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1. Základní údaje o škole
1. 1. Základní údaje
Název školy
Adresa školy
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
Fax
E-mail
Adresa internetové stránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Zřizovatel

IZO ředitelství
Vedoucí zaměstnanci školy

Vymezení hlavního účelu
a předmětu činnosti
organizace

Doplňkové činnosti
organizace

Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
Komenského 17, 789 83 Loštice
63 69 63 55
400 - 63 69 63 55
Česká spořitelna, a.s., pobočka Loštice
1905688369 / 0800
583 445 251
583 445 007
zslostice@iol.cz
www.zslostice.eu
příspěvková organizace
19. 3. 1996
Město Loštice
Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice
IČO
3029454
600 148 335
Mgr. Lubomír Faltus
ředitel školy
p. František Šilberský
zástupce ředitele školy
Mgr. Zdeňka Nováková
vedoucí školní družiny
p. Marcela Linhartová
ekonomka, vedoucí provozního útvaru
p. Ludmila Kubíčková
vedoucí školní jídelny
Hlavním účelem příspěvkové organizace je plnění úkolů zřizovatele, zejména
na úseku veřejně prospěšných činností, služeb a správy majetku zřizovatele.
Předmětem činnosti organizace odpovídajícím hlavnímu účelu je:
a) poskytování základního vzdělání dle ust. § 44 a násl. zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon),
b) poskytování zájmového vzdělání dle ust. § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
c) výchovně vzdělávací, sportovní a zájmová činnost v době mimo vyučování,
zejména pak ve školských zařízeních dle ust. § 117 odst. 1 písm. a) a ust. § 120
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon),
d) činnost zařízení školního stravování dle ust. § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
e) závodní stravování zaměstnanců škol.
1. Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku III.
zřizovací listiny
2. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla
lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých
zaměstnanců
3. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace
uvedených v článku III. zřizovací listiny a sleduje se v účetnictví samostatně.
4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
a) hostinská činnost
b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
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1. 2. Součásti školy
Součásti školy
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

Vedoucí
Mgr. Lubomír Faltus
Mgr. Zdeňka Nováková
p. Ludmila Kubíčková

IZO
102 680 311
120 300 401
102 992 002

Kapacita Skutečnost
600
302
90
90
800
257

Skutečné počty žáků jsou uvedeny podle výkazů MŠMT M 3 o ZŠ podle stavu k 30. 9. 2020, Z 2-01 o školní družině podle stavu k 31. 10.
2020 a Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2020. Skutečný počet strávníků uvádí pouze žáky školy.

1. 3. Školská rada
Stav k 31. 5. 2021
Členové školské rady
Mgr. Helena Koppová
Ing. Jiří Klein
p. Marta Mazalová
p. Ferdinand Salamon
p. František Šilberský
Mgr. Pavel Kuba
E-mail

Poznámka

Funkce
člen
člen
člen
předseda
místopředseda
člen

Zástupci zřizovatele
Zástupci zák. zástupců
nezletilých žáků
Zástupci školy

skolskarada.lostice@seznam.cz

Nové složení ŠR od 23. 6. 2021
Členové školské rady
Mgr. Helena Koppová
p. Rostislav Faltýnek
Mgr. Vendula Kučmínová
p. Ferdinand Salamon
p. František Šilberský
Mgr. Pavel Kuba
E-mail

Poznámka

Funkce
člen
člen
člen
předseda
místopředseda
člen

Zástupci zřizovatele
Zástupci zák. zástupců
nezletilých žáků
Zástupci školy

skolskarada.lostice@seznam.cz

Ve školním roce 2020/2021 pracovala školská rada ve stejném složení. Dne 9. 9. 2020 a schválila tyto body:
plán práce školské rady na školní rok 2020/2021
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020
aktualizaci školního řádu, ŠVP
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Základní škole Loštice, okres Šumperk,
příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021
inspekční zpráva ČŠI
Školská rada vzala na vědomí bez připomínek změny v ŠVP a ve školním řádu a seznámila se s
realizací projektu bezbariérového přístupu do školy spojeného s obnovou a vybavením učeben fyziky, chemie,
jazykové učebny, kabinetů, cvičné kuchyňky a školních dílen. Na závěr se řešily dotazy na realizaci výuky
během pandemie Covid-19. Školská rada souhlasila s postupem školy při řešení této situace a s přípravou na
nový školní rok. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme přesunuli veškeré hlasování do korespondenční
podoby. Proto ke dni 25. 1. 2021 hlasovali členové rady o změnách ve školním řádu, které se týkaly distanční
výuky (Školní řád 02/2021). Jednalo se o dokument, který poskytuje žákům, zákonným zástupcům a pedagogům
přehled o právech a povinnostech povinné školní docházky i během distanční výuky. K danému datu souhlasilo
se změnami 5 členů školské rady, jeden se nepřihlásil. Od 1. 2. 2021 jsou tyto změny platné.
V tomto školním roce uplynuly 3 roky funkčního období členů Školské rady Základní školy Loštice,
okres Šumperk, příspěvková organizace. Ve dnech 27. 5. 2021 až 4. 6. 2021 proběhly korespondenční formou
volby dvou zástupců z řad zákonných zástupců žáků. Do školské rady jako zástupci nezletilých žáků byli zvoleni
pan Ferdinand Salamon a paní Mgr.Vendula Kučmínová. Dle Usnesení Zastupitelstva města Loštice ze dne 21.
6. 2021 byli do školské rady Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace delegováni
zástupci paní Mgr. Helena Koppová a pan Rostislav Faltýnek.
Dne 23. 6. 2021 byli na pedagogické radě Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková
organizace zvoleni do Školské rady Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace zástupci z
řad pedagogických pracovníků zástupci pan Mgr. Pavel Kuba a František Šilberský.
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1. 4. „SPŠ při ZŠ Loštice, z. s.“
Vedení občanského sdružení
Mgr. Pavla Krbcová
p. František Šilberský
p. Marcela Linhartová
IČO

Funkce
předseda
jednatel
pokladník
26 57 52 48

Cílem spolku je podporovat výchovně vzdělávací cíle školy, spolupráci s dalšími tuzemskými i
zahraničními školami, vzdělávací, kulturní, sportovní a jiné aktivity příspěvkové organizace Základní škola
Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace. Členská schůze SPŠ při ZŠ Loštice z. s. se uskutečnila
30. 10. 2020.
Členové byli e-mailem seznámeni s čerpáním rozpočtu ve školním roce 2019/2020 a návrhem rozpočtu
na školní rok 2020/2021. V návrhu rozpočtu byl zrušen příspěvek 150,- Kč na dítě v důsledku toho, že se většina
akcí neuskutečnila. Rodiče byli seznámeni s projektem „Sběru starého papíru“ firmou DEJSKART. Za vybraný
papír se nakoupí xerografický papír, který bude rozdán do tříd podle vybraného množství a vše projde
účetnictvím SPŠ.

1. 5. Žákovský parlament
Ve školním roce 2020/2021 pracoval žákovský parlament pod vedením Mgr. Jitky Gédošové. Každá
třída od 6. do 9. ročníku si v září vybrala dva zástupce. Koordinátor se se zástupci tříd domluvil na schůzkách
před vyučováním (7,00 – 7,40) každý čtvrtek, případně dle domluvy. Podmínky a způsob práce byly jiné,
zástupci tedy měli možnost výměny po domluvě ve třídním kolektivu.
Žákovský parlament se sešel pouze 2x z důvodu uzavření škol dodržování platných nařízení.
Náplň práce:
Shromažďování nápadů, připomínek k chodu školy a návrhy řešení budou projednány v novém školním roce.
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2. Charakteristika školy
Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace je úplnou základní školou s právní
subjektivitou. Od 1. září 2020 je budova školy částečně bezbariérová. První a druhé patro budovy I. má
bezbariérový vstup, bezbariérové WC a bezbariérovou plošinu.
Škola vede žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k
celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a
spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a
tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní
dráze a svém profesním uplatnění.
Škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. V rámci nových pravidel financování
školství se navýšil ředitel školy počet tříd, aby škola využila podmínky Phmax pro rovnoměrné naplňování tříd.
První stupeň byl tvořen ve školním roce 2020/2021 8 třídami 1. až 5. ročníku, druhý stupeň 8 třídami 6. až 9.
ročníku.
Na prvním stupni zahájilo školní rok 153 žáků, na druhém stupni 149 žáků. Celkový počet žáků 302.
Obě hlavní budovy jsou elektronicky zabezpečeny a vybaveny kamerovým systémem na kontrolu vstupů do
školy v době vyučování. Ve školském areálu, který se nachází v centru města, měla škola v tomto školním roce k
dispozici 4 bezprostředně sousedící budovy:











hlavní budovu z roku 1895 s 9 kmenovými učebnami pro celý druhý stupeň a vyšší třídy prvního stupně, 10
kabinety, knihovnou, sborovnou, ředitelnou, kanceláří, "malou" tělocvičnou a 9 specializovanými učebnami
(dílny, keramická dílna, žákovská kuchyně, videoučebna, učebna výtvarné výchovy, jazyků, informatiky,
fyziky a chemie, hudební výchovy). V roce 2017 se realizovala v budově výměna osvětlení všech tříd.
Proběhla pravidelná revize elektrospotřebičů a elektroinstalace ve všech budovách. Od 1. září 2020 se
podařilo ve škole zrealizovat projekt ZŠ Loštice – rekonstrukce odborných učeben spolufinancovaného
z prostředků EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu a z prostředků Státního rozpočtu České
republiky reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0011156. Projekt zahrnoval bezbariérovou úpravu budovy a
celkovou rekonstrukci odborných učeben – ( F/Ch, CJ, žákovská kuchyňka a žákovské dílny). Město
realizovalo opravu krovů střechy školy po napadení parazitem. V dubnu 2020 škola realizovala nákup tří
odvlhčovačů zdiva Atmosan. Odborná firma zaměřila vlhkost a přístroje by měly odstranit vlhkost zdiva
školy, aby se mohla realizovat oprava spodní části omítky zdiva školy. Připravuje se studie na postup
údržbových prací opravy omítky budovy I. po odborném vysušení zdiva.
na školním dvoře se udržuje pozemek pro pěstitelské práce a nově škola vybudovala přístup pro bezbariérový
vstup do budovy školy
budovu prvního stupně z roku 1974 se sedmi kmenovými učebnami (6 je vybaveno interaktivními
dataprojektory, 1učebna má interaktivní tabuli), knihovnou, sborovnou, 3 kabinety a 3 odděleními školní
družiny. Schodiště obou budov má nové polepy s motivačními učebními texty pro žáky. Během měsíce srpna
2021 byla kompletně vymalovaná budova II – chodby a společné prostory. Nově byly vymalovány spodní
části zdiva chodeb umyvatelnou barvou pro dodržování a zlepšení hygienických podmínek. Učebny žáků 1.
ročníku jsou od srpna 2021 vybaveny lavicemi pro jednoho žáka, aby byly dodrženy epidemiologické
podmínky k zajištění vzdělávání.
budovu školní jídelny z roku 1980 s vlastní kuchyní. Budova má od roku 2013 nová okna a plášť budovy je
zateplen. Od roku 2016 je vyvařovna vybavena novou vzduchotechnikou. V červenci 2018 proběhla rozsáhlá
oprava šatny a sociálního vybavení školní jídelny pro žáky. Připravuje se projektová dokumentace na
rekonstrukci kanalizace v budově školní jídelny.
budovu tělocvičny z roku 2005 s hrací plochou, která vyhovuje většině sálových sportů. V budově malé i
velké TV proběhla výměna osvětlení. V roce 2021 proběhly revize a běžné práce údržby.
aktuálně se připravuje realizace umístění nádrží na dešťovou vodu v prostoru u budovy II. Připravují se
projekty na vybavení učeben venkovními žaluziemi a úpravu vestibulu budovy II.
na podzim 2019 byla dokončena ve spolupráci s městem Loštice celková rekonstrukce kotelny a rozvodů
tepla v budovách školy, s vybavením elektrických ohřevů vody pro období mimo topnou sezónu. Kotelna
vytápí celý areál školy včetně MŠ a ZUŠ Loštice.

