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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 
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Součástí školy jako příspěvkové organizace je:  
 
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. Andrea Medřická učitelka ZŠ 1,0 
Mgr. Michal Dušík učitel ZŠ 0,59 
Eva Stone vychovatelka ŠD 

asistentka pedagoga 
0,68 
0,5 

Bc. Lenka Všetičková asistentka pedagoga 0,75 
Petra Svobodová učitelka MŠ 1,0 
Bc. Andrea Bittnerová vedoucí učitelka MŠ 1,0 
Zdena Mašindová 
 
(od 1. 11. 2019  
Dagmar Cigánková) 

hospodářka školy 
vedoucí ŠJ 
 
vedoucí ŠJ 

0,38 
0,5 
 
0,5 

Petra Plachá 
(od 2. 6. 2020 Dagmar 
Molcarová) 

kuchařka 1,0 

Alena Uhýrková kuchařka 
uklízečka 

0,5 
0,13 

Veronika Vranková školnice 
uklízečka 

1,0 
0,13 

 
 
 
 



Nepovinný předmět, kroužky a  
zájmové organizace, v nichž pracují naši žáci 
 
Náboženství Ř - K  P.  Stanislav Kovář 
 
Čtenářský kroužek – Andrea Medřická 
Badatelský kroužek – Denisa Dušíková 
Logické a deskové hry (starší žáci) – Michal Dušík 
Logické a deskové hry (mladší žáci) – Diana Valentová 
Kroužek ručních prací – Milena Konečná 
Grafomotorika a kurz Dobrý start (MŠ)- P.  Svobodová, A. Bittnerová 
 
 

 Podrobné údaje o žácích 
 

Školu navštěvovalo k 1. 9. 2019 celkem 60 dětí, 
                                         z toho 26  dětí MŠ  a 34  žáků ZŠ  
Do 1. roč. nastoupili 4 žáci – 1  dívka a 3  chlapci, 
2. ročník 12 žáků – 7 dívek a  5 chlapců 
3. ročník 6 žáků  -  3 dívky a 3 chlapci,  
4. ročník 3 žáci – 1  dívka a 2  chlapci, 
5. ročník 9 žáků – 3  dívky a 6 chlapců, 

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

 
 

   Zápis do 1. ročníku ZŠ  
proběhl bez přítomnosti dětí i rodičů ve dnech  1. - 30 dubna 2020. K 
zápisu bylo přihlášeno 5 dětí + 3  děti  odklad ze škol. roku 2018/2019.  
Rodiče 1 dítěte požádali o odklad a po dodání potřebných podkladů jim 
ředitelka školy vyhověla. Do 1. ročníku nastoupí ve školním roce 
2020/2021  celkem 7 žáků. 8 žáků 5. ročníku bude dále pokračovat v 
základním vzdělávání v MZŠ Ždánice, 1 žák se bude vzdělávat 
v  Archlebově. 
     Zápis do MŠ  proběhl  taktéž korespondenčně v květnu 2020  a na  
školní  rok  2020/2021 bylo zapsáno 9 dětí  ve věku dva až tři roky. Se 2 
dětmi  bude pracovat asistentka pedagoga. Vzhledem k inkluzi bude MŠ 
snižovat počet dětí ve třídě a z tohoto důvodu po dohodě se zřizovatelem 
budou v novém školním roce dvě třídy MŠ. Od září 2020 bude zapsáno 
28 dětí do MŠ, s nimi budou pracovat 4 učitelky a 1 asistentka 
pedagoga. V rámci projektu Šablony II. bude v MŠ a ZŠ pracovat i letos 
školní asistent. 



