Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace
Ludkovice 7, 76341 Biskupice u Luhačovic
tel.:720 077 321 , www.zsamsludkovice.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ve školním roce 2019/2020
Zpracovaná dle §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a dle §7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.
v platném znění.
A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:
Sídlo:
Charakteristika školy:

Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace
Ludkovice 7

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 – Mgr. Lenka Švadleňáková
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 2019/2020:
- Mgr. Viktorie Janečková , ředitelka školy
- Mgr. Jana Salanci, učitelka
- Kateřina Paulová, vychovatelka ŠD a učitelka
- Mgr. Karel Adámek vyučující náboženství
Nepedagogičtí pracovníci školy:
-

Miluše Motalová, vykonávala práci školnice, uklízečky a topiče
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D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY
Do 1. ročníku bylo v dubnu 2019 zapsáno k zahájení povinné školní docházky celkem 17 dětí,
z toho 9 dětí z Ludkovic a 8 dětí z Biskupic. Jedna žákyně přestoupila během léta do jiné
školy. Do 1. ročníku chodilo od 1.9.2019 celkem 16 žáků.
Pro školní rok 2019/2020 je zapsáno 11 žáků.
Žádost o odklad školní docházky nepodal nikdo .

E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Ve školním roce 2019/2020 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.
Počty žáků ve třídách :

1. ročník

16 žáků

Prospěch na vysvědčení:

2. ročník
11 žáků
1. ročník – v 1. i ve 2. pololetí 11 žáků prospělo s vyznamenáním

2. ročník – 1. i 2. pololetí s vyznamenáním prospělo 11 žáků
Chování:

všech 27 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 2019/2020
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
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli
GDPR)
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 ( MŠMT)
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Práce kroužků:

v rámci činnosti školní družiny připravovali žáci s učitelkami veřejná
vystoupení ve 2 kroužcích

Hudební kroužek – vedly Mgr. Viktorie Janečková , Mgr. Jana Salanci a Kateřina Paulová
Taneční kroužek - vedla Mgr. Viktorie Janečková a Kateřina Paulová
F) ÚDAJE O PREVENCE SOVIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
a H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
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 kladný vztah ke sportu a aktivnímu využití volného času. Vytvořit u
žáků kladný vztah k přírodě a lidem a postupně také zvyšovat odolnost žáků vůči stresu a negativním
zážitkům.

Minimální preventivní program pro školní rok 2017/2018 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

Na plnění úkolů MPP se podílely:
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 Mgr. Viktorie Janečková
 Mgr. Jana Salanci
 Kateřina Paulová
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 2019/2020
a) Environmentální výchova
 Celoroční projekt Třídíme odpady - chráníme přírodu
 Sběr elektroodpadu a starého papíru.


Ekosoutěž

 Cart4Future – sběr tonerů
 Sběr plastových vršků na pomoc handicapované dívce
Jako každý školní rok byl i letos, organizován sběr odpadového materiálu. Do projektu byly zapojeny
všechny pedagogické pracovnice, žáci i jejich rodiče a široká veřejnost. V tomto projektu je stále
výrazně dobrá spolupráce školy, rodičů i celé obce.
Od ledna 2020 však nastala velká změna- všechny soutěže ve sběru odpadových surovin byly zrušeny
a za odvoz papíru a elektroodpadu se naopak ještě muselo platit.
Od ledna 2020 jsme byli nuceni zrušit soutěž ve sbírání odpadů. Nadále vedeme děti k třídění odpadů
a sbíráme elektroodpad a vybité baterie, také vršky , ale vedeme děti spíš k životu, kdy se snažíme
produkovat pokud možno co nejmenší množství odpadu.
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b) Preventivní programy
 14.10 Centrum pro rodinu Uherský Brod

Já a moji kamarádi
Jak spolu mluvíme

 9. 3 .

