losiny 

sbor Pramínek Š. Svrčinová  

pátek 29. 11. 2019 
a 

sobota 30. 11. 2019 

9.00 – 24.00 
0.00 – 13.00 

Penzion FIT 
soustředění tanečního 
kroužku 

škola 
členové tanečního 
kroužku školního klubu 

B. Bebčáková 

účastníci jsou omluveni 
z pátečního vyučování, 
ubytování v penzionu je 
zdarma 

PROSINEC 2019 

termín čas místo obsah poskytovatel cílová skupina zodpovídá poznámky 

čtvrtek 5. 12. 2019 
08.20 - 09.10 
9.25 - 11.05 

divadelní sál 

„Poklad kapitána 
Baltazara“, 
„Romantismus není 
jen romantika“ 

Divadélko pro školy 
Hradec Králové 

1. až 4. třída 
5. až 9. třída 

J. Viktorinová 
K. Macečková 
třídní učitelé 

30 Kč/žák (rodiče) 
20 Kč/žák (škola) 

pátek 6. 12. 2019 dopoledne škola 
školní Mikulášská 
nadílka 

škola žáci 1. stupně S. Podhajská 
mikulášské balíčky 
částečně sponzoruje 
paní Dana Hetmánková 

pátek 13. 12. 2019 
09.25 – 10.10 
10.20 – 11.05 

divadelní sál 
adventní rozjímání se 
středověkou hudbou 

Mgr. Karel Kocůrek 
1. až 5. třída 
6. až 9. třída 

Š. Svrčinová 
D. Netopilová 

30 Kč/žák (rodiče) 
10 Kč/žák (škola) 

pátek 13. 12. 2019 
až 

sobota 14. 12. 2019 

16.30 – 24.00 
až 

00.00 – 11.30 
školní družina 

Vánoční přespání ve 
školní družině 

škola členové školní družiny 
N. Šafková 
D. Dokoupilová 

 

sobota 14. 12. 2019 10.00 - 16.00 
Ruční papírna Velké 
Losiny 

Vánoční výtvarný 
ateliér 

škola, Ruční papírna 
Velké Losiny 

veřejnost 
B. Sanetříková 
všichni pedagogové 

v rámci tradiční akce 
„Vánoce v Ruční 
papírně“ 

- // - 

13.30 
MŠ Veverka 

14.30 
MŠ Sluníčko 

15.30 
Pramínek 

Ruční papírna Velké 
Losiny 

Sváteční vystoupení 
sboru Pramínek a dětí 
obou MŠ 

škola a Ruční papírna 
Velké Losiny 

veřejnost 
Š. Svrčinová 
D. Machů 
I. Kolínková 

v rámci tradiční akce 
„Vánoce v Ruční 
papírně“ 

neděle 15. 12. 2019 13.00 - 16.00 
Ruční papírna Velké 
Losiny 

Vánoční výtvarný 
ateliér 

škola, Ruční papírna 
Velké Losiny 

veřejnost 
B. Sanetříková 
všichni pedagogové 

v rámci tradiční akce 
„Vánoce v Ruční 
papírně“ 

pondělí 16. 12. 2019 11.15 – 12.55 tělocvičny adventní sportování škola žáci 6. až 9. třídy 
T. Skoumal 
V. Machaň 

v rámci hodin TV 

úterý 17. 12. 2019 17.00 - 18.30 divadelní sál školy 
Vánoční sváteční 
podvečer 

škola rodiče žáků 
J. Viktorinová 
kolektiv pedagogů 

generálka dopoledne 
i odpoledne 

- // - 8.25 - 10.00 kmenové třídy třídní vánoční besídky žáci dané třídy žáci dané třídy třídní učitelé  



- // - 10.15 - 11.15 
kostel sv. Jana 
Křtitele ve Velkých 
Losinách 

Vánoční rozjímání, 
koledy 

Římskokatolická farnost 
Velké Losiny, škola 

všechny třídy 
Š. Svrčinová 
J. Viktorinová 

 

čtvrtek 19. 12. 2019 celý den základní škola 
volný den č. 1 
(tzv. ředitelské volno) 

důvod: odstávka kotelny J. Ševčík 
mateřské školy 
a školní jídelna 
v provozu 

 

pátek 20. 12. 2019 celý den základní škola 
volný den č. 2 
(tzv. ředitelské volno) 

důvod: odstávka kotelny J. Ševčík 
mateřské školy 
a školní jídelna 
v provozu 

 

sobota 23. 12. 2019 
až 

neděle 5. 1. 2020 
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

LEDEN 2020 

termín čas místo obsah poskytovatel cílová skupina zodpovídá poznámky 
sobota 23. 12. 2019 

až 
neděle 5. 1. 2020 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

úterý 7. 1. 2020 7.30 – 11.05 školní jídelna 
interaktivní výstava 
Vitamínový den 

MK Fruit Šumperk 1. až 5. třída třídní učitelky 
třídy se na akci střídají 
cca po 30 minutách 

středa 8. 1. 2020 
8.20 – 9.05 

9.25 – 11.05 
divadelní sál 

zeměpisná beseda 
„Izrael“ 

Mgr. Karel Kocůrek 
6. a 7. třída 
8. a 9. třída 

K. Macečková 
T. Skoumal 

30 Kč/žák (rodiče) 
10 Kč/žák (škola) 

- // - 16.00 - 18.00 kabinety učitelů konzultační odpoledne škola rodiče žáků třídní učitelé 
průběžné hodnocení 
výsledků vzdělávání 
žáků v 1. pololetí 

čtvrtek 16. 1. 2020 7.45 – 11.00 Komín Šumperk 
dějepisná olympiáda, 
okresní kolo 

Vila Doris Šumperk 
V. Beneš (9.) 
O. Matýs (9.) 

T. Skoumal doprovod J. Vavrysová 

úterý 21. 1. 2020 7.30 – 12.00 Komín Šumperk 
olympiáda v českém 
jazyce, okresní kolo 

Vila Doris Šumperk 
V. Beneš (9.) 
L. Hetmánková (9.) 

