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Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2016/2017

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. Radoslava Mašková
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: Markéta Bulinská
Školská rada:

Zástupci obce: Ing. Vlastimil Palouš, Aleš Martinák
Zástupci rodičů: Lenka Kajnarová, Tomáš Hapka (předseda)
Zástupci školy: Mgr. Radka Macháňová, Markéta Bulinská

Způsob založení:

Obec Loučka zastoupená starostkou 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
zapsanými ve školském rejstříku jsou škola, školní družina, školní
klub, školní jídelna a mateřská škola.
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Předmět činnosti školy: 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.

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

II. 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 čtyři třídy I. stupně a školní knihovna v novější části (dokončení v r. 1963) se
nacházely čtyři třídy II. stupně, školní družina, odborné učebny (počítačová a cvičná kuchyně) a
tělocvična. Ve školním roce 2016/2017 došlo k renovaci dvou kmenových tříd, které byly vymalovány,
byly zde zrenovovány podlahy, nainstalovány nové tabule a pořízen nový nábytek a doplňky.
Ve školním roce 2016/2017 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 tři
interaktivní tabule, další dva dataprojektory a jinou audiovizuální techniku. Vyučující pro svou práci
mohou využívat služební notebooky a tablety. V části tříd funguje školní počítačová síť s připojením
k internetu, celá škola je vybavena wi-fi připojením k internetu, které však potřebuje další úpravy pro
kvalitní fungování.
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Pro činnost žáků ve dvou odděleních školní družiny byla využívána třída školní družiny a jedna
z kmenových tříd I. stupně.

Údaje o počtu tříd, žáků a učitelů 2016/2017
Údaj

Počet tříd

Počet žáků

Počet učitelů
Fyz./přep. podle
prac. úvazku

Počet žáků na
třídu

1. stupeň

4

66

6/4,5

16,5

2. stupeň

4

65

9/7,3

16,25

Celkem

8

131

12/11,3

16.38

Odbornost výuky
Na I. stupni vyučovalo šest kvalifikovaných učitelek s požadovanou aprobací pro výuku na
prvním stupni základní školy. Na druhé stupni vyučovalo devět vyučujících splňujících pedagogické i
odborné vzdělání pro výuku na II. stupni základní školy. Školní speciální pedagog, vychovatelé školní
družiny a školního klubu i asistent pedagoga mají požadované vzdělání. Všichni pedagogičtí
pracovníci mají pedagogickou i odbornou způsobilost.
Výuka všech předmětů byla ve škole zajištěna většinou aprobovanými učiteli, nebylo však
možno se vyhnout několika případům, kdy musela být výuka zajištěna neaprobovaně, zejména u
občanské výchovy a pracovních činností.
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.
Učitelský sbor je stabilizovaný, nedochází k personálním změnám. Ke změně na pozici
ředitele školy došlo v červenci 2016. V září 2016 odešla vychovatelka školní družiny a zároveň
asistentka pedagoga na mateřskou dovolenou. V průběhu roku ji vystřídaly postupně tři asistentky,
které nahradil v květnu 2017 asistent pedagoga a zároveň vychovatel školní družiny s požadovaným
vzděláním - speciální pedagogikou.
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Počty žáků podle ročníků
Ročník

Počet chlapců Počet dívek

Počet žáků

1. ročník

Mgr. Petra Barveníčková

3

4

7

2. ročník

Mgr. Hana Poláková

6

6

12

3. ročník

Mgr. Hana Poláková

4

6

10

4. ročník

Mgr. Jana Randýsková

5

16

21

5. ročník

Mgr. Lenka Sváčková

10

6

16

6. ročník

Mgr. Jitka Sobotková

8

6

14

7. ročník

Mgr. Soňa Vojtovičová

9

9

18

8. ročník

Mgr. Olga Garzinová

10

8

18

9. ročník

Mgr. Radka Macháňová

7

8

15

62

69

131

Celkem

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 prvních až pátých ročníků.
S dětmi pracovala vychovatelka a vychovatel školní družiny ve dvou odděleních. Vychovatelka
pracovala na plný úvazek, vychovatel na úvazek částečný. K docházce do školní družiny bylo zapsáno
38 žáků.
Zájmová činnost školní družiny je pestrá. Kromě obvyklých aktivit žáci pravidelně chodí na
školní hřiště a do tělocvičny rozvíjet pohybovou aktivitu a navštěvují knihovnu ve Valašském Meziříčí.
Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině byla od 1. 9. 2016 stanovena 120,- Kč měsíčně
za jednoho zapsaného žáka. Činnost školní družiny byla realizována podle provozního a vnitřního
řádu školní družiny platného od 1. 9. 2016.
V srpnu 2017 došlo k přemístění školní družiny do přízemí budovy I. stupně, místnost byla
vymalována a vybavena novým nábytkem a hracími prvky.
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Údaje o školní družině
Údaj

