
Výroční zpráva 
 školní rok 2017/2018 

Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko, 

příspěvková organizace 

__________________________________________________________________________________________ 

1.0 Základní charakteristika školy: 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace 

 

1.2 Zřizovatel školy: 

Obec Lipovec 

 

1.3 Ředitelka školy: 

Mgr. Jaroslava Školařová 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:  

Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna  

 

1.5 Kontakty: 

telefon: 516 445 184, 736 402 426 

e-mail:  zslipovec@email.cz (ZŠ), ms.lipovec@seznam.cz (MŠ) 

http:   www.zslipovec.cz (ZŠ), www.mslipovec.estranky.cz (MŠ) 

 

1.6 Úplná/neúplná škola 

 Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

1. stupeň 5 5 86 17,2 

2. stupeň 4 4 74 18,5 

Celkem 9 9 160 17,78 

 

 

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

 

Členové  

za zřizovatele 

Ing. Martin Uzel, p. Vojtěch Zouhar, p. Luděk Kolmačka 

 

za pedagogické pracovníky 

Mgr. Jana Kolmačková, Mgr. Karla Cabalová, Mgr. Eva Veselá 

 

za zákonné zástupce žáků  

p. Dagmar Průchová – předsedkyně, p. Jana Najtová, p. Josef Beneš 

 

mailto:zslipovec@email.cz
mailto:ms.lipovec@seznam.cz
http://www.zslipovec.cz/
http://www.mslipovec.estranky.cz/


Školní vzdělávací program 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání od 1.9. 2007 

Č. jednací  ZŠLI 72a/09 

 

1.8 Počet pracovníků školního stravování  

Fyzické osoby 3 

 

1.9 Počet stravovaných (k 31.10. 2017) 

Počet stravovaných žáků (dětí)  v ZŠ  135 v MŠ  48 

Ostatní pravidelně se stravují  v ZŠ   70 v MŠ   5 

Z toho pracovníci školy   v ZŠ   20 v MŠ   5 

Celkem počet stravujících  v ZŠ  205 v MŠ  53 

 

1.10 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD 
počet 

oddělení 
počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 2 55 fyz.   2 55 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

2.1 Pedagogičtí pracovníci – základní škola  

Mgr. Hana  Plisková  tř. uč. 1. třídy uč. I. stupně 

Mgr. Jana  Kolmačková  tř. uč. 2. třídy uč. I. stupně 

Mgr. Karla  Cabalová  tř. uč. 3. třídy uč. I. stupně 

Mgr. Zdeňka  Bejčková  tř. uč. 4. třídy uč. I. stupně 

Mgr. Martina Pekárková  tř. uč. 5. třídy uč. II. st. syst. biol. a  

         ekologie + chemie 

Mgr. Eliška  Korbičková  tř. uč.  6. třídy uč. II. stupně Nj + D 

Mgr. Kateřina  Veselá   tř. uč. 7. třídy uč. II. stupně ČJ + HV 

Mgr. Ivana   Hallová   tř. uč.  8. třídy uč. II. stupně M + Př + Aj 

Mgr. Eva   Veselá   tř. uč. 9. třídy uč. II. stupně Čj +  

         zákl. techniky 

Mgr. Ondřej  Buš   bez třídnictví  uč. II. stupně Z + D  

Mgr. Eliška  Korbičková  metodik inform. a komun. technologií (metodik 

     ICT), uč. 5. - 12. ročníku D + Nj 

Mgr. Karla  Cabalová  výchovná poradkyně  

Mgr. Hana  Buchtová  zástup. řed. školy a metodička prevence 

     uč. II. stupně M + Fy 

Mgr. Jaroslava Školařová  ředitelka školy uč. 5. - 12. ročníku Čj + Hv  

Bc. Jana  Odehnalová  asistent pedagoga (3. třída) 

 

Školní družina 

Lucie Pernicová    vychovatelka školní družiny 

Mgr. Hana Plisková    vychovatelka ŠD (úvazek 0,5)  

Provozní zaměstnanci – základní škola 

Marie  Doleželová   administrativní pracovnice, mzdová účetní 

Miloslava Koudelková   účetní  



Jaroslava Marková   vedoucí školního stravování 

Zdeňka Tesařová   hlavní kuchařka 

Jiřina  Keprtová   kuchařka    

Věra  Šíblová   uklízečka 

Věra  Koníčková   uklízečka   

Vladimír Šíbl    údržbář 

Vlastimil Ševčík    topič  

 

Mateřská škola 

Bc. Blanka Zouharová   vedoucí učitelka  

Dominika Pernicová   učitelka  

Bc. Ivana Kolmačková   učitelka 

Lenka  Pernicová   učitelka  

Lenka  Kolmačková   školnice  

Kateřina Jakubcová   kuchařka  

                     
Na mateřské nebo rodičovské dovolené: 

Bc. Lucie Pernicová   vychovatelka             

Bc. Kateřina Janáková   učitelka ZŠ        

Mgr. Lucie Grycová   učitelka MŠ      

Zuzana Staňková   kuchařka MŠ  

ZŠ + MŠ celkem 29 zaměstnanců 
                                                                                    

2.2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

BOZP, PO 31 

Zdravověda 14 

Sdružení Cirsium 24 

Inkluze do škol 2 

Prevence násilí, šikany 6 

Legislativa 3 

Odborné semináře a kurzy 9 

Projekty 5 

GDPR 12 

Komunikace s rodiči, probl. žáky 19 

Vzdělávání cizinců 2 

Asociace ředitelů škol 1 

Šablony 1 

Vzájemné hospitace 6 

OSPOD 1 

Celkem 136 

 

 



3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 18 18 0 0 0 

2. 12 12 0 0 0 

3. 18 15 3 0 0 

4. 16 12 4 0 0 

5. 22 13 9 0 0 
Celkem za I. stupeň 86 70 16 0 0 

6. 18 6 12 0 0 

7. 18 8 10 0 0 

8. 23 8 15 0 0 
9. 15 7 8 0 0 

Celkem za II. stupeň 74 29 45 0 0 

Celkem za školu 160 99 61 0 0 

 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet 

2         0 

3         0 

 

3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 0 

Průměr na jednoho žáka: 0 

 

Celkový počet omluvených hodin za celý školní rok:  15 370 

Průměr na jednoho žáka: 96 

 

3.4 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 

 Gymnázium SOŠ SOU 

Počty přijatých žáků 4 8 3 

 

3.5 Údaje o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 
Žáci zapisovaní   14 (z toho 7 dívek) 

Žáci zapsaní   14 (z toho 7 dívek) 

Žáci ze spádového obvodu 11  (z toho 6 dívek) 

 

4.0 Celoroční plán školy 

Zahájení                 4.9. 2017 

Setkání bývalých učitelů (50. výročí otevření přístavby školy)       27.9. 2017 

Státní svátek              28.9. 2017 

Cvičení v přírodě             29.9. 2017 

Výchovně - vzděl. program „Namibie“ (KD Jedovnice) 5. – 9. tř.     13.10. 2017 



Plavecká výuka 1. - 4. roč.  (Plavecký areál Aquapark Vyškov)             18.10. – 15.11. 2017  

Státní svátek            28.10. 2017 

Podzimní prázdniny                   26.10. – 29.10. 2017 

Burza středních škol Boskovice          10.11. 2017 

Testování 9. tř. – mediální gramotnost                13.11. – 24.11. 2017 

Státní svátek            17.11. 2017   

Vánoční výstava v sokolovně      25.11. – 26.11. 2017   

Rozsvícení vánočních stromů (17.00 Kulířov, 18.00 Studnice)       2.12. 2017 

Rozsvícení vánočního stromu (16.30 Lipovec)         3.12. 2017 

Vánoční besídka           10.12. 2017    

Soutěž v aerobiku (Cirsium)                 prosinec 2017 

Ukončení výuky v roce 2017          22.12. 2017 

Vánoční prázdniny              23.12. 2017 – 2.1. 2018  

Pololetní vysvědčení             31.1. 2018  

Pololetní prázdniny              2.2. 2018  

16. školní  ples  (hraje Nonus)             3.2. 2018   

Jarní prázdniny pro okres Blansko           5.2. – 11.2. 2018 

Přednáška cestovatele Jiřího Kolbaby v sokolovně         23.2. 2018 

Lyžařské kurzy:    I.stupeň 16.1. – 19.1. 2018 Hodonín  (E. Veselá, K. Veselá) 

        II.stupeň  25.2. –  2.3. 2018 Karlov  (E. Veselá, K. Veselá)                                       

Velikonoční prázdniny              29.3. - 2.4. 2018  

Zápis do 1. třídy             23.4. 2018 

Projektový den, exkurze….            30.4. 2018 

Přijímací zkoušky           duben 2018 

Den Země            duben 2018                             

Státní svátky                  1.5. a 8.5. 2018   

Branný den                7.5. 2018 

Lampiónový průvod               7.5. 2018  

Zápis do MŠ              10.5. 2018 

Besídka ke Dni matek           13.5. 2018 

Cirsiády a dyslexiáda         květen 2018 

Den dětí za sokolovnou        červen 2018 

Závěrečné projekty 9. třídy        červen 2018 

Společný pobyt žáků 1. + 9. tř.       červen 2018 

Rozloučení s předškoláky        červen 2018 

Ekologický pobyt žáků I. stupně v Jedovnicích     červen 2018 

Školní výlety         květen, červen 2018 

Přijetí nejlepších žáků + žáků 9.tř. u starosty obce        28.6. 2018                    

Konec školního roku            29.6. 2018                                                                                                                      

Hlavní prázdniny            30.6. -  2.9. 2018 

 

Další plánované aktivity 

Soutěž ve sběru starého papíru           9. – 20.10. 2017 



Sloupský vodník (Cirsium)           pořádá ZŠ Sloup 

Jedovnická kuňka (Cirsium)              pořádá ZŠ a ZUŠ Jedovnice 

Turnaj v bowlingu ke Dni učitelů (Cirsium)            Blansko březen 2018 

Turnaj ve vybíjené dívek Cirsia      pořádá ZŠ Lipovec 

Turnaj v přehazované žáků Cirsia        pořádá ZŠ Ostrov 

Turnaje Cirsia v kopané – mladší i starší žáci 

Pravidelné porady vedení škol Cirsia spojené se setkáním dalších zaměstnanců školy 

