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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,  
Monika Pryglová – zástupce z řad rodičů 
Bc. Karel Kovařík – zástupce zřizovatele, za OÚ Lovčice                                                                                              
                         
 
Rada byla nově převolena  volbami do školské rady dne 8. 9. 2021 v 
souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 a Volebního řádu 
schváleného Zastupitelstvem obce Lovčice. (volba nového zástupce z řad 
rodičů) 
 
 
 
 
 
Vzdělávací program:  
ŠVP ZV: „Tradice, ekologie a otevřenost“  1. září 2007 - v 1. až 5. ročníku 
                         
 

 

mailto:zs.lovcice@centrum.cz


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 0,68 
Milena Konečná  asistentka pedagoga ZŠ 0,8 
Pavla Volfová učitelka MŠ 0,75 
Petra Svobodová učitelka MŠ 1,0 
Bc. Andrea Bittnerová vedoucí učitelka MŠ 1,0 
Lenka Matoušková učitelka MŠ 1,0 
Renata Blahová školní asistent pedagoga 0,4 
Dagmar Cigánková vedoucí ŠJ 0,5 
 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 pracovali  naši žáci 
 
Doučování a procvičování – Mgr. Andrea Medřická 
Sportovní angličtina – Mgr. Michal Dušík 
Pěvecký kroužek, ukulele  – Bc. Eva Rohleder 
Šití a ruční práce – Milena Konečná 
Logopedie – Mgr. Denisa Dušíková 
Zdravé pískání (flétna v MŠ) – Petra Svobodová 
Grafomotorika a dobrý start (MŠ) – Petra Svobodová 
Náboženství Ř – K -  R. D. Stanislav Kovář 
 

 Podrobné údaje o žácích 
 

Školu navštěvovalo k 1. 9. 2020 celkem 55 dětí, 
                                         z toho 26  dětí MŠ  a 29  žáků ZŠ  
Do 1. roč. nastoupilo 5 žáků 
2. ročník 7 žáků 
3. ročník 4  žáci  
4. ročník 9 žáků  
5. ročník 6 žáků 

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

Jedna žákyně během školního roku přešla do ZŠ a MŠ Nechvalín, další 
přešla na individuální vzdělávání doma. 
 
 

   Zápis do 1. ročníku ZŠ  
Proběhl 26. dubna 2022. K zápisu bylo přihlášeny 4 děti a všem bylo 
vyhověno v odkladu školní docházky.  Do 1. ročníku tak nenastoupí ve 
školním roce 2022/2023 žádný žák. 
Žáci 5. ročníku budou pokračovat v plnění školní docházky ve školách 
v Kyjově, Žarošicích, Vyškově a Ždánicích. 
      Zápis do MŠ  proběhl  4. 5. 2022 taktéž  a na  školní  rok  
2022/2023 bylo zapsáno 7 dětí  ve věku tří let. V příštím školním roce 
bude v MŠ 30 dětí. Po dohodě se zřizovatelem byly otevřeny dvě třídy 
MŠ, kde pracovaly 4 učitelky a v rámci projektu Šablony III.  školní 
asistentka. 
     V ZŠ bude nadále pracovat asistentka pedagoga v rámci podpory a 
individuálního vzdělávacího programu. 
 
 



 

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

prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

1. /5 5 0 0 
2. /6 6 0 0 
3. /4 4 0 0 
4. /9 7 2 0 
5. /6 5 1 0 

 
 

Minimální preventivní program školy 
 
Hlavní úkoly stanovené v MPP 
Ve školním roce 2021/2022 se výuka zaměřila na výchovu ke zdravému 
životnímu stylu, budovalo se zdravé klima třídy i celé školy. Upevňovaly 
se dobré vztahy mezi žáky a vztahy mezi učitelem a žákem. Podporovala 
se vlastní aktivita žáků a jejich samostatnost prostřednictvím 
projektového vyučování, školních i mimoškolních akcí, kterých se 
účastnili mimo pedagogických pracovníků i rodiče žáků. 
 
Spolupráce s rodiči 
Škola podávala pravidelně informace rodičům o dění ve škole. 
Informace vyvěšovala na webových stránkách školy, učitelé informace 
sdělovali na třídních schůzkách, během konzultačních hodin. Rodiče 
mohli v případě potřeby telefonicky, osobně či e-mailem kontaktovat 
všechny pedagogické pracovníky. Všichni rodiče byli na třídních 
schůzkách metodikem prevence seznámeni s MPP. 
 
Aktivity během školního roku 
Téma pro školní rok 2021/2022 bylo - „Buďme zdrávi“. Žáci byli vedeni 
ke zdravému životnímu stylu. Povídali si o zdravých potravinách, psali 
recepty a některé pokrmy si sami připravili. V tělesné výchově žáci 
chodili do přírody. Za dobrého počasí žáci trávili velkou přestávku na 
zahradě. …  
(Úplné znění aktivit minimálního preventivního programu  je po 
vyžádání k nahlédnutí ve škole nebo na webových stránkách školy.) 
 