Ve školním roce 2020/2021 škola úspěšně realizovala projekt ZŠ Loštice 63. Projekt bude ukončen
v únoru 2022. Od 1. 9. 2021 škola pokračuje novým projektem ZŠ Loštice 80, který se bude realizovat po dobu
dvou školních roků. Škola realizuje školní kluby, doučování, projekty na škole i mimo školy a personálně
školního asistenta pro ZŠ.
Škola celoročně využívá areál TJ v blízkosti školy s 200 m běžeckou dráhou, asfaltovou plochou pro
míčové hry a travnatým hřištěm v zimě upraveným na kluziště (dle podmínek). Vzhledem ke kvalitě hřiště, škola
využívá tyto prostory pouze na vybrané druhy atletických disciplín a kolektivních soutěží. Vyučování probíhalo
podle vzdělávacího programu "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání" (1. až 9. ročník).
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Hodnocení úrovně výsledků výchovně vzdělávací práce škola provádí na základě celkového hodnocení
žáků, výsledků při přijímacím řízení na střední školy a výsledků žáků v soutěžích a olympiádách. V září 2020 se
podařilo zrealizovat adaptační kurz pro žáky 6. ročníku v Karlově u Malé Morávky. Škola musela zrušit na
základě vládních opatření plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku a zimní výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku a
řadu dalších akcí.
Na veřejnosti reprezentují školu především dětské pěvecké sbory "Větrník" a "Větrníček", výtvarné
práce žáků a veřejná vystoupení žáků školy.
Škola velice aktivně pracovala v rámci projektů „Celé Česko čte dětem“ a „Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka“. 2. stupeň spolupracoval s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni v rámci projektu „Jeden
svět na školách – Příběhy bezpráví“. Dlouhodobě jsme zapojeni do programu ,,Školní projekt‘‘(ovoce, zelenina
a mléko pro žáky). Realizujeme výukový program pro žáky 1. stupně „Zdravé zuby“, školní recyklační program
„Recyklohraní“, výchovný projekt ,,Papír za papír“. Škola je členem sítě škol zabývajících se ekologickou
výchovou v rámci projektu M.R.K.E.V. (Sluňákov v Horce nad Moravou). V rámci rozvoje tělesné zdatnosti
žáků se všichni žáci zapojili do projektu ČOV Sazka olympijský víceboj. Za zapojení žáků obdržela škola
stříbrnou medaili olympijského výboru. Některé projekty se nepodařilo zrealizovat z důvodu epidemiologických
opatření. Škola zajišťuje pro žáky server pro podporu žáků základních škol Proškoly.cz, který poskytuje žákům
možnost procvičovat si učivo a upevňovat si znalosti formou testů dle výběru žáky.

Distanční vzdělávání ve školním roce 2020/2021
Na základě epidemie COVID škola přijala řadu hygienických opatření k zabezpečení vzdělávání dle
požadavků zákona, možností školy a individuálních možností žáků školy. V rámci programu DM Software škola
zajistila program online-škola, který umožnil distanční vzdělávání žáků. Učitelé zadávali nové učivo, úkoly a
probíhala komunikace k zajištění vzdělávání žáků. Do distančního vzdělávání se zapojilo cca 96% žáků školy.
Škola zavedla pravidelné testování žáků a zaměstnanců školy antigenními testy a dodržela všechna
uložená opatření nadřízenými orgány. Čtyři zákonní zástupci využili možnost nesouhlasu s testováním žáků ve
škole a vzdělávání těchto žáků probíhalo podle metodiky MŠMT.
Pedagogičtí pracovníci byli vybavení novými NTB a grafickými tablety pro distanční vzdělávání žáků.
Škola pořídila z grantu MŠMT 7 tabletů pro zapůjčení žákům k distančnímu vzdělávání. Pro žáky bylo ještě
uvolněno 5 NTB pro distanční výuku žáků. Všechny tyto prostředky byly využity v rámci distančního
vzdělávání žáků.
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3. Vzdělávací program školy
3. 1. Vzdělávací program
Vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. : 07/2020, 31. 08. 2020

Zařazené třídy
15 (1. až 9. ročník)

3. 2. Učební plán
1. stupeň
Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Člověk a jeho svět
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Praktické činnosti
Celkem základní
Celkem disponibilní
Celkem v ročníku

1.

2.

Ročník
3.

4.

5.

7+2
x
4
x
2
1
1
2
1
18
2
20

7+2
x
4+1
x
2
1+1
1
2
1
18
4
22

7+2
3
4
x
2+1
1
1
2+1
1
21
4
25

6+1
3
4+1
x
3
2
1
2+1
1
22
3
25

6+1
3
4+1
1
3+1
2
1
2
1
23
3
26

ŠVP

RVP

41 (33+8)
9
23 (20+3)
1
14 (12+2)
8 (7+1)
5
12 (10+2)
5
102
16
118

33
9
20
1
12
12
10
5
102
16
118

2. stupeň
Předmět
Český jazyk
Německý jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Praktické činnosti
Volitelný předmět
Celkem základní
Celkem disponibilní
Celkem v ročníku

6.
3+1
x
3
3+2
1
1+1
1
2
x
2
1+1
2
1
1
2+1
1
x
24
6
30

Ročník
7.
8.
4+1
x
3
4
x
2
1
2
x
2
1+1
2
1
1
2
0+1
0+2
25
5
30

4
3
3
4
x
2
1
1+1
2
2
1+1
1
1
x
2
1
0+1
25
3
31
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9.
4
3
3
4
x
2
1
1
2
1+1
1+1
1
1
x
2
1
0+2
24
4
31

ŠVP

RVP

17 (15+2)
6
12
17 (15+2)
1
8 (7+1)
4
7 (6+1)
4
8 (7+1)
8 (4+4)
6
4
2
9 (8+1)
4 (3+1)
5 (0+5)
104
18
122

15
12
15
1
11

21

10
10
3
0
104
18
122

3. 3. Obory vzdělání
Kód
oboru

Popis
oboru

79-01-C/01

Základní
škola

Forma
Vyuč.
vzdělávání jazyk
denní

český

Délka
vzdělávání

Kapacita
oboru

Dobíhající
obor

Platnost

9 r. 0 měs.

600

Ne

Platné

3. 4. Nepovinné předměty
Název nepovinného předmětu
Sborový zpěv - 1. stupeň
Sborový zpěv - 2. stupeň
Sborový zpěv - celkem
Náboženství
Náboženství - celkem

Počet hodin
týdně
1
2
3
1
1

Počet žáků
klasifikovaných ve 2. pololetí
15
25
40
10
10

Ve školním roce bylo vzdělávání nepovinných předmětů zásadně ovlivněno dodržováním opatření homogenních skupin a zákazu zpěvu.

3. 5. Kurzy
Místo konání
TJ Delta - Plavecké sporty Mohelnice
Dětské dopravní hřiště v Mohelnici
Hynčice pod Sušinou
Karlov

Typ akce
Plavecký výcvik
Dopravní výchova
Zimní výcvikový kurz
Adaptační kurz

Účast
Zrušeno – COVID 19
4. ročník
Zrušeno – COVID 19
6. ročník

3. 6. Zařazení volitelných předmětů
Předměty
informatika, sportovní výchova,
informatika, sportovní výchova, konverzace v AJ
informatika, sportovní výchova, praktika přírodních věd

Ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

4. Personální údaje
4. 1. Počet zaměstnanců (stav k 1. 9. 2020)
V tom
Zaměstnanci
na R(M)
Úvazek
Produktivní
Muži Ženy
dovolené
věk
23
4
19
23
1
22,045
Učitelé
1
1
1
0,9
Školní asistent
3
3
3
2,275
Asistenti pedagoga
4
4
4
2,785
Vychovatelky
1
1
1
0,81
Ekonomka
1
1
1
0,38
Administrativní pr.
1
1
1
0,81
Školník
3
3
3
2,84
Uklízečky
6
6
6
1
6,00
Pracovnice ŠJ
43
5
38
43
38,84
Celkem
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (celkem za školní rok ) – včetně projektů šablony II
21
Dohoda o provedení práce
1
Dohoda o pracovní činnosti
Funkce

Celkem
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4. 2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
Pedagogičtí pracovníci – ZŠ, ŠD, AP, ŠA (k 1. 9. 2020)
Věk
Do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
Celkem

Muži
1
2
1
4

Ženy
1
8
16
2
27

Celkem
1
8
17
4
1
31

%
3%
26 %
55 %
13 %
3%
100 %

Muži
1
1

Ženy
1
8
2
11

Celkem
2
8
2

%
16,5 %
67 %
16,5 %
100,00%

Provozní zaměstnanci
Věk
Do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
Celkem

12

4. 3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
Pedagogičtí pracovníci – učitelé
Muži
Ženy
Celkem
Vzdělání dosažené
Střední pedagogické
1
1
Vysokoškolské - Mgr.
4
18
22
Celkem
4
19
23
1 pedagogický pracovník nesplňoval kvalifikaci. Na škole učil po dobu stavu nouze.

%
4%
96 %
100 %

Pedagogičtí pracovníci - vychovatelé
Vzdělání dosažené
Střední s mat. zkouškou
Vyšší odborné
Vysokoškolské – Bc.
Vysokoškolské - Mgr.
Celkem

Muži
-

Ženy
1
3
4

Celkem
1
3
4

%
25 %
75 %
100 %

Pedagogičtí pracovníci – asistenti pedagoga, školní asistenti
Vzdělání dosažené
Střední s mat. zkouškou
Vysokoškolské - Mgr.
Celkem

Muži
-

Ženy
2
2
4

Celkem
2
2
4

%
50 %
50 %
100 %

Muži
1
1

Ženy
7
4
11

Celkem
7
5
12

%
58 %
42 %
100 %

Provozní zaměstnanci
Vzdělání dosažené
Střední s výučním listem
Střední s mat. zkouškou
Celkem
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4. 4. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
nesplňují
Odborná kvalifikace
Splňují
1
Učitel 1. stupně ZŠ
8
Učitel 2. stupně ZŠ
14
Asistent pedagoga
3
Školní asistent
1
Vychovatel
4
1 pedagogický pracovník nesplňoval kvalifikaci. Na škole učil po dobu stavu nouze.