Náslechy pedagogů Cirsia  

Společné výjezdní zasedání vedení škol Cirsia  spojené se školením BOZP 

Soutěž Prosaď se 4. a 5. ročník (Cirsium)       pořádá ZŠ Ostrov 

Setkání zaměstnanců škol Cirsia na ukončení školního roku spojené s turnajem ve volejbale 

Turnaj v kopané Mc Donald´s Cup, Coca-cola Cup 

Dopravní hřiště 4. ročník  

Pasování žáků 1. třídy na čtenáře 

Edukačně-stimulační skupinky (předškoláci) 

Programy „Hasík“  

Projekt Školní mléko a Ovoce do škol 

Projekt Recyklohraní 

Polygram (projekt) 

Exkurze do Domu přírody v Moravském krasu a na Rychtu Krásensko 

Návštěva Divadla Polárka Brno a dalších divadel 

Návštěvy planetária 

Přespávání ve škole  - socializační pobyty 

Besedy s ilustrátory, spisovateli, výtvarníky 

Mikuláš v MŠ a v ZŠ 

Besedy pro jednotlivé třídy v obecní knihovně 

Setkání PAU ve Velkých Němčicích 

Nabídka levných knih našim žákům 

Školní a okrskové kolo v šachách 

Vánoční dílny 

Vánoční besídky ve třídách 

Návštěva GO veletrhu 

Velikonoční výstava v sokolovně 

Výchovné koncerty 

Výchovně-vzdělávací programy pro žáky  

Setkání bývalých zaměstnanců ke Dni matek 

Školní kolo v plavání 

Lipovecká kuňka (školní kolo ve zpěvu) 

Představení dramatických kroužků 

Exkurze, výstavy, návštěva knihovny Blansko 

Přírodovědné vycházky 

Sportovní dny v terénu 

Projekty přírodovědné – II. stupeň 

Projekty metodika prevence 

Projekty metodika environmentální výchovy 

Projekty - spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu BIG 

              - podpora vzdělávání žáků 

              - Polygram 

   - spolupráce s TEGA Blansko 

Výtvarné a literární soutěže 



Dětský maškarní karneval 

Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ 

Akce školní družiny, kroužků a náboženství 

 

Pedagogické rady      I.   1.část   28.8. 2017    9.00    2.část     ČT   31. 8.  2017     9.00                                       

  

II.     ST   1. 11.2017      III.    ST   24.1.2018     IV.    ST   11.4.2018       V.     PO  25.6.2018                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                

Třídní schůzky:     ÚT  19.9.2017 15.00  setkání  rodičů ZŠ i MŠ s Mgr. Opravilem   

                                                                                                                (psycholog)                                                                  

                                 ÚT   7.11. 2017   (1. pololetí)               ST    18. 4. 2018   (2. pololetí)  

    

Provozní porady:     PO  25.9.  (spojené se školením  zdravovědy s MUDr. Dandou)                                                                                                                                                                 

                        ST  25.10.,  29.11.,  PO  18.12.       ST   21.2.2018, 7.3., 9.5., 6.6. 2018   

            

V celoročním plánu dále vycházíme z:  
Celoročního plánu environmentální výchovy 

Minimálního preventivního programu 

Plánu akcí Regionálního sdružení Cirsium 

Celoročního plánu MŠ 

Celoročního plánu ŠD 

 

Spolupracujeme na akcích s: 

Obecními úřady obcí, jejichž děti navštěvují naši školu 

Radou a zastupitelstvem Lipovce 

PPP Blansko 

Školskou radou 

Službou škole Blansko a  NIDV Brno (nabídky DVPP) 

MAS Moravský kras 

Dalšími institucemi- Policie ČR, HZS  JMK, OHS Blansko 

 

Organizace, které pomáhají zajišťovat mimoškolní činnost: 

ZUŠ Jedovnice a Blansko 

Skaut Lipovec 

Sokol Lipovec 

SDH Lipovec 

Římsko-katolická církev (výuka náboženství) 

ČSŽ Lipovec 

Zahrádkáři Lipovec 

Spolek Vápeníček 

Oddíl šachistů Lipovec 

Vedoucí kroužků pro děti (step, sportovní kroužky, akvaristika, keramika, angličtina pro 

nejmenší, dramatické kroužky, sbor, žonglování, ekologický kroužek, aerobik, dyslektický 

kroužek, příprava na přijímací zkoušky, školní časopis) 

 

 

PLÁN AKCÍ SDRUŽENÍ CIRSIUM 

PRO ŠKOLNÍ ROK  2017/2018 

 



31. 8.  porada vedení, Jedovnice 
13. 9.  porada vedení +  uč- TV, ZŠ Křtiny 
21. – 22. 9. Překročení Rubikonu, ZŠ Podomí (5členné týmy z 6.roč.) 
2. 10.  přespolní běh, ZŠ Podomí 
20. 10. Prosaď se, znalostní soutěž pro 5. ročník, ZŠ Ostrov 
24. 10.  setkání účetních v ZŠ Lipovec 
8. – 9. 11. výjezdní školení BOZP - Vrbice 
15. 11. porada vedení + 1. stupeň, ZŠ Lipovec  
12. 12. soutěž v aerobiku /pro všechny ročníky/, ZŠ Křtiny 
29. 1.  florbalový turnaj starší žáci /2.stupeň/, ZŠ Jedovnice 
14. 2.  porada vedení + matematici, ZŠ Sloup 
23. 2.  florbalový turnaj mladší žáci /1. stupeň/, ZŠ Sloup 
březen lyžařské závody pro 1. stupeň v Hodoníně u Kunštátu 
5. 3.  futsal v ZŠ Jedovnice 
22. 3.  vzájemné hospitace, ZŠ Jedovnice 
28. 3.  10.00 Jedovnická kuňka, ZŠ Jedovnice 
  16.00 Bowlingový turnaj zaměstnanců škol v Blansku,  

         ZŠ Jedovnice 
13. 4.  plavecké závody /1. stupeň/, ZŠ Sloup 
20. 4.  turnaj ve vybíjené /dívky 6. a 7. ročník/, ZŠ Lipovec 
9. - 11. 5. Cirsiády, ZŠ Sloup 
15. 5.  Malá Cirsiáda, ZŠ Jedovnice (5. ročníky) 
25. 5.  přehazovaná /mixy 4. – 7. ročník/, ZŠ Ostrov 
  6. 6.  porada vedení + češtináři, ZŠ Jedovnice 
13. 6.  malá kopaná, ZŠ Křtiny + přehazovaná (dívky 8. + 9. roč.) 
14. 6.  Oslava konce školního roku v Krasové (nebo jinde) 
19. 6.  Sloupský slavík, ZŠ Sloup 
21. 6.  Ekokonference, ZŠ Křtiny        
 

4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí 

V tomto školním roce žádné neproběhly. 
 

5.0 Výkon státní správy 

/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 

 

5.1 Rozhodnutí ředitele 

 Počet 

rozhodnutí 

Odklad povinné školní docházky  2 

Povolení individuálního vzděl. programu dle § 18 6 

Přijetí k základnímu vzdělávání dle § 46 25 



Přestup žáka dle § 49, odst. 1 1 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání dle § 34 18 

 

 

6.0 Údaje o odborných pracovnících 

 fyzický počet 

výchovný poradce 1 

školní metodik prevence 1 

 

6.1 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

1 žák autista - pracuje s asistentkou pedagoga 

5 žáků s poruchami učení (1 dívka, 4 chlapci) 

 

7.0 Další údaje o škole 

 

7.1 Aktivity pro veřejnost 

 

Pronájem tělocvičny Tělocvičnu pronajímáme pro místní občany za 150 Kč/ hodinu,  

 pro cizí zájemce 200 Kč/hodinu.  Rezervaci je třeba provést u  

 ředitelky školy osobně, telefonem, nebo e-mailem. 

  

Obecní knihovna ČT 14.00 – 18.00 (přízemí u kantýny) 

 Zapůjčit si můžete i knihy z knihovny Blansko, které máme pro  

 naše čtenáře k dispozici. Knihovnicí je paní Jarmila Elisková. 

 

Možnost využít cvičnou kuchyňku – Skaut, Vápeníček, ale i soukromě pro přípravu pokrmů  

 (menší oslavy…) 

                                 

Sběr papíru Starý papír sbíráme průběžně ve škole. Svázané balíky nebo  

 krabice můžete donést kdykoliv.  

 

Sběr PET víček Po celý rok shromažďujeme PET víčka a posíláme pro nemocné  

 děti. 

 

Autoškola Elko   p. Zbyněk Kopřiva připravuje zájemce o získání řidičského  

 průkazu.  Provádí i doškolovací kurzy (nové předpisy). 

 

Vaření pro cizí strávníky školní jídelna nabízí možnost odebírání obědů z řad veřejnosti do  

 jídlonosičů.  Podrobné informace podá vedoucí stravování. 

      

Masáže provádí dle objednávek P. Marušáková (tel. 722 289 302)   

 

Mateřské centrum Veselý Paleček ve škole se schází maminky s malými dětmi – cvičení,  

 tvoření, besedy, přednášky …. (přístavba 2. patro) 

 

MŠ - školní zahrada je otevřená veřejnosti s malými dětmi denně (mimo nevhodné  

 počasí). 