 
 



Hodnocení efektivity MPP 
 
Při hodnocení efektivity MPP jsme využívali schránku důvěry, 
informace získané během shromáždění, kde žáci 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. 
 
Doporučení pro školní rok 2022/2023 
 

 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 aj.) 

 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 

 
Další vzdělávání pedagogických i  provozních 
pracovníků  
 

Jméno Pořadatel/místo 

konání 

Název semináře/školení 

Mgr. D. Dušíková MAP ORD Kyjov 
 
MAS Jižní Slovácko z.s. 

Cesta správného nastavení 
hlasu 
Začlenění dítěte do kolektivu 

Mgr. D. Valentová A.B.C. MUSIC 
Vzdělávací institut pro 
Moravu 
Vzdělávací institut pro 
Moravu 

Sfumato – splývavé čtení 
Práce s chybou 
 
Nonverbální komunikace dítěte  
 

Mgr. M. Dušík Dům zahraniční 
spolupráce  Praha 
 
Webinář AV Media 
e-Twinning Austria 
DZS Praha 

Webinář pro akredit. 
organizace Erasmus KA120 ve 
škol. vzdělávání 
Česká robotika 
Webinář  Teaching languages 
Webinář platformě 
Benficiary Module 



Mgr. A. Medřická MAP ORD Kyjov 
MAP Kyjov 
EKO-KOM a.s 

Rodinné konference 
Matematická gramotnost 
Odpady a obaly 

Bc. A. Bittnerová Albiso, z.s. Profesní průprava zástupců 
ředitele -webinář 

P. Svobodová Albiso, z.s. Formativní hodnocení v MŠ -
webinář 

L. Matoušková  Albiso, z.s. Práce s portfoliem v MŠ 
 

Zahraniční návštěva 
 

21. 5. 2022 naši školu navštívili učitelé – především „zahradní 
pedagogové“ ze slovenských škol v rámci kurzu „Záhradná pedagogika 
2/2“ po přírodních zahradách. Jejich exkurze organizovaná Centrem 
environmentálních aktivit Trenčín probíhala od 19. 5., kdy navštívili  
Tullunské zahrady Natur im Garden v Rakousku,  20. 5. ZŠ Boleradice, 
Lipka, Rozmarýnek Brno a sobotní dopoledne strávili u nás v Lovčicích. 
K prohlídce zahrady, sdílení informací a zkušeností nakonec přibyla 
také prohlídka celé školy. Hosté odjížděli až po poledni.  

 
Zahraniční stáže – Erasmus+ KA1 
 

V tomto školním roce naše škola podala opět projekt do vzdělávání 
pedagogů v rámci projektu Erasmus +KA1. Tento projekt je podáván na 
tříleté období a nám se podařilo získat grant pro období let  
2022 – 2024,  během něhož vycestují všichni vyučující základní školy. 
V květnu 2022 vyjela Mgr. Diana Valentová do italské Padovy na kurz 
Discovering and learning Italian traditional cooking and UNESCO 
Mediterranean diet. 
 

Zapojení školy do dalších projektů 
 ZŠ a MŠ Lovčice Šablony III. , 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020605 – personální podpora 
školní asistent, projektové dny ve škole. 

 MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu, příjemce MAS Kyjovské 
Slovácko, z.s., CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011000 – vzdělávání 
učitelů a další podpora škol. 

 Projekt "Ovoce do škol" řázený Nařízením Rady ES č. 13/20009, 
Nařízením Komise ES č. 288/2009 a Nařízením vlády č. 
478/2009. Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence 
Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního 
fondu. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA 
všichni žáci naší školy. Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit 
oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému 



zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve 
výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti 
epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce 
a zeleniny. 

 V rámci spolupráce s Asociací malého fotbalu ČR, z.s. do školy  
1x měsíčně dojížděli lektoři a vedli sportovní hodiny, díky projektu 
z podpory Národní sportovní agentury jsme tak dostali vybavení 
do tělocvičny. 

 
 
Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI: 
 
     Ve školním roce neproběhla v naší škole fyzická kontrola ČŠI.  
Žáci 5. ročníku se však účastnili testování žáků 5. ročníku vedené právě 
ČŠI. Toto šetření probíhalo formou on-line testů. 
     Tito žáci se také účastnili testování výsledků vzdělávání firmou 
Kalibro, které organizovala naše škola. 

