
Výroční zpráva

Základní školy a Mateřské školy, 

Lovčice, 

okres Hodonín, 

příspěvkové organizace

za školní rok 2018/2019



Adresa: Lovčice 119, 696 39, email: zs.lovcice@centrum.cz
                                                           
                                                                    web: www.zslovcice.eu

Škola je zapsána u právnické osoby s názvem 
Základní škola Lovčice, okres Hodonín, 
identifikátor právnické osoby 600 115 135, IČ: 70 987 131.

Do školského rejstříku je zapsána jako právnická osoba 
Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, okres Hodonín, příspěvková 
organizace, s účinností od 1. 9. 2005.

Jejím zřizovatelem je Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39,  
                                        IČ: 002 85 072.

Ředitelka školy: Mgr. Denisa Dušíková
Znovu potvrzena ve funkci ředitelky školy na dobu určitou 6 let ode dne 
1. 3. 2018.

Rada školy: 
Mgr. Diana Valentová – zástupce pedagogů, 
Eva Stone – zástupce z řad rodičů
Bc. Karel Kovařík – zástupce zřizovatele, za OÚ Lovčice                              
                        

Rada byla zvolena volbami do školské rady dne 9. 3. 2009 v souladu s 
ustanovením školského zákona č. 561/2004 a Volebního řádu 
schváleného Zastupitelstvem obce Lovčice. 
Nová volba zástupců z řad učitelů a rodičů proběhla ve dvou kolech – 
30. září 2018 na pedagogické poradě školy byla opět zvolena Mgr. 
Diana Valentová jako zástupce pedagogického sboru. Ve 2. kole na 
schůzce rodičů 10. září  2018 byla z řad rodičů zvolena Eva Stone.

Vzdělávací program: 
ŠVP ZV: „Tradice, ekologie a otevřenost“  1. září 2007 - v 1. až 5. ročníku
                        

Součástí školy jako příspěvkové organizace je: 

mailto:zs.lovcice@centrum.cz


Základní škola  IZO 150 077 785  - 45 žáků
Mateřská škola IZO 107 607 441 – 50 dětí
Školní družina  IZO 150 077 793 – 30 žáků
Školní jídelna  IZO 103 167 315  -   63 žáků

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu
se zápisem ve školském rejstříku:
79-01-C/01 Základní škola – denní forma vzdělávání 9 r.

Přehled pracovníků školy:

Jméno a příjmení Pracovní zařazení úvazek
Mgr. Denisa Dušíková učitelka ZŠ, 

ředitelka školy
1,0

Mgr. Diana Valentová učitelka ZŠ, zástupce 
statutárního orgánu

1,0

Mgr. Jana Lungová učitelka ZŠ 1,0
Mgr. Michal Dušík učitel ZŠ 0,5
Eva Stone vychovatelka ŠD

asistentka pedagoga
0,68
0,5

Petra Vajčnerová vychovatelka ŠD
asistentka pedagoga

0,2
0,75

Petra Svobodová učitelka MŠ 1,0
Bc. Andrea Bittnerová vedoucí učitelka MŠ 1,0
Zdena Mašindová hospodářka školy

vedoucí ŠJ
0,38
0,5

Eva Dymáčková kuchařka 1,0
Alena Uhýrková kuchařka

uklízečka
0,5
0,13

Ludmila Vajová školnice
uklízečka

1,0
0,13

Nepovinný předmět, kroužky a 



zájmové organizace, v nichž pracují naši žáci

Náboženství Ř - K  P.  Stanislav Kovář

Pěvecký kroužek – Jana Lungová
Badatelský kroužek – Denisa Dušíková
Atletika – Michal Dušík
Gymnastika – Diana Valentová
Grafomotorika a kurz Dobrý start (MŠ)- P.  Svobodová, A. Bittnerová