J. Vavrysová doprovod J. Vavrysová 

středa 22. 1. 2020 9.25 – 11.05 kmenová učebna 
interaktivní beseda 
„Klima v naší třídě“ 

PPP Šumperk 6. třída H. Hartová 
v rámci Komplexního 
preventivního 
programu Šumperk 

středa 22. 1. 2020 14.00 - 16.00 sborovna 
jednání pedagogické 
rady 

škola pedagogové školy J. Ševčík 
hodnocení výsledků 
vzdělávání v 1. pololetí 

čtvrtek 23. 1. 2020 12.30 – 14.30 
učebna anglického 
jazyka 

konverzace v AJ, 
školní kolo 

škola žáci 7. – 9. třídy 
B. Sanetříková 
J. Vavrysová 

 

úterý 28. 1. 2020 8.00 – 13.00 VOŠ a SPŠ Šumperk 
„Search it“, soutěž ve 
vyhledávání informací 
na Internetu v AJ 

VOŠ a SPŠ Šumperk, 
Gen. Krátkého 

V. Semrád (8.) 
J. Dorazilová (9.) 
J. Verner (9.) 

B. Sanetříková doprovod B. Bebčáková 

čtvrtek 30. 1. 2020 
poslední 

vyučovací 
hodina 

kmenové třídy 
rozdání výpisu 
z vysvědčení 

škola všechny třídy třídní učitelé 
výpis z vysvědčení se 
škole nevrací 

pátek 31. 1. 2020 JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY 

- // - 8.00 – 16.00 učebna ICT 
školení sborovny 
„Tablet – efektivní 
nástroj učitele“ 

iŠkolství.cz všichni pedagogové J. Ševčík  



ÚNOR 2020 

termín čas místo obsah poskytovatel cílová skupina zodpovídá poznámky 
pondělí 3. 2. 2020 

až 
neděle 9. 2. 2020 

JARNÍ PRÁZDNINY 

pondělí 10. 2. 2020 
až 

pátek 14. 2. 2020 
8.00 – 13.30 

Ski areál KAREŠ 
Kouty nad Desnou 

lyžařský výcvik škola 6. až 9. třída 
V. Machaň 
+ kolektiv 

žáci si hradí vlek, 
výuku a dopravu 
autobusem hradí škola 

čtvrtek 13. 2. 2020 7.30 – 13.00 Komín Šumperk 
olympiáda 
v německém jazyce, 
okresní kolo 

Vila Doris Šumperk 

V. Nováčková (7,), 
A. Rulíšková (7.), 
T. Spillerová (8.), 
L. Pospíšilová (8.), 
T. Vajcová (9.) 

T. Skoumal doprovod T. Skoumal 

- // -  12.30 – 15.00 
učebna humanitních 
předmětů 

recitační soutěž, školní 
kolo 

škola 
žáci postupující 
z třídního kola 

J. Vavrysová 
+ kolektiv 

 

čtvrtek 20. 2. 2020 8.00 – 13.00 Komín Šumperk 
konverzační soutěž 
v anglickém jazyce, 
okresní kolo 

Vila Doris Šumperk 
E. Semrádová (7.), 
J. Verner (9.) 

B. Sanetříková doprovod B. Bebčáková 

sobota 22. 2. 2020 20.02 - 02.22 
Areál zdraví Velké 
Losiny 

27. školní ples 
škola; hraje skupina 
KARETA ze Šumperka 

veřejnost kolektiv 

vstupné 150 Kč; 
předprodej od 
20. 1. 2020 v TIC Velké 
Losiny 

pondělí 24. 2. 2020 10.00 – 17.30 
Český rozhlas 
Olomouc 

exkurze v rámci 
projektu „Příběhy 
našich sousedů“ 

Post Bellum, o. p. s. 
vybraní realizující žáci 
8. a 9. třídy 

J. Vavrysová, 
K. Macečková 

náklady hrazeny 
z projetu 

- // - 7.45 – 12.00 Komín Šumperk 
zeměpisná olympiáda, 
okresní kolo 

Vila Doris Šumperk 
V. Dorazil (6.), 
J. Slovák (7.), 
L. Libich (8.) 

K. Macečková, 
D. Netopilová, 
T. Skoumal 

doprovod T. Skoumal 

- // - 13.30 – 15.30 tělocvičny 
karnevalové a zimní 
„řádění“ se školní 
družinou 

škola žáci 1. až 5. třídy 
L. Grmelová 
N. Šafková 

 

Plán školních a mimoškolních akcí BŘEZEN - DUBEN 2020 

termín čas místo obsah poskytovatel cílová skupina zodpovídá poznámky 

úterý 3. 3. 2020 09.30 – 12.00 Divadlo Šumperk 
divadelní představení 
„Vinetůůů!“ 

Divadlo Šumperk 6. až 9. třída J. Vavrysová 
vstupné 60 Kč/žák, 
dopravu hradí škola 

pátek 6. 3. 2020 07.30 – 12.00 tělocvična ZŠ Rapotín 
vybíjená, okrskové 
kolo 

ZŠ a MŠ Údolí Desné 
smíšené družstvo žáků 
4. a 5. třídy 

J. Viktorinová 
S. Podhajská 

doprovod 
J. Viktorinová 

čtvrtek 12. 3. 2020 08.00 – 13.00 Komín Šumperk 
recitační soutěž, 
okrskové kolo 

Vila Doris Šumperk 
10 postupujících žáků 
ze školního kola 

J. Vavrysová 
třídní učitelé 

doprovod J. Vavrysová 

pondělí 16. 3. 2020 09.25 – 10.10 učebna AJ 1 
preventivní program 
„Veselé zoubky“ 

Kateřina Krátká, 
DM Drogerie 

1. a 2. třída I. Kollárová  

pátek 20. 3. 2020 08.30 – 12.00 interiéry školy 
Půlden pootevřených 
dveří 

škola 
rodiče budoucích žáků 
1. třídy 
veřejnost 

ředitelství 
v 11.15 hodin 
komentovaná prohlídka 
školy s ředitelem 

pátek 20. 3. 2020 16.30 - 22.00 Hotel Istria Velké slavnostní setkání škola aktivní i bývalí J. Ševčík  



Losiny zaměstnanců ke Dni 
učitelů 

pracovníci školy 

úterý 24. 3. 2020 07.30 - 13.00 
Velké Losiny, 
Šumperk, Kouty n/D 

Den vody 
Vynášení Morény 

škola, ŠPVS Šumperk, 
SmVaK Ostrava, 
MVE Kouty n/D 

3. až 9. třída 
1. a 2. třída 

D. Netopilová 
třídní učitelé 

odpolední vyučování 
NEODPADÁ 

- // - 16.00 – 18.00 
velký sál Městské 
knihovny T. G. 
Masaryka Šumperk 

veřejná prezentace 
projektu „Příběhy 
našich sousedů“ 

Post Bellum, o. p. s. 
vybraní realizující žáci 
8. a 9. třídy 

J. Vavrysová, 
K. Macečková 

 

