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Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2021/2022

I. Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola a mateřská škola Loučka, okres Vsetín, příspěvková
organizace

Sídlo školy:

Loučka 188, 756 44 Loučka

Zřizovatel:

Obec Loučka, Loučka 46, 756 44

Právní forma:

Právní subjekt od 1. 7. 2017, příspěvková organizace

Identifikační čísla:

IČ
Škola RED IZO
IZO
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna
Mateřská škola

Ředitelka školy:

05 292 930
691 009 678
047 658 274
120 400 138
150 019 327
103 108 602
107 634 031

kapacita 172 žáci
kapacita 40 žáků
kapacita 75 žáků
kapacita 350 jídel
kapacita 40 dětí

Mgr. Šárka Navrátilová, jmenována do funkce 30. 6. 2016

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Radka Macháňová
Školní poradenské pracoviště:
Mgr. Marie Bechná – výchovný poradce
Mgr. Olga Garzinová – metodik prevence
Mgr. Jarmila Mertová – školní speciální pedagog
Vedoucí školní jídelny: Dana Dohnalová
Vedoucí učitelka MŠ:

Mgr. Blanka Kamasová

Školská rada:

Zástupci obce: Radek Capil, Mgr. Pavel Čučka
Zástupci rodičů: Ing. Pavla Lorenzová, Mgr. et Mgr. Karolína Kutálková
Zástupci školy: Mgr. Radka Macháňová, RNDr. Zdeněk Veselý

Způsob založení:

Obec Loučka zastoupená starostou obce ing. Libuší Paloušovou
schválila Zřizovací listinu Základní školy a mateřské školy Loučka, okres
Vsetín, příspěvkové organizace dne 18. 5. 2016. Zřizovací listina
organizace nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2016. Součástmi školy
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zapsanými ve školském rejstříku jsou škola, školní družina, školní klub,
školní jídelna a mateřská škola.
Kontakt:

Základní škola a mateřská škola Loučka, okres Vsetín, příspěvková
organizace, Loučka 188, 756 44 Loučka
Telefon:
571 640 188 kancelář
571 620 696 ředitelna
571 640 100 školní jídelna
Fax:
571 620 696
e-mail:
zsloucka@zsloucka.cz
www:
zsloucka.cz
DS:
28h7tk

Součásti školy
1. Základní škola
Škola je projektována jako devítitřídní s kapacitou 172 žáků, v jedné třídě I. stupně jsou vyučováni žáci
dvou ročníků. Jednotlivé třídy jsou umístěny ve dvou budovách – ve starší budově (zal. r. 1928) byly
umístěny tři třídy I. stupně (čtyři ročníky), školní družina, školní knihovna a místnost dílen. V novější
části (dokončení v r. 1963) se nacházejí čtyři třídy II. stupně, jedna třída I. stupně, odborné učebny
(počítačová, hudebna, interaktivní a cvičná kuchyně). Součástí budovy školy je také tělocvična.
Ve školním roce 2016/2017 začala postupná renovace všech kmenových tříd a družiny. Tato
rekonstrukce tříd byla ve školním roce 2019/2020 dokončena. Všechny třídy byly vymalovány, byly zde
zrenovovány podlahy, koutek s umývadlem, nainstalovány nové tabule a pořízen nový nábytek,
koberce (I. stupeň) a doplňky. V některých třídách jsme také obnovili osvětlovací zařízení. Ve všech
třídách také došlo k renovaci okenních žaluzií, do jedné ze tříd jsme zakoupili stínící rolety.
Ve školním roce 2020/2021 probíhalo vzdělávání žáků v osmi kmenových třídách a ve čtyřech
odborných učebnách zaměřených na výpočetní techniku, pracovní činnosti a na hudební výchovu.
Technické a provozní vybavení pro vyučování je na standardní úrovni. Při výuce využíváme čtyři
interaktivní tabule a jinou audiovizuální techniku. Vyučující pro svou práci mohou využívat služební
notebooky a tablety, pro potřeby dětí a žáků bylo pořízeno 20 tabletů pro výuku ve třídách. Ve třídách
funguje školní síť s připojením k internetu.
Sborovna je vybavena dvěma PC a pronajatou barevnou síťovou kopírkou pro potřeby výuky.
V místnosti je nainstalován dataprojektor, který využíváme při školení a prezentacích v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Součástí dílen je i keramická pec pro rozšíření nabídky činností jak při výuce, tak také pro využití při
volnočasových aktivitách. K relaxaci o přestávkách mohou žáci využít čtenářského koutku, stolů na
stolní tenis a jiných drobných sportovních pomůcek a dalších odpočinkových zón na chodbách
i v šatnách.
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Pro činnost žáků ve dvou odděleních školní družiny byla využívána třída školní družiny a jedna
z kmenových tříd I. stupně.
Ve školním roce 2020/2021 jsme zrekonstruovali dva pracovní učitelské kabinety – kabinet pro
pomůcky prvního stupně a kabinet speciální pedagožky, kde probíhají hodiny speciálně-pedagogické
péče pro žáky školy.
V červenci 2022 započala rekonstrukce hygienických zařízení, přestavba staré místnosti kinosálu na
jazykovou učebnu, modernizace konektivity školy (wifi připojení, rozhlas, zabezpečení tříd a budovy
proti požáru a vloupání),vý měna vchodových dveří a zajišťuje se bezbariérovost budovy. Tato
rekonstrukce je financována z projektu IROP a část financí zajišťuje Obec Loučka a ZŠ a MŠ Loučka.
2. Školní družina
Školní družina je v provozu od 6:30 do 7:30 hodin před začátkem vyučování a od 11:15 do 16:00 hodin
probíhá odpolední provoz. Do družiny byli přijímáni žáci prvního stupně. S dětmi pracovaly dvě
vychovatelky školní družiny ve dvou odděleních. Vedoucí vychovatelka pracovala na plný úvazek,
vychovatelka na úvazek částečný. K docházce do školní družiny bylo zapsáno 40 žáků.
Činnost školní družiny se odvíjela od celoročního plánu, podmínky přijetí dítěte do školní družiny
a činnost školní družiny a klubu se řídí vnitřním řádem, který zahrnuje i podmínky docházky. Žáci mohli
navštěvovat v rámci školní družiny i některé zájmové kroužky (florbal, angličtinu, hudební, keramiku,
výtvarný, pohybové hry). Vychovatelky velmi často využívaly školní park jako možnost pobytu
v přírodě. Děvčata a chlapci se v rámci družiny také zapojili do výtvarných aktivit a přípravu výrobků na
vánoční i velikonoční výstavu.
Údaje o školní družině
Údaj

