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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
o činnosti školy za školní rok 

2020 / 2021 
 

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky č. 15/2005 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 
vlastního hodnocení školy, předkládám výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2020/2021. 

 

 
 

Zpracovala:  Mgr. Zuzana Pumprlová, ředitelka školy (do 30. 6. 2021) 
Mgr. Veronika Richterová, ředitelka školy ( od 1.7.2021) 

Loučany, dne:  
Schválena pedagogickou radou dne :  25.10.2021 
Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ Loučany dne :  
 
  



1. Základní údaje o škole 
 
Název: Základní škola a Mateřská škola Loučany, příspěvková organizace 
Sídlo:  Loučany 723, 783 44 Náměšť na Hané 
Kontakty pro dálkový přístup: zsloucany@seznam.cz, www.skola-loucany.cz 
ID: yf6me5v 
Zřizovatel školy: Obec Loučany, Loučany 749, telefon 585 952 112 
Vedení školy: Mgr. Zuzana Pumprlová (do 30.6.2021) 

Mgr. Veronika Richterová (od 1.7. 2021) 
Školská rada: Michaela Výchopeňová – (předseda ŠR, za zřizovatele) 

Ing.Hana Koutná (za zřizovatele) 
Mgr.Martina Kurfürstová (za zákonné zástupce nezletilých žáků)   
Ing.Michaela Svobodová (za zákonné zástupce nezletilých žáků) 
Mgr.Veronika Richterová (pedagogický pracovník školy)  
Věra Brančíková (pedagogický pracovník školy) 
 

Školská rada byla dne 26. 4. 2006 zřízena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Je složena z 6 členů. Školská rada ve školním 
roce 2020/2021  pokračovala v činnosti, kterou jí vymezuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Na svá jednání zvala ředitelku školy. 

Ve školním roce 2020/2021 proběhlo jednání ŠR 27.10.- 2.11.2020 per rollam, 20.11.2021 per rollam, 
1.3.2021, 21.6.2021. Dne 26.5.2021 byla tajnou volbou do ŠR za pedagogické pracovníky zvolena Mgr.Tereza 
Chaloupková. Zápisy z jednání jsou k nahlédnutí u předsedy ŠR nebo u ŘŠ. 
 
Charakteristika základní a mateřské školy: 

Základní škola (IZO: 102 308 438) a Mateřská škola (IZO: 107 626 764) Loučany byla zřízena jako 
příspěvková organizace. Její součástí je základní škola, mateřská škola, školní jídelna (IZO: 102  908 915) a 
školní družina (IZO: 119 901 064) – provoz 11:25-16:00. 

Základní škola je malotřídní školou poskytující pouze 1. stupeň základního vzdělávání (1. až 5. ročník) 
a v roce 2020/21 byla organizována jako dvojtřídní s jedním oddělením školní družiny.  

Mateřská škola byla organizována jako jednotřídní. Provoz 6:30-16:00 
Škola se nachází v pěkném klidném prostředí, v blízkosti obecního hřiště. V přilehlé části školních 

budov se nachází školní zahrada s venkovní učebnou. Školy jsou esteticky zařízeny a dobře vybaveny 
pomůckami. 
 

Údaje o počtech dětí a žáků : stav k 1.9.2020 
 

Základní škola Chlapci Dívky Celkem 
1.roč. 4 2 6 
2.roč. 2 3 5  
3.roč. 6 0 6 
4.roč. 4 4 8 (z toho 1 žák plní PŠD dle par. 38 ŠZ) 
5.roč. 0 1 1 

 
Mateřská škola Chlapci Dívky Celkem  

8 15 23 
 

Školní družina Chlapci Dívky Celkem 
 12 8 20 

 
Školní jídelna   Celkem 

ZŠ a MŠ   23+23 
zaměstnanci   11 

  



2. Přehled oborů vzdělávání 
Kód a název oboru - 79-01-C/01 Základní škola, forma denní, délka vzdělávání – 9 let.  
Vzdělávání v základní škole probíhala dle školního vzdělávacího programu: „Od hraní k vědění“. 
Vzdělávání v mateřské škole probíhalo podle školního vzdělávacího programu „Co ještě nevím.  
 