čtvrtek 26. 3. 2020 08.00 – 13.00 Komín Šumperk 
recitační soutěž, 
okresní kolo 

Vila Doris Šumperk 
případní postupující 
žáci z okrskového kola 

J. Vavrysová 
třídní učitelé 

doprovod J. Vavrysová 

pátek 27. 3. 2020 
až 

sobota 28. 3. 2020 

17.00 – 24.00 
až 

00.00 – 10.00 
škola Noc s Andersenem škola 1. a 2. třída 

I. Kollárová 
Š. Svrčinová 

 

        

sobota 4. 4. 2020 08.00 - 13.00 učebna 1. a 2. třídy 
zápis do 1. třídy pro 
školní rok 2020/2021 

škola předškoláci 
I. Kollárová 
Š. Svrčinová 

pozvánky s časem 
zápisu rodičům 

čtvrtek 9. 4. 2020 
až 

pondělí 13. 4. 2020 
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY / VELKÝ PÁTEK / VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

úterý 14. 4. 2020 dopoledne dle místa střední školy 
přijímací testy Cermat 
na SŠ, 1. část 

SŠ žáci 9. třídy zákonný zástupce MNOHO ŠTĚSTÍ!!! 

středa 15. 4. 2020 dopoledne dle místa střední školy 
přijímací testy Cermat 
na SŠ, 2. část 

SŠ žáci 9. třídy zákonný zástupce MNOHO ŠTĚSTÍ!!! 

- // - 14.00 - 15.30 sborovna školy 
jednání pedagogické 
rady 

ředitelství školy 
pedagogové ZŠ, 
vedoucí učitelky MŠ 

J. Ševčík 
hodnocení výsledků 
vzdělávání ve 3. čtvrtletí 

- // - 16.00 - 18.00 
kmenové třídy, 
kabinety učitelů 

třídní schůzky, 
konzultace 
k  3. čtvrtletí 

ředitelství školy rodiče žáků jednotliví učitelé - // - 

pátek 17. 4. 2020 
a 

sobota 18. 4. 2020 

09.00 – 24.00 
00.00 – 11.30 

Penzion Fit 
soustředění 
zdravotního kroužku 

škola 
členové zdravotního 
kroužku 

B. Bebčáková 
náklady na ubytování 
hradí škola 

čtvrtek 23. 4. 2019 07.30 – 08.15 kmenová učebna 
interaktivní beseda 
„Dospívání“ 

Poradna zdraví 
Šumperk 

5. třída 
chlapci - dívky 

S. Podhajská 
v rámci Komplexního 
preventivního 
programu Šumperk 

- // - 17.00 – 19.00 
Areál zdraví Velké 
Losiny 

Rock popová besídka 
žáků hudební výchovy 
M. Machaly 

škola, M. Machala, 
obec Velké Losiny 

veřejnost M. Machala vstupné dobrovolné 

pondělí 27. 4. 2020 07.30 - 09.30 kino Velké Losiny 
Čína – říše za Velkou 
zdí 

Studio Svět kolem nás, 
Olomouc 

5. až 9. třída 
V. Machaň 
třídní učitelé 

30 Kč/žák (rodiče) 
20 Kč/žák (škola) 

úterý 28. 4. 2020 07.30 - 12.00 Lázně Velké Losiny 
projektový den „Den 
v lázních“ 

škola, Lázně Velké 
Losiny 

6. až 9. třída třídní učitelé  

středa 29. 4. 2020 07.30 - 13.00 Lázně Velké Losiny 
projektový den „Den 
v lázních“ 

škola, Lázně Velké 
Losiny 

1. až 5. třída třídní učitelé  

 



Příloha č. 3 
Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2019/2020 

Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 
ve školním roce 2019/2020 

Atletický čtyřboj – okresní kolo 

Mladší žáci, 7. místo: Daniel Minařík (6. třída), Michal Polončík (6.), Jakub Slovák (7.), 
Ondřej Ščuglík (7.), Štěpán Šefraný (7.) 

Starší žáci, 18. místo: Tomáš Flajšar (8.), Antonín Hoch (8.), Jiří Dražný (9.), Dominik 
Harna (9.), Jan Škop (9.) 

Starší žákyně, 16. místo: Nikola Vaculíková (8.), Veronika Vondrová (8.), Lucie 
Hetmánková (9.), Tereza Vajcová (9.), Sabina Wachholzová (9.) 

* * * 

Olympiády – okresní kola 

Dějepis: Václav Beneš (9.), 34. - 36. místo, Ondřej Matýs (9.), 40. - 44. místo 

Zeměpis: Jakub Slovák (7.), 4. místo, Lukáš Libich (8.), reprezentoval 

Český jazyk: Lucie Hetmánková (9.), 40 - 43. místo, Václav Beneš (9.), 47. místo 

Německý jazyk: Vanda Nováčková (7.), 1. místo, Anna Rulíšková (7.), 5. místo, Terezie 
Spillerová (8.), 3. místo, Lucie Pospíšilová (8.), reprezentovala, Tereza Vajcová (9.), 8. - 
10. místo 

Search it: Daniel Židek (8.), 3. místo, Vít Semrád (8.), 4. místo, Jakub Verner (9.) 10. 
místo, Julie Dorazilová (9.), reprezentovala 

Konverzace v AJ: Evelina Semrádová (7.), 5. místo, Jakub Verner (9.) 8. místo 

* * * 

Výtvarná soutěž - Krkonoše očima dětí: Vendula Filipová (9.), 2. místo, Le Vu Quoc 
Viet (5.), čestné uznání 

* * * 

Sběr papíru - podzim 2019: 10 nejlepších sběračů: Adéla Keclíková (2.), Aneta Musilová 
(2.), Tereza Rulíšková (4.), Michal Voch (3.), Barbora Chudá (6.), Matěj Jaroš (5.), Rozálie 
Dražná (6.), Jiří Dražný (9.), Václav Dorazil (6.), Karolína Milová (2.) 



Příloha č. 4 
Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2019/2020 

PŘEHLED O PREZENČNÍM / DISTANČNÍM 
VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2020 

 týden 

 11. až 19. 20. 21. 22. 23. 24. až 27.   

třída 

11
.3

.-
15

.3
. 

16
.3

.-
3.

5.
 

4.
5.

-1
0.

5.
 

11
.5

.-
17

.5
. 

18
.5

.-
24

.5
. 

25
.5

.-
31

.5
. 

1.
6.

-7
.6

. 

8.
6.

-1
4.

6.
 

15
.6

.-
28

.6
. 