Počet oddělení

Počet žáků

Povolená kapacita

2

40

Skutečný stav

2

38

3. Školní jídelna
Školní jídelna je součástí školy a zajišťuje stravování dětí mateřské školy, žáků školy, závodní
stravování zaměstnanců a umožňuje stravování osob v doplňkové činnosti.
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 120 ve školním roce 2016/2017. Počet strávníků v doplňkové
činnosti, kteří se rozhodli využít stravovacích služeb školní jídelny, byl 58.
Úplata za služby v zařízení školního stravování se oproti předcházejícímu školnímu roku
2015/2016 nezměnila:
žáci 7 – 10 let
žáci 11 – 14 let
žáci 15 a více let
zaměstnanci
cizí strávníci

24,- Kč
25,- Kč
27,- Kč
27,- Kč
55,- Kč

Školní kuchyně byla vymalována, byly pořízeny dva pracovní stoly, které splňují hygienické
požadavky, a nová elektrická kamna.

Údaje o školní jídelně
Údaj
Povolená
kapacita
Zapsaní
strávníci

Počet
strávníků

Děti MŠ

Žáci

Pracovníci
školy

Cizí strávníci

350

-

-

-

-

234

38

113

25

58
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4. Mateřská škola
Budova mateřské školy se nachází v areálu školy. Mateřská škola má kapacitu 36 dětí ve dvou
třídách – menší třída s kapacitou 12 dětí a větší třída s kapacitou 24 dětí. Pro větší počet dětí povolil
zřizovatel výjimku z nejvyššího počtu dětí (o 4 děti).
Všechny třídy jsou vybaveny sedacím nábytkem ve vhodné výšce a velikosti pro předškolní
děti, vhodným nábytkem pro uložení hraček a potřebných učebních pomůcek. Součástí tříd je
odpovídající sociální zázemí, které bylo zrekonstruováno v srpnu 2016, kdy byly také pořízeny nové
skříňky do šaten.
Průběžně je dokupován materiál a doplňovány a obnovovány učební pomůcky a aktuální
literatura. Učební pomůcky a vybavení je pořizováno na činnosti ve třídách i pro pobyt venku.
Postupně je renovováno zařízení školní zahrady – v areálu byly natřeny dřevěné i kovové hrací prvky,
a vyroben nový bezpečnostní plot.
Děti byly přijímány na základě podané žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v
rámci řádného zápisu v měsíci květnu, kdy bylo přijato 39 dětí. Termín řádného zápisu byl volen na
první polovinu měsíce května, a to s ohledem na legislativní opatření (do konce měsíce května mohou
rodiče předškolních dětí žádat o odklad školní docházky pro své děti). Ředitelka školy postupovala při
přijímání dětí podle předem stanovených kritérií.
Vzdělání v mateřské škole zajišťovaly čtyři učitelky, tři z nich byly zaměstnány na pracovní
smlouvu, jedna učitelka byla zaměstnaná na dohodu o provedení práce. Od února 2017 pracuje v MŠ
také pedagogická asistentka. Všechny učitelky i asistentka mají požadované vzdělání potřebné pro
vzdělání dětí v MŠ.
Od 1. září 2016 byly integrovány 3 děti – jedno dítě mělo vypracovaný individuální vzdělávací
plán a dvě děti pracovaly podle plánu pedagogické podpory. Děti s řečovou vadou měly v MŠ
zajištěny logopedickou péči.

Údaje o mateřské škole
Počet dětí

Počet chlapců

Počet děvčat

Ped. prac. (přep.)

Třída Motýlci

12

8

4

1,2

Třída Sluníčka

27

12

15

2,2
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III. Vzdělávací program školy
1. Učební dokumenty
Všichni žáci 1. až 9. ročníků se vzdělávali podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání Duhová škola, který byl v souladu s RVP ZV.

Učební plán pro I. stupeň ZŠ
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Učební plán pro II. stupeň
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2. Volitelné předměty

Učební plán vzdělávacího programu Základní škola i Školní vzdělávací programu počítal na
druhém stupni s výukou volitelných předmětů. Tyto jsou zařazeny do učebního plánu sedmého a
devátého ročníku.
Nabídka volitelných předmětů
7. ročník

9. ročník

Informatika, Konverzace AJ

Informatika, Konverzace AJ

3. Nepovinné předměty
Jako nepovinný předmět, který byl zařazen do vzdělávacího programu, byla křesťanská
výchova na obou stupních školy.

4. Zájmové kroužky
Ve školním roce 2016/2017 měli možnost žáci školy pracovat
v různých zájmových kroužcích pod vedením učitelů či
externích pracovníků. Žáci navštěvovali keramický kroužek,
jazykové kroužky na 1. i 2. stupni, přírodovědný kroužek,
florbal pro mladší i starší žáky, kroužek stolního tenisu,
kroužek vaření a kroužek výtvarných prací.