 

7.2 Kroužky 



 

Sbor 1. – 9. tř.         ČT  13.30 – 14.15       uč. HV         Mgr. Lerchová + K. Veselá                                                     

ZUŠ-  (klavír, kytara, zpěv)    dle rozvrhu                                   Mgr. E. Lerchová, M. Kovář,  

                                                                                      p. uč. Brdár, p. uč. Vráblík, p. uč. Smělík                                                                            

Keramika                                   ČT                           uč. keramiky                    Bc. L. Pernicová                                              

AJ pro nejmenší  (1.- 2. třída)  dle zájmu ve 2.pololetí                                       Mgr. E. Veselá 

Step                                            PÁ 14.00 – 16.00              TV                                    S. Průchová                                                                                                                                             

Sportovní hry         ÚT 16.00 – 17.00              TV                 Mgr. H. Trávníčková                             

Kroužek žonglování         ST                                      TV                                  p. T. Bílek  

Aerobik                                     ČT   16.15 – 17.15             TV                             D. Biskupová  

Dramatický kroužek         PÁ 13.20 – 14.05                                              Mgr. I. Hallová  

Dramatický kroužek                ST  14.00 – 15.00               6.tř.                                p. T. Bílek 

Kroužek AJ pro pokročilé (II.st.)    ST 12.30 – 13.10                                     Mgr. I. Hallová   

Dyslektický kroužek         PO 13.00 – 14.15 (2 skupiny)                   Mgr. J. Kolmačková  

Ruský jazyk         ČT 13.45 – 14.30                                                       L. Zouhar 

Kroužek výtvarná dílna         ÚT  12.50 – 13.50                                        Bc. J. Odehnalová                

Příprava na přij. zk. z Čj (9.tř.) ST 12.45 – 13.30                                                Mgr. E. Veselá                    

Příprava na přij. zk. z M (9.tř.) ČT  12.45 – 13.30                                          Mgr. H. Buchtová    

Čtenářský klub         PO 13.30 – 15.00               7.tř.                Mgr. K. Veselá   

Doučování                     ST  12.45 – 13.30               7.tř.                         Mgr. K. Veselá 

Šachy (Dům služeb Lipovec)    ČT  17.00                                                                    L. Ševčík 

Skaut         PÁ  16. 00 – 18.00                                                P. Kopřivová 

Mladí hasiči                              PO   16.30 – 19.30 v TV nebo na hasičce              E. Musilová   

 

Nepovinný předmět        
Náboženství        ST  11.45– 12.30      2.tř.                         v 5.třídě           Mgr. Svobodová 

                                    12.45 – 13.30    3.,4.třída                  v 9.třídě            p. farář Kuchyňa 

                                    12.45 – 13.30    5.-9.třída                  v 5.třídě            Mgr. Svobodová  

 

7.3 Zapojení školy do soutěží, ocenění žáci 

 

Nejlepší žáci školy: 

1. třída  Michal  Školař   Lipovec    

2. třída  Eliška    Veselá   Kulířov    

3. třída  Tereza   Hallová  Blansko           

4. třída  Anna   Veselá   Kulířov  

5. třída  Tobiáš   Mynařík  Holštejn   

6. třída  Nikol   Rajnochová  Lipovec   

7. třída  Gabriela  Musilová  Lipovec  

8. třída  Jana    Gawliková  Lipovec  

9. třída  Alexandr Pavel Bartes   Kulířov 

  

Vyznamenaní žáci z 9. ročníku: 

Patrik  Cabal   Lipovec 

Anna  Jarůšková  Holštejn 

Ivana  Kalová  Lipovec 

Lucie  Kaňová  Lipovec 

Radek  Trávníček  Lipovec 

Vojtěch Zouhar  Lipovec  

 



Cirsiády     -   medailová  místa 

Malá Cirsiáda (5. ročníky škol Cirsia): 

 

Všeobecný přehled  2. místo Jakub Velen  Baldovec 5. třída   

Angličtina  2. místo Adam Vládek  Lipovec 5. třída 

  

Cirsiády  6. – 8. ročníku    

Český jazyk  3. místo Gabriela Musilová Lipovec 7. třída 

   5. místo Lucie Kratochvílová Rozstání 7. třída  

   4. místo Jana Gawliková Lipovec 8. třída 

   5. – 6. místo Nela Petrželová Lipovec 8. třída  

           

Angličtina  4. místo Sára Hanáková Lipovec 6. třída  

   5. místo Tomáš Dvořák Kulířov 8. třída 

 

Dyslektická olympiáda (soutěž družstev):    

6. – 9. ročník  2. místo Dominik Kaderka Lipovec 7. třída  

     Kryštof Jirava  Lipovec 7. třída  

     Rostislav Štébl Lipovec 6. třída  

     Stanislav Vymazal  Holštejn 6. třída  

Projekt 9. ročník: 

 

1. místo   Anastázie Lokajová  Baldovec 

 

2. místo   Ivana Kalová   Lipovec 

  

3. místo  Bára Machalíková  Holštejn 

  Radek Trávníček  Lipovec 

 

4. místo  Anna Jarůšková  Holštejn 

  Lucie Kaňová   Lipovec 

  Alexandr Pavel Bartes Kulířov 

  Radek Piňous   Holštejn 

 

Kompletní přehled prací a témat závěrečných projektů žáků 9. ročníku 

 

jméno  název konzultant 

 Sabina Gómezová Apple E. Korbičková 

 Vojtěch Zouhar Zimní olympijští vítězové K. Veselá 

 Anna Jarůšková Poslední mohykán E. Veselá 

 Bronislav Hampl On line hra Brawhalle E. Veselá 

 Bára Machalíková Lukostřelba E. Korbičková 

 Radek Trávníček Plavání M. Pekárková 

 Veronika Voráčová Ukrajina E. Korbičková 

 Lucie Kaňová Gymnastika E. Korbičková 



 Patrik Cabal Programování – herní tematika M. Pekárková 

 Alexandr Pavel 

Bartes 

Motory os. automobilů M. Pekárková 

 Sára Grycová Studená kuchyně E. Veselá 

 Anastázie Lokajová Tlamovci M. Pekárková 

 Radek Piňous GirlsundPanzer E. Veselá 

 Adéla Švancarová Výtvarné umění E. Veselá 

Ivana Kalová Life in USA I. Hallová 

Pochvala za vzorné plnění školních povinností 

Monika Kolmačková  Lipovec 1. třída 

Marie Ševčíková  Lipovec 1. třída 

 

Pochvala za vzornou reprezentaci školy v oblasti sportu 

Eliška Veselá   Kulířov 2. třída 

Šimon Kolář   Rozstání 2. třída 

 

Pochvala za vzornou reprezentaci v oblasti kultury a častá vystoupení pro veřejnost  

Jitka Doleželová  Lipovec 2. třída 

 

2. třída vyhrála školní soutěž ve sběru starého papíru a ve sběru starých baterií!! 

 

Pochvala za výborný prospěch a práci pro třídní kolektiv 

Karolína Petruželová  Lipovec 3. třída 

Kateřina Zouharová  Lipovec 3. třída 

Michaela Rajnochová  Lipovec 3. třída 

Tereza Hallová  Blansko 3. třída 

Kristýna Felklová  Lipovec 3. třída 

 

Pochvala za celoroční péči o morče 

Kryštof Jelínek  Lipovec 4. třída 

Jindřich Jelínek  Lipovec 4. třída 

Jaroslav Kolmačka  Lipovec 4. třída 

Karolína Šmehlíková  Lipovec 4. třída 

 

Pochvala za vzornou reprezentaci školy v oblasti sportu 

Viktor Petržela  Lipovec 4. třída 

 

Pochvala za vzornou docházku do školy - žádná zameškaná hodina ve školním roce 

Michaela Nečasová  Lipovec 5. třída 

 

Pochvala za vzornou reprezentaci školy v oblasti kultury 

Kateřina Pernicová  Lipovec 5. třída 

Barbora Kaňová  Lipovec 5. třída 

 

Pochvala za pomoc mladším spolužákům na ekologickém pobytu a za vzornou 

reprezentaci školy v oblasti sportu 

Adam Vládek   Lipovec 5. třída 

 



Pochvala za vynikající reprezentaci školy v oblasti sportu 

Aleš Musil   Lipovec 5. třída 

Daniel Ševčík   Lipovec 5. třída 

Josef Vymazal  Holštejn 5. třída 

Barbora Kaňová  Lipovec 5. třída 

Tereza Vondálová  Lipovec 5. třída 

Alena Gawliková  Lipovec 5. třída 

Tobiáš Mynařík  Holštejn 5. třída 

 

 

Pochvala za práci pro třídní kolektiv 

Michaela Nečasová  Lipovec 5. třída 

Barbora Kaňová  Lipovec 5. třída 

 

Pochvala za aktivní pomoc třídní učitelce 

Jan Zouhar   Lipovec 6. třída 

Michaela Uzlová  Lipovec 6. třída 

 

Pochvala za vzornou reprezentaci školy v oblasti sportu 

Nikol Rajnochová  Lipovec 6. třída 

 

Pochvala za ochotu a aktivitu na Dni Země 

Filip Křtěn   Rozstání 6. třída 

 

Pochvala za práci v dramatickém kroužku 

Vendula Benešová  Holštejn 6. třída 

Karolína Bezděková  Rozstání 6. třída 

Karolína Říčařová  Baldovec 8. třída 

Silvie Raušová  Marianín 8. třída 

Pavel Voráč   Lipovec 8. třída 

Lucie Hořavová  Rozstání 8. třída 

Adéla Preisová  Studnice 8. třída 

 

Pochvala za moderování školních besídek 

Jan Zouhar   Lipovec 6. třída 

Kateřina Švédová  Marianín 6. třída 

 

Pochvala za vzornou reprezentaci školy v oblasti kultury 

Leona Štěpaníková  Lipovec 6. třída 

Alžběta Průchová  Lipovec 7. třída 

 

Pochvala za vzornou reprezentaci školy v oblasti sportu 

Kryštof Jirava   Lipovec 7. třída 

Jakub Kološ   Lipovec 7. třída 

David Trávníček  Lipovec 7. třída 

Valentýna Kolmačková Lipovec 7. třída 

Monika Štéblová  Lipovec 7. třída 

Alžběta Průchová  Lipovec 7. třída 

 

Pochvala za vzornou práci v třídní samosprávě 



Monika Štéblová  Lipovec 7. třída 

Natálie Jakubcová  Lipovec 7. třída 

David Trávníček  Lipovec 7. třída 

 

Pochvala za pomoc třídní učitelce a práci pro třídní kolektiv 

Michaela Šmehlíková  Lipovec 8. třída 

Jana Gawliková  Lipovec 8. třída 

Pavel Voráč   Lipovec 8. třída 

Nela Petrželová  Lipovec 8. třída 

Erika Jelínková  Lipovec 8. třída 

Adéla Preisová  Studnice 8. třída 

Žaneta Plisková  Studnice 8. třída 

Karolína Říčařová  Baldovec 8. třída 

 

Pochvala za vzornou reprezentaci školy v oblasti sportu 

Tomáš Dvořák  Kulířov 8. třída 

Adam Pernica   Senetářov 8. třída 

Vojtěch Říčař   Baldovec 8. třída 

David Schindler  Senetářov 8. třída 

Silvie Raušová  Marianín 8. třída 

Karolína Říčařová  Baldovec 8. třída 

 

Pochvala za vzornou práci pro třídní kolektiv 

Sára Grycová   Lipovec 9. třída 

Veronika Voráčová  Lipovec 9. třída 

Ivana Kalová   Lipovec 9. třída 

 