29
.6

.-
30

.6
. 

le
tn

í p
rá

zd
n

in
y 

1. D D D D D P P P P P x 

2. D D D D D P P P P P x 

3. D D D D D P P P P P x 

4. D D D D D P P P P P x 

5. D D D D D P P P P P x 

6. D D D D D D D P P P x 

7. D D D D D D D P P P x 

8. D D D D D D D P P P x 

9. D D D P P P P P P P x 

 
           

legenda: D = distanční výuka        

  P = prezenční výuka        

  x = volno / prázdniny        
 



Příloha č. 5
Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2019/2020

v Kč na dvě desetinná místa

Účelový
znak

Ukazatel
Poskytnuto

k 31.12.2020
Čerpáno

k 31.12.2020

Vratka dotací při 
finančním 

vypořádání

a b 1 2 3

A.1. Dotace MŠMT poskytnuté prostř. Olomouckého kraje 22 134 397,00 22 126 931,00 7 466,00

v tom:

33038 Excelence středních škol 0,00 0,00 0,00

z toho: platy 0,00

            odvody ZP a SP 0,00

            FKSP 0,00

33070 Podpora výuky plavání v ZŠ 15 200,00 7 734,00 7 466,00

33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 0,00 0,00 0,00

z toho: OON 0,00

            ONIV 0,00

33075 Podpora vzdělávání cizinců ve školách 0,00 0,00 0,00

z toho: platy 0,00

            OON 0,00

            ONIV včetně  odvodů ZP a SP, FKSP 0,00

33079
Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do 
nároku PH max v MŠ, ZŠ, SŠ 0,00 0,00 0,00

z toho: platy 0,00

           odvody ZP a SP 0,00

           FKSP 0,00

33166 Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek 0,00 0,00 0,00

z toho: OON 0,00

            ONIV 0,00

33353 Přímé náklady na vzdělávání 22 119 197,00 22 119 197,00 0,00

z toho: platy 15 925 636,00 15 925 636,00 0,00

           OON 0,00 0,00 0,00
           ONIV včetně  odvodů ZP a SP, FKSP 6 193 561,00 6 193 561,00 0,00

A.2. Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje prostř. zřizovatele 0,00 0,00 0,00

115 Zelená škola Olomouckého kraje 0,00

401 Individuální dotace 0,00

510 Podpora EVVO 0,00

520 Program podpory práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji 0,00

A.3. Dotace a příspěvky celkem
    (A.1.+ A.2) 22 134 397,00 22 126 931,00 7 466,00

Vysvětlivky:
sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2020
sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků k 31.12.2020

Sestavil: Bc. Roman Marcinka, účetní Razítko: Kontroloval: Mgr. Jiří Ševčík, ředitel
Datum a podpis: 14.01.2021 Datum a podpis: 14.01.2021

Telefon: 583 248 430 elektronický podpis

E-mail: reditelstvi@skolalosiny.cz

 Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2020 ze státního rozpočtu 
a z rozpočtu Olomouckého kraje

sloupec 3- uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; sloupec 1 mínus sloupec 2 

Komentář vratky v UZ 33070: z důvodu protiepidemických opatření Vlády ČR škola nerealizovala plný počet kurzů 
povinníé plavecké výuky
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rTpa�%|p%rVoŜpS� $!#, $z$$$ $z$$$ $z$$$ $z$$$ $z$$$ $z$$$
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Název organizace:

Čerpání platů z dotace Vratka platů z dotace

1. Platy ÚZ 33 353 15 925 636,00 0,00
2. Platy ÚZ 33 079 0,00 0,00
3. Platy ÚZ 33 075 0,00 0,00

4.

Platy výše neuvedené (jiné dotace, např. dotace 

z rozpočtu Ol.kraje
0,00 0,00

5. Platy z FO 0,00 0,00
6. Platy z ostatních zdrojů (obec, granty,….) 44 285,00 0,00
7. Platy z doplňkové činnosti 221 691,00 0,00

Platy z ESF 422 358,00 0,00
8. Platy celkem 16 613 970,00 0,00

9. OON ÚZ 33 353 0,00 0,00

10.

OON výše neuvedené (jiné dotace, např. dotace z 

rozpočtu Ol.kraje)
0,00 0,00

11. OON z ostatních zdrojů 0,00 0,00
12. OON z doplňkové činnosti 47 860,00 0,00
13. OON z ESF 19 800,00 0,00
14. OON celkem 67 660,00 0,00

15. Náhrady 129 705,00

16. Účet 521 xx 16 811 335,00

PROJEKTY - vypsat

Čerpání platů Čerpání OON příjemce/partner

422 358,00 19 800,00 příjemce

Pozn. U každého projektu uveďte, zda jste ve smlouvě příjemcem nebo partnerem.
K tabulce doložte kopii účtu 521.. k 31.12.2020 a sestavu s přehledem náhrad (pokud byly vyplaceny).

Počet zaměstnanců Rozpočet Čerpání Rozdíl

ÚZ 33 353 41,2600 40,0228 -1,2372

ÚZ 33 079 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,0000
ESF 1,4487 1,4487 0,0000

CELKEM 42,7087 41,4715 -1,2372

údaj musí souhlasit s P1-04

Vysvětlivky:

Do sl. Rozpočet dáte: u ÚZ 33 353 stanovený limit, u účelových dotací požadovanou výši, u ESF skutečné čerpání

Do sl. Čerpání vyplníte skutečné čerpání limitu pracovníků

Pokud bude čerpání limitu prac. vyšší než rozpočet (mělo by být jen u ÚZ 33 353), je nunto okomentovat. 
Např.pokud se vyskytla nemocnost a byl přijat zástup, uveďte úvazek zástupu a dobu od - do

a dobu zástupu přepočítejte (na zdůvodnění si dle potřeby vložte další řádky).

Zdůvodnění:

Zpracoval: Bc. Roman Marcinka, účetní Mgr. Jiří Ševčík, ředitel školy

Dne: 15.01.2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÉ LOSINY

Číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011740



Příloha č. 7
Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2019/2020

Finanční vyúčtování projektu „ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK 
Velké Losiny 63“, UZ 33 063

Výnosy celkem 1 579 612,00 1 245 489,11 
dotace 2019 1 579 612,00 

převod do 2020 991 407,93 
převod do 2021 334 122,89 

Náklady celkem 1 245 489,11 
mzdy 122 872,00 
SP 30 471,00 
ZP 11 055,00 
FKSP 2 457,00 
OON 21 600,00 
ONIV 271 380,07 
administrace 128 369,00 
mzdy 422 358,00 
SP 104 737,00 
ZP 38 007,00 
FKSP 8 447,00 
OON 19 800,00 
ONIV 63 936,04 
administrace 0,00 
mzdy
SP
ZP
FKSP
OON
ONIV
administrace

Výsledek 334 122,89 334 122,89 

2019

2020

2021

588 204,07 

657 285,04 

0,00 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÉ LOSINY, příspěvková organizace
Osvobození 350, PSČ 788 15, IČ 70940045, DIČ CZ70940045, IZO 600 148 483

