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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA, OKRES HODONÍN, 
příspěvková organizace  

Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou, IČO: 750233768 

tel:518338153, mobil: 603443901, e-mail: zs.louka@seznam.cz 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2020/2021 

 

1. Základní charakteristika školy 

 

Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace 

696 76 Louka 52 

Zřizovatel školy: Obec Louka 

Ředitel školy:  Mgr. Jana Janošková do 10.5.2021 

                        od 11. 5. 2021 Mgr. Eliška Lachnitová  

Součásti školy: 1. Základní škola       IZO: 102 391 700 

                              2. Školní družina       IZO: 118 600 508 

   3. Školní jídelna        IZO: 103 155 627     

Kontakt: tel: 518 338 153, mobil: 603443901, e-mail: zs.louka@seznam.cz 

webové stránky školy: www.zsmslouka.cz 

 

 

 

Součástí školy kapacita 

Mateřská škola 50 

Základní škola 90 

Školní družina  40 (od 15. 10. 2015) 

Školní jídelna MŠ Neuvádí se 

Školní jídelna 300 

 

 

Základní údaje o součástech školy   

Součást školy Počet oddělení Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet dětí/žáků 

na ročník 

     

Mateřská škola 2 32 16 x 

1. stupeň ZŠ 3 45 15 9 

2. stupeň ZŠ x x x x 

Školní družina 2 25   

Školní jídelna 

MŠ 

x 32 x x 

Školní jídelna 

ZŠ 

x 45 x x 

 

 

tel:518338153
mailto:tel:%20518
http://www.zsmslouka.cz/
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Školská rada zřízená dle §17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění : 

       zřízena 2005,  schází se pravidelně. 

Členové: za zřizovatele: Ing. Jaromír Kostelanský, Mgr. Michal Škopík, Mgr. Martina   

Šradějová 

                za učitele: Mgr. Eliška Lachnitová, Mgr. Ladislava Renčová, Ivana Šimková, Bc.  

Iveta Jagošová 

                za rodiče:  Martina Sečkařová (předsedkyně), Lenka Maňáková, Jan Kozumplík 
 

2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy 
Zvolený vzdělávací program :  

ŠVP ZŠ Louka v 1.-5. Ročníku, platný od 1. 9. 2007 

 

3. Přehled pracovníků školy 

Základní údaje o pracovnících školy  

Počet pracovníků celkem 18 

Počet učitelů ZŠ 5 

Počet vychovatelů ŠD 

(Na zkrácený úvazek) 

1 

(1) 

Počet učitelek MŠ 

Asistent pedagoga v MŠ 

5 

1 

Počet provozních zaměstnanců MŠ a ZŠ a ekonomka 3 

Počet zaměstnanců ŠJ 3 

 

 

Údaje o pedagogických pracovnících (k 1. 12. 2021) 

Pedagogičtí 

pracovníci 

Funkce Třídnictví Úvazek Stupeň vzdělání  Aprobace 

Mgr. Jana 

Janošková 

ředitelka 

VP 

III. třída 4.+5. 

roč. 

1,0 VŠ I. stupeň ZŠ 

Mgr. Eliška 

Lachnitová 

učitelka II. třída 2.+3. 

roč. 

1,0 VŠ I. stupeň ZŠ a 

speciální 

pedagogika 

Mgr. Ladislava 

Renčová 

učitelka I. třída 1. roč. 1,0 VŠ Spec. ped. A 

pedagogika 

mentálně 

postižených 

Mgr. Alena 

Grombířová 

učitelka  0, 64 VŠ I. stupeň ZŠ 

Ivana Šimková Učitelka, 

vychovatelka 

x 0,5 

0,5 

USO  

Hana 

Šponarová 

vychovatelka Školní družina 1,0 USO Vychovatelství 

Bc. Iveta 

Jagošová 

Učitelka MŠ,  

Zástupce ŘŠ 

 1,0 VŠ Předškolní 

pedagogika 

Pavla Vašicová Učitelka MŠ  1,0 USO  

Michaela Teplá Učitelka MŠ  1,0 USO  

Jana 

Strachotová 

Učitelka MŠ  0,5 USO Předškol. A 

mimoškol 

pedag 

Denisa 

Šlosárová 

Učitelka MŠ  0,5 USO  
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Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb. 

