
Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace
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tel.:720 077 321 , www.zsamsludkovice.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ve školním roce 2021/2022

Zpracovaná dle §7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a dle §7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném 
znění.

A)      ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Název:  Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace
Sídlo: Ludkovice 7
Charakteristika školy:  Od 1.1.2003 je škola v právní subjektivitě. Je příspěvkovou 

organizací  zřizovanou  Obcí   Ludkovice.  Součástmi  školy  jsou
mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Škola hospodaří
s finančními  příspěvky  získanými  od  státu,  od  zřizovatele,
s prostředky  svých  fondů,  prostředky  získanými  vedlejší
hospodářskou činností  a s případnými dary.

Zřizovatel školy: Obec Ludkovice, Ludkovice 44
Statutární zástupce školy:  Mgr. Viktorie Janečková
Email, telefon : reditelka@zsamsludkovice.cz, 720 077 321
IČO: 709  969 62
IZO ředitelství: 600 114 023
Web: www.zsamsludkovice.cz
ID datové schránky: d49u7ah
Školská rada:

-  zástupce pedagogů  - Kateřina Paulová
- zástupce rodičovské veřejnosti – Markéta Pančochová 

Zástupce  zřizovatele – Filip Kunorza

B)      OBOR VZDĚLÁNÍ DLE ZÁPISU VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU  
79-01-C/001 Základní škola

C)       RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZAPEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022:

- Mgr. Viktorie Janečková , ředitelka školy
- Mgr. Jana Ovesná , učitelka 
- Kateřina Paulová, vychovatelka ŠD a učitelka
- Mgr. Karel Adámek vyučující náboženství
- Monika Trojáková – asistent pedagoga

Nepedagogičtí pracovníci školy:

- Miluše Motalová, vykonávala práci školnice, uklízečky a topiče
- Monika Trojáková – školní asistent  pro ZŠ ( v rámci projektu EU -  Šablony III)

http://www.zsamsludkovice.cz/
mailto:reditelka@zsamsludkovice.cz
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D)      ÚDAJE O ZÁPISU K     POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY  

Do 1. ročníku bylo v dubnu  2022 zapsáno k zahájení povinné školní docházky celkem 15 dětí,
z toho 9 dětí z Ludkovic a 6 dětí z Biskupic. 

Pro školní rok 2022/2023 je zapsáno 15 žáků.

Žádost o odklad byla prostřednictvím zákonných zástupců podána 4 dětmi  .

E)       STRUČNÉ VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO   
PROGRAMU
Ve školním roce 2021/2022 byli žáci 1. a 2. postupného ročníku vzděláváni podle 
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Školáček, č.j. 
62/2018.Požadavky osnov a cílů Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Školáček  byly splněny.
Cíle ŠVP se na podzim 2021 a v zimě 2022 naplňovaly celkem obtížně vzhledem 
k nepříznivé pandemické situaci a nutnosti distančního studia. Ve druhém pololetí 
byla situace již příznivější  a naplňování cílů ŠVP  se dařilo lépe.

F)       ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

Počty žáků ve třídách :    1. ročník            9 žáků

                                               2. ročník              9 žáků
Prospěch na vysvědčení: 1. ročník – v 1. i ve 2. pololetí 9 žáků prospělo s vyznamenáním  

                                                      

                                           2. ročník – 1. i 2. pololetí s vyznamenáním prospělo 9 žáků 

Chování  :  všech 18 žáků školy bylo hodnoceno 1. stupněm 

Nebyla udělena žádná výchovná opatření ani pochvaly, během školního roku se  nevyskytly 
vážné kázeňské problémy.
Zameškané hodiny žáků byly rodiči řádně omluveny, žáci absentovali převážně z důvodů 
běžných dětských onemocnění.

Výuka nepovinných předmětů  :   náboženství  římskokatolické  navštěvovalo  celkem 13 žáků
obou ročníků

Další závazné dokumenty pro práci ve školním roce 2021/2022
Školský zákon  č.561/2004 Sb.v platném znění
Vyhláška o základním vzdělávání  č. 48/2005 v platném znění
Vyhláška o zájmovém vzdělávání č.74/2005 v platném znění
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Společně školním rokem , čj. 62/2014
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Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli 
GDPR)
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 ( MŠMT)

 
 

G)          Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění   
podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Preventivní program – byl dokumentem školy, který zahrnoval všechny aktivity a činnost 

učitelek směřující k výchově žáků v oblasti sociálně komunikativních dovedností žáků, 

odpovědnosti za své chování, zdravému životnímu stylu a k prevenci rizikového chování žáků.