Pochvala za vzornou reprezentaci školy v oblasti sportu 

Vojtěch Zouhar  Lipovec 9. třída 

Patrik Cabal   Lipovec 9. třída 

 

Pochvala za vzornou reprezentaci školy v oblasti kultury 

Alexandr Pavel Bartes Kulířov 9. třída 

 

Pochvala za ochotnou aktivní práci pro školu 

Radek Piňous   Holštejn 9. třída 

Bronislav Hampl  Rozstání 9. třída 

 

Pochvala za vynikající reprezentaci školy na ekokonferenci ve Křtinách 

Anastázie Lokajová  Baldovec 9. třída 

Ivana Kalová   Lipovec 9. třída 

Sabina Gomézová  Lipovec 9. třída 

Veronika Voráčová  Lipovec 9. třída 

   

Pochvala za ochotnou pomoc v mateřské škole  
Alexandr Pavel Bartes Kulířov 9. třída 

Patrik Cabal   Lipovec 9. třída 

Bronislav Hampl  Rozstání 9. třída 

Radek Piňous   Holštejn 9. třída 

Radek Trávníček  Lipovec 9. třída 



Vojtěch Zouhar  Lipovec 9. třída 

 

7.4 Závěrečné hodnocení školního roku 2017/2018 

 

Školní rok 2017/2018 byl rokem velmi hektickým, rokem plným změn, ale také rokem 

smutným. V září nenastoupil pro nemoc kolega Mgr. Petr Vymazal, za kterého jsme získali na 

zástup Lukáše Zouhara. Za dva měsíce nás bohužel postihla tragická událost, kdy zcela 

nečekaně náš kolega Mgr. Petr Vymazal zemřel. Na jeho trvale uvolněné místo nastoupil Mgr. 

Ondřej Buš.  

Další velká změna, která nás čekala, byl odchod ředitelky školy do starobního důchodu. 

Obec vypsala na toto místo konkurz.  Do něj se přihlásili 4 uchazeči a ve výběrovém řízení byl 

zvolen a radou obce potvrzen Mgr. Tomáš Vintr, který se své funkce ujal 1.8. 2018. 

Dále bylo vypsáno výběrové řízení na uvolněné místo vedoucí stravování. Z několika 

uchazeček, které o toto místo projevily zájem, byla  nakonec vybrána paní Barbora Musilová, 

která na svůj post nastoupila také 1.8. 2018. 

Hodně úsilí jsme věnovali dovybavování jak základní školy, tak mateřské školy Díky 

vstřícnosti obecního úřadu se nám podařilo zakoupit 2 interaktivní tabule (do ZŠ a MŠ), 

keramické pece pro ZŠ i MŠ, vybavili jsme novými lavicemi, učitelskými stoly a židličkami 

další třídy II. stupně, dovybavili jsme nářadím a pomůckami kabinet tělesné výchovy, 

zmodernizovali jsme a dovybavili 2. oddělení školní družiny nábytkem, hrami, ale také stolním 

fotbálkem, ledním hokejem a pingpongovým stolem. 

Zakoupili jsme všem učitelům nové notebooky (původní již dosloužily).  Pro potřeby 

hudební výchovy nám chyběl kvalitnější mikrosystém a přivítali jsme nové mapy do zeměpisu 

a dějepisu. 

Naše škola byla velmi úspěšná v tradičním sběru starého papíru - nasbírali jsme celkem 

22 708 kilogramů. Pokračovali jsme ve sběru víček PET lahví a ve sběru starých baterií.  

Naši žáci byli velmi aktivní v různých soutěžích. V celostátní výtvarné soutěži Vánoce očima 

dětí obsadil náš žák 1. třídy David Zouhar 2. místo. Dále jsme měli několik vynikajících 

umístění v pěveckých soutěžích- okresní kolo ZUŠ Kateřina Pernicová 1. místo v sólovém 

zpěvu, sourozenci Pernicovi 2. místo v duetech a Alexandr Pavel Bartes 1. místo v okresním 

kole s postupem do krajského kola. Zároveň se stal absolutním vítězem soutěže. 

Během roku jsme se žáky absolvovali nespočet sportovních turnajů a soutěží - kopaná, 

futsal, florbal, vybíjená, přehazovaná, skok vysoký, šachy, aerobik, plavání, lyžování a 

přespolní běh. 

K úspěchům určitě přispívá i široká nabídka kroužků, které na škole pracují ve velmi 

pestré nabídce. 

Velmi dobré zkušenosti máme z projektových dnů- téma bezpečnost a zdraví, oblast 

environmentální, branný den nebo projekt Hasík. Úspěšně jsme pokračovali v projektech 

Podpora vzdělávání žáků, spolupráce v oblasti vzdělávání v příhraničním regionu (BIG), 

Polygramu a spolupráci s TEGA Blansko. 

Vynikající úroveň měly letos závěrečné projekty žáků 9. ročníku. 

Osvědčila se nám spolupráce našich nejmladších žáků 1. ročníku a nejstarších žáků 9. třídy 

v různých oblastech a aktivitách (pomoc při projektech, společný pobyt v Jedovnicích, 

Mikuláš…). Tradici již mají i naše socializační pobyty, přespávání ve škole, lyžařské kurzy, 

kurz plavání, edukačně-stimulační skupinky pro předškoláky a letos poprvé také ekologický 

pobyt žáků I. stupně. 

 Nezapomněli jsme ani na testování, které probíhalo v několika oblastech a v různých 

ročnících. 



V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout fakt, že letos nikdo z žáků neměl neomluvené 

hodiny ani snížený stupeň z chování. Všichni žáci postoupili a ukončili ročník bez problémů, 

nikdo neopakoval ročník. 

                                                                                  Mgr. Jaroslava Školařová, ředitelka školy 

 

8.0 Sociálně patologické jevy ve škole 

 

8.1 Hodnocení minimálního preventivního programu 2017/2018 

 

Škola:  ZŠ a MŠ Lipovec 

Ředitelka:  Mgr. Jaroslava Školařová 

Metodik prevence: Mgr. Hana Buchtová 

Výchovný poradce: Mgr. Karla Cabalová 

Karierní poradce: Mgr. Martina Pekárková 

Garant  PPŠ: Mgr. Jaroslava Školařová 

 

V rámci PPŠ  bylo stanoveno 7 základních témat, na která hlavně byla zaměřena v tomto 

školním roce pozornost: naše obec, životní prostředí 

                                       policie ČR, bezpečnost, doprava, hasiči 

                                       lidové zvyky, obyčeje, tradice 

                                       drogy a drogová závislost (drogy, alkohol, kouření) 

                                       šikana a chování navzájem 

                                       zdraví, zdravý životní styl 

                                       rodina, mezilidské vztahy, sexuální výchova 

                                                  

I. Aktivity pro žáky  

Ve výuce  

- všichni učitelé průběžně během celého školního roku ve všech předmětech a při všech 

činnostech, dle možností, příležitostí a nabídek 

 

Jednorázové tematické aktivity 

- přednášky - Prevence zneužívání drog – p. Fránek - 5. – 7. ročník 

                    - Namibie – 5. – 9. ročník     

  - výukové programy – protidrogový vlak Brno – 7. + 8. ročník 

                                      - Balcarka + kozí farma Šošůvka – 2. – 4. ročník 

                                      - HZS JMK Jedovnice – 1. ročník 

                                      - Hasík – HZS JMK Brno – 2. + 6. ročník 

                              - Řemesla – SŠ Brno – 1. – 9. ročník 

                              - Rakovecké údolí – 3. ročník 

                              - muzeum Vyškov – 2. + 4. ročník 

                              - lesní pedagogika – 2. + 4. ročník 

                              - Den Země – 1. – 8. ročník                               

- besedy – beseda o knihách v místní a školní knihovně – 1. – 9. ročník 

         - besedy s TU na daná témata - 1. - 9. ročník          

- exkurze – SOU řemesel Brno – 8. + 9. ročník   

                  - TOS Kuřim – 8. + 9. ročník   

- SŠ a SOU dle vlastního výběru žáků 

- ÚP Blansko – 8. + 9. ročník 

- ZOO Lešná – 1. + 5. + 9. ročník  



- Pavilon Anthropos Brno – 6. – 8. ročník 

- pobytové akce – nová místa, nové kolektivy, výchova ke kamarádství, vzájemné           

                              pomoci, spolupráci, apod. 