Učitelky ZŠ 5 80% 

Učitelky MŠ 5 80% 

 

Pedagogové, kteří v r. 2021 ukončili činnost: Mgr. Jana Janošková, Ivana Šimková, Hana 

Šponarová, Jana Strachotová, Denisa Šlosárová       

 

    

 

Věkové složení učitelů ZŠ Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 0 1 

35-50 let 0 2 

Nad 50 let 0 2 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Rodičovská dovolená 0 2 

Celkem 0 8 

 

 

 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících ZŠ a MŠ 
Ostatní pracovníci Funkce 

Naděžda Hořáková vedoucí školní jídelny 

Marie Horňáková vedoucí kuchařka 

Marie Křápková kuchařka 

Věra Maňáková školnice MŠ 

Pavlína Jančárová školnice ZŠ 

Anna Pindorová ekonomka školy 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a příjímání do víceletých gymnázií 

 
Zápis ve šk. r. 2020/2021 k povinné školní docházce 
Počet prvních tříd Počet přijatých žáků do 

první třídy 

Nástup žáků po 

odkladu 

Počet odkladů pro šk. 

rok 2021/2022 

1 3 1 2 

 

Výsledky příjímacího řízení 

Na víceletá gymnázia přijato Z pátého ročníku 

Gymnázia zříz. krajem 1 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
Přehled o prospěchu a chování 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Opakují 

1. 10 10 0 0 0 

2. 8 8 0 0 0 

3. 7 7 0 0 0 

4. 13 9 4 0 0 

5. 7 7 0 0 0 

celkem 45 41 4 0 0 

 

Stupeň chování  1 – 47 žáků. 

Výchovná opatření  - nebyla udělena. 

 

Celkový počet neomluvených hodin na škole:   0 

                               omluvených hodin na škole:    I. pololetí – 938  

                                                                               II. pololetí – 1477 

 

Vzdělání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., § 12 – 14) :       

      žádné 

 

Údaje o integrovaných žácích: v tomto školním roce škola vzdělávala 1 integrovaného žáka 

ve čtvrtém ročníku a jednoho v pátém ročníku.  

 

 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Všechny učitelky se učily pracovat na platformě meet, ze které následně vedly online výuku.  

Zajišťovaly si metodický materiál, absolvovaly několik vzdělávacích akcí DVP online výukou 

– např. Digitální technologie ve výuce cizích jazyků, Praktické tipy na distanční výuku cizích 

jazyků, Sfumato.  

 

7. Údaje o aktivitách školy 

Slavnostní zahájení školního roku 

Návštěva výstavy ovoce a zeleniny 
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Plavání 

Společná oslava narozenin a svátků 

Mikulášská nadílka 

Pečení vánočních perníčků 

Den dětí - společná akce s MŠ 

Dopravní výchova 

Výlet ZOO Hodonín 

Focení dětí  

Společné rozloučení se školním rokem a páťáky 

 

Zájmové aktivity realizované školou (z důvodu pandemie COVID-19 nabídka omezena) 

Sportík (ŠD) 

Angličtina (ŠD) 

Keramika 

 

Poradenské služby ve škole 

Výchovný poradce: Mgr. Jana Janošková 

Školní metodik prevence: Ivana Šimková 

 

Vzdělávání dospělých 

V tomto školním roce nebyl realizován žádný kurz pro dospělé. 

 

8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Minimální preventivní  program - školní rok  2020/21                                                                         

     

Jedním ze základních úkolů naší školy je vytváření dobrého sociálního klima  a produktivního 

prostředí pro žáky. 

 

     Nezbytnou podmínkou úspěšného vyučování je pocit bezpečí a jistoty dětí. Snažíme se 

proto předcházet náznakům agresivity, vandalismu, drzosti, vulgárnosti, šikany, kouření, 

alkoholu, rasismu, záškoláctví a jiných soc. patolog. jevů, jakožto i upozorňování na 

nebezpečí internetu, sexuálního zneužívání a domácího násilí. 