Učební plán vzdělávacích programů: 
 

Předmět 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 
Český jazyk 8 9 8 8 7 
Anglický jazyk 1 1 3 3 3 
Matematika 4 5 5 5 5 
Prvouka 2 2 2   
Přírodověda    2 2 
Vlastivěda    2 2 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 2 2 2 
Praktické činnosti 1 1 1 1 1 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 
Informatika     1 
Týdenní dotace 20 22 24 26 26 

 
 
3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

V ZŠ pracovalo 6 pedagogických pracovníků (ředitelka školy, 2 učitelky, 1 vychovatelka ŠD a 2 
asistentky pedagoga). Ředitelka školy splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 odst. 2 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. V ZŠ jsou všechny 
učitelky odborně kvalifikované. Asistentky pedagoga splňují podle § 16 zákona č. 563/2004 Sb. o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, odbornou kvalifikaci, 
vychovatelka ŠD ukončila v tomto školním roce obor vychovatelství na UP Olomouc. 

V MŠ pracovaly 2 pedagogické pracovnice, z toho 1vedoucí učitelka, 1 učitelka. V MŠ jsou všechny 
učitelky odborně kvalifikované.  

V rámci projektu Šablony II je ve škole zřízena funkce speciálního pedagoga a v MŠ funkce školního 
asistenta. 

 
Zařazení Jméno Úvazek Počet hodin týdně  
Ředitelka školy Mgr. Zuzana Pumprlová (do 30.6.2021) 

Mgr. Veronika Richterová(od 1.7. 2021) 
1,000 13+27, třídní učitelka II.(3.-

5.)  
Učitelka ZŠ Mgr.Tereza Chaloupková 1,000 22+18 třídní učitelka I (1.-2.) 
Učitelka ZŠ Mgr.Veronika Richterová 0,864 19+16 
Vedoucí učitelka 
MŠ 

Věra Brančíková 1,000 29+11 

Učitelka MŠ Lenka Řezníčková (do 20.5.2021) 
Jindra Pechová (od 21.5.2021) 

1,000 31+9 

Vychovatelka ŠD Zuzana Botková 0,766 23+8 
Asistent pedagoga Zuzana Černá 0,637 23+2,5 
Asistent pedagoga Veronika Chorá 0,750 27+3 
Školnice ZŠ Dagmar Bartoňková  0,750 30 
Školnice MŠ Ivana Horáková 0,625 25 



Vedoucí jídelny Ivana Horáková 0,375 15 
Kuchařka Marie Perničková 1,000 40 
Pracovník obchod. 
provozu 

Anna Křoupalová (do 8.10.2020) 
Laštůvková (od 9.10. do 13.11.2020) 
Marie Piterková (od 18.11.2020) 

0,500  20 

Školní asistent MŠ – 
Šablony II Loučany  

Jindra Pechová ( do 28.2.2021) 0,400 16 

Speciální pedagog– 
Šablony II Loučany  

Mgr.Veronika Richterová (do 31.5.2021) 0,100 2+2 

 
Zpracování personální a mzdové agendy – Lenka Bečáková 
Zpracování účetnictví – firma FIPRO Drahanovice – Gabriela Konečná 
 
 
4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy 
 

V tomto školním roce proběhl zápis dětí vzhledem k situaci (Covid) pouze dálkovou formou. Žádost 
o přijetí k základnímu vzdělávání podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 11 dětí - z toho 2 děti 
byly po odkladu povinné školní docházky a 4 děti prostřednictvím svého zákonného zástupce požádaly o 
odklad povinné školní docházky. Ředitelkou školy bylo vydáno Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání 6 
dětem, 5 dětí dostalo na základě doporučení PPP a dětského lékaře povolení odkladu o 1 rok. Ve školním roce 
2021/2022 nastoupí do 1. ročníku 6 žáků (z toho přechází na jinou školu - 1 žák). Přechod na II. stupeň - 1 
žák – ZŠ Náměšť na Hané 

Žádost o přijetí do mateřské školy podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 12 dětí. Z toho 
bylo přijato 11 dětí. 1 dítě přijato nebylo z důvodu naplnění kapacity MŠ. 

 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených školními vzdělávacími 
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání (k 31.8.2021) 
 

Školní rok 2020/2021 byl ovlivněn mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením nemoci Covid 19. 
Od 14.10.2020 – distanční výuka pro všechny ročníky. Od 18.11.2020 – prezenční výuka pro 1. a 2.ročník, 
ostatní ročníky distanční výuka. Od 30.11.2020 – prezenční výuka všechny ročníky. Od 4.1.2021 – prezenční 
výuka 1. a 2. ročník, ostatní ročníky distanční výuka. Od 1.3.2021 – distanční výuka pro všechny ročníky. Od 
12.4.2021 – prezenční výuka celý 1.stupeň 

 
Od 1. 3. 2021 probíhala pro devět dětí s povinnou předškolní docházkou distanční výuka. Všem 

předškolákům byly doručovány každé pondělí nové pracovní listy. Vypracované odevzdávaly děti zpět do 
boxu u školky v určeném termínu. Všem dětem byly posílány různé náměty k inspiraci na doma. Každý týden, 
v určený den, se mohly děti připojit na online vysílání s paní učitelkami. 