Fotbal – FK Sokol Lovčice – mladší žáci

 Podrobné údaje o žácích

Školu navštěvovalo k 1. 9. 2018 celkem 64 (resp. od 1. 2 . 2019  65)  
dětí, 
                                         z toho 23  dětí MŠ  a 41  žáků ZŠ 
Do 1. roč. nastoupilo 11 žáků – 8  dívek a 3  chlapci,
2. ročník 7 žáků – 4 dívky 3 chlapci
3. ročník 3 žáci  -  1 dívka a 2 chlapci, (resp. 12 dětí – 6 chlapců)
4. ročník 8 dětí – 3  dívky a 5  chlapců,
5. ročník 12 žáků – 6  dívek a 6 chlapců,

I. třída – 1.  ročník
II. třída – 2. a 4. ročník
III. třída – 3. a 5. ročník.

Od 2. pololetí naše škola přijala do 4. ročníku jednu dívku v rámci 
individuálního vzdělávání. Zapsáno tedy bylo 42žřáků.

   Zápis do 1. ročníku ZŠ 
proběhl dne 25. dubna 2019. K zápisu přišly 4 děti + 2  děti  odklad ze 
škol. roku 2017/2018.  Rodiče tří dětí požádali o odklad a po dodání 
potřebných podkladů jim ředitelka školy vyhověla. Do 1. ročníku 
nastoupí ve školním roce 2019/2020  celkem 3 žáci. Pouze 6 žáků 5. 
ročníku bude dále pokračovat v základním vzdělávání v MZŠ Ždánice, 
další žáci se budou vzdělávat v Kyjově či Archlebově.
     Zápis do MŠ  proběhl  14. května 2019  a na  školní  rok  2019/2020
bylo zapsáno 9 dětí  ve věku tři až pět let. Se 3  dětmi  bude pracovat 
asistentka pedagoga.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 
stanovených školním vzdělávacím programem 



Ročník/počet
žáků v roč.

prospěli s 
vyznamenáním

prospěli neprospěli

1. /11 11 0 0
2. /7 7 0 0
3. /3 3 0 0
4. /8 8 0 0
5. /12 8 4 0

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

          Během školního roku 2018/2019 byly dětem vytvářeny vhodné 
podmínky ke zvyšování odolnosti vůči sociálně patologickým jevům, 
podporován zájem o zdravý životní styl a zdraví, vytvářeny podmínky 
pro žáky s různým druhem postižení. 
     Zaměřili jsme se především na osobnostní a sociální rozvoj, 
posilování pozitivních vztahů v kolektivu dětí, snažili se vytvořit 
bezpečné a podnětné prostředí. Formou povídání v komunitním kruhu 
se děti učily vyjadřovat vlastní názor a naslouchat ostatním, během 
shromáždění školy rozvíjet schopnost porozumět sobě i druhým, 
projevit své názory před ostatními a efektivně řešit konflikty a 
problémy. Minimální preventivní program byl realizován v průběhu 
celého školního roku.
Hlavní úkoly stanovené v MPP
     Ve školním roce 2018/2019 jsme se zaměřili na výchovu ke zdravému
životnímu stylu, budování zdravého klimatu třídy i celé školy, 
upevňování dobrých vztahů mezi žáky a prevenci nežádoucího chování. 
Podporovali jsme vlastní aktivitu žáků a jejich samostatnost 
prostřednictvím projektového vyučování, školních i mimoškolních akcí, 
do kterých se zapojoval nejenom celý pedagogický sbor, ale také rodiče 
dětí. 
Spolupráce s rodiči
     Rodiče byli pravidelně informováni o dění ve škole, a to jak 
prostřednictvím webových stránek, třídních schůzek, tak i 
konzultačních hodin. Mohli v případě potřeby telefonicky či osobně 
kontaktovat všechny pedagogické pracovníky. Všichni rodiče byli na 
třídních schůzkách metodikem prevence seznámeni s MPP.
Aktivity během školního roku
     Téma, které nás provázelo po celý školní rok, mělo název Konec doby
plastové. Děti nejenže třídily ve škole odpad, ale snažily se tento 
materiál i maximálně využít a to především v hodinách pracovních 