Počet oddělení

Počet žáků

Skutečný stav

2

40

Počet vychovatelek
(přepočteno na plně
zam.)
1,40

3. Školní jídelna
Školní jídelna je součástí školy a zajišťuje stravování dětí mateřské školy, žáků školy, závodní stravování
zaměstnanců a umožňuje stravování cizích osob v doplňkové činnosti. Personál školní jídelny tvoří
vedoucí školní jídelny a tři kuchařky.
Pro všechny strávníky připravuje jídelna jeden druh jídla doplněný ovocem nebo zeleninovým salátem,
k dispozici je vždy nápoj, což je součástí řešení pitného režimu. Počet dětí a žáků, kteří využívali služby
školní jídelny, byl 167 (MŠ i ZŠ) ve školním roce 2021/2022.
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Údaje o školní jídelně
Údaj
Povolená
kapacita
Zapsaní
strávníci

Počet
strávníků

Děti MŠ

350

-

286

39

Pracovníci
školy

Cizí strávníci

II. st.

-

-

66

29

90

Žáci
I. st.
62

4. Mateřská škola
Viz Příloha 1 této zprávy.

II. Přehled oborů vzdělávání
Škola poskytuje předškolní a základní vzdělání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů.
Školní klub a školní družina poskytují zájmové vzdělávání podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,
Školní jídelna poskytuje školské služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., a zajišťuje také závodní
stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
V roce 2021/2022 zajišťovalo plynulý chod školy 23 pedagogických a 11 nepedagogických
zaměstnanců.
Na 1. stupni vyučovalo šest kvalifikovaných učitelek s požadovanou aprobací pro výuku na prvním
stupni základní školy. Na druhém stupni vyučovalo deset vyučujících splňujících pedagogické i odborné
vzdělání pro výuku na 2. stupni základní školy, velmi malý pracovní úvazek byl přidělen pedagogovi,
který si odborné vzdělání doplňuje studiem na vysoké škole. Školní speciální pedagog, výchovný
poradce i metodik prevence jsou kvalifikovanými odborníky Školního poradenského pracoviště. Také
obě vychovatelky školní družiny a školního klubu i všichni asistenti pedagoga mají požadované vzdělání.
Odborný pedagogicko–psychologický servis zajišťoval speciální pedagog s odbornou kvalifikací,
výchovný poradce s vystudovaným vzděláváním výchovného poradenství, metodik prevence
s požadovaným odborným vzděláním a další odborníci – například realizující minimální preventivní
program, kariérové poradenství, ekologickou výchovu apod.
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Věková struktura pedagogických pracovníků
Počet
zaměstnanců
(i MD)
celkem
z toho ženy

do 35 let

36 – 50

51 – důchodový
věk

Celkem

7
6

6
6

10
8

23
20

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
Počet pedagogických zaměstnanců (přepočtení
na plně zaměstnané)
19, 08

z toho bez odborné kvalifikace
0,45

Počet pedagogických zaměstnanců
vykonávajících specializační činnost
Výchovný poradce
Školní metodik prevence
Školní speciální pedagog
Koordinátor školního vzdělávacího programu
Koordinátor ICT
Koordinátor environmentální výchovy

2
1
1
1
1
1

Z toho bez
kvalifikace
0
0
0
0
0
1

v ZŠ

V MŠ

V ŠJ

4+1
4

1
1

4+1
4+1

Počet (fyzický počet)

Počet nepedagogických zaměstnanců
Počet nepedagogických
zaměstnanců (fyzické
osoby)
celkem
z toho ženy
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IV. Zápis k povinné školní docházce do ZŠ a údaje o přijímacím řízení do oborů středních škol
Zápis k základnímu vzdělávání do základní školy se konal 7. dubna 2022. Přihlášku podalo celkem 14
uchazečů.
Ve správním řízení bylo vydáno celkem 12 Rozhodnutí o přijetí a dvě Rozhodnutí o odkladu povinné
školní docházky v základní škole. Dodatečně byli přijati dva žáci během měsíce srpna 2022.
Samotnému zápisu předcházela setkání/konzultace s učitelkami MŠ, informace k připravenosti
jednotlivých dětí do 1. třídy (školní zralost a připravenost dětí, možné důsledky ve výuce, spolupráce
se zákonnými zástupci dle aktuální potřeby, potřeba podpory dle možností školy), probíhaly také
konzultace se zákonnými zástupci dětí.

Počet uchazečů
celkem

Přijato

z toho děvčat

z toho cizinců

Počet odkladů

16

14

4

1

2

Hodnocení přijímacího řízení do oborů středních škol
Žáci naší školy se připravují na profesní orientaci v předmětu volba povolání, který je součástí
pracovních činností v 8. a 9. ročníku. V rámci tohoto předmětu se žáci seznámili s možnostmi studia na
různých středních školách, pomocí krátkých videí si měli možnost udělat představu o různých profesích
a naučili se využívat důležité webové stránky pro vyhledávání příslušných SŠ. O možnostech studia
a dnech otevřených dveří na SŠ ve školním roce 2021/2022 byli žáci devátého ročníku informováni také
letáčky, umístěnými na nástěnce ve vestibulu školy a prostřednictvím Atlasů škol, které obdrželi od IPS
ÚP. Burza práce a přehlídka SŠ se v letošním školním roce neuskutečnila z důvodu přetrvávajících
proticovidových opatření, žáci využívali možností návštěv vybraných škol ve dnech otevřených dveří.
V lednu se uskutečnila schůzka vedení školy, třídní učitelky a VP s rodiči žáků devátého ročníku, na
které byli seznámeni se všemi náležitostmi týkajícími se přijímacího řízení. Schůzky se zúčastnili také
zástupci některých SŠ, kteří rodiče a přítomné žáky informovali o možnostech studia a uplatnění
absolventů prezentovaných škol. Někteří žáci také využili možnosti testování a následné konzultace
ohledně volby povolání a v IPS ÚP ve Vsetíně.
Také v letošním školním roce žáci podávali 2 přihlášky, na kterých si uváděli dva obory středních škol,
opět se konaly jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Většina žáků naší školy se
účastnila přijímacích zkoušek, někteří z nich uspěli na obou vybraných SŠ. Na šestileté gymnázium
konala přijímací zkoušky 1 žákyně a uspěla.
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Výběr oborů středních škol žáků 9. ročníku