_______________________________________________________________________________________
_

Příloha k hospodaření školy za rok 2020

A) VÝNOSY

V roce 2020 dosáhla Základní škola a mateřská škola Velké Losiny následujících výnosů v členění
na jednotlivé činnosti a ve struktuře:

1) Výnosy z hlavní činnosti

dotace na hlavní činnost a provoz celkem 26 234 216,04
z toho

dotace ze státního rozpočtu a EU  na přímé náklady (mzdy, odvody, ONIV) 22 784 216,04
příspěvek zřizovatele  na provoz základní školy 2 455 115,97
příspěvek zřizovatele  na provoz školní jídelny 157 705,47
příspěvek zřizovatele  na provoz tělocvičen  (organizace obce) 118 698,91
příspěvek zřizovatele  na provoz Mateřské školy Sluníčko 292 314,13
příspěvek zřizovatele  na provoz Mateřské školy Veverka 374 730,87
příspěvek zřizovatele  na provoz keramiky 0,00
příspěvek zřizovatele  na provoz školní družiny 51 434,65

ostatní výnosy z hlavní činnosti 1 067 524,17
tržby z prodeje služeb 1 062 752,17

z toho služby a prodej v základní škole 0,00
prodej stravy žákům a zaměstancům ve školní jídelně 863 452,17
školné a služby v Mateřské škole Sluníčko 72 800,00
školné a služby v Mateřské škole Veverka 108 000,00
prodej kurzů keramiky 0,00
školné ve školní družině 18 500,00

úroky z běžných účtů u bank 0,00

ostatní výnosy z činnosti 1) 4 772,00

Výnosy z hlavní činnosti celkem 27 301 740,21

2) Výnosy z doplňkové činnosti

tržby z prodeje služeb 825 592,76
z toho

tržby z prodeje stravy a služeb „cizím“ strávníkům ve školní jídelně 404 399,77
tržby z pronájmu zařízení školní jídelny 247,94
tržby z pronájmu tělocvičen 11 500,00
tržby z penzionu FIT 409 445,05
tržby ze školního bufetu 0,00

Výnosy z doplňkové činnosti celkem 825 592,76

1+2) Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti celkem 28 127 332,97

________________________________________________________________________________________
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B) NÁKLADY
Na hlavní činnost a provoz Základní školy a mateřské školy byly v roce 2020 vynaloženy následující náklady
v členění na jednotlivé činnosti a druh nákladu:

1) Náklady v hlavní činnost

náklady hrazené ze státního rozpočtu a ESF 22 712 546,00
z toho

mzdové náklady ze SR a EU 22 217 135,00
mzdy 16 367 794,00
ostatní osobní náklady (DPP z EU) 0,00
zákonné sociální pojištění 5 522 383,00
zákonné sociální náklady 326 958,00

náklady na ONIV, DVPP a jiné ze SR a EU 495 411,00
materiál učebnice a učební pomůcky 338 082,00
služby plavecká výuka žáků 7 308,00
služby DVPP, ostatní služby 23 510,00
náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci 124 031,00
zákonné sociální náhrady z náhrad mzdy za nemoc 2 480,00

Náklady hrazené z příspěvku na provoz od zřizovatele
a ostatních příjmů z činnosti školy 4 200 494,48
z toho

spotřeba materiálu 1 438 223,55
spotřeba energie 1 166 190,88
opravy a udržování 328 168,42
cestovné 2 053,00
náklady na reprezentaci 0,00
ostatní služby 674 312,72
mzdové náklady prázdninový provoz mateřské školy 0,00
mzdové náklady vedení kroužků  (z jiných zdrojů) 0,00
mzdové náklady provoz tělocvičen  pro organizace obce 59 418,00
mzdové náklady kroužky keramiky 0,00
zákonné sociální pojištění provoz tělocvičen  pro organizace obce 14 966,00
zákonné sociální pojištění kroužky keramiky 0,00
zákonné sociální náklady provoz tělocvičen  pro organizace obce 940,00
zákonné sociální náklady kroužky keramiky 0,00

jiné sociální náklady 2) 0,00
náklady z drobného dlouhodobého majetku 320 562,52

ostatní finanční náklady 3) 10 723,00

ostatní náklady  z činnosti 4) 135 765,39

odpisy dlouhodobého majetku 49 171,00

Náklady v hlavní činnosti celkem 26 913 040,48
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2) Náklady v doplňkové činnosti

Mzdové náklady celkem 351 957,00
z toho

mzdy 221 691,00
ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce) 47 860,00
náhrada mzdy za nemoc 2 988,00
zákonné sociální pojištění 74 924,00
zákonné sociální náklady 4 494,00

ostatní náklady celkem 422 174,02
z toho

spotřeba materiálu 267 348,59
spotřeba energie 72 530,01
prodej zboží (školní bufet) 0,00
opravy a udržování 10 053,03
ostatní služby 72 242,39
náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00

Náklady v doplňkové činnosti celkem 774 131,02

1+2) Náklady v hlavní a doplňkové činnosti celkem 27 687 171,50

Rekapitulace nákladů a výnosů

výnosy hlavní činnosti 27 301 740,21
náklady hlavní činnosti 26 913 040,48
hospodářský výsledek hlavní činnosti 388 699,73

výnosy doplňkové činnosti 825 592,76
náklady doplňkové činnosti 774 131,02
hospodářský výsledek doplňkové činnosti 51 461,74

Celkový hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti školy za rok 2020 činí:

Ve Velkých Losinách dne 28. února 2021

Mgr. Jiří Ševčík, ředitel školy

Komentář hospodářského výsledku:

Poznámky:

440 161,47 Kč

1)  Ostatní výnosy z činnosti  (účet 649): Za ztracené a počkozené učebnice, za ztracené klíče od šatních 
skříní, za ztracené žákovské knížky.
2)  Jiné sociální náklady  (účet 528): Periodické lékařské prohlídky zaměstnanců jsou nyní zahrnuty 
v ostatatních službách.
3)  Ostatní finanční náklady (účet 569): celoroční poplatky bance ze vedení a pohyb na 3 bankovních 
účtech (provozním, státním, FKSP).

Kladný hospodářský výsledek  byl ovlivněn tím, že škola měla za rok 2020 dostatečně vysoký provozní 
příspěvek obce a tím financovat hlavní činnosti a částečně ušetřit prostředky z rozpočtu na dofinancování 
školních investic obce v následujívím roce.

________________________________________________________________________________________
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_4)  Ostatní náklady z činnosti (účet 549): 34 561,00 Kč zákonné pojištění zaměstnavatele na úraz 

a nemoc z povolání; 98 654,39 Kč krácený odpočet DPH koeficientem; 2 550,00 Kč vrácené zálohy žákům 
za pronájem šatních skříní.