 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 
stanovených školním vzdělávacím programem  
 
Ročník/počet 
žáků v roč. 

prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

1. /4 4 0 0 
2. /12 12 0 0 
3. /6 6 0 0 
4. /3 2 1 0 
5. /9 4 5 0 

 
 
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
    Během školního roku 2019/2020 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 jsme 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 2019/2020 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 
 
    Tématem pro školní rok 2019/2020 bylo Voda je život. Žáci se 
dozvěděli, jaké zdroje pitné vody máme, k čemu je voda užitečná. Žáci 
byli vedeni k tomu si vody vážit a neplýtvat s ní. 
    V září se ve školní zahradě konala zahradní slavnost na téma Ořechy 
a oříšky. Na tuto akci byli v rámci propojení školy s rodinou přizváni i 
rodiče, kteří mohli přinést své vlastní výrobky a výzdobu a tím se 
podílet na utváření lepšího vztahu ke škole.  
    Hned na začátku roku  byl ve škole realizován projekt  „Helenka žije“, 
jehož cílem bylo  vyčistit studánku a obnovit tak pro lesní živočichy 
zdroj pitné vody. V rámci projektu nás prováděl místní lesák – hajný, 
který nám vyprávěl zajímavosti o lese. Žáci byli vedeni k lepšímu vztahu 
k přírodě a k potřebě její ochrany. Bohužel kvůli přerušení výuky v 
rámci  nouzového stavu nebyl projekt dokončen.  
    Škola se i tento rok zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol, 
jehož cílem bylo přispět ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvářet 
správné stravovací návyky ve výživě dětí a bojovat proti dětské obezitě.  
    Během školního roku probíhala výuka školních kroužků podle šablon 
zaměřené ke zlepšení dětské neúspěšnosti ve škole. V rámci kroužků byly 
děti vedeny k většímu povědomí o literatuře, lepšímu čtení, k potřebě 
objevovat nové, učily se teorii použít v praxi, dále pak ke kolektivní 
spolupráci a pomoci, k logickému uvažování, k lepší matematické 
gramotnosti. 
    V rámci školní družiny děti navštívily místní cukrářku – projekt 
Pečení svatomartinských rohlíků, kdy děti poznávaly v praxi toto 
řemeslo. Učily se praktické dovednosti a zároveň byly vedeny k tomu, 
aby si lépe vážily lidské práce. 
    Děti během celého 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.  
 
     V 1. až 3. ročníku se realizoval preventivní program „Buďme 
kamarádi“. Tento program byl určen k tomu, aby si děti uvědomovaly 
principy dobrého kamarádství a dokázaly je aplikovat. Lektorky jim na 
příkladech ukazovaly, jak se postavit vůči chování vedoucí k šikaně. 



Vedly děti  k tomu, aby uměly vyjádřit své emoce a potřeby. A v 
neposlední řadě také, aby se dokázaly vcítit do emocí druhých. 
     Ve 4. a 5. ročníku se realizoval program „Komenský 2020“. Program 
žáky seznámil zábavnou a praktickou formou s životem a ústředními 
myšlenkami Komenského. Děti byly seznámeny, na příkladě putování 
Komenského a jeho života, jak se vyrovnávat s těžkostmi. 
    Ke dni svátku svatého Václava děti v rámci školy společně zasadily 
strom. Žáci byli vedeni ke spolupráci, vrací se k tradicím sázení stromu.  
 
  V druhém pololetí se ve 2. ročníku zavedly v rámci komunitního kruhu 
hry pro upevnění kolektivu, pro lepší zapojení sociálně ohrožených dětí. 
Byly to hry, které prohlubovaly vztahy, zlepšovaly spolupráci a vedly k 
důvěře a sebedůvěře. 
 