činností. Zhotovily spoustu užitkových i okrasných předmětů, které 
zdobily prostory školy.
      Krásné dopoledne jsme prožili s dětmi 1. – 3. ročníku na 
Boršovských lúkách. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací a 
poté dostali ježka, který přes zimu bydlel na záchranné stanici 
v Přerově. Postavili mu domeček, připravili něco dobrého do začátku a 
popřáli hodně štěstí ve volné přírodě.
      Žáci 3. a 5. ročníku se zúčastnili testování společnosti Kalibro 
v předmětech Čj, Ma, Aj, přírodovědný a humanitní základ a 
ekonomické dovednosti. Vybraní žáci 5. ročníku vyplňovali testy 
Kalibro určené žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Výsledky
testování budou zpracovány výše uvedenou firmou ve „Výroční 
evaluační zprávě 2018/2019“.
     V zimních měsících ředitelka školy předala dotazník šetření na 
kvalitu vzdělávání, vybavení škol a spokojenost se školní jídelnou 
rodičům, žákům, pedagogům i zastupitelům obce Lovčice (zřizovateli). 
Výstupy byly vyhodnoceny na poradě pedagogů i provozních 
zaměstnanců.
      V sobotu 6. 4. se uskutečnila akce s názvem „Další desetiletka pro 
naši přírodní zahradu.“ Jednalo se o brigádu rodičů našich žáků, 
zaměstnanců školy a jejich rodinných příslušníků i přátel. Vykopaly se 
základy pro pergolu, položila dlažba pod zahradní domek, usadila nová
přírodní prolézačka, urovnalo dřevo, odvezl odpad. Toto dopoledne jistě
přispělo ke spojování místní komunity.
      V týdnu od 20. do 24. května jsme přivítali v naší škole paní učitelku 
Lauru Belén z partnerské školy ze Španělska. Účastnila se tzv. 
„stínování“. Účelem této stáže bylo přispět ke vzájemnému poznání a 
sdílení toho nejlepšího, co mohou obě školy nabídnout. Zaměřili jsme se 
hlavně na výuku angličtiny, metodu CLIL, výtvarnou a dramatickou 
výchovu. Naši žáci se dozvěděli zajímavé informace o životním stylu ve 
Španělsku. Pobyt se uskutečnil díky podpoře z programu Erasmus+ 
Evropské Unie.
      V neděli 2. června jsme s dětmi, rodiči i přáteli školy pořádali piknik 
a slavnostně tak otevřeli naši „zrestaurovanou“ přírodní zahradu. Užili 
jsme si hezké odpoledne s písničkami a oslavili Den dětí.
     Naše škola se opět zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol. Jeho
cílem bylo přispět ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvářet 
správné stravovací návyky ve výživě dětí a bojovat proti dětské obezitě.
     Děti během školního roku využívaly schránku důvěry, kde 
vyjadřovaly svá přání, trápení, ale i pochvalu učitelům a pracovníkům 
školy. Formou projektového vyučování jsme podporovali vlastní 
aktivitu žáků, jejich spolupráci, komunikaci a schopnost řešit 
problémové situace. 



Další vzdělávání pedagogických i  provozních 
pracovníků 

Jméno Pořadatel/místo
konání

Název semináře/školení

Mgr. D. Dušíková Moravské zemské 
muzeum, Brno
Edupraxe, Brno
Edookit, Brno
SSŠ Znojmo, Hnanice

Dům zahran. spolupráce 
Praha, Olomouc

Středoevropská křižovatka – 
Morava 20. stol.
Efektivní řízení školy v praxi
Školní matrika
Výjezdní zasedání ředitelů škol 
a jejich zástupců 2019
Seminář pro úspěšné žadatele 
KA1

Mgr. D. Valentová SSŠ Znojmo, Hnanice Výjezdní zasedání ředitelů škol 
a jejich zástupců 2019

Mgr. M. Dušík European schoolnet a 
Dům zahr. spolupr. 
Praha, České Budějovice
SSŠ Brno