________________________________________________________________________________________
- 4 -



Místní akèní plán vzdìlávání obce s roz�íøenou pùsobností �umperk 

 

154 

Identifikace �koly, 
�kolského zaøízení  
èi dal�ího subjektu 

Název: 
IÈO: 
RED IZO: 

IZO: 

Název projektu: Oèekávané 
celkové náklady  
na projekt  

v Kè 

Oèekávaný 
termín 
realizace 

projektu  

(od � do) 

Cizí jazyk Pøírodní 
vìdy * 

Technické  
a 

øemeslné 

obory * 

Práce 
s digitálními 
technologie-

mi ** 

Bezbariérovost 
�koly, 
�kolského 
zaøízení *** 

Roz�iøování 
kapacit 

kmenových 
uèeben 
mateøských 
nebo 

základních 
�kol **** 

Z� a M� Hrabenov 

IÈO: 70992908 

RED IZO: 

600148033 

IZO: 102668469 

IZO: 107632888 

Multimediální uèebna 
(obnova stávající tøídy 
ICT a roz�íøení vyu�ití 

pro výuku AJ) 

1.500.000 
1.1.2017 � 

31.12.2018 
  ! !   ! ! 

Z� a M� Hrabenov 

IÈO: 70992908 

RED IZO: 

600148033 

IZO: 102668469 

IZO: 107632888 

Oprava a vybavení 
kmenových tøíd Z� 

1.000.000 2018�2018     !     ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Inovace odborné uèebny 
fyziky  

a chemie 

750.000 2017-2018 !   !   ! ! 
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Identifikace �koly, 
�kolského zaøízení  
èi dal�ího subjektu 

Název: 
IÈO: 
RED IZO: 

IZO: 

Název projektu: Oèekávané 
celkové náklady  
na projekt  

v Kè 

Oèekávaný 
termín 
realizace 

projektu  

(od � do) 

Cizí jazyk Pøírodní 
vìdy * 

Technické  
a 

øemeslné 
obory * 

Práce 
s digitálními 
technologie-

mi ** 

Bezbariérovost 
�koly, 
�kolského 
zaøízení *** 

Roz�iøování 
kapacit 

kmenových 
uèeben 
mateøských 
nebo 

základních 
�kol **** 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Inovace výtvarné  
a øemeslné dílny 

750.000 2018-2019 ! !     ! ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Modernizace stávající 
uèebny � vytvoøení 
integrované uèebny 

cizích jazykù a 
informaèních 
technologií 

2.500.000 2018-2019     !   ! ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

2. etapa inovace 

�ákovské polytechnické 
dílny 

500.000 2018-2019 ! !   ! ! ! 



Místní akèní plán vzdìlávání obce s roz�íøenou pùsobností �umperk 

 

156 

Identifikace �koly, 
�kolského zaøízení  
èi dal�ího subjektu 

Název: 
IÈO: 
RED IZO: 

IZO: 

Název projektu: Oèekávané 
celkové náklady  
na projekt  

v Kè 

Oèekávaný 
termín 
realizace 

projektu  

(od � do) 

Cizí jazyk Pøírodní 
vìdy * 

Technické  
a 

øemeslné 
obory * 

Práce 
s digitálními 
technologie-

mi ** 

Bezbariérovost 
�koly, 
�kolského 
zaøízení *** 

Roz�iøování 
kapacit 

kmenových 
uèeben 
mateøských 
nebo 

základních 
�kol **** 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Inovace �ákovské 
knihovny s èítárnou a 
informaèním centrem 

200.000 2018-2019     !   ! ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Rekonstrukce 

divadelního sálu  
se zázemím 

500.000 2018-2019 ! ! ! !   ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Inovace externího 
sportovního a 

atletického areálu 

20.000.000 2018-2020 ! ! ! ! ! ! 



Místní akèní plán vzdìlávání obce s roz�íøenou pùsobností �umperk 

 

157 

Identifikace �koly, 
�kolského zaøízení  
èi dal�ího subjektu 

Název: 
IÈO: 
RED IZO: 

IZO: 

Název projektu: Oèekávané 
celkové náklady  
na projekt  

v Kè 

Oèekávaný 
termín 
realizace 

projektu  

(od � do) 

Cizí jazyk Pøírodní 
vìdy * 

Technické  
a 

øemeslné 
obory * 

Práce 
s digitálními 
technologie-

mi ** 

Bezbariérovost 
�koly, 
�kolského 
zaøízení *** 

Roz�iøování 
kapacit 

kmenových 
uèeben 
mateøských 
nebo 

základních 
�kol **** 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Vybudování arboreta 
s venkovní 

pøírodovìdnou uèebnou 
a meteorologickou 

stanicí 

1.000.000 2019-2020 !       ! ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Inovace vybavení �kolní 
jídelny 

500.000 2017-2018 ! ! ! ! ! ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Rekonstrukce sklepních 
prostor historické 

budovy na zku�ebnu 
hudebních souborù 

1.500.000 2020 ! ! ! ! ! ! 
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Identifikace �koly, 
�kolského zaøízení  
èi dal�ího subjektu 

Název: 
IÈO: 
RED IZO: 

IZO: 

Název projektu: Oèekávané 
celkové náklady  
na projekt  

v Kè 

Oèekávaný 
termín 
realizace 

projektu  

(od � do) 

Cizí jazyk Pøírodní 
vìdy * 

Technické  
a 

øemeslné 
obory * 

Práce 
s digitálními 
technologie-

mi ** 

Bezbariérovost 
�koly, 
�kolského 
zaøízení *** 

Roz�iøování 
kapacit 

kmenových 
uèeben 
mateøských 
nebo 

základních 
�kol **** 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Rekonstrukce pùdních 
prostor historické 

budovy na výtvarnou a 
kulturní galerii 

5.000.000 
2020  

a dále 
! ! ! ! ! ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Pøebudování stávajícího 
nádvoøí na pøírodní 

amfiteátr se zázemím 
pro zájmové vzdìlávání 

4.000.000 
2020  

a dále 
!     !   ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Inovace èásti pøízemí 
pavilonu uèeben na 

zázemí pro ZU� 

500.000 
2020  

a dále 
! ! ! !   ! 
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Identifikace �koly, 
�kolského zaøízení  
èi dal�ího subjektu 

Název: 
IÈO: 
RED IZO: 

IZO: 

Název projektu: Oèekávané 
celkové náklady  
na projekt  

v Kè 

Oèekávaný 
termín 
realizace 

projektu  

(od � do) 