5. Olympiády a soutěže
Během roku probíhala školní kola olympiád a soutěží, z nichž byli vybíráni úspěšní žáci pro
reprezentaci školy v okresních kolech, někteří postoupili do krajských kol i do celostátního kola.
Jednotlivé soutěže jsou zmíněny dále v závěrečných zprávách jednotlivých předmětových komisí.
6. Projekty
Škola byla zapojena v projektu Zdravé zuby. Tento projekt patřil k preventivnímu programu
péče o zuby u těch nejmenších dětí.
Dále jsme byli zapojeni do projektů Ovoce do škol a Skutečně zdravá škola. Cílem je nadále
vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, zvýšit podíl ovoce a zeleniny v jejich jídelníčku.
Učíme žáky uvědomovat si hodnotu vlastního zdraví.
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Další projekt, který byl zahájen v únoru 2017, je projekt Inkluze v ZŠ Loučka. Tento projekt je
financován z fondu EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj,
vzdělávání „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I
(registrační CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003665). Zapojením do tohoto programu získala základní škola
i mateřská škola dotaci v celkové výši 719 295, - Kč, ze které bylo 60 % částky poskytnuto v roce
2017.
Cílem tohoto projektu je podpora čtenářské a matematické a jazykové gramotnosti žáků ZŠ
i MŠ a podpora inkluze jak u žáků, tak také u vyučujících. Z prostředků tohoto fondu jsme zaměstnali
školního speciálního pedagoga, školního asistenta pro MŠ, školení pro pedagogy, 2 učitelky byly
vyškoleny pro CLILovou výuku (krátké vstupy v cizím jazyce při osvojování si učiva různých předmětů).
Zajistili jsme ve škole doučování žáků, byla zakoupena odborná literatura a některé výukové pomůcky
pro MŠ i ZŠ.
Ve spolupráci o OÚ Loučka jsme připravili projekt na částečnou rekonstrukci školy a zároveň
přístavbu odborných učeben. V současné době není uzavřeno schvalovací řízení.

IV. Údaje o pracovnících školy
1. Celkový počet zaměstnanců školy
Přehled o počtech zaměstnanců příspěvkové organizace
Zaměstnanci

Fyzický počet

Přepočtený počet

Učitelé ZŠ

12

11,02

Učitelé MŠ

4

3,1

Asistenti pedagoga, školní
speciální pedagog

2

1,75

Vychovatelé ŠD

2

1,33

Provozní zaměstnanci

9

8,3

Celkem

29

25,5

Se všemi pedagogickými zaměstnanci jsou uzavřeny pracovní smlouvy nebo dohody
o provedení práce. S novými zaměstnanci na jeden rok nebo v případě zástupu na toto období.
Se všemi nepedagogickými zaměstnanci jsou uzavřeny pracovní smlouvy na dobu neurčitou.
Všichni pracovníci jsou stabilními zaměstnanci s dlouholetou praxí u organizace a splňují náležitý
stupeň odborného vzdělání i jeho zaměření.
Další činnosti zajišťujeme pomocí dohod o pracovní činnosti či provedení práce.
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2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Mgr. Šárka Navrátilová,
ŘŠ, Aj

Mgr. Radoslava
Mašková, zástupce ŘŠ,
Čj, Vv
Mgr. Marie Bechná, M,
Pč, výchovný poradce
Mgr. Radka Macháňová,
M, Př, F
Mgr. Olga Garzinová,
metodik prevence, Čj, D
Mgr. Soňa Vojtovičová,
Aj, Vv
Mgr. Jitka Sobotková,
Tv, F, Nj
RNDr. Zdeněk Veselý,
Př, Ch
Mgr. Lenka Sváčková,
5. ročník
Mgr. Jana Randýsková,
4. ročník
Mgr. Hana Poláková, 2. a
3. ročník
Mgr. Petra
Barveníčková, 1. ročník
Ivana Bátrlová,
vychovatelka ŠD a ŠK
Mgr. Miroslav Macko,
asistent pedagoga,
vychovatel ŠD
Markéta Bulinská,
vedoucí učitelka MŠ
Bc. Štěpánka Sováková,
učitelka MŠ
Petra Uličníková,
učitelka MŠ