    V únoru děti zhlédly divadelní představení „Pohádka z bedny“. Žáci 
byli vedeni k tomu, aby si osvojili pravidla slušného chování v divadle, 
jak se mají správně obléci a jak správně poděkovat účinkujícím. Divadlo 
vede k většímu pojetí o umění a rozvíjí u dětí představivost a vzbuzuje 
emoce. Tohoto představení se také v rámci regionálního setkávání 
zúčastnili žáci z Nechvalína a Bukovan. 
   V rámci prevence zdraví  navštívily naši školu studentky stomatologie 
s přednáškou o zubní hygieně. Žáci byli poučeni o tom, jak zub vypadá, 
funguje a jak ho chránit. 
  10. 3. se žáci zúčastnili projektového dne Vlajka pro Tibet. Tato výuka 
vede k nahlédnutí do života jiné kultury. Žáci si mohli na příkladech 
uvědomit rozdíly mezi zeměmi, životem v těžkých přírodních 
podmínkách, poznávají jiné kraje, jiné zvyky, vyzkouší tibetský čaj, 
naučí se pár nových slovíček… apod. Učí se empatii, potřebě pomoci, 
rasové rovnosti.  
 
Hodnocení efektivity MPP 
 
    Při hodnocení efektivity MPP jsme využívali schránku důvěry, 
informace získané během shromáždění, kde děti i učitelé sdíleli své 
školní radosti i starosti. 
    V tomto roce docházelo k běžným neshodám mezi žáky, které se řešily 
ihned v rámci třídy s třídním učitelem nebo během shromáždění. Větší 
množství neshod bylo zaznamenáno v 1. pololetí ve 2. ročníku. Zde k 
řešení neshod byli osloveni i rodiče žáků. 
 
 
 
 
 



Doporučení pro školní rok 2020/2021 
 
- pokračovat v dosavadní strategii – základním principem je i nadále 
výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, osvojení pozitivního 
sociálního chování 
- zabránit výskytu rizikového chování 
-včas rozpoznat možnou hrozbu rizikového chování (užívání alkoholu, 
kouření cigaret, agresivní chování, šikanu..) 
- zajistit dětem preventivní programy, jejich zaměření volit na základě 
zjištěného výskytu rizikového chování 
- poskytnout dětem pestrou nabídku volnočasových aktivit 
- vytvářet přátelské vztahy, atmosféru důvěry, porozumění a 
spolupráce 
- prohloubit a zkvalitnit spolupráci s rodiči 
 
 
Závěr 
 
    Cíle stanovené v MPP se během školního roku 2019/2020 podařilo 
průběžně plnit. Ve všech oblastech budeme pokračovat i v příštím 
školním roce.  
 
 

Další vzdělávání pedagogických i  provozních 
pracovníků  
 

Jméno Pořadatel/místo 

konání 

Název semináře/školení 

Mgr. D. Dušíková NIDV Praha /Brno 
 
 
SSŠ Brno 
NIDV Praha /Brno 
 
 
NPI ČR/Brno 
 
 
Mgr. J.Blechová agentura 
/Uh. Hradiště 

Aktuální otázky v řízení 
malotříd. ZŠ, motivace 
zaměstnanců I. 
Využití INSPIS pro ZŠ 
Aktuální otázky v řízení 
malotříd. ZŠ, motivace 
zaměstnanců II. 
Aktuální otázky v řízení 
malotříd. ZŠ – komunikace 
s rodiči, kolegy, v týmu. 
Reforma financování 
regionálního školství  
(sloučené ZŠ a MŠ) 

Mgr. D. Valentová Mgr. J.Blechová 
agentura/Kyjov 

Cesta pedagog. hrdiny – „líný 
učitel ve výuce“ 

Mgr. M. Dušík Jazyková škola 
Hello/Brno 

Polytechnické vzdělávání ve 
školních projektech 



Mgr. A. Medřická NIDV Praha /Brno 
 
NIDV Praha/Hodonín 
KS v pohybu/Kyjov 

Tvořivost, logika a úlohy pro 
nadané 
Stáž  k předchozímu semináři 
Balintovská skupina – řešení 
problémů 

Bc. A. Bittnerová ČŠI ČR 
 
SSŠ Brno 
 
SSŠ Brno 

Podpora a autoevaluace MŠ při 
využití INSPIS  
Změny v předškolním 
vzdělávání 
Metody aktivního učení v MŠ 