Škola

obor

počet

MZ

Gymnázium F. Palackého Valašské Meziříčí

gymnázium

1

ano

Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí

obchodní akademie

1

ano

ISŠ COP Valašské Meziříčí

elektrikář slaboproud

1

ne

ISŠ COP Valašské Meziříčí

kuchař číšník

5

ne

Střední zdravotnická škola Hranice

praktická sestra

1

ano

Střední zdravotnická škola Vsetín

praktická sestra

1

ano

Střední zdravotnická škola Vsetín

ošetřovatelka

1

ne

SPŠ stavební Valašské Meziříčí

instalatér

1

ne

SPŠ stavební Valašské Meziříčí

bytový design

1

ano

SPŠ Hranice

aplikovaná chemie

1

ano

SPŠ Hranice

hasič

1

ano

SPŠ Hranice

technik

1

ano

Gymnázium L. Jaroše Holešov

gymnázium

1

ano

SŠ Kostka Vsetín

pedagogika

1

ano

SOŠ služeb Olomouc

cestovní ruch

1

ano

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

autotronik

1

ano

Střední škola sklářská Val. Mez.

zpracování skla

2

ne

Střední škola dopravní a technická Ostrava

železničář

1

ne

V. Stručné vyhodnocení procesu realizace naplňování Školního vzdělávacího programu
Všichni žáci 1. až 9. ročníků se vzdělávali podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Duhová škola platný od 1. 9. 2017, který je v souladu s RVP ZV.
Cílem ŠVP je
 vzdělávat žáky pro život (méně encyklopedických poznatků, zaměření na praxi) – zaměřujeme
se na důkladné procvičení základního učiva, spojujeme učivo s reálným životem, zaměřujeme
se na rozvoj klíčových dovedností
 vedeme žáky k týmové práci, vzájemné pomoci a respektu – realizace prostřednictvím práce
ve dvojicích, skupinách, projektové výuky, prostřednictvím práce žáků ve školním parlamentu,

8

Výroční zpráva 2021/2022





klademe důraz na individuální přístup ke každému žákovi – respektujeme možnosti každého
žáka, aktivně vyhledáváme a zaměřujeme se na žáky neprospívající, zároveň aktivně
vyhledáváme i žáky nadané a snažíme se rozvíjet jejich nadání.
vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu – prostřednictvím výuky i volnočasových aktivit

Pedagogická práce byla uskutečňována v souladu s platnými přepisy. Školní rok se nesl ve znamení
dalšího naplňování a rozvíjení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cíle školního
vzdělávacího programu byly ve školním roce 2021/2022 naplněny. Vyučující do svých tematických
plánů zařadili na začátek školního roku procvičení učiva probíraného distančně. Po opakování si
naplánovali učivo v ročníku tak, aby byla zachována posloupnost učiva a aby všechny výstupy byly
splněny.
Škola ve školním roce 2021/2022 podstoupila testování žáků 9. ročníku z matematiky a českého jazyka,
které organizovala ČŠI. Výsledky obou předmětů spadají do průměru v porovnání s ostatními školami.
Škola využívala příležitosti k porovnávání hodnocení výsledků vzdělávání žáků z více zdrojů.
Pedagogové využívali vlastní průběžné hodnocení a testování v jednotlivých předmětech, které tvořili
v rámci metodických orgánů školy. Výsledky vyhodnocených testů pedagogové následně v
metodických orgánech školy porovnávali jak aktuálně tak v souvislosti s předešlými léty. Výsledky
interního i externího testování se pedagogové školy zabývali v rámci metodických orgánů, projednávali
je v pedagogické radě a přijímali opatření ke zkvalitnění výsledků žáků.
Ve školním roce 2021/2022 bylo v závěrečném hodnocení přibližně 40 % žáků s vyznamenáním, žádný
žák nebyl hodnocen nedostatečně. Pozitivní výchovná opatření vysoce převyšovala napomenutí a
důtky. Neomluvené hodiny se vyskytly pouze v jediném případě (5h).
Ve školním roce 2021/2022 proběhla příprava a změny ve Školním vzdělávacím programu Duhová škola
podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platného od 1. 9. 2021. Od školního
roku 2022/2023 dojde v naší škole k výuce nového předmětu – Informatika, který se stane povinným
předmětem pro všechny žáky od 4. do 9. ročníku.
Podrobnější informace o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu přináší tato Výroční zpráva
2021/2022 v jednotlivých kapitolách.
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Učební plán pro 1. stupeň
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Učební plán pro 2. stupeň
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VI. Výsledky vzdělávání žáků

Výsledky vzdělávání žáků 1. stupně

Výsledky vzdělávání žáků 2. stupně
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VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory dětí
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a mimořádně nadaných
Hodnocení prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování
-