Cizí jazyk Pøírodní 
vìdy * 

Technické  
a 

øemeslné 
obory * 

Práce 
s digitálními 
technologie-

mi ** 

Bezbariérovost 
�koly, 
�kolského 
zaøízení *** 

Roz�iøování 
kapacit 

kmenových 
uèeben 
mateøských 
nebo 

základních 
�kol **** 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Instalace pevné 
poèítaèové sítì ve v�ech 

prostorách Z� 

500.000 2019-2020     !   ! ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Doplnìní regulaèních 
hlavic topných tìles 
systému dálkového 

ovládání (napø. 
SYNCO) 

1.200.000 2019-2020 ! ! ! ! ! ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Inovace �ákovské 
kolárny 

300.000 2018-2019 ! ! ! ! ! ! 
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Identifikace �koly, 
�kolského zaøízení  
èi dal�ího subjektu 

Název: 
IÈO: 
RED IZO: 

IZO: 

Název projektu: Oèekávané 
celkové náklady  
na projekt  

v Kè 

Oèekávaný 
termín 
realizace 

projektu  

(od � do) 

Cizí jazyk Pøírodní 
vìdy * 

Technické  
a 

øemeslné 
obory * 

Práce 
s digitálními 
technologie-

mi ** 

Bezbariérovost 
�koly, 
�kolského 
zaøízení *** 

Roz�iøování 
kapacit 

kmenových 
uèeben 
mateøských 
nebo 

základních 
�kol **** 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Slouèení stávajícího 
dìtského høi�tì, �kolní 
auly a bufetu do jedné 

odpoèinkové zóny 

250.000 2018-2019 ! ! ! !   ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Roz�íøení 
tìlovýchovného 

pavilonu o venkovní 
posilovnu 

1.000.000 
2020  

a dále 
! ! ! !   ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Inovace odborného 
zázemí pedagogù 

1.500.000 
2020  

a dále 
        ! ! 
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Identifikace �koly, 
�kolského zaøízení  
èi dal�ího subjektu 

Název: 
IÈO: 
RED IZO: 

IZO: 

Název projektu: Oèekávané 
celkové náklady  
na projekt  

v Kè 

Oèekávaný 
termín 
realizace 

projektu  

(od � do) 

Cizí jazyk Pøírodní 
vìdy * 

Technické  
a 

øemeslné 
obory * 

Práce 
s digitálními 
technologie-

mi ** 

Bezbariérovost 
�koly, 
�kolského 
zaøízení *** 

Roz�iøování 
kapacit 

kmenových 
uèeben 
mateøských 
nebo 

základních 
�kol **** 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Vybudování 
odpoèinkových zón 

v pùdních vestavbách 
mateøských �kol 

5.000.000 
2020  

a dále 
! ! ! ! !   

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Vybudování dìtských 
technických koutkù 

v mateøských �kolách 

2.000.000 2019-2020 !       ! ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Inovace podmínek 
zájmového vzdìlávání 
(�kolní dru�ina a �kolní 

klub 

500.000 2018-2019 ! !     ! ! 
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Identifikace �koly, 
�kolského zaøízení  
èi dal�ího subjektu 

Název: 
IÈO: 
RED IZO: 

IZO: 

Název projektu: Oèekávané 
celkové náklady  
na projekt  

v Kè 

Oèekávaný 
termín 
realizace 

projektu  

(od � do) 

Cizí jazyk Pøírodní 
vìdy * 

Technické  
a 

øemeslné 
obory * 

Práce 
s digitálními 
technologie-

mi ** 

Bezbariérovost 
�koly, 
�kolského 
zaøízení *** 

Roz�iøování 
kapacit 

kmenových 
uèeben 
mateøských 
nebo 

základních 
�kol **** 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Inovace odborné uèebny 
pøírodopisu 

300.000 2018-2019 !   !   ! ! 

Z� a M� Velké 
Losiny, p. o. 

IÈO: 70940045 

RED IZO: 

600148483 

IZO: 102680698 

Vytvoøení mobilní 
uèebny cizích jazykù 

2.000.000 2018�2019   ! !   ! ! 

Základní �kola pro 
�áky se specifickými 
poruchami uèení a 
mateøská �kola 
logopedická Schola 
Viva, o.p.s. 

IÈO: 25827707 

RED IZO: 

600027139,  

Novostavba mateøské 
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INOVACE SPACIALIZOVANÝCH ODBORNÝCH UČEBEN, STAVEBNÍ 
ÚPRAVY A VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ 

1. Odborná učebna fyziky a chemie 

Umístění: stávající odborná učebna fyziky a chemie 

Cílová kapacita učebny: 34 žáků, 1 pedagog 

Související pracoviště: 1 přípravna fyziky, 1 přípravna chemie 

Rámcový výčet inovací a úprav: 

· demontáž stávající infrastruktury učebny (podlahové krytiny, parapety nad radiátory, 
žákovské elekro rozvody, rozvody vody, plynu, katedra, osvětlení) 

· renovace podlahy 

· vybudování elektro ústředny slaboproud (stejnosměrné i střídavé nízké napětí) pro 
žákovské rozvody 

· zabudované žákovské pracovní lavice 

· elektrorozvody slaboproud do žákovských pracovních lavic 

· pracovní katedra učitele 

· nové osvětlení 

· zatemnění 

· řešení akustických dozvuků 

· pasivní větrání do chodby 

· nové akrylátové průhledy do chodby 

· vestavěné skříně pro demonstrační pomůcky 

· policový systém pro demonstrační pomůcky 

· přípravna fyziky – pracovní stoly pro přípravu pomůcek, vestavěné skříně na pomůcky, 
nové osvětlení, kancelářský nábytek 

· přípravna chemie – pracovní stoly pro přípravu pomůcek, provozní umyvadla pro práci 
s chemikáliemi, vestavěné skříně na pomůcky, odvětrání, nové osvětlení, kancelářský 
nábytek 

2. Odborná učebna přírodopisu 

Umístění: stávající odborná učebna přírodopisu 

Cílová kapacita učebny: 24 žáků, 1 pedagog 

Související pracoviště: 1 přípravna přírodopisu 

Rámcový výčet inovací a úprav: 

· demontáž stávající infrastruktury učebny (podlahové krytiny, parapety nad radiátory, 
osvětlení) 

· renovace podlahy 

· pracovní katedra učitele 
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· stoly v zadní části učebny pro žákovské pokusování 

· nové osvětlení 

· řešení akustických dozvuků 

· pasivní větrání do chodby 

· nové akrylátové průhledy do chodby 

· vestavěné skříně pro demonstrační pomůcky 

· policový systém pro demonstrační pomůcky 

· přípravna přírodopisu – pracovní stoly pro přípravu pomůcek, vestavěné skříně na 
pomůcky, nové osvětlení, kancelářský nábytek 