Právní předpisy ve školách, Vzdělávání ředitelů Soláň, Změny školských
předpisů, Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka, Společně
proti šikaně, Třídní kolektiv, Způsob vykazování údajů o podpůrných
opatřeních, Provoz tlakových nádob, Obsluha plynového zařízení,
Sborovna – vztahy, Metody práce s dětmi s ADHD, Správní řád a správní
řízení ve školách, Hodnocení žáků a žáků s SVP
Současná podoba Čj, Dobrý kolektiv ve třídě, Zástupce ředitele ve víru
změn, Sborovna – vztahy, Metody práce s dětmi s ADHD, Čtenářská
gramotnost
Dobrý kolektiv ve třídě, Sborovna – vztahy, Metody práce s dětmi s ADHD,
Matematika pro život, Dobrý kolektiv ve třídě, Sborovna – vztahy, Metody
práce s dětmi s ADHD
Doškolovací kurz základního lyžování, Jak vyučovat o holokaustu, Dobrý
kolektiv ve třídě, Sborovna – vztahy, Metody práce s dětmi s ADHD,
Čtenářská gramotnost
Vzdělávání dětí s poruchami aut. spektra, Učíme efektivně – učíme
CLILem, Metody práce s dětmi s ADHD, Žák s PAS, Sborovna – vztahy
Dobrý kolektiv ve třídě, Metody práce s dětmi s ADHD, Sborovna – vztahy
Metody práce s dětmi s ADHD
Metody práce s dětmi s ADHD, Sborovna – vztahy
Zápis dítěte do 1. třídy, Specifické poruchy učení, Metody práce s dětmi
s ADHD, Sborovna - vztahy
Metody práce s dětmi s ADHD, Sborovna – vztahy
Čtení a psaní v 1. třídě, Zápis dítěte do 1. třídy, Zdravé tělovýchovné
chvilky, Metody práce s dětmi s ADHD, Sborovna – vztahy, Čtenářská
gramotnost
Metody práce s dětmi s ADHD, Sborovna – vztahy, Netradiční výtvarné
techniky pro žáky MŠ a ZŠ
Metody práce s dětmi s ADHD

Proměny předškolního vzdělávání, Výchovné obtíže u dětí předškolního
věku, Metody práce s dětmi s ADHD
Kurz primární logopedické prevence, Metody práce s dětmi s ADHD,
Předčtenářská gramotnost v MŠ
Dítě v MŠ před 3. rokem, Jak pomoci při zvládání klíčových kompetencí u
dětí v předškolním věku, Metody práce s dětmi s ADHD
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Údaje o vzdělávání provozních zaměstnanců
Růžena Ševelová,
zástupce pro provoz
Dana Dohnalová,
vedoucí školní jídelny
Martin Chroust, školník

Výkon spisové služby a archivní péče ve školství 2016, Tvorba a čerpání
FKSP, Účetnictví příspěvkových organizací 2016, Aktuální změny
v účetnictví, Daňové přiznání 2017
Školení vedoucích školních jídelen, Hygienické předpisy
Obsluha tlakových nádob, Obsluha plynového zařízení, Povinnost
vedoucích pracovníků zajišťování podmínek BOZP a PO na pracovišti

V. Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
Ve školním roce 2016/2017 se změnil termín zápisů do 1. tříd – ze zimních termínů se posunuly
zápisy na první polovinu dubna a zkrátila se celková doba, kterou dítě strávilo pohovorem. Zápis do
ZŠ Loučka se konal 12. 4. 2017.
Děti, které se účastnily zápisu, absolvovaly se svými rodiči
během února a března 2017 celkem čtyři schůzky – Duhová
setkání s vyučujícími 1. stupně. Pedagogičtí pracovníci
seznamovali děti s chodem školy a zároveň bylo doporučeno
rodičům, jak mají postupovat při napomáhání rozvíjení školní
zralosti a připravenosti.
O zápis žádalo celkem 18 dětí – dvě děti mají na doporučení
Pedagogicko-psychologické porady Zlín, pracoviště Valašské
Meziříčí a odborného lékaře odloženu školní docházku. Jedno
dítě vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí zastupovala u zápisu
zplnomocněná osoba. Požadavkům tak vyhovělo 16 dětí.

Údaje o zapisovaných dětech

Zapisovaní

Zapsaní

Odklad

Poprvé u zápisu

16

14

2

Přicházejí po odkladu

2

2

0

Ze spádového obvodu

15

13

2
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VI. Výsledky vzdělávání za 2. pololetí 2016/2017