Konference Scientix

Polytechnická výchova, jak 
zaujmout žáky

Mgr. J. Lungová SSŠ Brno Hrátky s drombeny
Bc. A. Bittnerová SSŠ Brno

SSŠ Brno

SSŠ Brno

Hola, hola, škola volá!
Jak stanovovat hranice dětem 
a rodičům
Konflikty – řešení modelových 
situací

P. Svobodová Lipka Brno
SSŠ Brno
SSŠ Hodonín

Školka pod širým nebem
Velká novina, pohádka začíná
Vzrůstající agresivita u 
předškoláků

Bc. L. Všetičková Životní vzdělávání – 
3 webináře

SSŠ Brno

Zpětná vazba – účinný nástroj 
rozvoje I. a II. díl
Myšlenkové mapy
Počátky dětského čtenářství I. a
II. díl

E. Stone SSŠ Brn, ZŠ Čejč
Pedagogická komora 
Praha

Nápady pro ŠD
Učitelé sobě - konference

P. Vajčnerová Lipka Brno Rok ve školní zahradě
L. Vajová Centrála cest. ruchu GrünBaum  - exkurze do přír. 

zahrad
Z. Mašindová SSŠ Brno

SSŠ Brno
D. Kadlecová, Hodonín

Cestovné od A do Z
Aby dětem ve škole chutnalo
Aktuální informace pro činnost 
ŠJ



E. Dymáčková
A. Uhýrková

D. Kadlecová, Hodonín Aktuální informace pro činnost 
ŠJ

Jazykový kurz

Kdo? Co?
Mgr. D. Dušíková Pre-intermediale
Mgr. D. Valentová Pre-intermediale
E. Stone Intermediale
Z. Mašindová Elementary

Zahraniční stáže – Erasmus+ KA1

Kdo? Kde a kdy? Co?
Mgr. D.Dušíková St. Paul’s – Malta

22. 7. – 2. 8. 2019
Profesionální 
komunikace a 
prezentace

Mgr. M. Dušík St. Paul’s – Malta
29. 7. – 9. 8. 2019

Angličtina pro 
nejmladší děti

Předložené a školou realizované projekty
financované z cizích zdrojů

Zdroj – Státní fond životního prostředí ČR, projekt „Další desetiletka 
v naší přírodní zahradě“, dotace v celkové výši 277.695,- Kč, od SFŽP ve
výši 85% - částka 236.040,- Kč. Zbylých 15 % formou dotace od 
zřizovatele. Realizace 2018/2019. Nejzazší datum ukončení 31. 12. 2019.

Erasmus + KA 1 , zdroj – Dům zahraniční spolupráce, projekt dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků „Angličtina pro nejmenší a 
otevřená škola“, dotace v celkové výši 7.017,- Euro.