P. Svobodová Mgr. B. Kozáková 
agentura/Kyjov 

Úvod do jógy 

E. Stone Edupraxe s.r.o./Brno Práce s žáky se SVP v ŠD 
P. Plachá KS v pohybu 

Kyjov/Čejkovice 
SSŠ Brno/Hodonín 

Zdravě a chutně ve škole 
 
Hygienické minimum 

A. Uhýrková SSŠ Brno/Hodonín Hygienické minimum 
D. Molcarová webinář Hygienické minimum 

 
 

Jazykový kurz 
 
Kdo? Co? 
Mgr. D. Dušíková CLIL – Šablony II. 
Mgr. D. Valentová CLIL – Šablony II. 
E. Stone Intermediale - soukromě 

 
 

Zahraniční stáže – Erasmus+ KA1 
 
Kdo? Kde a kdy? Co? 
Mgr. D. Valentová St. Julien‘s – Malta 

27 . 9. – 2. 10. 2019 
Practical 
Methodology for 
Teachers workong 
with CLIL 

 

Předložené a školou realizované projekty 
financované z cizích zdrojů 
 
 
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. (projekt pokračoval 
ze šk. roku 2018/2019 



Ve dnech 14. – 17. října 2019 proběhla v naší organizaci 
inspekční činnost podle § 174 odst. 6 ve smyslu odst. 2 písm. B) a c) 
zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, 
průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle školních vzdělávacích 
programů pro předškolní, základní a zájmové vzdělávání. Dále 
zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích cílů.  
 

 
Období karantény onemocnění COVID 19 
 
Ode dne 11. 3. 2020 dle mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na 
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a 
školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů. Do pátku 13. 3. 2020 všichni žili ve velké nejistotě a 
napětí z nové, zcela neznámé situace.  
     Avšak hned v pondělí 16. 3. 2020 se učitelky ZŠ setkaly ve škole a pod 
vedením Mgr. Michala Dušíka proběhl seminář o využití digitálních 
technologií pro distanční výuku. Zaměřil se na vkládání webových 
výukových aplikací a videí na webové stránky školy, které sloužily ke 
komunikaci s žáky a jejich rodiči, které se dle šetření mezi rodiči žáků 
osvědčilo.  
     Dne 6. 4. 2020 proběhlo formou telefonického rozhovoru šetření ČŠI 
týkající se právě průběhu distanční výuky v naší škole. 
     Dne 15 5. 2020 proběhla třídní schůzka rodičů a učitelů školy, kde 
byli rodiče seznámeni s průběhem vzdělávání v naší škole po  
25. 5. 2020, kdy byla opět zahájena presenční výuka. Provoz v MŠ byl 
zahájen o týden dříve, tedy 18. 5. 2020. V tomto týdnu byl provoz jaksi 
„zkušební“ přednostně pro děti předškolního vzdělávání, abychom 
vyzkoušeli všechna hygienická opatření. V dalším týdnu už pro všechny 
děti zapsané do MŠ. I tak bylo období do konce školního roku pro nás 
všechny – včetně provozních zaměstnanců, velmi náročné. Nicméně i se 
všemi nařízeními a opatřeními jsme šťastně došli k datu 26. 6. 2020, 
kdy byla ukončena výuka v naší škole. Provoz v MŠ pokračoval do 10. 7. 
2020. 
 
     Během letních prázdnin bylo v přízemí školy vybudováno zázemí pro 
novou třídu MŠ – třída samotná (z čítárny) a nové sociální zařízení. 



     Poslední akcí školního roku 2019/2020 byl teambuilding pracovníků 
školy ve dnech 24. – 26. 8. 2020 ve Znojmě, který musel být z důvodu 
„koronakrize“ přeložen z dubna 2020. Alespoň tak zaměstnanci školy 
dostali čas a prostor vytvořit plán práce a akcí na nový školní rok. 