-

Během školního roku jsme sledovali a řešili problémové chování žáků, ale přibylo používání
mobilních telefonů k nevhodným aktivitám souvisejících s kyberšikanou a nošení a používání
tabákových výrobků (nikotinové sáčky, elektron. cigarety).
Při řešení této problematiky jsme postupovali dle školního řádu, bylo realizováno několik besed
na daná témata a zákaz používání mobil. telefonů, vše bylo projednáváno také s rodiči.
Besedy na téma kyberšikana a návykové látky byly nabídnuty i rodičům našich žáků.
Naše výchovná komise (preventista, speciální pedagog a výchovný poradce) se schází každý
měsíc a případně dle potřeby k projednávání problémových situací.
Jsou sledovaní také žáci vykazující školní neúspěšnost (důvody, doučování, domluva s rodiči)
a nadaní žáci.
Proběhlo několik projektových dnů – Den jazyků, Paměťová olympiáda, Den Země, Holocaust,
Sportovní dny, Zdravá pětka, Prodej kytiček proti rakovině.
Pedagogičtí pracovníci se účastní vhodných webinářů a školení k prevenci.
Škola také zakoupila metodické příručky, nástěnné tabule k potřebné problematice.
Pro žáky bylo uskutečněno několik besed a přednášek:
Kyberšikana / spolek Acet / 5. – 7. ročník
Život dětí na Ukrajině / klub Most / 8. ročník, návštěva ukrajinských dětí v Loukově
Vztahy ve třídě / klub Most / 8. ročník
Rizikové chování / klub Most / 9. ročník
Holocaust / klub Most / 9. ročník, exkurze v KT Osvětim
Zdraví / MUDr. Nováková / 4., 6. – 9. ročník – úrazy, dospívání, anorexie, návykové
látky
O práci Policie ČR a zákonech / Policie ČR / 2., 5., 8. ročník
Tabákové výrobky / spolek Agarta / 8. a 9. ročník

Zajištění podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
V souladu s platnou legislativou reagující na požadavek inkluze v rámci školního poradenského
pracoviště (ŠPP) ve spolupráci s výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence, vedením školy
(jednání ŠPP) a pedagogy školy jsou předmětem hodnocení činností školního speciálního pedagoga tyto
oblasti:
Prevence školní neúspěšnosti - kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny žáků se zvýšeným
rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, rozhovory se žáky,
konzultace s pedagogy, třídními učiteli, jednání se zákonnými zástupci – dle aktuální potřeby,
individuální forma, jednání dle předem stanoveného termínu, vzájemná informovanost (rodina/škola).
Pozorování ve výuce s cílem podpory pracovní aktivity žáků a jejich zájmu o vzdělávání, možnost
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návazné speciálně pedagogické diagnostiky, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocování, vytýčení
hlavních problémů žáka, rozhovory/zpětná vazba s vyučujícími a metodická podpora dle potřeb, zájmu
a ochoty spolupráce jednotlivých pedagogů.
Metodické činnosti pro pedagogy školy - objasňování specifik výuky a možností žáků (dle Doporučení
ke vzdělávání, vyplývající z posouzení podpůrných opatření žáků při vyšetření v ŠPZ), návrhy metod a
forem práce se žáky, jejich zavádění do výuky, naplňování podpůrných opatření (PO 1 – 3), podíl na
jejich průběžném vyhodnocování.
Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských
služeb ve školství, spolupráce a konzultace s pracovníky školských poradenských zařízení, především
KPPP Zlín pracoviště ve Valašském Meziříčí a Vsetíně (20 žáků + 3 žáci aktuálně čekají na termíny
posouzení SVP), SPC Kroměříž (1 žák), SPC Lazy Zlín (1 dítě MŠ), SPC pro vady řeči Valašské Meziříčí (2
žákyně).
Stanovisko KPPP VM z 5/2022 k působení ŠSP v ZŠ: vyšší počet žáků se SVP, zřízení pozice ŠSP se v
předchozích letech osvědčilo, působí zde nejen jako preventivní zacílení ale i k podpoře žáků s
nastavenými podpůrnými opatřeními.
Metodické konzultace se speciálními pedagogy a psychology ze ŠPZ (KPPP, SPC) probíhají dle aktuální
potřeby při realizaci kontrolních vyšetření žáků (dokumentace, legislativa, návrhy a vyhodnocení PO,
IVP).
Průběžné poskytování speciálně pedagogického poradenství ve škole - řešení aktuálních problémů
žáků s pedagogy školy, osvětová činnost, žáci se SVP (podpora také nadaných žáků). Taktéž je aktuální
podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými
životními podmínkami, vytváření příznivého sociálního klimatu, včasná intervence při aktuálních
problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
Jednání se zákonnými zástupci žáků (individuální nebo s dalšími zainteresovanými pedagogy, vedením
školy), spolupráce s výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence, vedením školy (v rámci ŠPP) –
viz zápisy z jednání, která probíhají dle aktuální potřeby (řešení výukových obtíží žáků nebo chování,
upozornění projektu NNTB, klima třídních kolektivů, kyberšikana, návykové látky - besedy) v souladu se
ŠŘ.
Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve
škole – koordinace poradenských služeb ve škole, pohovory se žáky, pedagogy, AP (vztahy).
Depistáž žáků 1. třídy proběhla v listopadu a prosinci 2021 (vyhledávání a včasné odhalování příčin
výukových potíží žáků, úprava podmínek a další podpora žáků tak, aby nedocházelo k prohlubování
problémů, ale jejich zmírnění a nápravě s efektem zlepšení prospěchu, možnost úpravy školního
prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů), projednání se zákonnými zástupci,
TU, zpětná vazba.
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Screeningové šetření ve 2. třídě bylo realizováno v dubnu/květnu 2022, závěry (analýza získaných
údajů) projednány s vedením školy, TU 2. třídy, informace pro rodiče v ŽK.
Ambulantní logopedická péče pro žáky 1. a 2. tř. s vadami řeči (NKS), metodické vedení zákonných
zástupců, spolupráce s TU a vychovatelkou ŠD - podpora fixace a automatizace vyvozených hlásek v
běžné řeči a při činnostech (6 žáků).
Ve spolupráci s třídními učiteli podíl při stanovování plánu pedagogické podpory (PLPP) u žáků s PO 1
(podpora žáků v rámci školy) s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, projednání s
vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, popřípadě se žákem a s ostatními partnery podpůrného
týmu uvnitř i vně školy, vyhodnocení PLPP ke stanoveným termínům – konzultace. Bylo doporučeno
posouzení vyššího stupně podpory v ŠPZ (3 žáci).
Dopomoc při vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP) u žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami (PO 3), podíl na vyhodnocování (spolupráce s jednotlivými pedagogy, TU, se ŠPZ),
konzultace s vedením školy, ŠPP, se zákonnými zástupci. Aktuálně již ŠPZ vypracování IVP stanovuje
minimálně, PO vyplývají z DV dle kontrolního vyšetření žáka se SVP, pedagogové jsou informováni.
Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole (3) a v MŠ (1) konzultační setkávání dle
potřeby, úzká spolupráce AP – učitel, vymezení kompetencí, práce pod vedením pedagoga ve třídě,
podpora žáka (ne úleva), spolupráce se zákonnými zástupci žáků, poskytování metodických materiálů,
příruček, odborné literatury, strukturované učení – metodická podpora, zpětná vazba.
Speciálně pedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních
postupů se zajištěním speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
Práce s keramickou hlínou s terapeutickým využitím nejen se žáky se SVP, ale i žáky intaktními ve
výtvarné výchově a v keramickém kroužku.
Individuální nebo skupinová speciálně pedagogická péče pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami (viz rozpis) za účelem naplňování podpůrných opatření (dle doporučení školských
poradenských zařízení – KPPP, SPC), reedukace (dříve “náprava”) vývojových poruch učení: speciálně
pedagogická intervence - SPI (1 žák), pedagogická intervence - PI (1 žák), předmět speciálně
pedagogické péče – PSPP (14 žáků).
Spolupráce s pedagogy jednotlivých předmětů (zejména ČJ), TU, se zákonnými zástupci, vedením školy,
dokumentace, zpracování vyhodnocení průběžně ke kontrolním vyšetřením v ŠPZ a na konci školního
roku - k náhledu TU, VP, ŘŠ a uč. ČJ nebo M, zpětná vazba zákonných zástupců (telefonicky nebo
s projednáním PO v ZŠ).
Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích
potřeb nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání, předměty speciálně pedagogické
péče mohou zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho
specifickým potřebám.
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Konzultace s učitelkami MŠ a AP - problematika logopedické prevence v MŠ, sdílení praktických
zkušeností, pozorování při řízených činnostech i volné hře, adaptační obtíže dětí, možnosti podpory dětí
s obtížemi směřující k všestrannému rozvoji dítěte v souladu s ŠVP PV, úzká spolupráce s rodinou,
metodické vedení, přiměřené podněty, problematika OŠD, podíl na vytváření PLPP a jeho
vyhodnocování, dle potřeby speciálně pedagogické poradenství, péče ŠSP - případná včasná
diagnostika v předškolním věku, a tím i včasná speciálně pedagogická péče vedoucí ke zlepšení
životních a vzdělávacích šancí dětí, předpoklad spolupráce MŠ se zákonnými zástupci dítěte.
Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa
(průběžně aktualizováno), spolupráce s ŘŠ, VP.

VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje
nepedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022
Počet
účastníků

Název

Hodinová
dotace

ZŠ – pedagogičtí pracovníci

-

Respirační onemocnění v MŠ

1

1

Rozšiřování číselného obru ve 4. a 5. ročníku

1

4

Seminář použití metody Abaku v matematice

2

4

Neočekávané situace ve šk. kolektivu a jejich praktická
řešení

1

5

Slovo a jeho stavba

1

Hospitační a kontrolní činnost

1

8

Třídním učitelem v postcovidové době

9

4

Cítím únavu, co s tím mohu dělat. O cestě do a
ze syndromu vyhoření

11

4

Informační systémy

1

1

Práce s ICT technologiemi

12

8

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ

1

4

Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele

1

2

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Vzdělávání
koordinátorů změny

1

4

Vzdělávání na podporu poradenství na školách

1

4

Metodika ICT pro učitele ZŠ

9

4

Nápady do výuky nové informatiky pro 4. ročník ZŠ

1

2
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Pokročte do 1. ročníku s vydavatelstvím Taktik

1

2

Čtenářská gramotnost 1. stupeň s Jitkou Vyplašilovou

1

2

Aby byla skupinová práce elektivní

1

1

Aktivity nejen do hodin matematiky

3

4

Dítě, škola, sítě

1

1

Vizualizace výuky cizích jazyků

1

5

Nový žák – cizinec v mé třídě

1

4

Digitální gramotnost v matematice (robotika,
algoritmizace)

1

1

Digitální technologie 21. století ve výuce cizích jazyků trendy a ukázka

1

8

Skupinová intervize CJL, Nenásilná komunikace v ČJ na
2. stupni ZŠ

1

4

Činnostní učení Aj ve 3. ročníku ZŠ

1

4

Agresivní a manipulativní rodiče

1

8

Učitel a žák - řešení konfliktních ped. situací

1

6

Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární
logopedická prevence

1

60

Hrajeme si s pohádkou

1

5

Podpora rodiny ve 21. století

1

5

Polytechnická výchova v MŠ

1

8

Výtvarné inspirace

1

6

Český rok

1

5

Vedení poklady a náhrady cestovních výdajů v PO

1

4

Psychohygiena, zvládání stresu a emocí v profesním
životě

1

4

Vyhláška č. 50/78 Sb.

1

8

Program Klient v PO - obsluha, uzávěrkové operace

1

5

Hygienické minimum

3

2

MŠ – pedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci

IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ve školním roce 2021/2022 se i přes veškerá omezení, vládní nařízení a rušení soutěží podařilo, a to
zejména v II. pololetí, zorganizovat mnoho akcí s přírodovědným zaměřením, navštívit několik
výchovně vzdělávacích programů s environmentálním zaměřením.