Centrum pro rodinu Uherský Brod

Já a moje rodina
Nad rodinným albem

Preventivní programy byly v letošním školním roce zaměřeny na ochranu osoby dítěte,
mezilidské vztahy, jak v rodině, tak mezi kamarády a spolužáky. Výchovný program Centra
pro rodinu Uherský Brod se v naší škole již osvědčil a probíhá pravidelně každý rok.

c) Divadelní a filmové představení
 1.11.

Kino GA Cinema Zlín

 21.2.

Vypravěč pohádek

 28. 2.

Kosmický stan

d) Sportovní aktivity
 27.9.

Žonglování

 11.10.

Velká pardubická

f) 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

Tlapková patrola
Balonkový král
Vesmír
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g) Zájmové kroužky

hudební kroužek
Hudební kroužek, který vedla Mgr. Viktorie Janečková, Mgr. Jana Salanci a Kateřina Paulová probíhal
každé pondělí

v rámci školní družiny. Žáci se postupně připravovali na vystoupení na Rozsvěcování

vánočního stromu, které proběhlo 4. 12. 2019 na školní zahradě. V druhé polovině školního roku se
žáci připravovali na vystoupení na Besedě pro seniory z Ludkovic a Pradlisk, která se z důvodu
pandemie neuskutečnila.

taneční kroužek
Taneční kroužek pro dívky vedla již tradičně Mgr. Viktorie Janečková. Žákyně se během školního
roku naučily několik tanečních sestav, s kterými vystoupily na Mikulášské besídce, další vystoupení
byla z důvodu pandemie zrušena.

h) Veřejná vystoupení
 4. 12.

Rozsvěcování vánočního stromu a Mikulášská nadílka

ch) 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.

i) Společné akce Základní školy Ludkovice a Mateřské školy Ludkovice určené pro děti,
žáky, rodiče a učitelky obou škol
 září - drakiáda
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 říjen – dlabání dýní
 prosinec – výroba adventních věnců
- vánoční vystoupení

j) Ostatní akce
 18. 10.

Náhledová hodina pro rodiče žáků 1. třídy.

Náhledové hodiny matematiky a jazyka českého v 1. třídě jsou v naší škole již tradiční. Rodiče tak
mohou nahlédnout přímo do zkrácené hodiny matematiky a jazyka českého.


18.12.

Výlet do ekocentra Veronica Hostěttím – výukový program Vánoční

tradice

Celkové hodnocení plnění Minimálního preventivního programu ve školním roce
2019/2020:

Plnění Minimálního preventivního programu bylo průběžně kontrolováno a byl vyhodnocován i
průběh jeho plnění.
V letošním školním roce byly cíle plněny v podstatě jen v průběhu prvního pololetí, protože od
11.3.byly v důsledku „pandemie“ onemocnění Covid -19 plošně zavřeny všechny školy.
Některé děti mohly sice od 25.5.2020 za přísných hygienických podmínek do školy chodit, ale
nesměly být uskutečňovány žádné programy související s MPP.
K formování osobností žáků a k doplnění výchovného působení na žáky napomohla v prvním pololetí
šk. roku divadelní a koncertní představení pro žáky, přínosem byla práce žáků v zájmových kroužcích
zaměřených na přípravu vystoupení žáků s cílem kvalitní prezentace školy na veřejnosti.
Spolupráce s rodiči žáků je na dobré úrovni, rodiče se v hojné míře účastnili společných akcí školy,
spolupracovali na přípravě žáků na vyučování a běžných záležitostí. Nikdo ze zákonných zástupců
žáků nepodal žádnou stížnost ani nepožadoval podání mimořádných informací.
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G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Vzdělávání ředitelky k prohloubení odborné kvalifikace
-

Mgr. Viktorie Janečková
školství

- 3.11.2019 - reforma a financování regionálního
- 12.11.2019 – Právní otázky ve školství
- 25.11.2019 – Pracovní setkání ředitelů škol

Vzdělávání učitelek
Mgr. Jana Salanci

- 11.9.2019 – Matematika pro 1. stupeň

Zuzana Mlčáková

- 6.11.2019 školení ČŠI k programu INSPIS

I ) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI
V průběhu roku neproběhla ve škole inspekční činnost.