                            - školní výlety 

                            - adaptační pobyt – 1. ročník - Jedovnice 

                            - ekologický pobyt – Jedovnice – 1. - 5. ročník 

                            - lyžařský kurz  - Karlov pod Pradědem – 6. – 9. ročník   

                            - lyžařský kurz – Hodonín u Kunštátu – 1. – 5. ročník    

                      - přespání ve škole – 6. ročník             

- kulturní aktivity – vánoční přáníčka  

 - rozsvícení vánočního stromu – Kulířov, Studnice, Lipovec 

                       - adventní koncerty 

                       - školní Mikuláš – Čertovská stezka – 1. – 4. + 9. ročník 

                             - vánoční dílny   

                             - vánoční trhy Brno – 6., 7., 8. ročník 

                             - vánoční dílny muzeum Vyškov 1. – 4. ročník 

                              - vánoční besídka pro veřejnost + třídní vánoční besídky 

                       -  polonéza - nácvik a vystoupení na škol. plese – 9. ročník  

                              - velikonoční dílna – 1. + 9. ročník 

                              - besídka ke Dni matek                                  

                              - lampionový průvod                                 

                              - Jedovnická kuňka – pěvecká soutěž  - školní kolo + Jedovnice                     

                        - divadlo Polárka – Deník Anny Frankové - 5. – 9. ročník 

                        - Divadlo Polárka v Brně - Prezidenti – 5. - 9. ročník 

                        - nácvik + vystoupení dramatického kroužku školy pro školu + rodiče  

                          a veřejnost 

                        - soutěž pěveckých sborů v Olešnici, vystoupení na akcích 

                        - Sloupský slavík 

                        - návštěva galerie Jedovnice – 7. ročník 

                        - výchovný koncert ZUŠ Jedovnice – 1. – 7. + 9. ročník                   

 - sportovní aktivity – turnaj ve florbalu – dívky, chlapci 

                                - přespolní běh – Cirsium – 1. – 7. ročník 

                                - Mc Donaldś cup     

                                - halová kopaná - Adamov                                                            

                                - plavání 1. – 4. ročník 

                                - turnaj Cirsia (Sloupský vodník) v plavání – 1. – 5. ročník 

                                - Hodonínský lyžař – Cirsium – 1. - 5. ročník 

                                - Kunštátská laťka 

                                - šachy + šachový turnaj                                   

                                - Cirsium – florbal. turnaj, turnaj ve volejbalu, aerobic, vybíjená,  

                                                   přehazovaná, futsal, malá kopaná                                 

                                - třídní kolo v bowlingu   

                                - vycházky – Baldovec, Holštejn, okolí Lipovce    

                                - Paintball Baldovec – 9. ročník 

                                - Jump park Bruno – 5. - 9. ročník 

                                - Bongo Brno – 1. – 4. ročník 

- jiné aktivity – sociometrie + vyhodnocení – 5. ročník 

                        - etické dílny – 4. + 5. ročník 

                        - soutěž tříd a jednotlivců ve sběru starého papíru 

                  - sběr víček od PET lahví – pomoc nemocné holčičce  



                  - burza škol – Vyškov, Prostějov, Brno 

                        - dopravní hřiště – 4. ročník 

                        - podzimní den – 3. ročník 

                        - testování žáků – 9. ročník – SCIO 

                        - testování 9. ročníku – mediální gramotnost - MŠMT 

                        - Rubikon – 6. ročník  

                        - Dyslexiáda - Sloup  

                  - Cirsiáda – 6. – 9. - Sloup  

                  - Malá Cirsiáda – 5. ročník     

                  - Den dětí v MŠ – 9. ročník 

                  - návštěva předškoláků v 1. třídě   

                  - pasování na čtenáře – 1. ročník 

                  - ekokonference v ZŠ Křtiny    

                  - Sloupsko - šošůvské jeskyně - DM                 

- projekty – projektový den – Zdraví, bezpečnost, prevence – 1. – 9. ročník 

                 - projektový den – 1. + 9. ročník 

                  - v rámci Cirsia – soutěž Prosaď se! – 5. ročník 

            - v rámci Šablon I. – různé předměty + DM 

            - projekty v rámci ostatních vyuč. předmětů 1. - 9. ročník   

            - projekty žáků 9. ročníku 

            - projekt NJ – BIG, ATCZ5 – 7. ročník 

            - projekt ve spolupráci s TEGA Blansko   

            - aktivity pro vyplnění volného času dětí -  školní a místní knihovna 

                                                                  - kroužky  

                                                                  - počítačová učebna 

                                                                  - Skaut 

                                                                  - TJ Sokol Lipovec – kopaná, šachy 

                                                                  - ZUŠ Jedovnice, Blansko – taneční a hudební obor 

                                                                  -SDH  Lipovec 

                                                                  - ranč Kopaniny Kulířov 

   

Realizace PPŠ 

- poskytování informací – přednášky, besedy, konzultace, osvětový materiál, videoprojekce, 

kulturní akce, sportovní aktivity, kroužky, projekty, exkurze, nástěnky          

- pobytové akce 

- volnočasové aktivity 

- aktivní učení v modelových situacích – HV, ČAJS, OV, volba povolání, VL, ČJ, M, 

VKZ, CH, AJ, NJ, Z, D, domácnost, … 

- dotazníky, ankety – jejich hodnocení 

 

II. Aktivity pro pedagogy 

- další vzdělávání  ŘŠ, ZŘŠ, učitelů -  RVP, PAU, ŠVP, projekty  

- další vzdělávání ŘŠ, ZŘŠ, vých. poradce, metodika prevence – šikana, poruchy chování, 

práce s kolektivem, mapování kolektivu – sociometrie, třídní schůzky 

- schůzky v rámci sdružení Cirsium 

- další vzdělávání dle nabídky a možností školy 

- šablony 

- spolupráce s organizacemi, složkami, rodiči,  

- spolupráce s dalšími pedagogy, dalšími školami 



 

III. Spolupráce s rodiči 

 Aktivní 

- zapojení rodičů do vedení kroužků 

- účast zástupců rodičů v radě školy 

- kulturní a sportovní akce pro rodiče a děti – zájezdy do divadel, besídky, koncerty, Den dětí, 

dílny, výlety 

- třídní schůzky 

- individuální  schůzky  s rodiči - řešení problém. situací 

 

Pasivní 

- zápisy a oznámení v ŽK 

- www stránky školy  

- písemná sdělení rodičům 

- informační letáky 

- zprávy v místním rozhlase v obci, ve zpravodaji obce 

- zprávy na nástěnkách ve škole 

- dotazníkové akce 

 

IV. Spolupráce se složkami a institucemi 

- PPP Blansko, PPP Vyškov, PPP Prostějov 

- OHS Blansko 

- PČR 

- OÚ Kulířov, OÚ Studnice, OÚ Lipovec, OÚ Rozstání, OÚ Holštejn 

- ÚP Blansko 

- MěÚ Blansko, Prostějov  – odd. právní ochrany mládeže 

- Lékárna Jedovnice 

- TJ Sokol Lipovec, ČSŽ, Skaut 

- občanské sdružení Vápeníček 

- sdružení škol Cirsium 

- rada školy 

- HZS JMK Brno 

- Muzeum Vyškov 

- SDH  Lipovec 

 

V. Práce školního metodika 

-    spolupracuje se žáky, ostatními pedagogy, výchovným a karierním poradcem, vedením 

školy, rodiči, okresním metodikem, ostatními složkami a institucemi, odbornými 

zařízeními, orgány  státní  správy apod. 

- účastní se mapování a řešení sociálně-patologických jevů na škole připravuje akce 

související s problematikou soc. pat. jevů 

- jedná se žáky při řešení problémů 

- jedná s rodiči při řešení problémů  

- připravuje  PPŠ a jeho hodnocení + elektronické hodnocení  

- koordinuje práci ostatních pedagogů při naplňování  PPŠ 

- vede evidenci soc. patologických jevů vyskytujících se na škole 

- dále se vzdělává 



-    je členem Školního poradenského pracoviště, spolupracuje s jeho ostatními členy 

 

VI. Evidence sociálně-patologických jevů na škole 

- nevhodné chování vůči ostatním spolužákům  - I. + II. stupeň 

- špatná příprava do školy  

- špatná spolupráce s některými rodiči, jejich špatná kontrola domácí přípravy dětí 

 

VII. Konkrétní výsledky strategie PPŠ v tomto škol. roce 

Podařilo se 

 zamezit výskytu návykových látek na škole a jejich užívání (kouření, marihuana, alkohol, 

…) 

 navázat dlouhodobou spolupráci s HZS JMK Brno v rámci prevence – Hasík  

 zorganizovat zajímavé akce v rámci PPŠ 

 udržet i rozšířit širokou nabídku mimoškolních aktivit žáků 

- zapojit všechny žáky do akcí v  PPŠ 

- zapojit všechny pedagogy 

- spolupráce s PPP – volba povolání 

- zapojení některých rodičů do práce školy 

- dobrá spolupráce s OÚ spádových obcí 

- velké využití počítačové učebny ve volném čase dětí 

- zařadit zajímavé exkurze – ÚP, SOU SŠ, muzea, … 

- úplně zamezit výskytu jakýchkoli náznaků šikany na škole  

- téměř úplně zamezit výskytu pozdě omluvených a neomluvených hodin 

- uskutečnit velké množství akcí na podporu zálib žáků a naplnění jejich volného času   

Nepodařilo se 

 zlepšit chování některých žáků vůči spolužákům 

- ještě více spolupracovat s rodiči (některými) 

- zajistit vzornou přípravu do školy u všech žáků 

- zcela eliminovat nevhodné a časté využívání informačních technologií u žáků 

  

                                                                                                               Mgr. Hana Buchtová 

 

9.0   Environmentání výchova 

 

9.1 Vyhodnocení plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty za školní rok 

2017/2018 
 

Září:   Sestavili jsme a schválili plán environmentální výchovy pro nový školní rok. 

           Žáci 1., 5. a 9. třídy navštívili komentovanou prohlídku ZOO Lešná. 

           Žáci 2., 3. a č: třídy byli na prohlídce jeskyně Balcarka v Ostrově u Macochy a na kozí  

           farmě v Šošůvce. 

           6., 7., 8. třída navštívila expozici Anthropos Brno. 

           Proběhla i akce CIRSIA – Překročení Rubikonu v Podomí, které se zúčastnili žáci 6. tř. 

           Vyhlásili jsme sběrovou akci pro třídy – sbíráme vybité baterie – ukončení v lednu. 

 

Říjen: Uskutečnila se soutěž ve sběru starého papíru. 

           Ekologický kroužek se pro letošní rok nesešel pro nezájem žáků. 

           Den zvířátek – projekt žáků 5. třídy – referáty o domácích mazlíčcích. 



           Den stromu  - nástěnka z prací žáků 7. třídy ve VV. 

           Pořad o Namibii – pro 5. až 9. třídu – přírodní krásy a obyvatelstvo – promítání v 

           KD Jedovnice. 

           Společný pobyt v Jedovnicích – 1. a 9. třída – pomoc a komunikace, mladší a straší. 

           Soutěž 5. tříd Prosaď se  -  v Ostrově u Macochy, vědomostní i dovednostní soutěž 

 

Listopad: V rámci VV a hodin ČASP žáci sbírali přírodniny, lisovali listy, které využívali. 

                 Žáci 9. třídy byli na burze škol. 

                 Žáci 9. třídy – v rámci volby povolání – prezentace firem. 

 

Prosinec: Tento měsíc dle počasí žáci v hodinách TV a Př sportovali – bruslili nebo chodili na   

                procházky, aby se seznámili se změnami v přírodě v ročním období zimy. Vánoce      

                se nesly ve znamení výzdoby tříd a zvyků spojených s tímto obdobím. 

                Žáci 1. až 9. třídy pekli vánoční cukroví. 

                V 5., 6., 7. třídě proběhla beseda o kouření s Pharm. S. Fránkem 

                 V 5. a 4. třídě proběhly etické dílny a v 5. třídě sociometrické šetření na klima  

                 třídy. Před vánočními prázdninami proběhly ve třídách besídky a posezení u  

                 stromečku. 

 

Leden:   Ve VV byla tématem zimní krajina a zimní sporty popř. inspirace ptáci u krmítka –  

              pozorování doma i ve škole.  