17

Výroční zpráva 2021/2022
Proběhlé akce ve škole:
pokračovali jsme v programu Mléko do škol, Ovoce do škol
jaro, podzim ve spolupráci s obcí starost o školní pozemek
výuka ve venkovní učebně, altánu, na školní zahradě
Září:
17. 9. Hvězdárna Val. Meziříčí, Sluneční soustava, 6. ročník
24. 9. Pobyt v přírodě, Svatováclavské putování, 1. – 9. ročník
Říjen:
tradiční akce Dýňování
Den stromů – letos ve školní družině (výtvarné aktivity), výstavka prací
7. 10. Zdravověda – Výchova ke zdraví, prevence úrazů, 5. ročník
Listopad:
Mandaly – soutěž o nejkrásnější mandalu
Prosinec – Únor:
Zimní přikrmování ptáků (krmítka na školní zahradě)
Leden:
Zapojení do 4. ročníku celorepublikového sčítání ptáků na krmítku (akce ČSO), spolupráce s rodiči
Únor:
27. 2. Projekt – Mezinárodní den ledních medvědů, 9. ročník
Březen:
18. 3. Beseda s nevidomým – jak se žije nevidomým, Výchova ke zdraví, 4. a 5. ročník, Spolupráce
s rodinou Sedlářových
Duben:
19. 4. Sběr starého papíru
20. 4. Den Země – lesní brigáda – výsadba nových stromků, úklid lesa + přednáška o lesnictví (Polesí
Dobroníže), 6. + 8. ročník, Spolupráce s Lesy a statky T. Bati, s. r. o., Loučka
22. 4. Den Země – Jaro v přírodě – výchovně vzdělávací program o Zemi - prezentace ke Dni Země +
environmentální hry na školní zahradě, Školní družina, Spolupráce s Lesy a statky T. Bati, s. r. o., Loučka
Květen:
17. – 21. 5. Živá zahrada – jarní pozorování přírody na školní zahradě (pořádá ČSOP Praha),
přírodovědný kroužek, ŠD
31. 5. Charitativní akce – Hry pro Ukrajinu (výdělek z letošního sběru papíru byl věnován dětem
z Ukrajiny v dětském domově v Loukově v podobě nákupu deskových her)
21. 5. Projekt - Den včel – tvorba prezentací o včelách (IT), prezentace před spolužáky z nižšího stupně,
(6. ročník)
Květen, červen – výuka ve venkovní učebně, altánu, školní zahradě (1. – 9. ročník)
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Červen:
7. 6. Hvězdárna v ZŠ – vzdělávací program Slunce, Země, Měsíc + pozorování hvězdářským
dalekohledem, 4. a 5. ročník
10. 6. Vaření se Zdravou 5, Výchova ke zdravému životnímu stylu (Nadační fond Albert), 6. ročník
14. 6. Hvězdárna Val. Meziříčí, Sluneční soustava, 5. ročník
20. 6. Zdravá 5, Výchova ke zdravému životnímu stylu (Nadační fond Albert)
21. 6. Pobyt na školní zahradě – Sportovní den (1. – 9. ročník), pořádá Parlament školy
Proběhlé akce mimo školu:
Pobyt v přírodě:
24. 9. Svatováclavské putování (1. – 9. ročník), celodenní pobyt v přírodě, pořádá Školní parlament
6. 5. Výlet Mladečské jeskyně – exkurze do jeskyní, (7. ročník)
26. 5. Výlet na kolech – přírodovědný kroužek – starší – výlet ke Kunovickému rybníku – lovení a
určování vodních živočichů v praxi
10. 6. Turistický výlet, Troják, Lázy, Loučka (9. ročník)

21. 6. Sportovní den ve školní zahradě (1. – 9. ročník), celodenní pobyt venku se sportovním
zaměřením, pořádá Školní parlament
Výlety za poznáním se vzdělávacími programy:
6. 5. Pevnost Poznání, Olomouc, 7. ročník - Věda není nuda
22. 6. Svět techniky a poznání, Dolní Vítkovice, Ostrava, 3. – 5. ročník
Výchovně vzdělávací programy s environmentálním zaměřením ve Valašském ekocentru, Valašské
Meziříčí:
2. 3. Lišejníky - 6. ročník
11. 4. Velikonoce našich předků – 3. ročník
12. 4. Velikonoce našich předků – 4. a 5. ročník
20. 4. Stateček - 1. a 2. ročník
27. 4. Jaro ožívá – 3., 4. + 5. ročník
27. 5. Voda na dosah – 4. a 5. ročník
Přírodovědné, environmentální, jazykové a matematické soutěže:
Leden – soutěž Mladý chemik, regionální kolo, 5. místo, postup do okresního kola, žákyně 9. ročník
(pořádá ISŠ Val. Meziříčí)
Březen – soutěž Mladý chemik, okresní kolo, účast
Duben – ekologická soutěž pro školy Poznej a chraň, pořádá ČSOP Čtyřlístek, Zlín ve spolupráci
s Alcedem Vsetín, téma Les, kategorie 4. – 6. ročník - 4. místo
přírodovědná soutěž Jaloveček, pořádá Středisko EVVO Modrásek, regionální muzeum
Valašsko, téma Voda, kategorie 3. – 5. ročník - 7. místo, 10. místo, kategorie 6. – 9.
ročník - 3. místo, 4. místo
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Květen – přírodovědná soutěž Zlatý list, pořádá Valašské ekocentrum Valašské Meziříčí, kategorie
3. – 5. ročník – 5. místo
kategorie 6. – 9. ročník - 2. místo (nepostupující místo)
Výtvarné soutěže s environmentálním zaměřením:
Březen:
Účast v celonárodní výtvarné soutěži Požáry v lese a jak jim předcházet, I. a II. stupeň, pořádá Hasiči
ČR
Duben:
Účast ve výtvarné soutěži Pták roku 2021 – Zvonek zelený, Pořádá Spolek na obnovu zámku, Branky
na Moravě
Umístění: kategorie: 1. – 3. ročník 1. místo
kategorie 4. – 5. ročník 1. místo
2. místo
Matematická soutěž „ Klokan“ – školní kolo (2. – 5. ročník)
Matematická soutěž „Matla“ – 3. místo (vybraní žáci 5. ročníku)
Logická olympiáda – okresní kolo, postup do krajského kola
literární soutěž Juráš – 1. místo
Požární ochrana očima dětí a mládeže – výtvarná soutěž

