Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42,
příspěvková organizace
Lhotky 42, 594 01 Velké Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK
2020/2021

Při realizaci výuky a vzdělávání ve školním roce 2020/2021 jsme vycházeli ze
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola základ života a
programu Školy podporující zdraví.
K zajištění kvalitního výchovně vzdělávacího procesu a vytvoření tvůrčího
prostředí nám po celý školní rok pomáhala realizace projektu OP VVV- Šablony
III. - Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Lhotky II, registrační číslo
projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0017260 a projekt Kraje Vysočina
podpořeného z Fondu Vysočiny s názvem Poznáváme sebe, poznáváme svět,
který jsme zahájili v předchozím školním roce a jehož aktivity jsme v průběhu
podzimu dokončovali.
Identifikační údaje
Název školy: Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42,
příspěvková organizace
Adresa školy: Lhotky 42, 594 01 Velké Meziříčí
Ředitel:
Mgr. Eva Součková
Telefon:
566 523 184
E-mail:
e.souckova@centrum.cz
Web:
http://zs-lhotky.tym.cz
Materiálně technická oblast školy
ZŠ ve Lhotkách sídlí v původních prostorách samostatné budovy o dvou
učebnách a jedné tělocvičně. Ředitelna, šatna, WC, sklepní prostory s kotelnou a
půda odpovídají bezpečnostním a hygienickým předpisům. K budově přísluší
pozemek školní zahrady, které byl udělen certifikát Přírodní zahrada.
Bezpečnostní, požární a hygienické kontroly jsou prováděny pravidelně a nebyly
shledány závady.
Zřizovatelem školy je Město Velké Meziříčí.
Charakteristika školy
Ve školním roce 2020/21 navštěvovalo základní školu 43 žáků.
V 1. roč. bylo 10 dětí, v 2. roč. 4 děti, ve 3. roč. 9 dětí, ve 4. roč. 9 dětí, v 5. roč.
11 dětí.
V I. třídě byl spojen 1., 2. a 3. ročník, tj. 23 žáků, ve II. třídě 4. a 5. ročník, tj.
20 žáků.
Lhotky jsou spádová obec pro docházku žáků do školy z obcí Lhotky, Kúsky
a Dolní Radslavice. Školu navštěvují i děti z obce Petráveč Domky.
Výuka v 1. - 5. ročníku probíhala dle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání „ Škola základ života“.

Od 3. ročníku se žáci učí anglický jazyk.
Škola má zpracován minimální preventivní program, který je dodržován.
Součásti školy:
od 1. 1. 2003 - mateřská škola se školní jídelnou
od 1. 9. 2014 - školní družina s kapacitou 25 žáků
Zhodnocení distančního vzdělávání
Období distančního vzdělávání:
1., 2. ,3. roč. od 14. 10. 2020 do 17. 11. 2020
4. a 5. roč. od 14. 10. 2020 do 27. 11. 2020
4. a 5. roč. od 4. 1. 2021 do 9. 4. 2021
1. ,2., 3. roč. od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021
Distančního vzdělávání se zúčastnili všichni žáci školy a probíhalo pro
všechny ročníky přes aplikaci ZOOM. Byl upraven rozvrh hodin, rodičům vždy
v předstihu předán seznam schůzek na 14 dní, odkazy na tyto schůzky, obsah
probírané látky, seznam pomůcek, popř. zaslán materiál, se kterým žáci
pracovali. Prezenční vzdělávání bylo zahájeno 12. 4. 2021 pro všechny ročníky
školy. Zaměřili jsme se především na zjišťování úrovně osvojeného učiva během
distančního vzdělávání a na upevňování znalostí a vědomostí.
Snažili jsme se dělat maximum pro kvalitu distanční výuky a společně usilovali
o minimalizaci různých negativních dopadů. Za velký pedagogický úspěch při
velké náročnosti výuky v tomto období považujeme zapojení všech žáků
4. roč. do mezinárodním projektu PIRLS 2021 ve čtenářské gramotnosti a přijetí
třech žáků školy z 5. ročníku na víceleté gymnázium.
Nepovinné předměty
Náboženství - 21 dětí
Ve školním roce 2020/2021 byli 4 žáci vyšetřeni v PPP. Všichni žáci mají
převažující stupeň podpůrných opatření II.
Hodnocení žáků dle prospěchu a chování
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pochvaly - v 2. pololetí š. r. 2020/2021 bylo žákům uděleno 32 pochval za
aktivní přístup k výuce, za aktivní přístup k distančním výuce, vzornou přípravu
na vyučování a reprezentaci školy
chování - ve š. r. 2020/2021 nebyly řešeny vážné kázeňské přestupky
Zápis dětí do ZŠ proběhl distanční formou 16. 4. 2021. K zápisu se přihlásily
4 děti, které byly přijaty k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2021.
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí zaměstnanci školy se zúčastnili online formou jednodenních
seminářů:
Kvalita vyučování ve školách s orientací na inkluzivní vzdělávání
Jak nevychovat z dítěte agresora
Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem
Rizikové chování dětí a mládeže
Vzdělávání probíhá v souladu s plánem personálního rozvoje pedagogických
pracovníků školy. Semináře byly hrazeny z ESF.
Údaje o zaměstnancích
pedagogičtí zaměstnanci ZŠ
Mgr. Eva Součková - ředitelka ZŠ, aprobace učitelství 1. st. ZŠ, úvazek 1,0
- 35 let pedagogické praxe
Mgr. Hana Zahradníčková - učitelka, aprobace učitelství 1. st. ZŠ, úvazek 1,0
- 21 let pedagogické praxe
Mgr. Jana Chlumská - učitelka, aprobace 1. st. ZŠ, úvazek 0,909
- 31 let pedagogické praxe
pedagogičtí zaměstnanci ŠD
Monika Kamenská – vychovatelka, SPgŠ obor vychovatelství, úvazek 0,875
- 31 let pedagogické praxe
provozní zaměstnanci
Hana Tomanová - školnice, úvazek 0,5
Marie Lhotová - školní asistent, úvazek 0,5
Akce školy
V souladu s mimořádnými opatřeními MZd ČR a pokyny MŠMT pro
koronavirové období jsme se maximálně soustředili na bezpečnost dětí a školní
aktivity omezili na minimum.