 

S některými z těchto jevů jsme se také setkávali. Problémy byly řešeny ihned po zjištění -  

s žákem, třídním učitelem, metodikem prevence, výchovnou poradkyní, ředitelkou školy a 

rodiči. 
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     Zaměřili jsme se na rozvoj mezilidských vztahů, na formování mravních a morálních 

hodnot žáků, uvědomění si vlastní odpovědnosti za své chování, humanistických postojů a 

vhodné využití volného času (kroužky, sport, divadlo…). V tomto směru je nezastupitelná 

práce třídních učitelů, která je jednou z nejdůležitějších složek prevence. Třídní učitelé se 

snaží vytvářet příznivé klima ve třídách zvláště v rámci třídnických hodin či během akcí 

pořádaných školou.  

      

 Dlouhodobé a jednostranné sledování televize či hraní na počítači, které mohlo způsobit 

uzavření škol díky mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví v důsledku COVID-19 

ovlivňuje způsob poznávání a osvojování světa. Jedna z problematických stránek sledování 

televize a internetu spočívá v tom, že kultura obrazu silně zatlačuje kulturu slova. Snažíme 

vést žáky k většímu zájmu o literaturu a v důsledku toho pak zlepšovat jazykovou kulturu 

žáků. 

 

Po návratu dětí do škol opět sehrály v prevenci nejdůležitější roli třídní učitelky, které se 

snažily s dětmi situaci rozebrat. Bylo důležité nastavit pravidla a vysvětlit důležitost jejich 

dodržování (nošení roušek či respirátorů, pohyb ve společných prostorech). Paní učitelky 

usilovaly o navození dobré atmosféry ve třídách, porozumění a soudržnosti mezi žáky. 

 

     MPP byl uskutečňován ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči, kteří byli informováni  o 

chování svých dětí nejen na třídních schůzkách, ale i při osobních pohovorech. Rodiče měli 

možnost získat informace (kontakty) pro další potřebnou odbornou pomoc. 

                                                                                  

 

 

             

 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ano ne celkem 

případů 

návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření  x 0 

Záškoláctví  x 0 

Šikana  x 0 

Gambling  x 0 

Kriminalita  x 0 

Rasismus  x 0 

Jiné  x 0 

 

 

9. Spolupráce školy s dalšími subjekty  

- Spolupráce školy se zřizovatelem 

- Pedagogicko – psychologická poradna 

- DDM Veselí nad Moravou 

- Spolupráce s plaveckou školou – Mořinglová Kyjov 

- Folklórní soubor Lúčánek 
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10. Údaje o školou organizovaných projektech a aktivitách 

Testování SCIO – zjišťování zpětné vazby od rodičů žáků 

Ve šk. roce 2020/2021 se mapovala spokojenost s úrovní vzdělání a vedením 

školy. Šetření se zúčastnili rodiče všech žáků školy. Dle výsledků je většina 

rodičů s úrovní vzdělávání a vedením školy spokojena. 

 

11. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 

 Ve školním roce 2020/2021 neproběhla inspekční činnost ČŠI ve škole.   

 

12. Základní údaje o hospodaření školy 

Škola hospodařila s finančními prostředky poskytnutými z MŠMT (přímé náklady na 

vzdělávání) a s prostředky od zřizovatele – (provozní a režijní náklady). V kalendářním roce 

2020 byla poskytnuta dotace 8 407 697Kč a byla vyčerpána v plné výši. 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Mateřská škola Louka nad Veličkou č. 171 

 

školní rok   2020/2021 

 

 

Obsah: 

 

 Charakteristika školy  

 Územní působnost MŠ  

 Důvody výběru MŠ  

 Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku   

 Výsledky zápisu z přijímacího řízení do MŠ  

 Školní vzdělávací program a výsledky vzdělávání  

 Čerpání v rámci projektu Šablony II OP VVV 

 Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí  

 Údaje o pracovnících MŠ  

 Oblast materiálního vybavení a oprav  

 Závěry pro práci v příštím školním roce  
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Výroční zpráva o činnosti MŠ Louka ve školním roce 2020/2021 

Charakteristika školy 

 

Právní forma:                příspěvková organizace  

 

Zřizovatel:                    Obec Louka nad Veličkou  

Starosta:                        Ing. Radim Buzik 

Adresa:                          696 76 Louka nad Veličkou 19 

Telefon:                          491428421  

 

Název:                             Základní škola a mateřská škola Louka  

Adresa MŠ:                     Louka 171 

Telefon:                           518338226 

IČO:                                75023768 

MŠ:                                 součást ZŠ 

Ředitel ZŠ a MŠ:            Mgr. Jana Janošková od 11. 5. 2021 Mgr. Eliška Lachnitová 