Prospěch a chování a absence žáků v jednotlivých ročnících

Hodnocení chování žáků ve 2. pololetí školního roku 2016/2017

15

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

Výroční zpráva 2016/2017

VII. Výsledky přijímacího řízení do oborů středních škol
Žáci 9. ročníku se připravovali na svou profesní orientaci v předmětu Volba povolání. Od
začátku školního roku byli informováni o možnostech studia a dnech otevřených dveří
prostřednictvím letáčků umístěných na nástěnkách. Měli možnost konzultovat otázky svého dalšího
studia v rámci školského poradenského pracoviště v Loučce nebo školského poradenského zařízení ve
Valašském Meziříčí. Prostřednictvím Atlasu škol získali přehled o všech středních školách ve Zlínském
kraji, jejich oborech a dnech otevřených dveří.
V lednu 2017 se uskutečnila schůzka vedení školy s rodiči žáků devátého ročníku, na které byli
seznámeni se všemi náležitostmi týkajícími se přijímacího řízení v tomto školním roce. Schůzky se
účastnili také zástupci některých středních škol.
Ve školním roce 2016/2017 si mohli žáci podat dvě přihlášky ke vzdělávání do oborů
středních škol. Většina žáků této možnosti využila. Do 1. března podali žáci přihlášky do škol, kde se
také zúčastnili přijímacího řízení většinou obsahující jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a
matematiky.
Každému žákovi byl vydán registrovaný zápisový lístek. Odevzdáním tohoto lístku po rozhodnutí o
přijetí potvrdil žák nástup ke vzdělávání do oboru příslušné střední školy.
Přehled umístění žáků do jednotlivých oborů SŠ
Střední škola
Obchodní akademie a VOŠ
Valašské Meziříčí
Integrovaná střední škola COP
Valašské Meziříčí

Střední škola stavební
Valašské Meziříčí
Gymnázium Fr. Palackého Valašské
Meziříčí
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Střední škola oděvní a služeb
Vizovice
Církevní SŠ pedagogická a sociální
Bojkovice
Hotelová střední škola
Frenštát pod Radhoštěm
Střední škola policejní Holešov
Střední škola informatiky,
elektroniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm

Obor
Informační technologie
Chemik operátor
Mechanik elektrotechnik
Cukrářka
Truhlář
Gymnázium
Gymnázium
Kadeřník
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Cukrářka
Bezpečnostně právní činnost

Počet přijatých žáků
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1

Moderní technologie
1
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Přehled umístěných žáků podle způsobu zakončení středního vzdělání

4; 27%

Maturita

11; 73%

Výuční list

VIII. Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2016/2017 vykonávala funkci metodika prevence Mgr. Olga Garzinová.
Škola má vypracovaný krizový plán, který koordinuje činnost v oblasti prevence rizikových
jevů mezi žáky.
Aktivity v oblasti prevence za školní rok 2016/2017
1. Během školního roku byli sledováni problémoví žáci (vulgarismy, nerespektování autority,
agresivní chování, neplnění školních povinností).
2. Řešilo se používání elektronické cigarety (8. a 9. ročník), 6 žáků bylo kázeňsky potrestáno.
3. Pro žáky 7. ročníku byla domluvena beseda na téma autismus.
4. Pro žáky 5. ročníku byla domluvena intervence, která by měla proběhnout příští školní rok.
(nerespektování autority, nevhodné chování vůči sobě.)
5. Proběhly projektové dny a akce – Vítání jara, Světový den jazyků, Den Země (ukliďme svět),
Sportovní den, Svatováclavský běh.
6. Žáci 8. ročníku měli besedu se státní policií (trestní právo).
7. Pro žáky 2. a 6. ročníku proběhla 3 setkání s hasiči (Hasík).
8. Další besedy pro žáky – 4. ročník – Úraz není náhoda (Národní síť podpory)
5. ročník - Úraz není náhoda (Národní síť podpory), Dopravní výchova
s Policií ČR, Beseda o závislostech (Klíč)
6. ročník – Fyziologie dospívání (NSP), Beseda o závislostech (Klíč)
7. ročník – Mentální anorexie a bulimie (NSP)
8. ročník – Vztahy ve třídě (klub Most), Legální drogy (NSP), Jak se žije
dětem na Ukrajině (klub Most) – terorismus, drogy, násilí,
Temperament (klub Most)
9. ročník – Legální drogy (NSP), Temperament (klub Most), Kreativita
6. – 9. ročník – Vzpoura úrazům
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9. Učitelé se zúčastnili těchto školení – Konference k prevenci negativních jevů
Vztahy ve třídě
Čtenářská gramotnost
Jak efektivně pracovat s autisty
Vztahy v kolektivu
10.
Žáci 6. ročníku absolvovali adaptační pobyt
(Semetín).
11.
Žáci 8. ročníku navštívili Protidrogový vlak a krizové
centrum Klíč (společnost Agarta Vsetín).
12.
Žákům i rodičům byla předána informace o možnosti
nahlášení šikany či jiné zprávy pomocí webových stránek
v programu Nenech to být.
13.
Celoročně probíhá spolupráce (žáci, učitelé, rodiče –
problémoví žáci, stránky školy, odborné předměty, akce školy)

IX. Další údaje o aktivitách a prezentaci školy
Závěrečná zpráva humanitní předmětové komise
Zhodnocení školního roku 2016/2017
- návštěva filmového představení
- návštěva koncertu – skupina Réva
- účast na soutěžích – O poklad strýca Juráša (autorská literární soutěž)
Okrskové kolo – 2. místo a 3. místo
- recitační soutěž (školní kolo)
- olympiády:

český jazyk – úspěšné řešení okresního kola
dějepis – úspěšná řešení okresního kola
anglický jazyk – okresní kolo
paměťová olympiáda – školní kolo

- besedy:

Městská knihovna Valašské Meziříčí
klub Most 9. ročník (Holocaust)
spisovatelka K. Smolíková (4.a 5.r.)