              Začaly přípravy na školní ples – výzdoba sokolovny, nácvik polonézy. 

              Projekt 9. třídy Alternativní zdroje byl zpracován formou referátů. 

              Proběhl lyžařský výcvik 1. stupně v Hodoníně u Kunštátu. 

              Byly vyhodnoceny nejlepší třídy ve sběru vybitých baterií, byly odměněny. 

 

Únor:      Proběhl školní ples -  práce ve VV a etiketa v ČASP. 

               Projekt 8. třídy – z chemie neproběhl z důvodu časové tísně. 

               Proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky II. stupně.                 

 

Březen:  Děti z prvního stupně pozorovaly první změny v jarní přírodě během vycházek  

              do okolní přírody. Besedou v hodině Př 8. tř. jsme si připomněli nezbytnost jódu 

              pro zdravý vývoj organismu. První jarní den ohlašovala nástěnka vedle učebny Př,  

              kterou vytvořili žáci 6. třídy. Ke dni vody vypracovali žáci 8. třídy referáty v rámci  

              hodin chemie. 

              Zúčastnili jsme se mezinárodní lesnické soutěže YPEF ve Křtinách, kde naše 

              družstvo obsadilo 4. místo.                                                             

              Program Hasík pro 2. a 6. třídu. 

              Velikonoční přípravy – zvyky a tradice, exkurze 2. a 4. třídy v muzeu ve Vyškově,  

              dílny pro žáky celé školy. 

 

Duben:   Akce Sloupský vodník – soutěž dětí škol CIRSIA v plavání – 1. až 5. třída. 

               Den Země proběhl dle rozdělených úseků – sběr odpadků do PE pytlů. 

               Projektový den – zdraví, sport, doprava, bezpečí pro 1. až 9. třídu – plnění úkolů             

               v terénu, v přírodě. 

 

Květen:  Uskutečnila se Malá Cirsiáda pro žáky 5. třídy (vědomosti z českého jazyka, 

               angličtiny, všeobecného přehledu.  Cirsiáda pro žáky 6. až 9. třídy. 

               Terénní projekty neproběhly z důvodu konání jiných akcí. 

 



Červen: Tento měsíc byl ve znamení školních výletů, které žáci absolvovali se svými  

              třídními učiteli. Paní učitelky 1. stupně zorganizovali pro žáky 1. stupně ekologický 

              pobyt v Jedovnicích – poznávání krás území, kde žiji.       

              umělých. Dále se naše 3 žákyně zúčastnily Ekokonference ve Křtinách  

              s tématem – Doba obalová. Proběhly obhajoby projektů žáků 9. třídy, které se týkaly 

              i oblasti přírodopisu. Uskutečnil se Den řemesel – propagace – SŠ z Brna. 

              Odvezli jsme nasušené byliny firmou LEROS Strážnice.  

              Splnili jsme i úkol do Recyklohraní a odvezli školní elektroodpad. 

Závěr: Některé naplánované akce se neuskutečnily, ale místo nich se objevily možnosti nové, 

            které je plnohodnotně nahradily. Žáci se všech akcí účastnili se zájmem a pracovali na  

            svěřených úkolech velmi zodpovědně. 

 

                                                                                                               Mgr. Martina Pekárková 
 

                                                                                                                          

10.0 Hospodaření 

 

10.1 Komentář k finančnímu hospodaření ZŠ a MŠ Lipovec k 31.12. 2017 
 

Zřizovatelem školy je Obec Lipovec. Zastupitelstvo obce schválilo ve svém rozpočtu na rok 

2017 dotaci na provoz ve výši 1.700.000 Kč. 24.7. 2017 byl na základě schválení radou byl 

příspěvek snížen o 50.000 Kč na částku 1.650.000 Kč. Dne 30.10. 2017 byl radou obce 

schválen zvýšený  příspěvek na provoz o 100.000 Kč. V současné době je příspěvek na 

provoz ve výši 1.750.000 Kč. Do 31.12. 2017 byla poskytnutá dotace ve výši 1.750.000 Kč, 

což je 100,00 % z celkové výše dotace. Při snížení 50.000 Kč byl rozpočet snížen v položce 

spotřeby plynu. Po zvýšení příspěvku 30.10. 2017 byla položka spotřeba plynu navýšena na 

původní částku a o 50.000 Kč byla navýšena položka DDHM nad 30.000 Kč.  

 

Na základě rozpočtového opatření, které bylo zasláno na obec dne 27.9. 2017, byly upraveny 

položky v rozpočtu. K této úpravě došlo hlavně z důvodu rozsáhlé opravy podlah ve škole.  

Z dotace jsou hrazeny běžné provozní výdaje školy jako spotřeba čistících prostředků, 

kancelářských potřeb, materiálu na opravy, revize, majetek nad 3000 Kč, který je veden v 

evidenci školy a ostatní drobné výdaje. Tyto výdaje činily 1,057.565,01 Kč. Největší 

položkou v nákladech jsou náklady na energie jako el. energie, voda a plyn. Do 31.12. 2017 

jsou tyto výdaje ve výši 733.745,50 Kč tj. 93,71 % z celkové dotace.  

 

Z přiloženého čerpání rozpočtu k 31.12. 2017 je zřejmé, že položka 511042 udržovací práce 

je přečerpána a to v souvislosti s dříve zmiňovaném malování, jak ve škole, tak v mateřské 

školce. Dále je překročena položka 518018 ostatní opravy a režie. Stalo se to z toho důvodu, 

že se v letošním roce malovalo nejen v základní škole, ale vymalovala se celá školní družina, 

kde se měnily podlahy, a po několika letech jsme obnovovali malbu v mateřské škole. Po 

dobrých zkušenostech ze základní školy jsme zvolili malování barevné, což psychologicky 

působí na děti velmi příznivě. Náklady jsou ale samozřejmě tím vyšší. Budova MŠ bude po 

několik let v pořádku a bez dalších nákladů na malování. Další překročenou položkou jsou 

telefonní poplatky, to se stalo tím, že byla uzavřena nová smlouva z iniciativy obce s firmou 

O2. Tato smlouva je pro školu nevýhodná, protože ve škole je ústředna, která u všech 

poskytovatelů telefonních služeb nefunguje. Toto se stalo i v tomto případě a škola má v 

současné době fakturu ještě od firmy Live Telecom a.s. U této firmy měla škola na volání 

volné minuty, takže se platil většinou pouze povinný poplatek. V současné době tento 



poplatek škola platí u dvou firem. Zrušit poskytování u firmy O2 škola nemůže, protože není 

uvedena kontaktní osoba ze školy a na emaily ze školy firma nereaguje.    

V energiích, hlavně v položce plynu je úspora.   

Celkově byla dotace na provoz z obce přečerpána ve výši 41 310,51 Kč.        

Rozpočtové opatření nelze udělat, protože i ostatní položky jsou vyčerpané téměř na 100%. 

Již v předchozích komentářích jsme upozorňovali na možné přečerpání rozpočtu a žádosti 

využít rezervní fond. 

Z rozvahy je zřejmé, že výsledek hospodaření je ziskový a to ve výši 155.652,81 Kč. 

 

Příspěvková organizace účtuje v podvojném účetnictví a to znamená, že v účetnictví jsou 

faktury a doklady, které patří do příslušného účetního období bez ohledu na jejich zaplacení. 

 

Příjem školy nad rámec schváleného rozpočtu: 

Příjem se skládá z vybraných na ŠD, předpisu na úhradu vzdělání v MŠ, z nájmu z tělocvičny, 

zisku z plesu, tržby ze stravného a úroků. Do 31.12. 2017 byly tyto příjmy ve výši 

1.094.844,32 Kč. 

Tyto peníze lze čerpat jen do výše příjmu na pomůcky do VV v MŠ a ŠD, na odměny žáků při 

soutěžích a na nákup potravin. K 31.12. 2017 bylo vyčerpáno 1,091.673,27 Kč. K 31.12. 2017 

je rozdíl ve výši 3.171,05 Kč.  

 

Stav běžného účtu k 1.1. 2017 byl 1,093.723,53 Kč a stav k 31.12. 2017 je 1,720.575,94 Kč. 

Příjem na účet za jedenáct měsíců byl ve výši 15.254.614,50 Kč se skládá z příjmu na provoz 

ZŠ od obce, příjem z Jihomoravského kraje, zálohy na stravné, školkovné, platby vystavených 

faktur. 

Výdej z účtu do 31.12. 2017 je 14,627.762,09 Kč a obsahuje platby přijatých faktur, vratky 

přeplatků za stravné, mzdy, ZP, SP a daně.  

 

Stav účtu FKSP k 1.1. 2017 byl 29.017,94 Kč a k 31.12.2017 je 53.355,12 Kč. Na účet se 

převádí 2% z hrubých mezd. Příjem v letošním roce je ve výši 159.626,97 Kč. Výdej je ve 

výši 134.29,79 Kč a obsahuje příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na obědy pro 

zaměstnance a příspěvek na dovolenou zaměstnanců.  

 

Škola se zapojila do projektu s názvem Podpora vzdělávání žáků (číslo výzvy 02_16_022).  

Projekt je z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Časové rozvrstvení projektu je 

od 1.2. 2017 až do 31.1.2019.  

Do projektu jsou zapojeni všichni učitelé, mimo nové paní učitelky Mgr. Elišky Korbičkové.  

V projektu pracují i všechny paní učitelky z mateřské školy.  

Aktivity projektu:  

Doučování žáků  

Školení učitelů včetně učitelek MŠ  

Kluby deskových her  

Čtenářské kluby  

Spolupráce pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost)  

Metoda CLIL (učitel angličtiny vede jiné učitele, kteří angličtinu nevyučují)  

Metoda TANDEM (dva učitelé vyučují zároveň)  

Besedy s rodiči a odborníky (MŠ)  

 

Na účet školy byla připsána dotace ve výši 507.954,--  Kč. K 31.12. 2017 bylo zatím 

vyčerpáno 335.908,50 Kč. Rozdíl je 172.045,50 Kč, který se promítl do celkového 

hospodaření. Bude průběžně čerpán. 



 

SR je na konci roku vyčerpán v celkové výši. 

 

Výsledek HČ k 31.12. 2017 je 21.746,77  Kč.  

 

Výsledek hospodaření školy je k 30.11.2017    155.652,81 Kč. 