Vedoucí MŠ a zástupce ředitelky:     Bc. Iveta Jagošová 

Typ MŠ:                          dvoutřídní MŠ s celodenním provozem   

 

Stanovená kapacita:     40 dětí   

Počet zapsaných dětí:   32 

Provozní doba:                od  6.00   do  16. 00 hodin  

Počet tříd:                      dvě třídy 

Počet pedagogů:             pět + asistentka pedagoga 

Počet neped. prac.:         jedna školnice 

Počet integrovaných dětí:     1 (od ledna 2020) 

Využití zařízení pro jiné aktivity:  stravování cizích strávníků    
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 Obecná charakteristika mateřské školy 

 

Jde o dvoutřídní mateřskou školu s celodenním provozem a stanovenou kapacitou na 40 dětí. 

V přízemí se nachází třída s hernou, která slouží zároveň jako jídelna pro děti MŠ. Kuchyně s 

příslušenstvím, sklady potravin, sociální zařízení po současné rekonstrukci, nově vybudované 

šatny pro obě třídy. V patře je sociální zařízení pro děti a personál, třída s hernou, výtvarná 

místnost a samostatná lehárna. K mateřské škole patří ještě zahrada s udržovaným trávníkem. 

Děti zde mají k dispozici zastřešený altánek, pískoviště, lanoví, houpačky, dřevěnou loď a 

bylinkovou zahrádku. Okolí mateřské školy dotvářejí, louky, vinohrady a pole.  

 

 Územní působnost mateřské školy 

 

Mateřskou školu navštěvuji nejen děti z Louky, ale i z okolních obcí. V tomto školním roce 

navštěvovalo 11 dětí z okolních vesnic.  

 

 Důvody výběru mateřské školy 

 

Zdejší mateřskou školu si rodiče vybírají především díky těmto důvodům:  

- poloha MŠ   

- MŠ rodinného typu 

- velmi rychlá, a hlavně klidná adaptace na kolektiv i prostředí  

- vstřícný a ohleduplný postoj učitelek, ale i nepedagogického personálu  
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 Hlubší analýza třídy 

 

Počet tříd:  2 smíšené třídy 

Kapacita: 40 dětí  

Zapsaných: 32 dětí  

 

Školní rok 

2019/2020 

Počet tříd  Počet žáků MŠ 

Dvojtřídní MŠ  2  32 

 

1. Třída „Žabičky“ - 14 dětí  

2. třída „Včeličky“ - 18 dětí  

.  

Počet dětí dle věku:  

2. leté 2 

3. leté 5 

4. leté 6 

5. leté 10 

6. leté  9 

7. leté 0 

 

Z toho dívek……………………………………16 ………. 

Počet dětí s odkladem školní docházky …………2…( 2 chlapci)…….  

Počet dětí s nepravidelnou docházkou:…………0…………  

Počet dětí se zdravotním postižením:……………1…(1 dívka)………  

 

Průměrná docházka dětí:  

  1. třída:   8 dětí 

  2. třída:  16 dětí 
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 Výsledky zápisu z přijímacího řízení do MŠ 

 

K zápisu 6. 5. 2021 se dostavilo 10 dětí, přijato 10 dětí 

 

 Školní vzdělávací program  

 

Vzdělávání dětí probíhalo podle školního vzdělávacího programu:  

„S úsměvem jde všechno líp“. 

Při vytyčení hlavních cílů předškolního vzdělávání jsme vycházely, z Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každá třída měla vytvořený svůj třídní 

vzdělávací program, podle kterého pracovala (měla v něm jasně stanovena témata s cílovými 

kompetencemi i dílčími cíli).  

Pedagogické pracovnice využívaly metody aktivního, prožitkového poznávání, 

experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou, budou dbát na vyváženost 

verbálního projevu učitelky a dětí, na příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí na 

rozvoj komunikativních dovedností dětí.  

 

 Akce pro rodiče a děti: 

 

V tomto školním roce se nekonaly žádné akce díky pandemii COVID - 19 

 

 Akce pro děti: 

 

Návštěva výstavy ovoce a zeleniny. 

Společná oslava narozenin a svátků s drobnými dárky. 

Polytechnické vzdělávání pro děti i pedagogické pracovnice v prosinci ( v rámci šablon II.). 