3. Odborná učebna cizích jazyků 

Umístění: stávající odborná učebna anglického jazyka 
 a společenských věd 

Cílová kapacita učebny: 24 žáků, 1 pedagog 

Rámcový výčet inovací a úprav: 

· demontáž stávající infrastruktury učebny (podlahové krytiny, parapety nad radiátory, 
osvětlení) 

· renovace podlahy 

· pracovní katedra učitele 

· pracovní žákovské stoly s přípravou na sw jazykové řešení učebny 

· jazykové řešení učebny 

· nové osvětlení 

· zatemnění s dálkovým ovládáním 

· řešení akustických dozvuků 

· pasivní větrání do chodby 

· nové akrylátové průhledy do chodby 

· vestavěné skříně pro pomůcky 

· policový systém pro pomůcky 

4. Integrovaná učebna cizích jazyků a informačních a komunikačních 
technologií 

Umístění: stávající odborná učebna výpočetní techniky 

Cílová kapacita učebny: 24 žáků, 1 pedagog 

Rámcový výčet inovací a úprav: 

· demontáž stávající infrastruktury učebny (podlahové krytiny, parapety nad radiátory, 
osvětlení) 

· renovace podlahy 

· pracovní žákovské stoly s přípravou na sw řešení učebny 
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· nové osvětlení 

· zatemnění s dálkovým ovládáním 

· řešení akustických dozvuků 

· pasivní větrání do chodby 

· nové akrylátové průhledy do chodby 

· vestavěné skříně pro pomůcky 

· policový systém pro pomůcky 

· kontejnerový mobilní nábytek pro převoz hardware 

5. Řemeslná a výtvarná dílna 

Umístění: stávající žákovská dílna 

Cílová kapacita učebny: 12 žáků, 1 pedagog 

Související pracoviště: 1 přípravna kovo, 1 přípravna dřevo 

Rámcový výčet inovací a úprav: 

· demontáž stávající infrastruktury učebny (podlahové krytiny, parapety nad radiátory, 
osvětlení, elektrorozvody) 

· renovace podlahy 

· pracovní žákovské stoly a židle pro práci s kovem a se dřevem 

· nové elektrorozvody pro základní obráběcí stroje a nástroje (včetně 380 V) 

· nové osvětlení 

· řešení akustických dozvuků 

· pasivní větrání do chodby 

· nové akrylátové průhledy do chodby 

· vestavěné skříně pro pomůcky 

· systém pro umístění základních obráběcích stolů 

· policový systém pro pomůcky 

· přípravna kovo – pracovní stoly pro přípravu pomůcek, vestavěné skříně na pomůcky, 
nové osvětlení, renovace elektro rozvodů 

· přípravna dřevo – pracovní stoly pro přípravu pomůcek, vestavěné skříně na pomůcky, 
nové osvětlení, renovace elektro rozvodů, základní dřevoobráběcí stroje pro přípravu 
polotovarů 

6. Externí učebna 

Umístění: stávající trávníková plocha nad nádvořím 

Cílová kapacita učebny: 24 žáků, 1 pedagog 

Rámcový výčet inovací a úprav: 

· zpevněná podlahová dlažba 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÉ LOSINY, příspěvková organizace 

Osvobození 350, PSČ 788 15, IČO 709 40 045, DIČ CZ 709 40 045, IZO 600 148 483 

- 4 - 

· zastřešená pergola 

· externí pracovní žákovské stoly a židle 

· učitelská katedra 

· elektrorozvody pro základní výukové pomůcky 

· stavební zázemí pro uložení pomůcek a materiálu 

· konektivita s wifi, datové přípojky 

· oplocení 

7. Serverovna 

Umístění: stávající sklad učebnic 

Rámcový výčet inovací a úprav: 

· přepažení stávající místnosti příčkou na dvě části 

· samostatné interní dveře 

· posílené elektrorozvody 

· datové rozvody 

· větrání přes stávající okna 

· zvýšené zabezpečení místnosti 

8. Zřízení nového sociálního zařízení pro imobilní žáky z vybraných 
původních prostor 

Umístění: stávající WC učitelů a úklidová místnost v přízemí  
 pavilonu učeben nové budovy 

Rámcový výčet inovací a úprav: 

· stavební sjednocení 2 stávajících sociálních zázemí 

· související sanitární úpravy a vybavení 

9. Zřízení nového výtahu (zdviže / plošiny) pro imobilní žáky 

Umístění: stávající prostor schodiště mezi přízemím a 1. patrem  
 pavilonu učeben nové budovy 

Rámcový výčet inovací a úprav: 

· stavební a technické řešení interního výtahu / zdviže / plošiny 

· související stavební a technické úpravy stavby 

10. Komplexní úprava nádvoří školy v amfiteátr 

Umístění: stávající nádvoří školy 

Rámcový výčet inovací a úprav: 

· demontáž stávající infrastruktury (železobetonový monolit, betonové schody, dlažba, 
stromy a keře) 

· související terénní úpravy 
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· hlediště v podobě amfiteátru otočeného směrem k hlavní budově školy 

· nová dlažba jeviště (nádvoří) 

· hrací prvky pro zájmové vzdělávání (školní družina, školní klub) 

· odpovídající stavební a technické zázemí (sklad materiálu, rozvody elektro, datové 
rozvody) 

· související úpravy zeleně 

· externí osvětlení 

· zabezpečení oplocením 

11. Rekonstrukce stávajícího skleníku 

Umístění: stávající nevyužívaný skleník a navazující exteriéry 

Rámcový výčet inovací a úprav: 

· oprava skleníku 

· příprava pro školní záhony 

· technické zázemí pro pěstitelské práce a uskladnění nářadí 

· příprava pro výukové arboretum 

· související parkové úpravy 

· oplocení celého areálu 

12. Návrh struktury plnění 

Plnění 
Cena za 

projekční 
činnost 

Cena za 

inženýrskou 
činnost 

Cena bez 

DPH 

DPH 

21% 

Cena 

celkem 

včetně DPH 

Ověření stávajícího stavu      

Stavební a koordinační část 
projektu 

     

Statická část      

Zdravotechnika      

Část elektro - silnoproud      

Část elektro - slaboproud      

Vybavení učeben - interiéry      

BOZP      

Požární zpráva      

Výkaz výměr a položkový 
rozpočet 

     

Výpočet akustického 
dozvuku 

     

Inženýrská činnost 
v projekční části (zajištění 
všech vyjádření a stavebního 
povolení) 

     

Celková cena      

Ve Velkých Losinách dne 13. února 2018 

Jiří Ševčík, ředitel školy 