Od 12. 4. 2021 nastoupily do mateřské školy děti s povinnou předškolní docházkou. 
 
Základní škola bez ohledu na mimořádná opatření pracovala dle schválených školních vzdělávacích 

programů a v hlavních předmětech splnila učební osnovy. Vzdělávací témata výchovných předmětů, která se 
nepodařilo realizovat, budou zařazena do školního roku 2021/2022. 
 

Hodnocení žáků v 1. a 2.pol 
 

 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 
1.pololetí 25 0 0 
2.pololetí 24 1 0 



 
Počet žáků, kteří jsou hodnoceni slovně: 0 
Počet žáků, kteří konali opravné zkoušky: 0 
Počet žáků, kteří plní školní docházku dle § 38 školského zákona: 1 
Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle § 41 školského zákona: 0 
Chování - snížený stupeň z chování : 0 
Absence u všech žáků byla omluvená. 
 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

Ve školním roce 2020/2021 se ve škole vzdělávalo 7 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
kteří jsou diagnostikováni v PPP Olomouc v souladu s Vyhláškou č. 27/2016 Sb. a byla jim navržena podpůrná 
opatření adekvátní jejich specifickým potřebám  

V průběhu školního roku bylo na základě vzdělávacích obtíží doporučeno vyšetření v PPP Olomouc 
1 žákovi.   
 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 
1.st.PO  

 
   

2.st.PO 
 

 2 1 
 

3.st.PO  1 2 
 

1 
4.st.PO      

Asistent pedagoga  1 1 
 

 
 

 
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Škola se zaměřuje zejména na otevřenou a pravidelnou komunikaci s žáky i rodiči i mezi zaměstnanci 
navzájem. Poskytování ochrany a podpory znevýhodněným žákům, ochrany slabších, potírání agresivity a 
násilí. 
 
 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

kdo seminář 
Mgr. Zuzana Pumprlová  Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků – UPOL – 

zdarma 
 Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem pro 1.stupeň - UP 

Olomouc – Šablony II 
Mgr. Veronika Richterová   Osobnostní rozvoj aneb „líný učitel“ ve výuce – UPOL 
Mgr. Tereza Chaloupková  Tvořivost přináší i do matematiky radost – Hello Ostrava - Šablony II 

 Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1.stupni - UP Olomouc – Šablony II 
 Když se v matematice nedaří  – EDUpraxe Brno - Šablony II 
 Nácvik sociálních dovedností pedagoga – UP Olomouc 
 Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - 

EDUpraxe Brno - Šablony II 
Věra Brančíková : Rozvoj čtenářské pregramotnosti – Česká pedagogická komora 
Ivana Horáková  Hygiena ve ŠJ – KHS Olomouc 

 
  



8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Kde kdy aktivita 
ZŠ průběžně náboženství 
 průběžně Výtvarný kroužek 
 pravidelná aktivita STARS FLORBAL - kroužek 
 průběžně Recyklohraní – sběr baterií 
 září Atletické závody 
 listopad Projekt Proměny – výročí 

J.A.Komenského 
 listopad Záložka do škol spojuje školy. Letošní 

téma bylo  List za listem - baví mě čist 
 prosinec Mikulášská nadílka 
 prosinec Adventní vycházka s biologickým 

pozorováním pro veřejnost 
 prosinec Projekt Krabice od bot – sbírka, pomoc 

dětem v nouzi 
 leden čtenářská slavnost – pro prvňáčky 
 leden Projekt zimní sporty 
 únor Masopustní vyučování 
 duben Výzdoba velikonočního stromu na zahradě 
 duben Králíčkovy úkoly – stezka na hřišti pro 

veřejnost 
 květen Projektové vyučování  - čarodějnice 
 červen Den dětí – orientační závody na hřišti 
ŠD únor masopust 
 červen Den dětí 
 červen Ovocný den - smoothie 
MŠ průběžně Se sokolem do života – pohybové aktivity 
 září Moštování jablek, pečení štrůdlu 
 září Setkání s ježkem 
 říjen Pohádková inkluze 
 prosinec Čertovský den s mikulášskou nadílkou 
 prosinec Pletení vánoček 
 prosinec  Andělský den 
 prosinec Vánoční příběh – hudební program 
 únor Masopustní průvod 
 duben Výzdoba velikonočního stromu na zahradě 
 červen Oslava MDD 

 
 
 
9. Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce 2020/2021 je škola zapojena do projektu Šablony II., který je spolufinancován 
Evropskou unií, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013435“, ve výši 853 554,00 Kč. 