 

Tento výsledek se skládá: 

 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo nad rámec rozpočtu na rok 2017 částku ve výši 540.000 Kč 

na dovybavení školy. 

Do 30.9. 2017 bylo vyčerpáno celkem 589.469,80 Kč.  

146.702,80 Kč     MULTIP Moravia s.r.o. - vybavení učebny 

  96.451,--   Kč      Karel Bergl – 8 ks počítačů 

    5.500,--   Kč      Stanislav Máčl – mapy 

    4.490,--   Kč      Nová škola  

    4.094,--    Kč     mikrosystém 

  42.664,--    Kč     nábytek 

  92.446,--    Kč     inter. tabule 

  75.625,--    Kč     inter. tabule 

  51.059,--    Kč     nábytek 

  44.632,--    Kč     vybavení tělocvična 

    8.177,--    Kč     vybavení hudebny  

  17.625,--    Kč     pin.stůl + st.fotbal 

589.465,80 

 

Bylo celkem přečerpáno o 49.465,80 Kč. Celkový příspěvek na provoz byl 24.7. 2017 proto 

snížen o 50.000 Kč. 

 

                                                                                             Miloslava Koudelková, účetní školy 

 

10.2  Vyúčtování potravin za obědy od 1.1. 2017 do 31.12. 2017 
 

Základní škola   počet obědů normativ potravin  celkem 

1. - 4. třída    5 374   23   123 602 

1. - 4. třída    3 874   25     96 850 

5. - 8. třída    5 151   26   133 926 

5. - 8. třída    4 056   29   117 624     

žáci 15+    1 441   32     46 112 

žáci 15+       799   32     25 568 

zaměstnanci    1 962   32                62 784 

zaměstnanci    1 141   36     41 076                            

USC -41310,51

nad rámec rozpočtu 3171,05

HČ 21746,77

SR 0,00

projekt 172045,50

155652,81



                             

Celkem normativ na potraviny       647 542 

 

Mateřská škola 

přesnídávka    6 259   9   56 331 

oběd     4 037   6   64 592 

oběd     2 223   18   40 014     

svačina    4 273   9   38 457 

zaměstnanci    360   32   11 520 

zaměstnanci    188   36   6 768 

 

Celkem normativ na potraviny       217 682  

 

Cizí strávníci 

oběd     5 995   32   191 840    

oběd     3 263                            36                               117 468 

   

Celkem normativ na potraviny       309 308          

   

Svačina ZŠ    2 975   10   29 750  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Celkem normativ na potraviny       1 204 282 

 

Skutečná spotřeba potravin ZŠ                                                                        -  636 462,25 

 

Skutečná spotřeba potravin MŠ                                                                      -   217 605,69 

 

Skutečná spotřeba potravin cizí strávníci                                                     -    306 716,50 

 

Svačiny ZŠ                                                                                                         -      31 625,93 

 

Celkem skutečná spotřeba        1 192 410,40 

 

                                     Rozdíl – úspora potravin     11 871,63 

                                                                                                                                          

Rozmezí finančních normativů je stanoveno ve Vyhlášce 107/2005 Sb. a je závazné. 

Výše normativu je i cena oběda. Pouze u cizích strávníků se k výši normativu připočítávají 

režijní náklady.                                                                                                                                     

 

 

                                                                                  Jaroslava Marková, vedoucí stravování 

 

11.0 Mateřská škola 

 

Hodnocení školního roku 2017/2018 

Mateřská škola Lipovec 

Počet dětí v mateřské škole: 



K 1. září 2017 bylo zapsáno do mateřské školy 49 dětí, z toho 11 nových dětí. Dětí mladších 3 

let jsme měli celkem 9 (z toho některé nastupovaly v průběhu roku). V průběhu roku také 2 děti 

odešly a 2 nové děti byly přijaty. V letošním roce jsme měli 13 předškoláků, z toho 1 dívka 

měla OŠD. 

 

Zaměstnanci mateřské školy: 

V kolektivu pedagogických pracovníků nedošlo ke změnám. 

 

Podmínky vzdělávání: 

Vybavení školy je kvalitní, účelové a podnětné. Třídy jsou rozděleny do hracích koutků, které 

jsou dobře vybaveny hračkami a pomůckami. Vše v dosahu dětí. Plánovaný koutek „Dílna“ a 

„Pokusy a objevy“ se nám zatím nepodařilo realizovat. Limituje nás nedostatek prostoru a 

financí. 

Zřizovatel ZŠ a MŠ Lipovec obec Lipovec nám poskytl finanční prostředky na zakoupení 

interaktivní tabule i s výukovými programy. Tabule je umístěna ve třídě Berušek. Pracovali 

jsme se zakoupenými výukovými programy „Barevné kamínky“.  Tabuli jsme zapojili i při 

závěrečné besídce při rozloučení s předškoláky na prezentaci fotografií. 

V obou třídách jsme nově uspořádali prostor – relaxační koutek. 

Upravili jsme prostředí třídy, tak aby vyhovoval i dětem mladším tří let. Zakoupili jsme i nové 

hračky pro dvouleté děti. 

 

S dětmi jsme si utvořili nová pravidla soužití. Využili jsme obrázky z e-booku „Do školičky 

chodím rád, pravidla se učím znát“: 

1. Pravidlo kouzelných slovíček 

2. Pravidlo naslouchání 

3. Pravidlo nožiček 

4. Pravidlo stolečku 

5. Pravidlo pořádníčků 

6. Pravidlo hodných rukou 

7. Pravidlo kapičky 

8. Pravidlo hraček 

9. Pravidlo postýlky 

 

Výsledky vzdělávání a úroveň vzdělávacího procesu: 

Pokračovali jsme podle ŠVP „Krok za krokem jdeme rokem, otvíráme klíčkem svět, budeme 

si vyprávět“. Každá třída má svůj vlastní TVP, kde si rozpracovává tematické části podle 

aktuálních témat a zájmu dětí. Evaluaci provádíme na konci každého týdne písemně a do 

předem daných tabulek. Dále hodnotíme IB (po 2 měsících), TVP pololetně a na konci roku. 

Prošli jsme všech pět Integrovaných bloků, podařilo se nám splnit všechny klíčové kompetence 

i dílčí cíle. Zařazovali jsme psychomotorické hry, smyslové hry, kognitivní činnosti, hudební 

činnosti, výtvarné činnosti, hry na rozvoj řeči, prožitkové i kooperační učení, vždy dle uvážení. 

 

Učitelky dbaly na to, aby byl ve třídách a ve všech prostorách na první pohled vidět obsah 

probíraného tématu. Celou školku zdobí výtvarná dílka dětí, což velmi oceňují rodiče. 

 

Pokračovali jsme v projektu „Logoklíček pro jazýček“ a zařazujeme logopedické chvilky 

nejméně dvakrát týdně. 

 

V rámci projektu „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu 



Bildungskooperationen in der Grenzregion“ se ve třídě Berušek pokračovaly děti v 

seznamování s německým jazykem. Vše hravou formou – německá slovíčka v rámci činností 

dětí. 

 

Pokračovali jsme v projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“ – 

Šablony pro MŠ. V rámci projektu jsme uspořádali besedy s odborníky – psychologem Mgr. 

Karlem Opravilem, psycholožkou Mgr. Ivanou Jakubekovou, s vedoucí OPPP v Blansku Mgr. 

Evou Kovářovou, s paní učitelkou 1. třídy Mgr. Zdeňkou Bejčkovou, s paní doktorkou MUDr. 

Danou Kolmačkovou. 

V rámci projektu jsme absolvovali několik vzdělávacích kurzů zaměřených na matematickou 

pregramotnost, inkluzi, práce s dvouletými dětmi, logopedii a rozvoj osobnostních kvalit 

pedagogů. 

 

Velmi dobře pracoval i keramický kroužek. S dětmi jsme pracovali v odpoledních hodinách, ve 

dvou skupinách. S keramickou hlínou měli možnost pracovat děti i mimo kroužek, během dne. 

Všechny děti si vytvořily dárečky pro maminky k svátku. Z výtvorů dětí jsme uspořádali 2 

velké výstavy ve vestibulu školky (vánoční a na závěr školního roku). 

Pokračovali jsme v projektu „S Beruškou Kiky k rozvoji“. Děti si berušku velmi oblíbily a vždy 

v pátek jsme museli pečlivě vybírat, kdo si ji odnese domů. Ke konci roku jsme ale předávání 

Berušky domů omezili. Všechny děti ji měli již několikrát. Tento projekt jsme zařadili v malé 

obměně i ve třídě Sluníček. 

 

Nadstandartní aktivity – náboženství, angličtina a pohybová průprava, probíhaly v odpoledních 

hodinách. 

 

Před zápisem do školy proběhla schůzka vedoucí učitelky Bc. Blanky Zouharové a paní 

učitelkou budoucích prvňáčků Mgr. Zdeňkou Bejčkovou. Paní učitelka byla seznámena s 

pedagogickou diagnostikou všech předškoláků. Od II. pololetí potom byly pro děti otevřena 

edukačně-stimulační skupinka, která probíhala pod vedením paní učitelky v základní škole 

Předškoláci pracovali s PS Matematika předškoláka a Svět předškoláka. Na doplnění 

využíváme PS „Připravujeme se do školy“ a i další PL, které připravujeme vždy k probíranému 

tématu. 

 

S PS pracovali i mladší 4-5 leté děti. Malý předškolák počítá a Písanka malého předškoláka se 

dětem moc líbila. Úkoly jsme s dětmi vypracovávali nejčastěji ráno při malém počtu dětí, 

odpoledne nebo s nespavými dětmi v době odpoledního klidu. 

Všechny děti si na konci školního roku odnesly všechny vypracované PL a PS domů. 

Předškoláci si odnesli i záznamové archy, z kterých jsme vytvořili vzpomínkovou knihu a 

Portfolio předškoláka – soubor pěti pracovních listů, kde je souhrn dovedností a vědomostí z 

oblastí zrakové, sluchové, poznávací, motorické a sociální, které by měli děti ideálně dosáhnout 

před nástupem do základní školy. 

 

Spolupráce s rodiči: 

Rodiče se, tradičně ve velkém počtu, účastnili akcí mateřské školy – schůzka na začátku roku, 

tvořivé dílny, besídky, divadla ve školce, focení ve školce, screeningové vyšetření zraku u dětí 

a pomáhali i s jejich organizací – Pálení čarodějnice, Mikuláš ve školce, Loupežnické putování 

pro předškoláky. 