2. 9. - 4. 9. Badatelský program na Balinách
- realizace v rámci projektu Kraje Vysočina - Poznáváme sebe, poznáváme svět

10. 9. Exkurze do Lednice a Pavlova
- realizace v rámci projektu Kraje Vysočina - Poznáváme sebe, poznáváme svět

29. 9. - 2. 10. Projekt Škola tančí
- realizace v rámci projektu Kraje Vysočina - Poznáváme sebe, poznáváme svět

14. 6. Projektový den ve škole pro 5. ročník - Energie
- realizace v rámci projektu Šablony III.

15. 6. Projektový den ve škole pro 5. ročník - Energie - druhá část
- realizace v rámci projektu Šablony III.

17. 6. Projektový den mimo školu - ZOO Jihlava
- realizace v rámci projektu Šablony III.

24. 6. Projektový den ve škole výukový vzdělávací program - SEV Baliny
- realizace v rámci projektu Šablony III.

Účast v soutěžích
Na stopě vody ve vaší sklenici - kreativní úkol Recyklohraní
Lovci a sběrači - kreativní úkol Recyklohraní
Požární výchova očima dětí a mládeže 2021 - výtvarná soutěž
Jak snížit spotřebu vody - kreativní úkol projektu Recyklohraní

Zlatý list - krajské kolo přírodovědné soutěže - 3. místo

Účast v projektech
Podpora čtenářské gramotnosti a zábavné logiky - projekt OP VVV - název:
Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Lhotky II, registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0017260
Projekt Kraje Vysočina podpořeno z Fondu Vysočiny - Poznáváme sebe,
poznáváme svět - s aktivitami: Žijme zdravě, Hejbejte se, kosti moje, Probádejte
svět, Zelený ostrov
Celoroční projekty školy
Zdravý životní styl - Kr. Vysočina - 3. ročník
Zdraví mě baví - Kr. Vysočina - 4., 5. ročník
Recyklohraní - školní recyklační program - Asekol, Ecobat 1.- 5. roč.
Zdravé zuby - preventivní program ZP MVČR - 1. - 5. roč.
Etická výchova -1. - 5. ročník
Zdravá škola - zařazení do sítě škol podporujících zdraví - Státní zdravotní ústav
- 1. - 5. ročník
Krátkodobé projekty školy
Veselé zoubky
Výtvarné tvoření
Celoroční projekty školní družiny
Dopravní bezpečnost
Už vím
Můj rádce a pomocník
Ferda v autoškole
Dopravní výchova
Děti v dopravě -1. pomoc
Enviromentální výchova
Zelený ostrov
Voda kolem nás

Všech pět pohromadě
Zlatý list
EKO abeceda
Malá myslivost
Myslivecký kroužek ve spolupráci s panem Řihákem
Krátkodobé projekty školní družiny
Letní a zimní olympiáda netradičních disciplín
Stavíme s ROTO
Prezentace na veřejnosti a spolupráce
Škola a rodiče
Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu žáků na třídních schůzkách
nebo individuálně telefonickými rozhovory. Pravidelné informace k výuce a
akcím školy dostávají prostřednictvím žákovské knížky a emailové komunikace.
Abychom žákům co nejvíce ulehčili příchod do 1. třídy, vypracovali jsme pro
rodiče budoucích prvňáčků ucelený systém informací týkající se školní zralosti,
pomůcek do školy, domácí přípravy dětí na vyučování a přístupu rodičů k jejich
školní práci.
Škola a mateřská škola
V mateřské škole mají žáci možnost stravování a zároveň MŠ zabezpečuje
dětem ZŠ pravidelný pitný režim v podobě čaje.
Učitelky konzultují školní zralost, děti z MŠ absolvují některé výlety společně
s žáky ZŠ. Žáci základní školy a děti mateřské školy se pravidelně setkávají na
společných akcích, pokud to epidemiologická situace umožňuje.
Škola a obec
Na veřejnosti se škola prezentuje účastí v soutěžích a projektech, články
v týdeníku Velkomeziříčsko, na internetových stránkách školy, Města Velké
Meziříčí a stránkách regionálních.
Kontrolní a inspekční činnost
Ve školním roce 2020/2021 proběhla ve škole:
- veřejnosprávní kontrola zřizovatele - Město Velké Meziříčí
- inspekční činnost ČŠI - 26. 5. a 27.5. - šetření mezinárodního
projektu PIRLS 2021 - zjišťování úrovně žáků 4. ročníku základní
školy ve čtenářské gramotnosti

Základní údaje o hospodaření
zdroje hospodaření
MŠMT - přímé výdaje na vzdělávání
zřizovatel Město velké Meziříčí - výdaje na provoz školy
Výroční zpráva o činnosti základní školy byla projednána na pedagogické radě
školy, předložena školské radě a zřizovateli Město Velké Meziříčí.
Ve Lhotkách dne 31. 8. 2021

Mgr. Eva Součková, ředitelka školy
Magdalena Mikišková, předsedkyně školské rady