- exkurze:

Osvětim (9. r.), Vídeň (8. r.)
Antrophos Brno (6. – 9. r.)
Muzeum Val. Meziříčí (6. r.)
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- akce žáků – Mikuláš, vánoční jarmark, Vítání jara, Světový den jazyků, Hallowenská párty,
Den opaků, Den elegance, Letní disco

- příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky
- nákup nových knih do školní knihovny
- podpora čtenářské gramotnosti
Závěrečná zpráva přírodovědné předmětové komise
Během školního roku se nám podařilo:
zapojit se do těchto soutěží:
Přírodovědný klokan, Logická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda , Biologická olympiáda
(školní kolo); Přírodovědné soutěže - Jaloveček, Poznej a chraň a Zlatý list,
zorganizovat tyto akce:
Den Země, přírodovědná exkurze do Brna (VIDA a Anthropos), exkurze Optika - hvězdárna VM (8.r.),
Ukliďme Česko (9.r.), Hravá věda, exkurze do světa techniky
v Ostravě.
Přírodopisná témata byla zařazována do různých předmětů 1.
i 2. stupně.
Žáci 9. ročníku navštěvovali kroužek Cvičení z matematiky
pro přijímací zkoušky.
Na jaře proběhlo školní kolo Paměťové olympiády.
Hodnocení výuky:
V II. pololetí školního roku prospěli všichni žáci.
Jsme rádi, že se podařilo zajistit pro příští školní rok zvýšení hodinové dotace pro matematiku
v devátém ročníku.
Snažíme se nenadhodnocovat žáky, kontrolujeme vedení sešitů a vedeme je k doplňování učiva
během nemoci.
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Aktivity v oblasti environmentální výchovy (EVVO)
Ve školním roce 2016/2017 jsme pokračovali v tradičních akcích, které mají pomáhat
v dětech vytvářet pozitivní vztah ke svému okolí, k přírodě i sobě samému.
Podle školního vzdělávacího programu jsou témata EVVO zařazena do mnoha předmětů (Př, Z, Ch, F,
Pč i na I.stupni).
V pracovních činnostech na II. stupni žáci pomáhají udržovat pořádek ve školním parku a nejbližším
okolí.
Ve škole stále třídíme odpad, jednak do připravených kontejnerů (plast, papír, tetraPak)
a vedeme žáky ke správnému rozdělování. Dvakrát jsme zorganizovali sběr starého papíru, podzim 11 tun, jaro - 5,3t.
Před Vánocemi jsme přichystali jarmark, a tak žáci pracovali na výrobcích z přírodních
materiálů, které mohli zpeněžit. První jarní den jsme přivítali černou barvou a písní Černé oči jděte
spát. Před Velikonocemi žáci celé školy tvořili různé výrobky, kterými si pak vyzdobili třídy nebo je
zapůjčili na výstavu v obci.
Žáci 7. ročníku v rámci výuky přírodopisu absolvovali botanickou exkurzi po okolí.
Zapojili jsme se do mnoha přírodovědných soutěží.
Jaloveček, zámek - Vsetín - soutěž pro žáky 1. stupně, téma: Ptáci – 10. místo.
Poznej a chraň! 4. a 5. ročník - ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, krajské kolo, 2. místo; 6. a 7. ročník,
region. kolo 9. místo
Zlatý list naši mladší žáci dosáhli výborných výsledků. Vyhráli krajské kolo a mohli se zúčastnit
národního kola, z organizačních důvodů k tomu ovšem nedošlo.
Družstvo st. žáků (Kajnar, Wiesnerová, Wiesner, Pavelková, Hrušková, Kundrátová A.) obsadili
9. místo v regionálním kole.
Na Den Země jsme zvolili program Hravá věda. Bývalý učitel Radek Chajda si pro děti připravil
několik názorných pokusů. Žáci také výtvarně zpracovávali téma Přírodní zahrada ve školním parku.
Žáci 9. ročníku se zapojili do akce Ukliďme Česko a posbírali odpad v okolí Loučky.
Stále vybíráme vyřazené elektrospotřebiče a staré baterie - Recyklohraní.
Pro 1. stupeň byly zorganizovány také akce:







Barevný svět vzdělávací program – 1. – 3. ročník, Muzeum Kinských VM
Seznámení s barvami v přírodě, jak vznikají, jak vidí živočichové, ukázka z čeho se barvy
skládají aj.,
Předškoláci v 1. třídě – téma s environmentálním zaměřením – Zima v přírodě, Les, Ptáci
na jaře
Den vody
Soutěž Pták roku
V rámci hodin PRV proběhla přírodovědná exkurze na orchideje s Ing. Pavlou Lorencovou
(1. a 2. ročník) – lokality Vápenka, Na pasekách
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Pro žáky 1. stupně byly pořádány výlety s environmentálním zaměřením Javoříčské jeskyně
(2.3.5.r.) a Vlastivědné muzeum Olomouc (1.r.).
Ve škole pracuje zájmový kroužek Vaření (3. – 5. ročník) - zapojení do environmentálního
projektu Skutečně zdravá škola – výuka jídel našich předků, seznámení s netradičními plodinami
a pokrmy z nich, seznámení s tématem Fair Trade.
Duhová setkávání I, II (pro rodiče a předškolní děti) - březen, duben – environmentální
tématika – Duhové setkání I – Duha + Počasí (inspirace ŠVP Duhová škola), Duhové setkání II – Les
Předčítání rodičů v 1. třídě – maminky se držely zadaného tématu Příroda, a tak jsme se mohli
v 1. ročníku během II.pololetí v rámci akce Předčítáme dětem postupně mohli seznámit s knihami,
např. Ferda Mravenec, Zlatý fond bajek, Veverka Zrzečka.

Hodnocení předmětové komise TV
V září se konal Svatováclavský závod pro žáky celé školy. Žáci 2. stupně se účastnili soutěží
ve florbalu.
V listopadu byl uspořádán sportovní den pro mateřskou školku.
V prosinci se konalo školní kolo turnaje ve florbalu pro 2. stupeň.
V lednu proběhl lyžařský výcvikový kurz.
.
Ve 2. pololetí se žáci 8. ročníku zúčastnili Běhu přes 2 mostky, kde se umístili na 1. – 3. místech.
Žáci 4. a 5. ročníků se zúčastnili McDonald Cupu a soutěže ve vybíjené pro smíšená družstva.
V červnu proběhl netradiční víceboj pro celou školu.
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X. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Loučka
Přijmy
státní dotace
obecní dotace
ostatní dotace-projekty
sponzorské dary
přijmy ŠJ
přijmy DČ
(obědy ŠJ,tělocvična)
ostatní přijmy
(prodej sešitů,PS, akce
žáků,školní mléko))
čerpání fondů
přijmy z ost.činnosti
(ŠK,ŠD,obědyž žáci
MŠ,Nadace,úroky,jiné úhrady)
Celkem
Výdaje
mzdy
OON
odvody
výdaje projekt-bez mezd
materiál a DHM
učebnice a UP
DVPP+školení
energie
cestovné
opravy
odpisy
provozní režie
(telefon,pošta,banky,internet)
ostatní služby
(revize,aktualizace,
plavání,pojištění,
zprac.mezd a
ŠJ,školení,prac.oděv)
potraviny ŠJ
výdaje DČ-bez mezd
(potraviny,podílenergie,prov.nákladů)
ostatní výdaje
(nákup sešitů,PS,akce
žáci,školní mléko)
Celkem
Výsledek hospodaření

údaje do 30 6. 2016
– jen základní škola
3 794 856
959 894
0
0
436 680
308 699
101 345

0
88 521

5 689 995
2 867 131
91 737
1 030 041
0
173 371
36 394
17 130
432 405
24 598
43 808
30 664
29 203
141 223