Spolupráce s partnery a veřejností
Škola je v úzkém kontaktu se zřizovatelem – Obcí Loučka. Zřizovatel zajišťuje finančně provoz školy,
pomáhá v zajištění likvidace nebezpečného a velkoobjemového odpadu a s organizací sběru papíru.
Pedagogové spolupracují s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín, pracoviště Valašské
Meziříčí, Speciálním pedagogickým centrem Zlín i Speciálním pedagogickým centrem Kroměříž při
diagnostikování dětí a žáků a konzultacích o výchovných či výukových problémech.
Dalším partnerem je Městský úřad Valašské Meziříčí, především odbor školství a odbor sociálně-právní
ochrany dětí. Spolupráce s nimi je především v oblasti personálního poradenství, zabezpečení financí
ze státního rozpočtu na neinvestiční výdaje, organizací soutěží, metodické pomoci apod.
S pracovníky KÚ Zlínského kraje spolupracuje škola v oblasti rozpočtování, vzájemné výměně
informací, v oblasti prevence patologických jevů.
Pro činnost školy je velmi důležitá spolupráce se Školskou radou při projednávání a schvalování
dokumentů. Také řeší připomínky a návrhy některých rodičů.
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Spolupracujeme také se zájmovými organizacemi v regionu, kterým poskytujeme prostory pro jejich
činnost – TJ Sokol Loučka, TJ Sokol Police, Sbor dobrovolných hasičů (dále SDH) Loučka, SDH Police,
Sportovní klub Hip Aerobik.
Dalším partnerem při řešení hlavně kariérového poradenství je Úřad práce Vsetín, který poskytuje
materiály a metodickou pomoc škole, žákům i rodičům při výběru střední školy.
Dlouhodobě spolupracujeme s Městskou knihovnou ve Valašském Meziříčí, kde pro žáky školy pořádají
literárně vzdělávací akce.
Našimi partnery jsou ale především rodiče dětí a žáků, se kterými jsme v úzkém kontaktu a snažíme se
řešit případné problémy při osobním setkání v rámci školního poradenského pracoviště (dále ŠPP).
Spolupráce s dalšími partnery
Ing. Pavla Lorenzová, Obnova zeleně Loučka, odborné konzultace k pracím ve školní zahradě
Valašské ekocentrum, Valašské Meziříčí
Hvězdárna Valašské Meziříčí
Spolek na Obnovu zámku v Brankách na Moravě
Středisko Modrásek, regionální muzeum Valašsko
Lesy a statky Tomáše Bati, s. r. o, Loučka
ČSOP Čtyřslístek Zlín, Alcedo Vsetín
ČSOP Praha, ČSO
Nadační fond Albert, Zdravá 5, lektorka: M. Koníčková
Spolupráce s MŠ (Zdravá 5)
Škola informuje o své činnosti na webových stránkách, v informační vitríně v obci, prostřednictvím
žákovského časopisu, prostřednictvím příspěvků do obecních novin, na třídních schůzkách
a v konzultačních hodinách.

X. Údaje inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Česká školní inspekce prováděla výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku v předmětech český jazyk
a matematika. Toto zjišťování proběhlo v týdnu od 1. 5. 2022 do 19. 5. 2022. Zúčastnilo se celkem 19
žáků 9. ročníku.
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XI. Základní údaje o hospodaření školy
Zpráva o hospodaření ZŠ Loučka
(příloha výroční zprávy za rok 2021)

Příjmy
státní dotace

17 269 724

obecní dotace

2 200 000

ostatní dotace-projekty

180 272

(projekt Inkluze III.)

sponzorské dary
přijmy ŠJ

635 883

přijmy DČ

712 920

(obědy ŠJ,tělocvična)

ostatní přijmy

233 368

(prodej sešitů,PS, akce žáků,náhrady,COVID)

čerpání fondů

0

přijmy z ost.činnosti

111 954

(ŠK,ŠD, MŠ,Nadace,úroky,jiné úhrady)

Celkem
příjmy

21 344 121

Výdaje
mzdy

12 479 038

OON

229 836

náhrady za nemoc

154 609

odvody

4 540 158

výdaje projekty-bez mezd

169 322

(projekt Inkluze III.)

materiál

217 750

(provozní náklady, údržba, provoz MŠ)

DDHM

233 548

(projektor,lavice,židle,regály mapy,dotykový dispey)

učebnice a UP

167 401
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DVPP+školení

34 307

energie

860 703

cestovné
opravy

7 026
(čistička, topení MŠ,malování)

odpisy

368 521
113 117

provozní režie

51 259

(telefon,pošta,banky,internet)

ostatní služby

613 689

(revize,aktualizace, plavání,pojištění,COVID,
zprac.mezd a ŠJ,školení,prac.oděv,lék.proh.ost.náklady)

potraviny ŠJ

635 883

výdaje DČ(bez mezd,energii,oprav,odpisů)

322 026

(potraviny,podíl-odpisů,prov.nákladů)

ostatní výdaje

100 630

(nákup sešitů,PS,akce žáci,)

Celkem výdaje

21 298 823

Výsledek hospodaření

45 298

Ivestice za rok 2021

0

XII. Závěr
Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy za přispění vedoucích jednotlivých sekcí. Pedagogičtí
pracovníci byli s výroční zprávou seznámeni dne 20. 10. 2022. Podkladem k této zprávě byl plán činnosti
školy pro školní rok 2021/2022 a dílčí zprávy o činnosti tříd, metodických orgánů vypracované třídními
učiteli a vedoucími metodického sdružení a předmětových komisí.
Výroční zpráva o činnosti školy je uložena v písemné formě v kanceláři ředitelky školy a ve sborovně
školy, v elektronické formě je zveřejněna na webových stránkách školy. Dílčí zprávy jsou vedeny
v písemné i v elektronické formě. Všechny zprávy jsou přístupny k nahlédnutí.
Po schválení školskou radou byla výroční zpráva o činnosti školy zaslána zřizovateli.

V Loučce 14. října 2022

Mgr. Šárka Navrátilová, ředitelka školy

Předseda školské rady:
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Příloha
Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2021/2022

Zpracovala: Mgr. Blanka Kamasová
V Loučce 14. 10. 2022

I.