 
 

Přehled akcí a aktivit během  školního roku  
2021/2022 

 

         

14. 9.  Projektový den Na farmě (ZŠ) 

16. 9.  Dopravní hřiště v Kyjově (ZŠ) 

17. 9.  Zahradní slavnost na téma Brambora (MŠ, ZŠ, ŠD) 

20. 9.  Projektový den Vesmír (ZŠ) 

24. 9.  Slavnostní otevření Badatelny  

27. 9.  Úklid zahrady 

6. 10.  Návštěva knihovny v Lovčicích (ZŠ) 

20. 10.  Projektový den Lesnictví a myslivost (ZŠ) 

11. 11.  Svatomartinský projektový den (ZŠ) 

11. 11.  Průvod martinských světýlek (MŠ, ZŠ, ŠD) 

12. 11.  Projektový den Sokolnictví (MŠ) 



3. 12.  Mikulášský den (MŠ, ZŠ, ŠD) 

10. 12.  Zimní radovánky (MŠ, ZŠ) 

22. 12.  Zpívání v kostele (ZŠ, MŠ) 

22. 12.  Vánoční besídka (ZŠ) 

11. 1.  Zahájení kurzu grafomotoriky (MŠ) 

18. 1.  Projektový den Zimní květinové aranžmá (MŠ) 

3. 2.  Výlet do Sokolíčka v Kyjově (ZŠ) 

3. 2.  Výlet na zámek Bučovice Obrázky na skle malované  (ZŠ) 

9. 2.  Karneval (MŠ) 

14. 2.  Návštěva domova pro seniory a Vrbasova muzea ve 
Ždánicích  (ZŠ) 

22. 2.  Jak se dělá galerie (ZŠ) 

22. 2.  Projektový den Řemeslná dovednost truhláře (MŠ) 

25. 2.  Masopustní průvod obcí (MŠ, ZŠ, ŠD) 

4. 3.  Projektový den Dášeňka (ZŠ) 

16. 3.  Projektový den Měsíc (MŠ) 

17. 3.  Etické dílny a Buďme kamarádi  (ZŠ, MŠ) preventivní 
program MPP 

22. 3.  Moravská galerie Brno (ZŠ) 

25. 3.  Projektový den Poznáváme bylinky (MŠ) 

25. 3.  Projektový den V knihovně (ZŠ) 

8. 4.  Projektový den Hravé hudební nástroje (MŠ) 

13. 4.  Kino Panorama Za kamarády z TV  (MŠ, ZŠ) 

20. 4.  Projektový den Jaro (MŠ) 

28. 4.  Projektový den Poznáváme exotická zvířata (MŠ) 



29. 4.  Čarodějný den (MŠ, ŠD) 

4. 5.  Projektový den Kytička z marcipánu (MŠ) 

5. 5.  Projektový den Tvoření z marcipánu (ZŠ) 

10. 5.  Cyklovýlet Želetice (ZŠ) 

13. 5.  Besídka ke Dni matek - posezení s  maminkami  (MŠ) 

16. 5.  Výlet do Jalového dvora (MŠ) 

17. 5.  Projektový den Život na ekofarmě (MŠ) 

21. 5.  Exkurze pedagogů v rámci kurzu Záhradná pedagogika  

22. 5.  Májové setkání všech generací ve škole (MŠ, ZŠ, ŠD) 

23. 5. Bílý Tesák - divadelní představení Kyjov (ZŠ) 

1. 6.  Oslava Dne dětí na hřišti a školní zahradě (MŠ, ZŠ, ŠD) 

    2. 6.  Kino Panorama Kyjov (MŠ, ZŠ) 

   3. 6.  Technické muzeum Brno Stroje Leonarda da Vinci (ZŠ) 

8. 6.  Projektový den Tvoření z keramické hlíny (MŠ) 

17. 6.  Školní výlet do Slavkova (ZŠ) 

17. 6.  Pasování předškoláků a Den otců (MŠ) 

17. 6.  Výlet do Prahy (ZŠ) 

21. 6.  Dopravní hřiště Kyjov (MŠ) 

22. 6.  Projektový den “Jak se metá med?” (ZŠ) 

 

  

   
     Poslední akcí školního roku 2021/2022 byl teambuilding 
pedagogických pracovníků školy ve dnech 24. – 26. 8. 2022 v Hnanicích 
financovaný z FKSP.  
 
 
 

 
 



Přehled financování roku 2021: 
 
Celkové výnosy  = 9 923 111,09  Kč 

  

Celkové náklady = 9 894 937,76  Kč 

 
Podrobná analytická zpráva byla v pravidelném termínu předložena 
zřizovateli.  
 
Účetnictví školy i mzdovou agendu zajišťují  společnosti LK Bona Mente 
s.r.o a FOKSIS s.r.o., Pozořice. 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena pdg radou  
dne 5. 9. 2022. 
 
 
 
 
                                                       Mgr. Denisa Dušíková, 
                                                              ředitelka školy. 
 
 

 