Mikulášská nadílka. 

Pečení vánočních perníků. 

Návštěva ZŠ s předškoláky.  

Karneval, společná akce se ZŠ 

Pasování předškoláků. 

Výlet ZOO Hodonín 

Focení dětí  
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 Aktivity učitelek: 

 

Všechny učitelky se podílely na vytváření TVP. Organizovaly akce pro děti, a to Mikulášskou 

nadílku, slet čarodějnic, karneval. Zajišťovaly si metodický materiál a materiály pro 

výtvarnou činnost v době uzavření MŠ (v pandemii COVID 19).  V době Vánoc pekly s dětmi 

perníčky a spolu je i zdobily  

Paní učitelky absolvovaly několik vzdělávacích akcí DVP online výukou a jedno 

polytechnické vzdělávání v prosinci v MŠ s manželi Cetlovými. Jedna paní učitelka ukončila 

v červnu předškolní pedagogiku na vysoké škole J. A. Komenského v Karviné. V době 

coronaviru se paní učitelky podílely na obnovení bylinkové zahrádky, zvelebení zahrady, 

vytvářely si svá portfolia a pomůcky pro další vzdělávání dětí. Spolupracovaly s rodiči dětí 

předškoláků, a to předáváním úkolů individuálně se zpětnou vazbou. 

 

 Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 

 

V letošním roce 2020/2021 jsme kontrolu neměli. 

 

 Údaje o pracovnících MŠ 

 

Personální zajištění provozu mateřské školy: 

Vedoucí MŠ:                                    Iveta Jagošová (úvazek1,0)  

Učitelky MŠ:                                    Pavla Vašicová (úvazek1,0) 

                                                          Michaela Teplá (úvazek1,0) 

                                                          Jana Strachotová (úvazek 0,5)  

                                                         Denisa Šlosárová (úvazek 0,5)   

Asistentka pedagoga:                      Ludmila Hendrychová (úvazek 0,886) 

Uklízečka a školnice:                       Věra Maňáková (úvazek 1,0) 

Vedoucí školní jídelny:                    Naděžda Hořáková (úvazek 1,0) 

Vedoucí kuchařka:                         Marie Horňáková (úvazek 1,0) 

Pomocná kuchařka:                        Marie Křápková (úvazek 1,0) 

Pracovníků celkem:          10 

Pedagogických prac.:        6   

Nepedagogických prac.:    4 
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Personální údaje všech pracovníků 

 

Věk muži ženy celkem % 

do 20 let     

21 - 30 let  1 1  

31 - 40 let  1 1  

41 - 50 let  3 3  

51 - 60 let  4 4  

61 a více let  1 1  

celkem  10 10  

%     

 

 

 

 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní     

vyučen  3 3  

střední odborné     

úplné střední  5 5  

vyšší odborné     

vysokoškolské  2 2  

celkem  10 10  
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

 

odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 

celkem % 

Učitelka mateřské školy 4 1 5  

Asistent pedagoga  1  1  

celkem 5 1 6  

 

Trvání pracovního poměru pedagogických pracovníků 

 

doba trvání počet % 

do 5 let 2  

do 10 let 1  

do 15 let    

do 20 let 1  

nad 20 let 2  

celkem 6  

 

 Oblast materiálního vybavení a oprav: 

 

Generální oprava piana. 

 

Závěry pro práci v příštím školním roce 2021/2022 

 

Hlavně se budeme snažit, abychom byly pevně stmeleným a sehraným kolektivem, který bude 

ke své práci přistupovat důsledně, důkladně a s nadhledem.  

Máme v plánu opravit altán na školní zahradě, aby mohla probíhat výuka s dětmi v přírodě. 

 Budeme pokračovat ve vzdělávání dětí podle ŠVP a TVP a dávat větší prostor dětem pří 

výběru daných témat. Všechny učitelky se budou i nadále účastnit vzdělávacích akcí a 

studovat literaturu týkajících se jejich práce.   

 

Zprávu vypracovala vedoucí MŠ: Bc. Iveta Jagošová  
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.V Louce dne 10. 8. 2021 

 

 

                                                Mgr. Eliška Lachnitová 

                                                        ředitelka školy 

 

 

Školská rada schválila dne: 

 

 

Podpisy 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 