Vzhledem k situaci (pandemie COVID) jsme požádali o prodloužení termínu ukončení Šablon II. 
 

  



kde kdy projekt 
ZŠ  průběžně Čtenářský klub (šablonyII) 
 průběžně Klub logiky a deskových her (šablony II) 
 průběžně Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (šablonyII) 
 průběžně Mléko do škol (projekt EU) 
 průběžně Ovoce a zelenina do škol (projekt EU) 
 červen Sdílení zkušeností se ZŠ Drahanovice (šablonyII) 
 září Projektový den „Šternberský klášter jako inspirativní prostor“ – Šablony 

II 
 září Projektový den Ptačí dopoledne – Šablony II 
 září Projektový den Ježčím krokem celým rokem – Šablony II 
 červen Projektový den mimo školu Ololoď   - Šablony II 
ŠD říjen Pevnost poznání – cukrová duha – Šablony II 
MŠ únor Projektový den ve škole – Maškarní radovánky - Šablony II 
 únor Projektový den ve škole – Život jako v úle - Šablony II 
 červen Projektový den ve škole - Ohlédnutí za historií vesnice - Šablony II 
 červen Projektový den mimo školu - Lesní stezkou - Šablony II 
 červen Komunitně osvětové setkávání - „Loučení se školkou a pasování 

předškoláků “ - Šablony II 
 červen Projektový den mimo školu Jak kapička putovala – prohlídka hvězdárny 

- Šablony II 
 
 
10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola byla zapojena do mezinárodního programu Záložka do škol spojuje školy. Letošní téma 
bylo  List za listem - baví mě čist. Naše partnerská škola na Slovensku byla Základná škola Levice. 
 
 
11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Na naší škole není zřízena odborová organizace. 
 
 
12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2020/ 2021 byla provedena tematická inspekční činnost. Dopady mimořádných 
opatření na vzdělávání v základních a středních školách. (Z tohoto šetření nebyla vypracována závěrečná 
zpráva, jednalo se o šetření pro MŠMT a ČŠI). 
 
 
13. Základní údaje o hospodaření školy 

Rok 2020 jsme ukončili s hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 1 605,89 Kč. Po 
schválení zřizovatelem jsme převedli 1 605,89 Kč do rezervního fondu. 
 
 
14. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 
 
14. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány 
 

Předmětem kontroly ze strany zřizovatele byly údaje o hospodaření příspěvkové organizace, finanční 



operace, náklady a výnosy, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů k rozpočtu obce, stav pohledávek a 
závazků. Pověření pracovníci neshledali žádné pochybení ani závady. Čerpání finančních prostředků je v 
souladu s rozpočtovými pravidly a závaznými ukazateli. Zprávy z provedených kontrol jsou k dispozici v 
ředitelně školy. 

Ve školním roce 2020/2021 byla provedena ve dnech 30.9.2020, 16.12.2020, 17.2.2021, 22.2.2021, 
28.4.2021, 6.5.2021 finanční kontrola zřizovatele. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 
Zápis o výsledku kontroly je uložen u ředitelky školy. 

 
 
 
 
 
 
 
Přílohou výroční zprávy je ZPRÁVA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM. 
 

  



 
 
 

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2020/2021 
 

 
 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.106/1999 SB., 
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 
 

Při poskytování informací postupovala Základní škola a Mateřská škola Loučany, příspěvková organizace, 
Loučany 723, 783 44 Náměšť na Hané podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 
podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, č.j:31-479/99-14, k zajištění úkolů vyplývajících ze 
zákona č.106/1999 Sb.    

 

Údaje za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020: 
 

Počet podaných žádostí o informace: 0 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci 
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu 
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:  

Nejsou 

Přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se 
soudními řízeními o právech a povinnostech podle 
zákona č.106/1999 Sb, a to včetně nákladů na své vlastní 
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 

Nebyly žádné 
výdaje 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně 
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 

Nebyly poskytnuty 
žádné licence 

Počet stížností podaných podle § 16 zákona č.106/1999 
Sb, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení: 

Nebyly podány 
žádné stížnosti 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona 
č.106/1999 Sb.: 

Nejsou 

 
 
 

 

V Loučanech 27. 2. 2021 

 

 
 

 