Výroční zpráva školy

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Loučka, okres Vsetín (dále jen „škola") vydává dle
ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení § 4 a násl.
vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
a vlastního hodnocení školy, v platném znění, výroční zprávu o činnosti školy za období od 1. 9. 2021
do 31. 8. 2022.
Tato výroční zpráva o činnosti bude k nahlédnutí v kanceláři školy. Do výroční zprávy může každý
nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy nebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii.
Základní škola (dále jen ZŠ) a Mateřská škola (dále jen MŠ) se nachází ve středu obce Loučka. Budova
ZŠ je spojena s budovou MŠ spojovacím tunelem a její prostory plně vyhovují požadavkům na výuku.
MŠ má dvě oddělení s celkovou kapacitou 36 dětí. Menší třída s kapacitou 12 dětí a větší třída
s kapacitou 24 dětí. Pro větší zájem povolil zřizovatel výjimku na nejvyšší možný počet dětí (tj. o 4 děti)
MŠ má k dispozici dvě herny/třídy, kdy každá třída disponuje svou šatnou a sociálním zařízením
(rekonstrukce 8/2016). Dále šatnu a sociální zařízení učitelek, kabinet učitelek, úklidovou místnost
a skladové prostory. Obě třídy jsou vybaveny sedacím nábytkem ve vhodné výšce a velikosti pro
předškolní děti. Každá ze tříd je vybavená tematickými hracími koutky. Herny MŠ jsou vybaveny
didaktickými pomůckami, společenskými hrami, dřevěnými skládačkami a hračkami. Vše je uložené ve
skříňkách, kam děti dosáhnou a podle potřeby si vyberou zvolenou hru nebo hračku. Venku je
k dispozici dětské hřiště s herními prvky, pískovištěm terasou pro jízdu na koloběžkách. Průběžně je
dokupován materiál a doplňovány a obnovovány učební pomůcky a aktuální literatura. MŠ je
dvoutřídní. Ve školním roce 2021/2022 byly děti rozděleny podle věku do třídy Motýlků (2 – 3 roky) a
třídy Sluníček (4 – 7 let).
Přehled pracovníků:
Pedagogický sbor má 5 členů z toho jeden školní asistent a jedna asistentka pedagoga, v pedagogickém
kolektivu jsou zkušení pedagogové.
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Mateřská škola:
Provozní doba: 6.30 -16.00
Třída MOTÝLKŮ – učitelky: Markéta Bulinská (od 1/2022 MD - zástup Ludmila Kundrátová) a Mgr.
Blanka Kamasová
Třída SLUNÍČEK - Adéla Dančáková (od 1/2022 MD - zástup Petra Kneblová)
Asistentka pedagoga: Daniela Jurajdová 0,7 úvazku (od 1. 11. 2021)
Školní asistent: Simona Krutilová 0,1 úvazku
Všichni pedagogičtí pracovníci mají požadované vzdělání potřebné pro vzdělávání dětí v MŠ.
Děti s řečovou vadou měly v MŠ zajištěnu logopedickou péči.
Ve třídách vyučující usilují o navození pozitivní, laskavé atmosféry. Každá třída má sestavena svá
pravidla chování, která děti respektují. Dodržování pravidel usnadňuje soužití, zajišťuje bezpečnost dětí
a zvyšuje psychickou spokojenost. Výchovně vzdělávací činnost v MŠ probíhá ve skupinách,
individuálně, ve volných i v řízených činnostech a prožitkovou formou. Výchovně vzdělávací činnosti
jsou v MŠ rovnoměrně vyvážené tak, aby nedošlo k jednostrannému zatížení dítěte. Vše probíhá s
ohledem na potřeby dětí.
Nepedagogičtí pracovníci:
uklízečka 0,7 úvazku

Třída
Motýlci
Třída
Sluníčka

Počet dětí

Počet
chlapců

Počet
děvčat

Ped. prac.

12

7

5

1

28

15

13

2

Asistent ped.

Školní asistent
1

1

Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program vychází z uspokojování každodenních potřeb dítěte. Hra se stává hlavní
činností dítěte a má význam pro jeho rozvíjející se učení. Škola nabízí dítěti dostatek volného pohybu
a optimální denní režim.
Podporujeme spolupráci s rodinou. Rodina je na 1. místě a MŠ je doplňujícím článkem v jednotné
výchově dítěte. Jedná se o prolínání vlivů rodiny do MŠ a opačně.
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Snažíme se dětem vštípit správný vztah k okolnímu světu. Příroda a člověk jsou neodmyslitelnou
součástí a patří k sobě. Stejně tak, jako je jednotlivec součástí určitého společenství lidí.
Aktuální verze ŠVP platí od 1. 1. 2022.
Při běžné výuce se děti snaží i o výtvarné zpracování aktuálního týdenního tématu.
Kromě pravidelného vzdělávacího programu proběhly v MŠ i další akce: Jablíčkový den, Strašidelný
den, Podzimní radovánky, Zimní olympiáda, karneval, Čarodějnický den, plavecká výuka v Hranicích,
pasování školáků spojené s nocováním školáků. Výlet na závěr školního roku do terénního střediska
„Hájenka Na Novém světě“ s programy:
U RYBNÍKA S ŽABKOU MICHALKOU - děti se zábavnou formou seznámily s charakteristickými
vlastnostmi obojživelníků a plazů na základě přímého kontaktu s nimi. Důležitou součástí programu
bylo také zdůraznění významu obojživelníků a plazů v přírodě a toho, proč a jak je chráníme.
U LESA S MRAVENCEM PETŘÍKEM - hravá forma poznávání života mravenců, sociálních skupin hmyzu
a lesa v okolí Hájenky.
Zápis pro školní rok 2022 -2023
Kapacita pro školní rok 2021/2022 byla v průběhu roku naplněna na maximální počet 40 dětí.
Žádost pro školní rok 2022/2023 podalo 16 zájemců prostřednictvím svých zákonných zástupců. Přijato
bylo 12 dětí.
Děti byly přijímány na základě podané žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v rámci
řádného zápisu v měsíci květnu. Ředitelka školy postupovala při přijímání dětí podle předem
stanovených kritérií.
Pravidelně podporujeme Veřejné sbírky FOND SIDUS, jejíž výnosy jsou využity pro vybavení dětských
zdravotnických zařízení.
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