436 680
236 675

98 935

5 689 995
0

1.7. 2016
Přijmy
údaje od ZŠ i MŠ
státní dotace
4 848 122
obecní dotace
1 528 008
ostatní dotace-projekty
0
sponzorské dary
14 200
přijmy ŠJ
297 878
přijmy DČ
293 201
(obědy ŠJ,tělocvična)
ostatní přijmy
141 312
(prodej sešitů,PS, akce žáků,
školní mléko)
čerpání fondů
0
přijmy z ost.činnosti
45 412
(ŠK,ŠD,obědy žáci MŠ,Nadace,
úroky,jiné úhrady)
Celkem
7 168 133
Výdaje
mzdy
3 530 340
OON
238 330
odvody
1 279 566
výdaje projekt-bez mezd
0
materiál a DHM
118 507
učebnice a UP
61 665
DVPP+školení
9 306
energie
402 890
cestovné
16 771
opravy
85 865
odpisy
30 334
provozní režie
63 774
telefon,pošta,banky,internet
ostatní služby
190 768
(revize,aktualizace,
plavání,pojištění,
zprac.mezd a
ŠJ,školení,prac.oděv)
potraviny ŠJ
297 878
výdaje DČ-bez mezd
194 795
(potraviny,podílenergie,prov.nákladů)
ostatní výdaje
160 520
(nákup sešitů,PS,akce
žáci,školní mléko)
Celkem
6 681 309
Výsledek hospodaření
486 824
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XI. Výsledky inspekcí a kontrol
V termínu 3. 5. 2017 – 4. 5. 2017 provedla Česká školní inspekce Zlínského kraje kontrolu
v mateřské škole. Kontrolní činnost byla zaměřena na dodržování právních předpisů, které se vztahují
k poskytování vzdělávání a školských služeb. Tato kontrola neshledala žádných pochybení. Zpráva ČŠI
je uložena v kanceláři školy nebo na stránkách ČŠI.
Ve školním roce 2016/2017 neprovedla ČŠI žádnou kontrolu v základní škole.
Ve dnech 12. 6. – 18. 6. 2017 byla provedena veřejnosprávní kontrola v oblasti účetnictví
a hospodaření příspěvkové organizace s tímto výsledkem:
Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a v zásadě správně. Organizace
hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady se jeví jako hospodárné a účelně.
Krajský inspektor BOZP provedl kontrolu na všech pracovištích organizace dne 29. 3. 2017.
Neshledal žádných pochybení.
V prosinci 2016 provedla KHS Vsetín kontrolu ve školní jídelně. Na jejich doporučení byla
vymalována školní kuchyně.
Všechny pravidelné předepsané kontroly a revize proběhly ve stanovených termínech.

XII. Spolupráce s organizacemi a veřejností
Škola je v úzkém kontaktu se zřizovatelem – Obcí Loučka. Vzájemně se informujeme
a plánujeme společnou činnost. Zřizovatel zajišťuje finančně provoz školy, část prostředků na platy
provozních zaměstnanců, pomáhá v zajištění likvidace nebezpečného a velkoobjemového odpadu,
poskytuje pracovníka, který je správcem školní počítačové sítě. Zástupci OÚ jsou zváni na akce školy.
Žáci a především děti MŠ se zapojují do jednotlivých akcí, pořádaných kulturní komisí obce.
Dobrou spolupráci má škola 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.
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Škola velmi často spolupracovala s Nadačním fondem při ZŠ a MŠ Loučka, zvláště při zajištění
a financování některých akcí. Členové Nadačního fondu připravili nadační ples a přispívali z tohoto
fondu na zajištění autobusové dopravy dětem a žákům školy na různé kulturní a sportovní akce.
Z prostředků tohoto fondu se vyplácely peněžní odměny nejúspěšnějším žákům školy při závěrečném
hodnocení.
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). V březnu 2017 je ŠPP personálně posíleno o školní speciální pedagožku, která se zaměřuje
převážně na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracuje s rodiči.
V případě zájmu rodičů poznat práci svých dětí nebo práci učitele s dětmi ve třídě ZŠ či MŠ, mohou
rodiče výuku navštívit kdykoli v průběhu školního roku po vzájemné dohodě.
Škola informuje o své činnosti na webových stránkách, na informační vitríně v obci,
prostřednictvím žákovského časopisu, na třídních schůzkách a v konzultačních hodinách.

XIII. Koncepce pro příští školní rok
- žáci se budou vzdělávat podle ŠVP Duhová škola s drobnými úpravami
- změníme časovou organizaci vyučování – nový autobusový spoj
- zaměříme se na úzkou spolupráci učitelek MŠ s vyučující 1. ročníku
- pro děti v MŠ i žáky ZŠ s řečovou vadou zajistíme logopedickou nápravu
- vybavíme třídy MŠ koutky k námětovým hrám a činnostem
- uskutečníme informační a motivační setkání s rodiči a dětmi – předškoláky
- v některých vyučovacích předmětech bude využita metoda CLIL
- ve vzdělávacím procesu budeme podporovat převážně čtenářskou gramotnost
- vybavíme školní knihovnu novými knihami
- zaměříme se na spolupráci s okolními školami – společné akce
- zlepšíme estetiku školního prostředí
- zrenovujeme další dvě kmenové třídy
- do třídy MŠ pořídíme koberec ke hraní a činnostem
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IV. Závěr

Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy. Pedagogičtí pracovníci byli s výroční zprávou
seznámeni na pedagogické radě dne 1. 9. 2017. Podkladem d této zprávě byl plán činnosti školy pro
školní rok 2016/2017. Součástí této zprávy jsou 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 a 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.
Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena školskou radou dne 17. října 2017.
Po schválení školskou radou byla výroční zpráva o činnosti školy zaslána zřizovateli.
Výroční zprávu o činnosti školy vypracovala Mgr. Šárka Navrátilová, ředitelka školy.

V Loučce 30. září 2017

Mgr. Šárka Navrátilová, ředitelka školy

Výroční zpráva schválena školskou radou dne 17. října 2017.

Tomáš Hapka, předseda školské rady
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