4. 5. Přehled pedagogických pracovníků (stav k 1. 9. 2020)
Učitelé, vychovatelé, asistenti – 29 pedagogických zaměstnanců

4. 6. Přehled provozních zaměstnanců základní školy a školní jídelny
Provoz základní školy – 6 zaměstnanců
Provoz školní jídelny - 6 zaměstnanců
Školní asistent – 1 nepedagog

12

Splňují %
89 %
100 %
100 %
100 %
100 %

5. Zápis do 1. ročníku, výchovné poradenství
Údaje o zápisu do 1. ročníku zpracovala Mgr. Ilona Faltusová. Údaje o kariérovém poradenství,
rizikových projevech chování a jednáních výchovné komise zpracovala Mgr. Lucie Hedrichová, údaje o žácích
se speciálními vzdělávacími potřebami zpracovala Mgr. Lucie Boháčková.

5. 1. Zápis do 1. ročníku
Na základě rozhodnutí MŠMT, škola realizovala zápis elektronicky s využitím programu online-škola.
Celková účast
31

Poprvé u zápisu
27

Z toho
Po odkladu
Po dodatečném odkladu
4
0

Zápis 2019
Odklad
Přijato
3
28

5. 2. Kariérové poradenství
Přijímací řízení na střední školy
Třída
IX. A
IX. B
ZŠ Loštice

Celkem
19
18
37

Typ školy
Typ školy
čtyřleté gymnázium
Osmileté gymnázium
střední odborná škola - maturita
střední odborná škola -výuční list
Celkem

Počet přijatých žáků
2
4
27
8
41

Počet nepřijatých žáků
0
0
0
0
0

5. 3. Žáci s podpůrným opatřením 1. – 5. stupně (stav k 30. 6. 2021)
Žáci s podpůrným opatřením
1. stupeň podpůrného opatření
2. stupeň podpůrného opatření
3. stupeň podpůrného opatření
4. stupeň podpůrného opatření
5. stupeň podpůrného opatření
Celkem

Celkem
9
39
4
0
0
52

1. stupeň
2
11
1
0
0
14

2. stupeň
7
28
3
0
0
38

Celkem
0

1. stupeň
0

2. stupeň
0

5. 4. Mimořádně nadaní žáci
Mimořádně nadaní žáci

5. 5. Rizikové projevy chování l
Rizikový projev chování - 11
Nošení nebezpečných předmětů do školy (žvýkací tabák)
Nošení nebezpečných předmětů do školy (alkohol)
Fyzické napadení spolužáka
Žáci ohroženi školním neúspěchem (vč. distančního způsobu vzdělávání)
Hrubé slovní napadení zaměstnance školy
Falšování údajů ve školních písemnostech
Celkem
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Počet
1
2
1
10
1
1
14

6. Hodnocení žáků
6. 1. Prospěch, absence za 2. pololetí
Tabulka prospěchu 1. – 5. ročníku
Třída

Počet
Prospěli s
Chlapci Dívky
žáků
vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

I. A

15

6

9

15

0

0

I. B

15

8

7

15

0

0

II. A

17

7

10

14

2

1

II. B

18

10

8

15

3

0

III. A

28

12

16

27

1

0

IV. A

28

14

14

24

4

0

V. A

16

9

7

14

2

0

V. B

16

11

5

15

1

0

Celkem

153

77

76

139

13

1

Prospěl

Neprospěl

Tabulka prospěchu 6. – 9. ročníku
Třída

Počet
Prospěli s
Chlapci Dívky
žáků
vyznamenáním

VI. A

19

10

9

9

10

0

VI. B

19

12

7

14

5

0

VII. A

17

10

7

6

11

0

VII. B

17

10

7

9

8

0

VIII. A

21

9

12

16

5

0

VIII. B

19

5

14

8

11

0

IX. A

18

13

5

8

10

0

IX. B

19

15

4

7

12

0

Celkem

149

84

65

77

72

0

Přehled klasifikace
Stupeň

Počet žáků

Chlapci

Dívky

Prospěli s vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

1. stupeň

153

77

76

139

0

1

2. stupeň

149

84

65

77

29

0

Celkem

302

161

141

216

9

1

Neprospěli v 1. – 9. ročníku
Třída

Počet žáků

Předměty

II. A

1

ČJ

14

Absence v 1. – 5. ročníku
Třída

Počet žáků

Celkem

Omluvená

Neomluvená

Průměr na žáka

I. A

15

240

240

0

16

I. B

15

289

289

0

19,2

II. A

17

544

544

0

32

II. B

18

477

477

0

26,5

III. A

28

328

328

0

11,71

IV. A

28

553

553

0

19,75

V. A

16

146

146

0

9,125

V. B

16

230

230

0

14,5

Celkem

153

2807

2807

0

18,35

Absence v 6. – 9. ročník
Třída

Počet žáků

Celkem

Omluvená

Neomluvená

Průměr na žáka

VI. A

19

280

280

0

14,7

VI. B

19

227

226

1

11,947

VII. A

17

315

315

0

18,5

VII. B

17

567

567

0

33,35

VIII. A

21

321

321

0

15,29

VIII. B

19

354

354

0

18,63

IX. A

18

316

316

0

17,55

IX. B

19

550

550

0

28,94

Celkem

149

2930

2929

1

19,66

Absence v 1. – 9. ročníku
Stupeň

Počet žáků

Celkem

Omluvená

Neomluvená

Průměr na žáka

1. stupeň

153

2807

2807

0

18,35

2. stupeň

149

2930

2929

1

19,66

Celkem

302

5737

5736

1

19

15

6. 2. Chování
Hodnocení chování v 1. – 5. ročníku
DTU
DŘŠ
Pochvalný NTU
list
pouze za IV. čtvrtletí

Třída

Počet
žáků

Pochvala

I. A

15

0

15

0

0

I. B

15

0

15

0

0

II. A

17

0

14

0

II. B

18

0

18

III. A

28

0

IV. A

28

V. A

1. stupeň

2. stupeň

3.
stupeň

0

15

0

0

0

15

0

0

0
0

17

0

0
0

18

0
0

0
0

28

1

0

0

28

0

0

0

28

0

0

0

28

0

0

16

0

14

0

16

0

16

0

1
0

16

V. B

0
0

16

0
0

0
0

Celkem

153

0

148

1

0

1

153

0

0

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hodnocení chování v 6. – 9. ročníku
Pochvala
Pochvalný
na
list
vysvědčení
0
9

NTU

Třída

Počet žáků

VI. A

19

VI. B

19

0

14

0

VII. A

17

0

17

0

VII. B

17

0

11

0

VIII. A

21

0

17

0

VIII. B

19

0

7

1

IX. A

18

0

12

1

IX. B

19

0

19

Celkem

149

0

106

DŘŠ

DTU

pouze za IV. čtvrtletí

0
0
0
3
0
0
0
0

19

0

0
0
0
0
0
0
1
0

19

0
0
0
0
1
0
0
0

2

1

3

148

1

0

19
17
17
20
19
18

Přehled chování
Pochvala
Pochvalný
na
list
vysvědčení
0
148

Stupeň

Počet
žáků

1. stupeň

153

2. stupeň

149

0

Celkem

302

0

NTU

DTU

DŘŠ

pouze za IV. čtvrtletí

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

106

1
2

0
1

1
3

153
148

0
1

0
0

254

3

1

4

301

1

0

6. 3. Hodnocení úrovně výsledků výchovně vzdělávací práce
Celkové hodnocení žáků
prospěl s vyznamenáním
Počet žáků 296
216 (71,5 % )
2. pololetí
Přijímací řízení na střední školy a osmiletá gymnázia
Žáků celkem
Přijatých
Nepřijatých

16

prospěl
85 (28,2 % )

neprospěl
0,3 (0 % )

41
41
0

100,0%
100,0%
0,0%

7. Hodnocení preventivního programu školy 2020/2021
Výchovný-kariérový poradce:
Výchovný poradce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
Školní metodik prevence:

Mgr. Lucie Boháčková
Mgr. Lucie Boháčková
Mgr. Lucie Hedrichová

7. 1. Prevence rizikového chování ve vyučování
Prevence rizikového chování byla začleněna do výuky v rámci všech ročníků s přihlédnutím k věku dětí
a individuálním zvláštnostem. Procházela všemi předměty, tematicky zaměřené bylo její zapracování především
v těchto předmětech – na 1. stupni: Člověk a jeho svět (téma: Člověk a jeho zdraví, Osobní bezpečí, Péče o
zdraví, Mimořádné události, Zdravý životní styl, Naše tělo a zdraví). Na 2. stupni jí byla věnována pozornost ve
Výchově ke zdraví v 6. a 7. ročníku a Výchově k občanství v 6. -9. ročníku (téma: Zdravý způsob života a péče o
zdraví, Volný čas, Masová kultura, Život ve společnosti, Člověk a morálka, Člověk a lidská práva, Člověk jako
jedinec, Vztahy mezi lidmi a formy soužití (protidrogová prevence, sexuální výchova), Stát a právo, Osobnostní
a sociální rozvoj). Při realizaci prevence byla zařazována skupinová práce, projektová výuka, byly využívány
výukové programy a DVD s danou problematikou. Cílem prevence byl posun v hodnotách a postojích dětí.
Vzhledem k dlouhodobosti procesu není možné hovořit o konkrétních výsledcích u jednotlivých žáků.

7. 2. Akce související s primární prevencí, které jsme navštívili
V letošním roce nedošlo díky epidemiologické situaci a zavření škol k žádné akci, kterou by pořádal jiný subjekt.

7. 3. Akce související s primární prevencí, které jsme uspořádali
Škola uspořádala kvůli opatřením s pandemií pouze několik akcí. Patřily k nim - Adaptační kurz pro
žáky 6. roč., Hon na velikonočního zajíčka – žáci II. B a III. A, výlety a pobyty v přírodě. Pro žáky VIII. A a
VIII. B si metodička prevence přichystala v rámci online hodin výchovy k občanství přednášky na téma Drogy a
Sexuální výchova. Po návratu do školy byla věnována velká pozornost adaptaci dětí na školní prostředí a
kolektiv především pobytem v přírodě, skupinovými pracemi a aktivitami zaměřenými na postoje žáků.