Hlavní cíle:

Cílem aktivit a činností zahrnutých v Minimálním preventivním programu bylo vychovat žáky,

kteří žijí zdravým životním stylem, mají zdravý vztah k sobě samému a vytváří zdravé vztahy i 

s okolím, kteří mají kladný vztah ke sportu a aktivnímu využití volného času. Rozvíjet respekt 

a úctu k přírodě a ostatním lidem . 

Minimální preventivní program pro školní rok 2021/2022 zahrnoval úkoly vedoucí 

k naplnění všech cílů, které byly realizovány:

 Během vyučování

 Během činnosti školní družiny

 Během činnosti zájmových kroužků

 Během realizace třídních a školních projektů

 Během společných akcí s MŠ Ludkovice

 Během dalších cílených akcí
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Na plnění úkolů MPP se podílely:  

 Mgr. Viktorie Janečková

 Mgr. Jana Ovesná

 Kateřina Paulová

 Monika Trojáková

Kroužky a zájmové útvary navštěvovali žáci zapsaní do školní družiny . V jednotlivých 

činnostech jsme rozvíjeli klíčové dovednosti a kompetence žáků.. 

Přehled programů, akcí a činností se žáky ve školním roce 2021/2022

Environmentální výchova

 Celoroční projekt Třídíme odpady -  chráníme přírodu

 Sběr elektroodpadu a starého papíru

 Cart4Future – sběr tonerů

 Návštěva ekocentra Veronica v Hostětíně

 Sběr  plastových vršků na pomoc handicapované dívce 

 Vedení žáků k šetrnému hospodaření s vodou a elektřinou

  Projektový den s centrem „Líska“ – Učíme se venku

V letošním roce jsme opět realizovali třídění a sběr odpadového materiálu  a vedli žáky 

k šetrnému zacházení s přírodou a snahy šetřit přírodní zdroje, zdroje energie a vytvářet co 

nejméně odpadu. Navštívili jsme opět  ekocentrum Veronica v Hostětíně, kde jsme 

absolvovali zážitkový výukový program Živá a mrtvá voda a na podzim program „Piju mošt, 

což Ty?“

 Na jaře 2022 se žáci učili v projektovém dni připraveném občanským sdružením pro 

environmentální vzdělávání Líska. Projektový den bal zaměřený na poznávání  přírody, ale 

současně byly maximálně využity mezipředmětové vztahy, takže žáci procvičovali znalosti 

z českého jazyka , matematiky, ale dovednosti výtvarné či hudební.
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 Preventivní programy

  Preventivní programy ve spolupráci s různými neziskovými organizacemi se v tomto školním 

roce z důvodu pandemické situace nekonaly.

Byly tedy uskutečňovány průběžně učitelkami převážně v hodinách prvouky a  byly v letošním

školním roce zaměřeny na ochranu osoby dítěte, mezilidské vztahy, jak v rodině, tak mezi 

kamarády a spolužáky. 

Divadelní a filmové představení

24.5.2022 – Dan Taraba – O chytré princezně

 Sportovní aktivity

 8. 10. Velká pardubická

 16.3. Sportovní dopoledne – Škola v pohybu

 23. 6 . Sportovní dopoledne s DDM Luhačovice

 Hudební  programy

 10.5. – výchovný koncert ZUŠ Luhačovice

 15.6.  Rytmus pro život – projektový den ve škole –práce a hra s perkusními nástroji 

a 

hlasem
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 Ochrana člověka při mimořádných situacích

Daná témata byla přizpůsobena věku žáků:

 říjen - důležitá telefonní čísla tísňového volání

 prosinec – varovné signály

 únor – anonymní oznámení

 březen – ochrana před povodněmi

 červen – požární poplach a opuštění budovy

 Zájmové kroužky

hudební kroužek

V. Janečková , K. Paulová – nácvik folklorního pásma na vystoupení na besídku ke Dni rodin a 
na posezení s důchodci a na Den obce

taneční kroužek

K. Paulová – nácvik vystoupení mažoretek a moderní taneční sestavy na vystoupení na 
besídku ke Dni rodin a na posezení s důchodci a na Den obce.

 Plošné programy

 Školní mléko

Program zajišťovala firma MK Fruit, s.r.o. a probíhal celý školní rok..