 
Přehled akcí a aktivit během  školního roku  
2019/2020 
 
    2. 9.  Zahájení školního roku  
  11. 9.  Lovčický pětiboj (sportovní klání spřátelených škol) 

  12. 9.  Exkurze do hvězdárny a planetária ve Ždánicích 
             (žáci 4. a 5. ročníku) 

  13. 9.  Zahradní slavnost na téma Ořechy a oříšky 

  19. 9.  Komenský 2020 (interaktivní edukační program  
            (žáci 3 - 5. ročníku) 

  19. 9.  Buďme kamarádi (preventivní program pro žáky  
               1. a 2. ročníku) 

  26. 9.  Vernisáž výstavy Ždánický Plenér 2019 v Galerii zámecké vily    
              ve  Ždánicích 

  27. 9.  Výsadba stromu sv. Václava před budovou školy 

  3. 10.  Školní projekt Helenka žije (vycházka do lesa a čištění studánky) 

20. 10.  Slon a mravenec (hudební pohádka v podání Evy Rohleder) 

  7. 11.  Helenka žije II. (výšlap do lesa, čištění studánky,  
             žáci 4. a 5. ročníku) 

11. 11.  Celodenní projekt sv. Martin  
11. 11.  Průvod Martinských světýlek 

29. 11.  Maňáskové divadlo Sluníčko (děti MŠ) 

30. 11.  Vánoční jarmark 

  4. 12.  A Bold Rabbit (anglické divadelní představení v Hodoníně) 

  5. 12.  Mikulášský projektový den 

15. 12.  Zahájení kurzu grafomotoriky (předškoláci) 

16. 12.  Vánoční výlet do Uherského Hradiště (ZŠ) 

20. 12.  Zpívání v kostele a vánoční besídka 

22. 12.  Účast na hudebním  vystoupení v KD Lovčice  
              (pořádala E. Rohleder) 

    9. 2.  Karneval 
  13. 2.  Pat a Mat ve filmu (kino Kyjov, děti MŠ) 

  14. 2.  Masopustní obchůzka obcí 
  24. 2.  Pohádka z bedny (divadelní představení na KD) 

    4. 3.  Ledové království II. (kino Kyjov, děti MŠ) 

    6. 3.  Zdravé zoubky (přednáška studentek stomatologie) 

  13. 3.  Celodenní projekt Tibet 



    1. 6.  Den dětí na zahradě školy (ZŠ) 

    2. 6.  Pohádková zahrada ke Dni dětí (MŠ) 

  12. 6.  Vycházka k rybníku (ZŠ) 

 19. 6.  Setkání ředitelů malotřídních škol v naší škole  
           (MAS Kyjovské Slovácko v pohybu) 

 24. 6.  Výlet do Milotic (1. a 3. ročník) 

 24. 6.  Spaní na školní zahradě (žáci 4. a 5. ročníku) 

 25. 6.  Výlet na zámek v Bučovicích (žáci 2. ročníku) 

 26. 6.  Slavnostní pasování předškoláků v tělocvičně školy, rozloučení  
             se školním rokem. 
29. – 30. 6. ředitelské volno 
 
 

 

Přehled financování roku 2019: 
 
 Celkové výnosy  = 7. 746 .753,03 Kč 
Celkové náklady = 7. 686. 522,38 Kč 
 
Podrobná analytická zpráva byla v pravidelném termínu předložena 
zřizovateli.  
 
Účetnictví školy i mzdovou agendu od 1. 11. 2020 převzaly společnosti 
LK Bona Mente s.r.o a FOKSIS s.r.o., Pozořice. 
 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena pdg radou dne 28. 8. 
2020. 
 
 
                                                       Mgr. Denisa Dušíková, 
                                                              ředitelka školy. 
 
 