7. 4. Spolupráce s rodiči
Spolupráce s rodiči se v letošním školním roce přesunula do online světa. Všechny důležité informace
jim byly sdělovány prostřednictvím internetové žákovské knížky (dm softwaru), e-mailem či telefonicky. V
dubnu se konaly online třídní schůzky. Pokud bylo třeba, byli rodiče pozváni na osobní setkání přímo do školy,
kde s nimi byly řešeny především problémy s prací jejich dětí v distanční výuce.

7. 5. Školní poradenství
Součástí školního poradenství byl výchovný – kariérový poradce, výchovný poradce pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami a školní metodik prevence. Tito spolu v případě potřeby spolupracovali a
hledali vhodná řešení, účastnili se nejrůznějších seminářů k prohloubení svých znalostí a orientaci v dané
problematice.
V letošním školním roce výchovná poradkyně s metodikem prevence řešila nejvíce pomoc žákům
ohroženým školním neúspěchem (distanční výuka), nošení nebezpečných předmětů do školy, fyzické napadení
spolužáka, hrubé slovní napadení pedagogického pracovníka a falšování údajů ve školních písemnostech. Žáci
navštěvovali školské poradenské pracoviště také za účelem pomoci i tehdy, když si nevěděli rady s osobními
problémy, nebo když procházeli těžkým životním obdobím.
Výchovná poradkyně koordinovala společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence.
VP nabízela učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřovala se na žáky, kteří byli
ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Výchovný poradce navrhoval opatření, vedl
individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informoval je o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář
sociálních služeb, linku bezpečí, apod.). Konzultoval problémy s odbornými pracovišti.
Výchovná poradkyně pro žáky s SVP koordinovala učitele při práci s integrovanými žáky, nabízela
pomoc. Komunikovala s odbornými pracovišti (PPP a SPC) a konzultovala s nimi problémy. Žáci s SVP
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pracovali podle individuálních plánů, PLPP a podpůrných opatření v rámci integrace těchto dětí do tříd základní
školy.
Školní metodik prevence vytvořil preventivní program, podílel se na jeho realizaci. Komunikoval s
učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dával podněty k možné nápravě. Každý měsíc
se dotazoval na výskyt rizikového chování a zvýšené absence ve třídě (vyplnění krátkých dotazníků) – pouze při
prezenční výuce. Spolupracoval s výchovnou poradkyní, s institucemi a organizacemi v oblasti primární
prevence. Zajišťoval preventivní programy. Koordinoval aktivity školy v oblasti primární prevence a
dokumentoval průběh preventivní práce školy. Pracoval se žáky, kteří byli ohroženi ve svém vývoji
nejrůznějšími rizikovými faktory, ale také s těmi, kteří si nevěděli rady se svými osobními problémy. (online
konzultace) Aktualizoval nástěnku k prevenci rizikového chování.
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8. Hodnocení environmentální výchovy
Koordinátorka environmentální výchovy: Mgr. Ilona Faltusová

8. 1. Spolupráce školy s organizacemi
M.R.K.E.V. – síť ekologicky zaměřených škol, Středisko ekologických aktivit SLUŇÁKOV – Horka nad
Moravou, Lidová hvězdárna Prostějov, Český svaz ochránců Iris Prostějov

8. 2. Zapojení do projektů
Recyklohraní
Naše škola je zapojena do celoročního projektu zpětného odběru baterií a drobného elektrozařízení
Recyklohraní organizovaného společnostmi Asekol s.r.o., Ecobat s.r.o., EKO-KOM, a.s.. Ve školním roce jsme
se zapojili do podzimní sběrové kampaně se soutěží zaměřené na sběr baterií. Díky dosaženému výsledku 198 kg
odevzdaných baterií se naše škola umístila na 1. místě v Olomouckém kraji. Získali jsme odměnu v podobě
poukázek na nákup zboží v řetězci prodejen Kaufland v celkové hodnotě 3 000 Kč. V letošním školním roce se i
přes složitou situaci zapojilo 63 žáků naší školy.

Papír za papír
Ve sběru starého papíru spolupracujeme s firmou DEJSKART s.r.o. V letošním školním roce byl sběr
starého papíru z důvodu coronavirové epidemie a distanční výuky zrealizován pouze 2x (říjen a červen).
Podařilo se nasbírat 2 900 kg starého papíru. Na účet SPŠ bylo připsáno 2 900 Kč, které budou využity na nákup
nového xerografického papíru pro jednotlivé třídy podle množství nasbíraného starého papíru a příspěvku na
platbu environmentálních výukových programů pro žáky.

Školní projekt = Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol
Široký sortiment ovoce, zeleniny a mléčných výrobků zajišťuje firma Ovocentrum z Valašského
Meziříčí. Ke každé dodávce přikládá informační materiál, jeho popis, léčivé účinky, popřípadě způsob
konzumace atd. Budoucím prvňákům firma dodala svačinové boxy s přesnídávkou. Za bonusové body nám byly
věnovány ovocné keře určené k výsadbě na školní pozemek dle vlastního výběru (borůvky, rakytník, moruše).

Zdravé zuby: I. Stupeň
Tento projekt je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního
kazu u dětí. Program se stal na naší škole součástí předmětu Člověk a jeho svět. Děti mladšího školního věku tak
mají možnost se dlouhodobě a systematicky seznamovat s problematikou zubního zdraví. Program má podporu
MŠMT ČR, buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám
stomatologa.

Realizované akce
Ekologický výukový program „Bobrům na stopě“ v centru ekologických aktivit Sluňákov – Horka nad
Moravou. Výukový program zaměřený na zajímavosti života bobra evropského a hledání pobytových stop v
přírodě.
Projektový den mimo školu „Malý Kosíř“, třída III. A.
Projektový den mimo školu „Velký Kosíř“, třídy IV. A, V. A.
Údržba a obnova květinové výzdoby.
Organizace prací na školním pozemku.
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9. Hodnocení práce ICT koordinátora a ICT metodika
ICT koordinátorka a ICT metodička: Mgr. Petra Konečná
V říjnu 2020 se výuka přesunula do distanční formy, bylo potřeba spustit nový systém pro výuku
online. Jako vhodný nástroj jsme si vybrali systém Teams, který se nám podařilo propojit s naším stávajícím
informačním systémem. Žákům obdrželi přihlašovací údaje s pravidly pro zprovoznění online výuky. Všichni
vyučující byli proškoleni v používání nástrojů Teams a Whiteboard.

Činnosti koordinátora v průběhu školního roku
Vedení evidence v dm software a aktualizace matriky školy dle podkladů, zpracování výsledků žáků –
tisk výpisů a vysvědčení, vedení zápisů z pedagogických porad, zpracování podkladů ředitele školy pro rozvrh
hodin, vedení školních webových stránek, tvorba materiálů pro soutěže a akce školy, instalace nových
výukových materiálů na PC a notebooky, asistence ostatním kolegům při práci s ICT a provádění drobné údržby
techniky.
V průběhu školního roku byla zakoupená IT technika. Notebooky pro vyučující, aby byla zajištěná
dostatečná technická vybavenost pro výuku na dálku. Kromě notebooků byly pořízené grafické tablety pro
optimální práci v prostředí Whiteboardu. Žákům byly upraveny a zpřístupněny starší notebooku pro zapůjčení po
dobu online výuky a zakoupeny nové tablety, které po návratu k prezenční výuce jsou dále využívány
v hodinách. V příštím školním roce proběhne úprava ŠVP pro předmět INFORMATIKA.
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10. Hodnocení práce Metodického sdružení a předmětových komisí
10. 1. Metodické sdružení 1. stupně
Vedoucí metodického sdružení: Mgr. Ilona Faltusová
Činnosti:
 Kontrola tematických plánů pro jednotlivé vyučovací předměty a průřezových témat pro školní rok
2020/2021
 Seznámení s plánem kontrolní činnosti české státní inspekce na školní rok 2020/2021
 Seznámení s plánem MS a EVVO pro školní rok 2020/2021
 Organizace dopravní výchovy pro 4. ročník ve školním roce 2020/2021
 Zakládání portfolia ve třídách a sebehodnocení žáků
 Organizace celoškolních projektů: Celé Česko čte dětem, Papír za papír, Recyklohraní, Zdravé zuby,
Školní projekt (ovoce a zelenina do škol) dle epidemiologické situace
 Upřesnila se hygienická pravidla při prezenční výuce v době coronavirové epidemie
 Členové metodického sdružení domluvili pravidla pro hodnocení distančního vzdělávání žáků I. stupně.
 Členové metodického sdružení domluvili pravidla pro hodnocení žáků za I. pololetí školního roku
2020/2021.
 Zápisy do třídních knih v době distanční výuky
 Členové metodického sdružení si upřesnili formu a termín nahlášení změn nového RVP přiděleného
předmětu dle pedagogické organizačního plánu koordinátorovi ŠVP
 Pravidla oprav a kontroly žákovských prací
 Stav školních pomůcek a jejich obnovení
 Plnění úkolů z pedagogických porad

10. 2. Předmětové komise na 2. stupni
Hodnocení práce v hodinách českého jazyka
Při výuce byly použity učebnice řady SPN doplněné dalšími materiály, příručkami (především od
nakladatelství TAKTIK) a medailony. Výuka byla oživována dlouhodobějšími soutěžemi (Vesmírné
dobrodružství českého jazyka - VI. B, Lovci pokladů ČJ – VIII. B), kvízy, zábavnými úkoly, hádankami,
referáty aj. Žáci s podpůrnými opatřeními byli ve vyučovacím procesu zohledňováni. Převážná část výuky
v letošním školním roce probíhala distanční formou.
Hodiny českého jazyka probíhaly v minimální týdenní dotaci 2 hodin online (vyučující si mohl online
hodiny přidat podle potřeby). Zbytek hodin byl veden formou domácích úkolů. V 9. ročníku probíhala také
online příprava na přijímací zkoušky.