 Ovoce do škol

Tento program zajištovala  také firma MK Fruit, s.r.o. Žákům se dostávalo ovoce, zelenina a 

ovocné nápoje pravidelně po celý školní rok. 
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 Společné akce Základní školy Ludkovice a Mateřské školy Ludkovice určené pro děti, žáky, 

rodiče a učitelky obou škol

 Květen – besídka ke Dni rodin

 Ostatní akce

 11.10. – výlet do Zlína – výstava Igráčků

 11.3. – vynášení Moreny

 30.3. – výlet do Zlína – IQ hry

 Školní výlet 

Letošní školní výlet se uskutečnil v úterý 7.6. – výlet do Archeoskanzenu Modrá . Program 

měl název-  Život na Velké Moravě.. Výlet byl realizován v rámci Šablon III jako projektový 

den  mimo školu. 

 

 Zajištění žáků se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Škola spolupracovala s KPPP a SPC, vypracovávala a vyhodnocovala IVP. V letošním školním 

roce jsme využili i práci pedagogického asistenta a školního asistenta.

H)      ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ODBORNÉHO   

ROZVOJE NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Vzdělávání ředitelky k     prohloubení odborné kvalifikace  

- Mgr. Viktorie Janečková  -   21.9.2021  - aktuální problematika školské legislativy 
 - 5.10.2021 – badatelsky orientovaná výuka

 - 3.5.2022 – aktuální problematika školské legislativy
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- 10.5. 2022 – alternativní a podporující výukové metody

Vzdělávání učitelek

Mgr. Jana Ovesná  - 3.6. – pohybové a psychomotorické hry

Kateřina Paulová              - 29.4.2022 – živá a neživá příroda kolem nás

I)        ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

Veřejná vystoupení

- 12.5. – Besídka ke Dni rodin

- 13.5. – posezení s důchodci

- 25.6. – Den obce

J)       ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI  

V průběhu roku neproběhla ve škole inspekční činnost.

K)  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
V kalendářním  roce  2021  škola hospodařila s těmito finančními prostředky / údaje za 
všechny součásti organizace/:

Celkový objem NIV  5 278 853,- 

Z toho na platy 3 787 196,- 

 Provozní výdaje 550 000,-      
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 Pro rok 2022 měla škola tento rozpočet:

 Celkový objem NIV  5 344 840,- 

Z toho na platy 3 868 968,- 

 Provozní výdaje 550 000,-      

Mezi největší položky čerpané z prostředků zřizovatele patřila jako každý rok energie, 
materiálové vybavení, ostatní služby , opravy a údržba. Opravy a údržba byly nejvíce zatíženy
povinnými platbami za revize, prohlídky a posudky. 

Na školní zahradě byl v roce 2021 zbudován zahradní domek.  Náklady na stavbu  hradila 
Obec Ludkovice.

V létě 2022 byly provedeny opravy obložení zdí a podlahy ve školní jídelně, náklady ještě 
nejsou vyčísleny.

V mateřské škole byl z bezpečnostních důvodů pořízen nový koberec .

 Ve školní kuchyni byla pořízena nová škrabka brambor.

Ředitelka  školy  usilovala  o hospodárné  využití  všech  svěřených  finančních prostředků ve
prospěch školy, o úsporné a rozumné hospodaření s nimi. Přínosem pro dobré hospodaření
školy b bývá doplňková činnost školní jídelny.

Spolupráce s ostatními subjekty

Při škole pracuje tříčlenná Školská rada, která se dle potřeby schází dle zákona dvakrát ročně.
Jednání  se  vždy  účastní  i  ředitelka  školy,  aby  podala  informace  o  chodu  školy  a  přijala
podněty k další práci.

Dále úzce  spolupracujeme se zřizovatelem školy, který poskytuje škole dostatek financí na
pokrytí provozních nákladů, opravy i  další  modernizaci  a progresivní   materiální  vybavení
všech součástí školy. Spolupráce probíhá především v oblasti udržování a ochrany obecního
majetku  svěřeného  škole,  pomoci  při  udržování  školní  zahrady  a  cvičebních  pomůcek
v tělocvičně a modernizace vybavení všech součástí organizace.

 Kooperace se Základní školou a Mateřskou školou Biskupice  probíhá úspěšně  desítky let a
týká se všech oblastí práce a života obou škol a jejich žáků.
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Spolupráce s dalšími organizacemi: Základní škola Luhačovice,  SVČ Luhačovice,  KPPP Zlín,
Policie České republiky, Místní knihovna Ludkovice,  FBM Zlín,  Divadlo Studna,  Kulturní dům
Elektra Luhačovice, ...

Datum zpracování výroční zprávy: 30. srpna  2022

Datum projednání a schválení zprávy Školskou radou: 

Mgr. Viktorie Janečková, ředitelka 
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