Přehled akcí a aktivit během  školního roku  
2018/2019



    3. 9.  Zahájení školního roku 
    7. 9.  Zahájení celoročního projektu -  Konec doby plastové
  18. 9.  Sportovní klání tří škol v Bukovanech
  11. 9.  Vernisáž výstavy Barvy hlíny II. (Ždánický Plenér 2018) v 
              Radniční galerii v Kyjově
  21. 9.  Podzimní zahradní slavnost - Šla Nanynka do zelí
  27. 9.  Výšlap do lesa na houby (žáci 4. a 5. ročníku)
  19. 9.  Zahájení celoročního projektu Empatie (žáci 3. a 5. ročníku)
  27. 9.  Vernisáž výstavy Ždánický plenér v Seidlově vile ve Ždánicích
14. 10.  Drakiáda
16. 10.  Hudební pořad Dědečkův koblížek s Evou Rohleder  pro děti MŠ 
17. 10.  Anglické divadlo v Hodoníně (žáci 4. a 5. ročníku)
18. 10.  Divadlo Kyjov - O pejskovi a kočičce (1 - 3. ročník)
19. 10.  Staleté kořeny - vzdělávací program k 100. výročí založení ČSR
26. 10.  Oslava výročí republiky před budovou školy pro veřejnost – 
             Masaryk a jeho strom
  7. 11.  Včelka Bělka - zábavný a výukový program pro děti MŠ
11. 11.  Svatomartinský lampionový průvod obcí
  1. 12.  Vánoční jarmark v Lovčicích s pěveckým vystoupením dětí a   
             žáků, prodej výrobků dětí a žáků MŠ, ZŠ a školní družiny
  5. 12.  Mikulášský projektový den
11. 12.  Vánoční výlet do Uherského Hradiště na výstavu Vánoční světlo 
             spojenou s tvůrčími dílnami, návštěva vánočního jarmarku na 
              náměstí
13. 12.  Vyšetření zraku v MŠ
14. 12.  Výstava panenek v muzeu Ždánice (děti MŠ)
19. 12.  Vánoční besídka a nadílka v MŠ
21. 12.  Zpívání v kostele s vystoupením Eva Rohleder, 
              vánoční besídka ZŠ
    7. 1.  Zahájení kurzu Grafomotorika  a dobrý start do školy (MŠ)
  30. 1.  Exkurze v Ráji sukulentů (4. a 5. ročník)
  31. 1.  Bruslení na rybníku (ZŠ)
   3.  2.  Dětský karneval
    1. 3.  Masopustní obchůzka obcí (ZŠ společně s MŠ)
    6. 3.  Kino Panorama Kyjov - Bob a Bobek (MŠ)
 21. 3.  Světový den Downova syndromu (ZŠ)
 29. 3.  Zahájení plaveckého výcviku (2. a 3. ročník)
   1. 4.  Ekoprogram Vzdělávacího střediska Bílé Karpaty – 
             Jaké bude počasí  (MŠ) 
   2. 4.  Vypouštění  ježků do volné přírody na Boršovských lúkách 
             (1. -  3. ročník)
   3. 4.  Den otevřených dveří (ZŠ)
   6. 4.  Brigáda na školní zahradě
 13. 4.  Brigáda na školní zahradě



 25. 4.  Zápis do 1. ročníku ZŠ
 26. 4.  Výukový koncert p. Evy Rohleder Slečna Strunka hledá 
              kamarády (MŠ a 1. ročník)
 26. 4.  Slovácká galerie Uherské Hradiště - majolika (4. a 5. ročník)
 30. 4.  Čarodějný den (MŠ i ZŠ)
 13. 5.  Oslava Dne matek (MŠ)
 14. 5.  Zápis dětí do MŠ
 20. 5.  Zahájení týdenní stáže (stínování) p. učitelky ze Španělska 
             v naší škole (projekt  Erasmus +)
 21. 5.   Zahájení kurzu Hrajeme si na školu (předškoláci)
   2. 6.   Otevření zrekonstruované zahrady - piknik spojený s 
              oslavou Dne dětí
   3. 6.   Exkurze hvězdárna Ždánice - Čokoládová planeta 
               (1., 2., 3. ročník)
   3. 6.   Divadlo Husa na provázku Brno (4. a 5. ročník)
   5. 6.   Školní výlet do Kralic a Náměšti nad Oslavou
   5. 6.   Výlet MŠ - selský dvorek Kněždub
 11. 6.   Návštěva hvězdárny ve Ždánicích (MŠ)
 13. 6.   Cesta do pravěku (4. a 5. ročník)
 14. 6.   Pasování předškoláků s táborákem
 19. 6.   Francouzský den – začínáme až v 9 h!!
             projektové vyučování
 20. 6.   Zvířátkový den
 21. 6.   Cyklistický výlet na Bukovanský mlýn (4. a 5. ročník)
 25. 6.   Koupání na koupališti ve Ždánicích
 26. 6.   Noc ve škole (ZŠ)   

Přílohy –  účetní rozbor.



Originál výroční zprávy je uložen ve škole na chodbě v 1. patře 
budovy. Lze si jej prohlédnout.
Zpráva byla projednána na poradě pdg a provozních 
zaměstnanců dne 25. srpna 2019.
Zpráva bude schválena školskou radou dne 17. 9. 2019

Lovčice 23. srpna  2019 
                                                          Mgr. Denisa Dušíková, 
                                                               ředitelka školy.

 