Hodnocení práce v hodinách anglického jazyka
V souladu s ŠVP byla plněna průřezová témata a probíhalo i sebehodnocení žáků. V 6. - 9. ročníku byla
časová dotace 3 hodiny týdně. Od poloviny října 2020 probíhala výuka distanční formou, jelikož byly školy
uzavřeny z důvodu epidemie Covid19. Žáci dostávali úkoly prostřednictvím internetové žákovské knížky.
Jednalo se především o úkoly z učebnice, pracovních sešitů, různé pracovní listy, on-line procvičování, poslechy,
atd. Od listopadu pak byla zavedena on-line výuka anglického jazyka jedenkrát týdně, od ledna pak dvakrát
týdně přes Microsoft Teams.
Výuka byla zaměřena na rozvíjení kompetencí žáků, vysvětlení učiva během on-line hodin, důraz byl
kladen na dovednosti žáků, vlastní aktivitu, procvičování a porozumění. Při výuce byly použity učebnice Oxford
University Press Project 2, Project 3 a Project 4, doplněny pracovními sešity a dalšími materiály. V hodinách
anglického jazyka byly využívány i nahrávky na CD, DVD a i Tools. K důležitým pomůckám patřily i slovníky,
nástěnné mapy a různé autentické materiály - prospekty, filmy a internetové stránky sloužící k procvičení učiva
anglického jazyka.
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Hodnocení práce v hodinách německého jazyka
Výuka probíhala v odborné učebně IVOŠ, byla zaměřena převážně na osvojení si základních řečových
dovedností a jejich aplikaci v praktické komunikaci (na základě osvojené slovní zásoby a gramatických jevů
v okruhu daných tematických celků), byla plněna průřezová témata. Ve výuce byly využívány všechny dostupné
audiovizuální pomůcky, video, mapy, časopisy, výukové programy na PC a interaktivní tabuli – žáci v tomto
školním roce pracovali s texty z časopisů, součástí výuky byla práce se slovníky, vyhledávání informací na
internetu, žáci vytvářeli projekty, byly využívány pomůcky zakoupené z dotací EU.
Žáci s poruchami učení byli zohledňováni podle individuálních plánů. Nadaní žáci plnili náročnější
úkoly a zvládali dané tematické celky ve větším rozsahu. Žáci devátých tříd se zapojili do třídního projektu na
téma Mein Haus, Meine Wohnung, Unsere Stadt Loštice. Žáci osmé třídy vypracovali projekty na téma Ich,
Mein Freund, Meine Familie. Žáci svoje práce ústně prezentovali před spolužáky. Od 10. října 2020 do 14.
dubna 2021probíhala asynchronní a synchronní forma distanční výuky.

Hodnocení práce v hodinách matematiky
V 6. ročníku probíhala výuka s 5 hodinovou časovou dotací týdně, 1 hodina čerpána s disponibilních
hodin. Mezi vyučujícími probíhali velmi časté konzultace, předávali si materiály a nové poznatky.
V 7., 8. a 9. ročníku probíhala výuka s 4 hodinovou časovou dotací týdně. Vzhledem k epidemiologické
situaci byla výuka i hodnocení v daném předmětu velmi náročné. Motivovat žáky k soustavné práci se částečně
podařilo pomocí častých online hodin a zadávání úloh z každé hodiny zadané v rozvrhu.
Všichni vyučující podávali zpětnou vazbu, řešení zadaných pracovních listů a na online hodinách dávali
dostatečný prostor pro dotazy a vysvětlení učiva. Po nástupu do školy jsme přizpůsobili upevnění a vysvětlení
učiva na úkor neprobrání nového učivy a přesunutí do dalšího ročníku.
Všichni žáci byli hodnoceni za práci, kterou odváděli v hodinách, za písemné práce zadávané během
distanční výuky, ústní zkoušení i aktivitu při online hodinách. Hodnocené bylo také vypracovávání zadaných
úloh během distanční výuky, nepovinné domácí úkoly.

Hodnocení práce v hodinách chemie
Osmý ročník byl zaměřen na anorganickou chemii a devátý ročník na organickou chemii. Chemie byla
vyučována ve speciální fyzikálně – chemické učebně. Ve výuce bylo použito učebnic Chemie 8 a Chemie 9
(Josef Mach, Irena Plucková, Jiří Šobr-Nová škola, 2017). Pro doplnění výuky byly použity učebnice a pracovní
sešity (má je pouze vyučující) Základy chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ (Beneš a kol.), Hravá chemie 8, 9 (Ing.
Alena Fuksová a kol.).
Při výuce byly použity různé metody i práce s interaktivní tabulí, výklad byl doplněn o demonstrační a
žákovské pokusy, laboratorní práce, skupinové práce, žákovské referáty ve formě počítačových prezentací a
různé hry. Po dobu uzavření škol z nařízení vlády výuka probíhala distanční formou, synchronní i asynchronní.
Úkoly byly zadávány týdně. Většinou 1 pracovní list nebo zápis s cvičením, online známkované úkoly. Jako
doplnění a procvičení učiva byly zařazovány různé online testy a hry na stránkách – Wordwall, Quizizz, Umíme
fakta, Liveworksheets, LearningApps. Žákům byly nabízeny také nepovinné úkoly – náměty na pokusy. Nebylo
probráno všechno učivo z důvodu uzavření škol. Průřezová témata byla naplněna všechna.

Hodnocení práce v hodinách přírodopisu
Ve výuce bylo použito učebnic z nakladatelství Nová škola (6. – 9. ročník) a v 6. a 7. ročníku také
interaktivní učebnice ze stejného nakladatelství. Pro doplnění výuky byly použity různé učebnice a pracovní
sešity, encyklopedie, atlasy, internetové zdroje. Žáci 7. ročníku byli seznámeni s vývojem a systémem
obratlovců a vyšších rostlin.
Žáci 6. ročníku byli seznámeni s naší planetou (vznikem a vývojem) a živými organizmy na ní (vznik a vývoj, od
buněk a jednobuněčných organizmů po bezobratlé živočichy). Žáci 8. ročníku se seznámili s biologií a vývojem
člověka a základy genetiky. Žáci 9. ročníku zvládli základy ekologie, mineralogie a petrologie. Při výuce byly
použity různé metody i práce s interaktivní tabulí, výklad byl doplněn o laboratorní práce, skupinové práce,
žákovské referáty (i ve formě počítačových prezentací) a různé hry.
Po dobu uzavření škol z nařízení vlády výuka probíhala distanční formou, synchronní i asynchronní. Úkoly byly
zadávány týdně. Většinou 1 pracovní list nebo zápis s cvičením, online známkované úkoly. Jako doplnění a
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procvičení učiva byly zařazovány různé online testy a hry na stránkách – Wordwall, Quizizz, Umíme fakta,
Liveworksheets, LearningApps.
Žákům byly nabízeny také nepovinné úkoly – náměty na pokusy. Nebylo probráno všechno učivo z důvodu
uzavření škol. Průřezová témata byla naplněna všechna.

Hodnocení práce v hodinách dějepisu
V rámci hodin dějepisu byla plněna průřezová témata. Hodiny dějepisu ve všech ročnících probíhaly v
časové dotaci 2 vyučovací hodiny týdně. V období prezenční výuky byla v hodinách zařazována samostatná i
skupinová práce žáků, kteří se formou referátů, prezentací, prací s odbornými publikacemi a vyhledáváním
informací na internetu, stejně jako tvorbou dějepisných plakátů aktivně zapojovali do výuky. Historické myšlení
rozvíjeli i plněním zadaných úkolů pomocí dějepisných atlasů. Dále byly podle možností do hodin zařazovány
ukázky z dobové literatury, odborné i krásné, jakož i články z dobových periodik. Použity byly i DVD nahrávky
vztahující se k probíraným tématům.

Hodnocení práce v hodinách fyziky
Výuka probíhala různými metodami, využíváno bylo také formy skupinové práce, diskuse a praktickou
část tvořily různé pokusy. Žáci pracovali i samostatně a to především formou referátů, kde měli možnost využít i
internet. V době distanční výuky žáci pracovali formou online hodin a vypracovávali zadané úkoly. Současně
byli žáci seznamováni s aktuálními tématy z denního života, které souvisí s předmětem fyziky.

Hodnocení práce v hodinách zeměpisu
K výuce zeměpisu byly používány nástěnné mapy, atlasy světa a České republiky, videoukázky a
interaktivní tabule pro výuku 6. , 7. , 8. i 9. ročníku. Pro výuku se využívaly výukové programy z projektu
IVOŠ a EU peníze školám. V průběhu roku byly nakoupeny nové školní atlasy České republiky a učebnice pro
6. a 7. ročník. Vzhledem k zákazu vstupu žáků do škol bylo přistoupeno od října k distanční formě výuky.
Učitelé připravovali každý týden domácí úkoly přes internetovou žákovskou. Od listopadu se některé hodiny
vyučovaly online. V prosinci a květnu probíhala výuka střídavě a od června prezenčně.

Hodnocení práce v hodinách informatiky
Žáci 5. ročníku plně zvládli základní pojmy a obsluhu počítače pod systémem Windows 10, jednoduché
základy textového editoru Word, grafického programu Malování a práci s e-mailovou poštou a internetem. Díky
uzavření škol se naučili pracovat s informačním systémem školy. Žáci 6. ročníku prohloubili získané dovednosti
a znalosti z 5. ročníku a plně zvládli práci v textovém editoru, tabulkovém procesoru a v 3D malování. Částečně
zvládli práci v prezentačním programu.
V 7. ročníku probíhala výuka ve skupině o počtu 15 žáků. Za rok zvládli ovládání textových editoru
(Word), práci v 3D malování, vytváření komiksu a základy algoritmizace a programování (Scratch). V 9. ročníku
probíhala výuka ve skupině o počtu 15 žáků. Žáci zvládli základní práci se zvukem, obrazem a fotografiemi.
Osvojili si prvky programu Audacity a Photo Studio.
Žáci všech ročníků byli hodnoceni za práci, kterou odváděli v hodinách, prostřednictvím testů ze
základní počítačové terminologie a samostatných prací, které jim byly zadávány v průběhu školního roku.
V průběhu roku jsme se seznámili se změnami, které se týkají nového ŠVP. Ve velkém se změny budou
týkat koncepce výuky Informatiky, důraz se klade na informatické myšlení napříč celou povinnou školní
docházkou. V rámci šablony II. byly pořízeny nové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení. Po celý školní
rok byla potřeba v učebně dodržovat zvýšené hygienická opatření – dezinfekce rukou a i vstupních zařízení –
myš, klávesnice, pracovní prostor byli po každém uživateli řádně dezinfikován.
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11. Školní družina
Vedoucí vychovatelka školní družiny: Mgr. Zdeňka Nováková
Vychovatelky školní družiny: Martina Vlachová, Mgr. Jiřina Manethová, Mgr. Lucie Koudelková
Kapacita školní družiny je stanovena pro 90 žáků. Do 2. oddělení ŠD byla přidělena asistentka
pedagoga a pro celou družinu byla přidělena školní asistentka. Práce asistentek spočívala v oblasti bezpečnosti
dětí při dohledu v přízemí u vstupních dveří, přecházení žáků na oběd, odchody domů a předávání žáků
zákonným zástupcům. Asistence probíhala i při pohybu dětí v šatnách (dohled, pomoc při oblékání, obouvání),
při přesunech s větším počtem dětí či jako asistentka při různých herních aktivitách v ostatních odděleních
družiny.
ŠD zahájila svoji činnost 1. září 2020. V měsíci září a říjnu se nám podařilo ve ŠD uskutečnit 3
projektové dny realizované v rámci projektu ŠABLONY II. První z nich proběhl 29. září 2020 v prostorách
budovy ZŠ pod názvem „První pomoc“. Druhý projekt 6. října 2020 pod názvem „Seznámení s regionálním
produktem“ byl uskutečněn přímo v Muzeu Olomouckých tvarůžků, třetí projekt 13. října 2020, pod stejným
názvem, ale v jiné podobě, také v prostorách budovy ZŠ.
Cílem všech projektů bylo rozšíření a doplnění poznatků učiva Prvouky - Člověk a jeho svět. ŠD
pracovala se školním vzdělávacím plánem pod názvem projektu „Kdo si hraje – nezlobí“. Každý měsíc měl být
zaměřen, na činnosti z oblasti Člověk a jeho svět. Na základě nařízení vlády MŠMT ČR byla všechna oddělení
ŠD uzavřena od 14. října 2020 z důvodu špatné epidemiologické situace. Vychovatelky vykonávaly činnosti
v rámci uzavřených skupin na základě opatření - nařízení ředitele školy.
Činnost ŠD byla opět zahájena 16. listopadu 2020 v době nouzového stavu za přísných hygienických
podmínek. ŠD mohli navštěvovat pouze žáci 1. a 2. třídy ZŠ. Ředitel školy otevřel 4. oddělení ŠD, aby každá
třída měla své oddělení ŠD, v rámci dodržování homogenních skupin. 30. listopadu došlo ke změně v organizaci
činnosti ŠD. Otevřena byla tři oddělení (ráno i odpoledne). Z důvodu nového nařízení vlády o dodržení
homogenity skupin, byla jednotlivá oddělení naplněna dětmi pouze ze stejného ročníku. První oddělení mělo
tedy pouze děti z prvních ročníků, druhé oddělení děti z druhých ročníků a třetí oddělení děti ze třetího ročníku.
V tomto režimu pracovala ŠD do 18. prosince 2020.
Nový kalendářní rok 2021 byl zahájen v pokračujících nouzového stavu v režimu 4 oddělní – děti byly
rozděleny dle jednotlivých tříd a ročníků. Každá třída měla svoji ŠD. ŠD byla dle nařízení vlády úplně uzavřena
od 1. března 2021, s nástupem nového nouzového stavu, do 11. dubna 2021. Od 12. dubna 2021 následoval ve
ŠD rotační způsob výuky. Od 17. května 2021 nastal konec rotačního způsobu výuky na I. stupni ZŠ a ŠD byla
otevřena pro všechny děti bez omezení.
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12. Další vzdělávání pracovníků
12. 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Absolvování studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
Počet absolventů
1