J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
V kalendářním roce 2019 škola hospodařila s těmito finančními prostředky / údaje za
všechny součásti organizace/:
Celkový objem NIV 4 261 846,Z toho na platy

3 084 544,--

Provozní výdaje

550 000,
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Pro kalendářní rok 2020 měla škola tento rozpočet:
Celkový objem NIV

5 078 654,-

Z toho na platy

3 331 787,-

Provozní výdaje

550 000,-

-

Mezi největší položky čerpané z prostředků zřizovatele tvořila energie, materiálové vybavení,
ostatní služby , opravy a údržba. Opravy a údržba byly nejvíce zatíženy povinnými platbami
za revize, prohlídky a posudky.
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 byla doplňková činnost školní jídelny.
K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Škola se neúčastnila žádného rozvojového programu.

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
V tomto školním roce se žádný ze zaměstnanců školy nezapojil do tohoto vzdělávání

M) ÚDAJE OPŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH
Z CIZÍCH ZDROJŮ
Všichni žáci školy odebírali celoročně ovoce a zeleninu – projekt Ovoce do škol – a mléko –
projekt Mléko do škol.
N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Spolupráce s rodiči žáků je na velmi dobré úrovni. Rodiče mohou po dohodě školu navštívit,
pravidelně jsou zváni na společnou schůzi s učitelkami a na třídní schůzky. Pro rodiče
prvňáčků připravila vyučující učitelka ukázkovou hodinu v hlavních předmětech v říjnu 2018
a v ř březnu 2019 jsme nabídli široké veřejnosti seznámit se s naší školou nejen v průběhu
vyučování akcí „ Den otevřených dveří.“
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Stejně jako v minulých školních letech jsme uspořádali besídky pro rodiče, hlavní prezentací
školy bylo vystoupení žáků při rozsvěcování vánočního stromu a vystoupení na besídce pro
maminky a na besedě s důchodci obce Ludkovice a osady Pradlisko.
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.
Spolupráce s dalšími organizacemi: Základní škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže
Luhačovice, KPPP Zlín, Policie České republiky, Místní knihovna Ludkovice, Muzeum
luhačovického Zálesí, Městské divadlo Zlín, Divadlo Studna, Kulturní dům Elektra
Luhačovice, Sbor dobrovolných hasičů obce Ludkovice.

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY

Ve školním roce 2018/2019 škola pracovala podle ŠVP pro základní vzdělávání Školáček
čj. 62/2018 a v obou ročnících se podařilo splnit výchovné i vzdělávací úkoly.
Zájmové vzdělávání ve školní družině probíhalo podle školního vzdělávacího programu pro
zájmové vzdělávání Společně školním rokem , čj. 62/2014.
Kromě úkolů plynoucích ze ŠVP se podařilo realizovat i všechny aktivity obsažené
Minimálním preventivním programu, který obsahoval akce a úkoly zahrnující širokou škálu
aktuální problematiky týkající se preventivní práce se žáky nejmladšího školního věku.
Škola se prezentovala ve veřejných vystoupeních dětí mateřské školy a žáků základní školy.
Prezentace přispěly k dobrému jménu školy.
Učitelky pracovaly se žáky podle Plánu environmentální výchovy. Přínosným prvkem tohoto
plánu byl praktický sběr odpadových materiálů v akci Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
Škola dosahuje trvale výborných výsledků v této prospěšné činnosti. Také byl celoročně ve
spolupráci s Obcí Ludkovice prováděn sběr starého papíru, železného šrotu a elektroodpadu,
vysloužilých tonerů a použitých kuchyňských olejů. Přínosem je i skutečnost, že se podařilo
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do sběru zapojit všechny rodiče žáků i další občany obce. Výtěžek ze sběru využíváme
průběžně k nákupu sportovního vybavení a pomůcky pro mateřskou a základní školu.

Datum zpracování výroční zprávy: 27. srpna 2020

Datum projednání pedagogickou radou:27.srpna 2020

Datum projednání a schválení zprávy Školskou radou: 28. srpna 2020

Mgr. Viktorie Janečková, ředitelka