Druh studia
Studium pedagogiky

Absolvování studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Všechny specializované činnosti na škole zajišťují pedagogičtí pracovníci s řádně ukončeným studiem v
jednotlivých oblastech.

Vzdělávání v ostatních oblastech
Angličtina hravě
Název vzdělávacího zařízení
Mohelnice MAP Mohelnicko II
Rozsah
4 hodiny
Roadshow pro školy 2020
Název vzdělávacího zařízení
Společnost Microsoft
Rozsah
3 hodiny
Bobřík: Online školení pro učitele 1. stupně ZŠ – školení k nové informatice
Název vzdělávacího zařízení
Katedra informatiky PF JU
Rozsah
5 hodin online
Vedení třídnické hodiny
Název vzdělávacího zařízení
Mgr. Marie Komárová, MSMT 46043/2012-201
Rozsah
8 hodin online
Seznam absolventů (funkce)
20 pedagogických zaměstnanců
ADHD a poruchy chování u dětí + Jak připravit zápis do 1. třídy
Název vzdělávacího zařízení
MAS Mohelnicko
Rozsah
2 + 8 hodiny
IKAP II - BOZP
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah
Setkání ředitelů škol z ORP Mohelnice
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah
IKAP II projekt webinář
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah
VVPU – projevy, potřeby, opatření
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah
Seznam absolventů (funkce)
DemoDays 2021
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah
Vedoucí školní družiny
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah

společnost Microsoft
2 hodiny
MAP II
2 hodiny
SPŠE Mohelnice
4 hodiny
Mgr. Marie Komárová, MSMT 46043/2012-201
8 hodin
20 pedagogických zaměstnanců
společnost Microsoft
3 hodin

SEMINARIA S.R.O
12 hodin
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Činnostní učení ČJ ve 2. a 3. ročníku
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah

Tvořivá škola
24 hodin

Komunismus a nacismus: možnosti a meze srovnání
Název vzdělávacího zařízení
Descartes
Rozsah
5 hodin
Seminář Hard Skills + Seminář Soft Skills
Název vzdělávacího zařízení
IKAP II - Mgr. Jitka Janečková Moťková
Rozsah
8 + 2 hodin
Nadané děti
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah

IKAP II - Mgr. Mária Novotná
2 hodiny

Zajímavé postupy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠ
Název vzdělávacího zařízení
Centrum celoživotního vzdělávání-Upol Olomouc
Rozsah
4 hodiny
Jak připravit zápis do 1.třídy?
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah
Práce s chybou v českém jazyce
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah

Tvořivá škola, z.s.
4 hodiny
Descartes v.o.s.
8 hodin

Fenomén záměrného sebepoškozování a sebevražedného jednání v pubertě a adolescenci
Název vzdělávacího zařízení
PPP a SPC Olomouckého kraje
Rozsah
3 hodiny
Efektivní práce s pravidly třídy
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah

PPP a SPC Olomouckého kraje
2 hodiny

Microsoft – Teams
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah

Microsoft
3 hodiny

Novinky na Škola online
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah

Skolaonline
2,5 h

Shrnutí
Celkový počet akcí k prohloubení odborné kvalifikace a ke vzdělávání v ostatních oblastech
Celkový počet účastí pedagogických pracovníků
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12. 3. Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
Zakázky malého rozsahu
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah

Seminária s.r.o. Praha
3 hodiny

Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a přísp. organizací, aktuality r. 2021 a pro r.2021
Název vzdělávacího zařízení
Rozsah

Integra centrum s.r.o. Brno
5 hodin

Shrnutí
Celkový počet akcí k prohloubení odborné kvalifikace
Celkový počet účastí nepedagogických pracovníků

2
2

13. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti
13. 1. Akce školy
Vzdělávací pořady, akce
Název

Účast

„Bobrům na stopě

7. ročník

Ptačí stezkou křížem krážem

1. stupeň

Pasování na čtenáře

1. ročník

Sazka Olympijský víceboj

1. – 9. ročník

Poznámka
Žáci 7. ročníku se zúčastnili ekologického
výukového programu „Bobrům na stopě“ v
centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce
nad Moravou. Společně zkoumali přizpůsobení
bobra životu ve vodě. Pátrali po jejich stopách v
přírodě.
Organizováno v rámci školy pod záštitou
spolku Sturm, MAS a města Loštice.
Prvňáčci složili čtenářskou zkoušku, čtenářský
slib a byli králem pasováni na čtenáře. Děti si
odnesly krásný zážitek, ale také knihu
spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky
Anety Žabkové, První školní výlet.
Plnění sportovních disciplín OV.

Čtenářský klub

IV. A

Realizace klubu v rámci projektu Šablony II.

Projektový den mimo školu
„Malý Kosíř“

III. A

Realizace v rámci projektu Šablony II.

Projektový den „Čarodějnická
škola“
Projektový den mimo školu
„Velký Kosíř“

Žáci se seznámili s historií čarodějnic, četli
jsme si příběhy, oslava tohoto svátku a výroba
čarodějnic. Hry – hmatové, čichové.

I. B

Realizace v rámci projektu Šablony II.

IV. A

Projektový den „Mikulášský den“

I. B

Projektový den ,,Den naruby“

V. B

Projektový týden
,,Týden s pohádkou“

V. B

Exkurze – Dobrovolný hasičský
sbor v Lošticích

V. B

Seznámení se s lidovou postavou „Mikuláš“.
Jeho historie (mezipředmětové vztahy –
matematika, český jazyk, výtvarná výchova).
Příprava a organizace výuky žáky, prohloubení
komunikačních dovedností, budování respektu
k sobě a k ostatním.
Pohádka - autorské čtení vlastní pohádky hrajeme divadlo, výroba látkové loutky.
ČaJS – poznáváme okolí svého bydliště
- záchranné složky v ČR.

27

Dopravní výchova

4. ročník

Čertovská škola (projektový den)
Jablíčkový den (projektový den)

I. A
I. A

O divadle (projektový den)

I. A

Loštické poháry, Vánoční dílnička

II. A

Projektový den „Den Matek“

I. B

Projektový den „Den Dětí“

I. B

Školení s policií Šumperk

II. A

Projekt „Výlet za pohádkou“

I. B

Vesmírné dobrodružství českého
jazyka

II. A
III. A
III. A

Hravou formou žáci plnili zajímavé úkoly,
tvořivé dílny.
Dopravní výchova, ČAJS.
Pohádky novodobé a starší. Práce s pohádkou –
český jazyk, matematika. Výroba loutek a kulis.
Dramatizace pohádky – loutkové divadlo.
Žáci celý rok procházeli cestou skládající se
z řady úkolů ze všech oblastí českého jazyka,
postupně se zdokonalovaly a dobývaly planety.
Seznámení s prací hasičů, s technikou, ČAJS.
Integrovaná tematická výuka.
Integrovaná tematická výuka na téma: ,,Indiáni“

III. A

V rámci TV na distanční výuce.

VI. B

Návštěva HASIČSKÉ ZBROJNICE
Pohádkový týden
Indiánský týden
Soutěž o nejvíce nachozených
kilometrů

DDM Mohelnice ve spolupráci se základní
školou, realizovalo výuku na dopravním hřišti.
Učení s čerty.
Cesta jablíčka k dětem.
Seznámení s druhy divadel se zaměřením se na
loutkové divadlo.
Muzeum A. Kašpara v Lošticích
Výrobky pro maminky. Mezipředmětové
vztahy (matematika, český jazyk, ČAJS).

Soutěž o nejbarevnější mandalové
III. A
V rámci VV na distanční výuce.
vajíčko
Další akce nebyly z důvodu opatření COVID – 19 realizovány.

Kulturní pořady
Z důvodu opatření COVID -19 nerealizováno.

Zábavné akce
Název
Dětský den (projektový den)
Velikonočního putování

Účast
I. A

Poznámka
Hry, soutěže, kvízy
Žáci plnili pozorovací úkoly na ptačí stezce a
soutěž ukončili v žádlovickém parku, kde plnili
úkoly podle velikonoční mapy. Na konci putování
dostali žáci velikonoční výslužku a drobné
odměny
Hodnocení společného působení na 1. stupni ZŠ
Vědomostní a sportovní soutěže, sebepoznávací
hry, společný pobyt v přírodě, prohloubení
vzájemné spolupráce
Zvyky, tradice.
Zajímavosti, hry, křížovky.
Maňásci, tradiční pohádky.
Vánoční tradice a zvyky – propojení všemi
předměty.

II. B, III. A

Rozloučení s 1. stupněm ZŠ –
stanování ve volné přírodě

V. B

Vánoce ve škole
Den dětí
Loutkové divadlo

II. A
II. A
II. A

Projektový den „Vánoce“

I. B
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Akce školní družiny
Název

Účast

Sportovní odpoledne

Projektový den „První pomoc“

Projektový den „Seznámení s regionálním
produktem“
Nejkrásnější sněhulák

Předvánoční besídka
Stavby ze sněhu
Sportovní olympiáda

Poznámka
17. 9. 2020 Sportování na hřišti za školou
1. oddělení
Aktivity – běh, skok z místa, hod míčem,
ŠD
švihadlo, lano, dřepy
29. 9. 2020
- přednáška pracovníků: pedagog + externí
1. a 2.
odborník
oddělení ŠD - rozšíření a doplnění poznatků učiva PRV
„Člověk a jeho svět“, vypracování pracovních
listů, stanoviště teorie x praxe, soutěž
6. 10. 2020
1. oddělení
1. část akce uskutečněna v Muzeu Olomouckých
ŠD
tvarůžků A.W. spol. s r.o., 2. část proběhla ve ŠD
1. 12. 2020
1. oddělení
Výtvarná soutěž pro děti z prvních tříd
ŠD
(1. oddělení ŠD navštěvovaly děti z I. A a I. B)
16. 12. 2020
1. oddělení Jednotlivé děti si připravily vystoupení pro ostatní
ŠD
(př. hra na flétnu, báseň, píseň, tanec, vtipy,
kouzla)
1. oddělení 13. 1. 2020
ŠD
Zimní soutěž pro děti z I. A třídy
ŠD
soutěže

Král piškvorek

ŠD

soutěže

Hra o krále vybíjené
Soutěž o největší sněhovou kouli

ŠD
ŠD

Seznámení s regionálním produktem

ŠD

Seznámení s činností hasičského sboru
města Loštice

ŠD

Bezpečná cesta do školy

ŠD

soutěže
soutěže
AW- Loštice
Výroba tvarůžků – regionální produkt
Hasiči města Loštice- předvedení, představení a
názorná ukázka práce hasičů
Dopravní výchova – vybavení kola, já cyklista,
chodec, pravidla na cestě a cyklostezce.

13. 2. Školní výlety
Třída
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
IV. A
V. A
V. B
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B

Cíl výletu
Žádlovice
Žádlovice
Žádlovice
Žádlovice
Žádlovice
Hrad Šternberk s programem pro žáky
Výlet Javoříčko, Svojanov
Olešnice
Žádlovice
Žádlovice
Výlet - Bouzov
Bludov – rozhledna Brusná
Olomouc
ZOO Olomouc
Bouzov (návštěva věže Hláska)
Olomouc

Poznámka

Program: „Dobytí pevnosti Boyard“

pěší túra do Loštic
návštěva Laser manie a bowlingu
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13. 3. Realizace klubů, doučování
Název akce
Školní kluby – Šablony II
Sportuj ve škole
Realizované intervence,
doučování

Počet hodin

Počet zapojených žáků

88

62 žáků

18
ukončeno opatřením Covid

32 žáků

320

103 žáků

13. 4. Akce a vystoupení pěveckého sboru Větrník a Větrníček
Činnost byla ovlivněna z důvodu epidemiologického opatření a zákazu zpěvu.
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13. 5. Účast žáků v okrskových a vyšších kolech soutěží a olympiád
Název soutěže
Mladý chemik
Mladý chemik
Mladý chemik
Mladý chemik
Geologická olympiáda
Geologická olympiáda
Čtenářská šifra

Soutěžní
Soutěžící žáci (účast, umístění, třída)
kolo
školní kolo
krajské kolo 17. místo a 22. místo:
regionální 1. místo
celostátní 37. místo
okresní
krajské
MAS
Mohelnice

2. místo:
3. místo:
Účast: 1 žák

Z dějin výtvarného umění 2. stupeň 4 žáci
kresba
Třídní kolo v pIšQworkách
19 žáků
Bez postupu
(VI. B)
Brloh
družstvo Muni Brno
MŠMT ve školním roce na základě nouzového stavu nevyhlásilo soutěže a akce.
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14. Inspekce a kontroly
14. 1. Česká školní inspekce
Dne 9. června 2021 proběhla tematická inspekce ČŠI. Vedoucí inspekčního týmu Mgr. Iva Pospíšilová školní
inspektorka.
Předmět kontrolní činnosti: Získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení v období po
návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona.
Třídní učitelé vyplnili dotazník ČŠI a s ředitelem školy byl veden řízený rozhovor k dané problematice.
Výsledky kontroly budou součástí sběru dat ČŠI.

14. 2. ČMOS pracovníku školství – Oblastní inspekce BOZP
Dne 28 května 2021 proběhla kontrolní činnost oblastní inspekce BOZP
Předmět inspekční činnosti: Personální zajištění úkolů BOZP, školení a poučení, roční prověrky BOZP podle
odst. 4, písm. c § 108 ZP, školní úrazy, pracovní úrazy, nemoci z povolání, dodržování stanovených pracovních
podmínek, pracovnělékařské služby, kategorizace prací, provozní řády, prevence rizik, osobní ochranné pracovní
pomůcky, revize a kontroly, kontroly kontrolních orgánů
Kontrolu vykonal: inspektor SIBP Mgr. Oldřich Dostál. Nebylo zjištěno porušení výše uvedených
kontrolovaných činností a dokumentů. Nebyly zjištěny žádné závady.

14. 3. Ministerstvo Vnitra - odbor eGovernmentu
Kontrola v oblasti přístupnosti internetových stránek, prohlášení o přístupnosti.
V souladu s ustanovením § 10 písm. a) zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních
aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejní správy a o změně některých
dalších zákonů.
Kontrolující pověřená osoba: Ing. Jana Nápravníková

14. 4. Další inspekce a kontroly
Veřejnosprávní kontrolu ZŠ provedl zřizovatel dne 24. 9. 2020
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15. Základní údaje o hospodaření školy
Uvedené základní údaje o hospodaření školy jsou převzaty z Výroční zprávy o hospodaření školy roku 2020,
kterou vypracovala Marcela Linhartová - ekonomka školy.

15. 1. Celkové příjmy
Dotace ze státního rozpočtu

22 726 288,00 Kč

Účelová dotace 33070 – podpora výuky plavání

6 560,00 Kč

Čerpání projektu Šablony II

421 139,60 Kč

Dotace od zřizovatele

3 032 937,74 Kč

Ostatní příjmy

1 905 779,76 Kč

Výnosy doplňkové činnosti

757 481,00 Kč

Neinvestiční čerpání projektu Rekonstrukce učeben

1 406 655,63 Kč
30 2568 41,73 Kč

Celkem

15. 2. Celkové výdaje
Náklady na platy

16 137 955,00 Kč

Ostatní osobní náklady

55 340,00 Kč

Zákonné odvody ZP a SP

5 452 787,00 Kč

Ostatní odvody (FKSP)

323 906,00 Kč

Výdaje za učebnice, učeb. pomůcky

247 369,62 Kč

Účelová dotace 33070 – podpora výuky plavání

6 560,00 Kč

Projekt Šablony II
Ostatní provozní náklady

421 139,60 Kč
5 475 769,63 Kč

Náklady doplňkové činnosti

749 306,27 Kč

Projekt Rekonstrukce učeben
Celkem

1 378 655,63 Kč
30 248 788,75 Kč

15. 3. Investiční výdaje
Tvorba z odpisů majetku - posílení zdrojů na opravy

557 613,74 Kč

Rekonstrukce odb.učeben dotace zřizovatele

507 962,09 Kč

Rekonstrukce odb.učeben SR/EU dotace

2 122 812,30 Kč

Celkem

3 188 388,13 Kč
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15. 4. Vyúčtování dotace z MŠMT za rok 2020
Nákladová položka
Mzdové náklady
OON
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
Zákonné pojištění
FKSP
Cestovné
Školení
Učebnice
Učební pomůcky
Uč. pomůcky - programy
Plavecký výcvik
Doprava plavání UZ 33070
Odborná literatura
DVPP
DVPP - cestovné
OOPP
Náhrady nem. dávek
ICT vybavení

Celkem

navrhované náklady

skutečné náklady

16 137 955,00 Kč
33 740,00 Kč
1 456 048,00 Kč
4 009 985,00 Kč
61 030,00 Kč
322 759,00 Kč
13 000,00 Kč
5 500,00 Kč
86 036,00 Kč
53 210,00 Kč
10 000,00 Kč
20 500,00 Kč
6 560,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 285,00 Kč
44 422,00 Kč
421 818,00 Kč

16 137 955,00 Kč
33 740,00 Kč
1 452 646,00 Kč
4 000 141,00 Kč
66 265,00 Kč
323 906,00 Kč
1 654,00 Kč
0,00 Kč
129 721,00 Kč
63 459,50 Kč
0,00 Kč
9 800,00 Kč
6 560,00 Kč
801,00 Kč
5 100,00 Kč
226,00 Kč
21 703,50 Kč
57 352,00 Kč
421 818,00 Kč

22 732 848,00 Kč

22 732 848,00 Kč

15. 5. Vyúčtování dotace od zřizovatele za rok 2020
Nákladová položka

navrhované náklady
71 422,00 Kč
478 219,00 Kč
551 436,00 Kč
173 353,00 Kč
448 676,00 Kč
70 000,00 Kč
489 000,00 Kč
221 000,00 Kč
890 000,00 Kč
303 000,00 Kč
150 000,00 Kč
46 000,00 Kč
70 000,00 Kč
113 000,00 Kč
15 000,00 Kč
1 900 000,00 Kč
120 000,00 Kč
20 000,00 Kč
21 600,00 Kč
10 000,00 Kč

navrhované výnosy
3 568 000,00 Kč
29 000,00 Kč
1 970,00 Kč
16 000,00 Kč
1 900 000,00 Kč
25 300,00 Kč
8 000,00 Kč
61 000,00 Kč
551 436,00 Kč

4 966 839,25 Kč
skutečné výnosy
3 032 937,74 Kč
56 326,86 Kč
1 258,32 Kč
34 927,22 Kč
1 219 788,00 Kč
15 960,00 Kč
6 042,00 Kč
47 955,00 Kč
550 808,36 Kč

Náklady celkem
dotace od zřizovatele
podíl transferu 403 (odpisy)
úroky
ostatní výnosy
stravné
poplatek za ŠD
karty na obědy
věcná režie
použití IF k opravám
použití FKSP (DDHM)

Celkem
Hospodářský výsledek hlavní činnosti

skutečné náklady
83 598,60 Kč
501 550,00 Kč
550 808,36 Kč
269 801,56 Kč
462 623,41 Kč
54 189,12 Kč
314 847,22 Kč
122 867,31 Kč
627 414,85 Kč
314 163,80 Kč
122 786,30 Kč
47 463,01 Kč
31 000,00 Kč
106 971,00 Kč
0,00 Kč
1 220 287,71 Kč
6 042,00 Kč
99 825,00 Kč
9 000,00 Kč
21 600,00 Kč
0,00 Kč

odpisy
odpisy budov
opravy, údržba
všeobec. materiál
DDHM, DDNM, nábytek
škol. potřeby
elektr. energie
vodné, stočné
plyn
ost. služby
revize
telefony
lyž. a plav. výcvik, ŠvP
roční pojištění
náklady na reprezentaci
potraviny
karty na obědy
sanace zdiva
rodilý mluvčí
mzdové náklady (Větrník)
doprava Větrník

1 000,00 Kč
6 161 706,00 Kč
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714,00 Kč
4 966 717,50 Kč
- 121,75 Kč

15. 6. Vyúčtování projektu ŠABLONY II (UZ 33063)
Výnosy
Poskytnutá záloha ve výši
Celkem výnosy

1 270 268,00 Kč
1 270 268,00 Kč

Náklady
V roce 2019 vyčerpáno
Mzdové náklady
Odvody
Administrace + cestové + školení+ akce mimo školu
Pomůcky
Celkem náklady

276 929,64 Kč
293 268,00 Kč
66 971,00 Kč
53 410,00 Kč
7 490,60 Kč
421 139,60 Kč

15. 7. Vyúčtování projektu Rekonstrukce odborných učeben
Příjmy
návratná finanční výpomoc poskytnutá zřizovatelem
profinancováno z EU+SR
účelová dotace od zřizovatele investiční
účelová dotace od zřizovatele neinvestiční
dotace od zřizovatele
Celkem příjmy

3 187 800,00 Kč
3 187 754,09 Kč
507 962,09 Kč
373 237,91 Kč
881 200,00 Kč
4 068 954,09 Kč

Výdaje
návratná finanční výpomoc poskytnutá zřizovatelem
3 187 800,00 Kč
investiční výdaje z EU + SR
2 122 812,30 Kč
neinvestiční náklady z EU+SR
1 064 941,79 Kč
náklady z EU+SR
3 187 754,09 Kč
investiční výdaje zřizovatele
507 962,09 Kč
neinvestiční náklady zřizovatele
341 713,84 Kč
spoluúčast zřizovatele
849 675,93 Kč
Celkem náklady
4 037 430,02 Kč
Zůstatek účelové dotace 31 524,07 Kč
Návratná finanční výpomoc a zůstatek účelové dotace zřizovateli vrácena dne 18. 12. 2020

15. 8. Vyúčtování investičních nákladů za rok 2020
zůstatek na účtu k 1. 1. 2020 (investiční fond)

45 343,81 Kč

příjmy :
Tvorba z odpisů majetku

557 613,74 Kč

Rekonstrukce odb.učeben dotace zřizovatele

507 962,09 Kč

Rekonstrukce odb.učeben SR/EU dotace

2 122 812,30 Kč

celkem příjmy

3 188 388,13 Kč

výdaje :
Posílení zdrojů na opravy

550 808,36 Kč

Projekt rekonstrukce učeben

2 527 774,39 Kč

celkem výdaje

3 078 582,75 Kč

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2020

155 149,19 Kč
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15. 9. Vyúčtování doplňkové činnosti za rok 2020
Výnosy
Pronájem tělocvičny
Stravné
Věcná režie
Mzdová režie
Zisková přirážka
Pronájem místností RPS
Celkem výnosy

51 600,00 Kč
353 396,00 Kč
83 152,00 Kč
249 456,00 Kč
7 877,00 Kč
12 000,00 Kč
757 481,00 Kč

Náklady
Všeobecný materiál
Energie
Mzdové náklady
Odvody
Potraviny
Odpisy
Ostatní služby
Celkem náklady

14 917,00 Kč
32 958,00 Kč
222 109,00 Kč
77 402,00 Kč
353 396,00 Kč
28 792,00 Kč
19 732,27,00 Kč
749 306,27 Kč

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok 2020
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8 174,73 Kč

16. Dotační, rozvojové, operační a mezinárodní programy MŠMT


ZŠ Loštice - rekonstrukce odborných učeben

Zkrácený název projektu: ZŠ Loštice - rekonstrukce odborných učeben
Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program Číslo výzvy: 035/06_16_066/ITI_16_01_002
Název výzvy: 17.výzva-ITI-Olomouc-SC 2.4-ZŠ III.
Název projektu CZ: ZŠ Loštice - rekonstrukce odborných učeben
návratná finanční výpomoc poskytnutá zřizovatelem
3 187 800,00 Kč
investiční výdaje z EU + SR
2 122 812,30 Kč
neinvestiční náklady z EU+SR
1 064 941,79 Kč
náklady z EU+SR
3 187 754,09 Kč
investiční výdaje zřizovatele
507 962,09 Kč
neinvestiční náklady zřizovatele
341 713,84 Kč
spoluúčast zřizovatele
849 675,93 Kč
Anotace projektu:
Cílem projektu je rekonstrukce odborných učeben pro výuku cizích jazyků Projekt rovněž řeší nevhodný
stav budovy, kde chybí bezbariérový přístup do těchto odborných učeben, které se nachází v 2 NP.
Typ integrovaného nástroje:
Integrovaná územní investice
Číslo integrované strategie:
ITI_16_01_002
Název integrované strategie:
Strategie ITI Olomoucké aglomerace
Zahájení projektu
24. 5. 2017
Ukončení projektu
30. 9. 2020
Předání stavby proběhlo 21. 8. 2020



Výzva č. 02_18_063 Šablony

č. j.: MŠMT 15074/2019-2
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0012492-01
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne
05. 03. 2019 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1
písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 1 270 268,00 Kč
příjemci Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace- Personální podpora a rozvoj
pedagogických pracovníků ŠD a ZŠ.
Název projektu:
ZŠ, ŠD Loštice 63
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012492
Celkové způsobilé výdaje projektu
1 270 268,00 Dotace2
1 270 268,00 100
Realizace:
září 2019 – únor 2022
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17. Projekty
17. 1. Projekty školy financované z cizích zdrojů


IKAP II spolupracující škola SPŠE a OA Mohelnice příprava projektu a rok 2021 - 2023



Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřený na podporu běžných škol při vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt Pedagogické fakulty UP Olomouc. Cílem projektu je zajištění školních poradenských služeb a posílení
činnosti školního poradenského pracoviště. ZŠ Loštice se účastní jako partner - bez finanční účasti.



Školní projekt

Škola je přihlášena do projektu, který schválila vláda 8. 3. 2017. Vládní nařízení č. 74/2017 Sb. je platné od 15.
3. 2017 a zavedlo změny pro školní rok 2017/2018. Od září 2017 škola odebírá ovoce, zeleninu a nově také
mléko, mléčné výrobky pro žáky od 1. do 9. ročníku zdarma. Projekt smluvně pro školu zajišťuje firma
OVOCENTRUM Valašské Meziříčí.

17. 2. Projekty školy
Sazka Olympijský víceboj
Realizátor projektu
Český olympijský výbor
Účast v projektu
škola
Cíl projektu
Motivovat děti k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase.
Realizace: Plnění sportovních disciplín a možnost získání odborného vyjádření k talentu žáka.
Zdravé zuby
Účast v projektu
1. – 5. ročník
Cíl projektu
Získat a procvičit si vědomosti o vlastním těle, zubech a dentální hygieně.
Realizace: realizují jednotliví vyučující ročníků v rámci předmětu ČaJS

Recyklohraní - Asekol s.r.o., Ecobat s.r.o., EKO - KOM a.s.
Účast v projektu:
1. a 2. stupeň
Propagovat osvětu v oblasti nakládání s odpady především v předškolních a
Cíl projektu
školních zařízeních České republiky (MŠ, ZŠ, SŠ), spojenou s realizací zpětného
odběru použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení
Realizace: Zpětný odběr použitých baterií a drobného elektrozařízení, zajištění odvozu, předání odměn.
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Účast v projektu
I.A, I. B (30 žáků)
Cíl projektu
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od 1. ročníku. cv
Realizace: Akce vedoucí k rozvoji dětského čtenářství. Slavnostní předávání slabikářů, Pasování na čtenáře.
Papír za papír
Účast v projektu

1. - 9. ročník
Za nasbíraný starý papír jsou žáci odměněni novými papírenskými výrobky
Cíl projektu
z recyklovaného papíru.
Realizace: : Organizovaný sběr starého papíru. V letošním školním roce byl sběr starého papíru z důvodu
coronavirové epidemie a distanční výuky zrealizován pouze 2x (říjen a červen).
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice
Účast v projektu
Mgr. Pavel Klech, Mgr. Jana Hepilová
Cíl projektu
Spolupráce škol v regionu a vytváření plánu workshopů.
Realizace: pravidelné schůzky pracovních skupin
Adopce na dálku
Účast v projektu

celá škola
seznámit žáky s podmínkami života dětí v jiné části světa, přispět ke zlepšení jejich
Cíl projektu
života
Realizace: komunikace prostřednictvím ACHO Olomouc (1x ročně zaslané informace o prospěchu, dopis,
kresba…, možnost zaslání dopisů – kreseb našich dětí na Haiti, drobný dárek), dobrovolný příspěvek
Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II
Vedoucí projektu
Mgr. Kateřina Petrová
Činnost kariérního poradce v projektu je zaměřena na individuální a skupinové
Cíl projektu
poradenství, sdílení zkušeností s kariérními poradci ZŠ, komunikaci s pedagogy
žáka a rodiči, seznamování se se středními školami a s firmami regionu.
Realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023
Název projektu:
Vedoucí projektu
Účast v projektu

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji (IKAPOK II)
Ing. Palla SPŠE a OA Mohelnice
žáci 2. stupně
Navázání a podpora spolupráce SŠ se ZŠ, motivace PP ze ZŠ ke
Cíl projektu
spolupráci . Tvorba akčního plánu CKP.
Realizace: Příprava projektu. Omezená činnost práce se žáky z důvodu uzavření školy – COVID 19
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18. Nejvýznamnější partneři školy při plnění úkolů ve vzdělávání
Zřizovatel
Město Loštice
Školská rada

Vzdělávání
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství mládeže a tělovýchovy
SPŠ při ZŠ Loštice
TJ Slavoj Loštice
Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk
Městské kulturní středisko Loštice

Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání
Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice
Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice

Poradenství
Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Mohelnice
Speciálně pedagogické centrum pro žáky s více vadami při ZŠ a MŠ Mohelnice
Komentář:
Kromě uvedených dlouhodobých partnerů škola využívá i některé jednorázové nebo krátkodobé nabídky
spolupráce. Například v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Spolupracuje s dětskými kroužky
MKS Loštice a žákovskými družstvy loštických sportovních klubů.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona
č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
za období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím v platném znění
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Celkový počet písemných žádostí o informace
Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace
Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí
o neposkytnutí informace
Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona
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Místem pro ukládání veškerých písemných dotazů včetně kopií vyřízení za uvedené období je ředitelna školy.
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Mgr. Lubomír Faltus v. r.
ředitel školy
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