Pokračovali jsme v „konzultačních hodinách“. 

V průběhu roku nám rodiče dle svých možností poskytovali různé věcné a finanční dary (dárky 

pod stromeček, papíry apod.) a pomáhali s opravou hraček. 



O dění v mateřské škole jsou rodiče a širší veřejnost informováni na nástěnce v mateřské škole, 

v lipoveckém zpravodaji (zpravidla třikrát do roka), na internetových stránkách a facebooku 

mateřské školy. Bohatou škálu fotek z akcí mateřské školy si rodiče zvykli prohlížet na 

www.rajce.idnes.cz. 

 

Spolupráce se základní školou: 

Spolupráce se základní školou je i nadále na velmi dobré úrovni. Vedení ZŠ a MŠ velmi úzce 

spolupracuje a vycházíme si vstříc. Informujeme se vzájemně o různých akcích. Ředitelka ZŠ 

a MŠ Mgr. Jaroslava Školařová přichází do školky a informuje se o dění ve školce, byla 

přítomna i na pedagogických poradách MŠ. Paní ředitelka pravidelně také navštěvuje besídky 

mateřské školy. 

Žáci ze základní školy nám pomáhají s „údržbou“ školní zahrady. „Deváťáci“ nám už tradičně 

pomáhají s programem na Den dětí. 

 

Spolupráce se zřizovatelem a se složkami: 

Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni. Naše požadavky a přání ke zkvalitnění 

podmínek výchovně vzdělávací práce se snažíme společně realizovat. Obec Lipovec nám 

zakoupila interaktivní tabuli s výukovými programy. 

Děti ze školky jsou aktivními členy místních hasičů, skautů a fotbalové přípravky. 

 

Spolupráce s odborníky: 

Spolupracujeme s OPPP v Blansku. Konzultujeme, radíme se. Pozvali jsme si paní psycholožku 

na pozorování problémového dítěte do třídy Sluníček. Uspořádali jsme s vedoucí OPPP besedu 

pro rodiče na téma Školní zralost. Proběhla u nás depistáž předškoláků odborníky z poradny. 

 

Spolupracovali jsme i s okolními školkami. Předávali jsme si informace, pomáhali s dopravou 

na divadelní představení. Na setkání s odborníky v naší školce jsme zvali i rodiče z okolních 

školek. 

 

DVPP: 

 

Bc. Blanka Zouharová 

Matematická pregramotnost 

Společné vzdělávání – inkluze 

Práce s dětmi méně než tříletými 

Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence 

Rozvoj osobních kvalit, komunikativní a kooperativní dovednosti, profesionální sebereflexe 

pedagogů 

Individualizace vzdělávání v MŠ 

Duševní hygiena a zdraví 

Výchovné vedení dětí předškolního věku v rodině a mateřské škole 

Aktualizace a úpravy ŠVP PV 

Keramika nejen pro začátečníky I. 
 

Bc Ivana Kolmačková 

Matematická pregramotnost 

Společné vzdělávání – inkluze 

Práce s dětmi méně než tříletými 

Rozvoj osobních kvalit, komunikativní a kooperativní dovednosti, profesionální sebereflexe 

pedagogů 



Individualizace vzdělávání v MŠ 

Výchovné vedení dětí předškolního věku v rodině a mateřské škole 

Edukativně-stimulační skupiny pro děti předškolního věku 

Diagnostika předškolního dítěte 

Školení v rámci projektu „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu 

Bildungskooperationen in der Grenzregion“ 

 

Dominika Pernicová 

Matematická pregramotnost 

Společné vzdělávání - inkluze 

Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 

Rozvoj osobních kvalit, komunikativní a kooperativní dovednosti, profesionální sebereflexe 

pedagogů 

Keramika nejen pro začátečníky I. 
 

Lenka Pernicová 

Matematická pregramotnost 

Společné vzdělávání – inkluze 

Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 

Rozvoj osobních kvalit, komunikativní a kooperativní dovednosti, profesionální sebereflexe 

pedagogů 

Individualizace vzdělávání v MŠ 

Edukativně-stimulační skupiny pro děti předškolního věku 

Diagnostika předškolního dítěte 

Šikana jako narušení vztahů ve skupině 

 

všichni  zaměstnanci - školení  BOZP 

 

Zakoupeno: 

 Aktualizace  - Nápadník do MŠ 

 Hry a hračky (magnetická sada Ema, mini golf, špice, šroubovací sada) 

 Výtvarný materiál 

 Knihy pro děti – encyklopedie, leporela, pohádky, pro učitele 

 Tělocvičné náčiní a nářadí do třídy Sluníček – kužely, obruče, padák, skládací žíněnka, 

lano na přetah, velké odrážedlo, tyče, molitanové míče, tunel 

 Polykarpova stavebnice do třídy Berušek - sada 

 KERAMICKÁ PEC 

 krepové dětské povlečení do obou tříd 

 velkoformátové plakáty: Moje školka, Čím budu a Pravidla soužití 

 Oprava klavíru 

 Vyrobili jsme s dětmi stojánky na ubrousky 

 Vymalování třídy Berušek, chodeb, šaten 

 

Návrhy a požadavky na příští rok: 

 Vymalovat třídu Sluníček, provozní schodiště, kuchyň a přilehlé sklady – letní 

prázdniny 

 Zaměřit se na individualizaci 

- utvářet rozmanitou nabídku činností zaměřenou ke všem inteligencím 

- uspořádání prostoru třídy dle možností 



 Pokračovat v hodnocení do tabulek 

 Pracovní sešity pro předškoláky – zakoupit Kuliferdu 

 Zaměřit se na polytechnickou výchovu – koutek Dílna 

 Ve třídě Sluníček – motivovat rodiče ke spolupráci, „rozjet“ projekt „Se sluníčkem k 

rozvoji“ 

 Vést nové paní učitelky, využít nabídku DV 

 Upravit pracovní dobu pedagogům – víc se překrývat v době řízených činností 

 Ve spolupráci s rodiči založit bylinkovou zahradu 

 Besedy pro rodiče s odborníky – zaměřit se na logopedii, vztahy v rodině 

 Kreslící tabule na zahradu – ve spolupráci se zřizovatelem a ředitelem ZŠ a MŠ 

 Kovové zábradlí na školní zahradě 

 Nátěr dřevěného domečku na školní zahradě 

 Kreslící tabule do třídy – na grafomotoriku 

 Nástěnky do šatny – na PL 

 Dřevěný ponk do třídy a vybavení 

 Utvořit koutek „Pokusy a objevy“ a vybavit jej 

 Koupit dětské kostýmy k pohádkám 

 Pomůcky do koutku experimenty – příroda: dokoupit 

 Rekonstrukce dřevěného oplocení na školní zahradě, vstupní branky (pastelky 

 

 

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

Září 

14. 9. třídní schůzka s rodiči 

19. 9. beseda pro rodiče a učitelky s Mgr. Karlem Opravilem v základní škole 

22. 9. celodopolední vycházka „Najdi svého kamaráda“ (připravovaly Berušky) 

26. 9. návštěva psycholožky z PPP Blansko za účelem pozorování ve třídě Sluníček 

Říjen 

13. 10. celodopolední vycházka „Hledání barev podzimu“ (připravovaly Sluníčka) 

19. 10. Hnědo-oranžový den 

31. 10. loutkové divadlo v MŠ – pohádka „Pták Ohnivák a liška Ryška“ 

Listopad 

2. 11. celodopolední vycházka „Zamykám, zamykám les.“ (připravovaly Berušky) 

8. 11. beseda pro rodiče (i s okolních školek) s psycholožkou Mgr. Ivanou Jakubekovou v MŠ 

14. 11. divadelní představení v Jedovnicích – pohádka „Co se vleče neuteče aneb Kalendář, 

dny, týdny, měsíce, roky v písničkách“ 

30. 11. vánoční focení v MŠ 

Prosinec 

5. 12. návštěva Mikuláše, čerta a anděla v MŠ 

6. 12. Andělské dílny ve třídě Berušek 



12. 12. Vánoční besídka spojená s posezením a nadělováním dárečků v obou třídách 

19. 12. celodopolední vycházka „Vánoce pro zvířátka“ (připravovaly Sluníčka) 

20. 12. divadlo ve školce „Vánoční příběh“ a slavnostní oběd 

Leden 

5. 1. návštěva lipoveckého kostela s otcem Pavlem 

9. 1. konzultace ve školce - vedoucí učitelka a paní učitelka budoucích prvňáčků – pedagogická 

diagnostika předškoláků 

17. 1. beseda pro rodiče s Mgr. et Mgr. Evou Kovářovou na téma „Školní zralost“ (i pro rodiče 

okolních školek) 

19. 1. zahájení Edukativně-stimulačních skupinek s Mgr. Zdeňkou Bejčkovou (do 13. 4.) 

24. 1. Bílý den v MŠ 

Únor 

2. 2. pololetní prázdniny, MŠ uzavřena 

13. 2. karneval v MŠ 

28. 2. Modrý den v MŠ 

Březen 

2. 3. pohádka ve školce „O Palečkovi“ 

7. 3. návštěva lipovecké obecní knihovny s paní ředitelkou Mgr. Jaroslavou Školařovou 

19. 3. depistáž předškoláků – pracovnice OPPP Blansko 

21. 3. velikonoční dílny u Sluníček 

22. 3. návštěva zahradnictví v Lipovci 

Duben 

5. 4. Žlutý den v MŠ 

6. 4. celodopolední vycházka „Odemykáme les a hledáme velikonoční poklad“ 

12. 4. Zelený den v MŠ 

19. 4. focení v MŠ (třídy, předškoláci na tablo i sourozenci dětí z MŠ) 

23. 4. zápis do ZŠ 

27. 4. pálení čarodějnice na zahradě MŠ 

Květen 

2. 5. vyšetření zraku dětí v MŠ 

3. 5. Červený den 

10. 5. zápis do MŠ spojený se dnem otevřených dveří 

15. 5. besídka ke Dni matek 

25. 5. focení do deníku Rovnost 



31. 5. návštěva ohrady s hospodářskými zvířaty 

Červen 

1. 6. oslava Dne dětí se žáky 9. třídy – zábavné dopoledne v tělocvičně ZŠ 

5. 6. ukázková hodina angličtiny pro rodiče 

6. 6. výlet do Arboreta Křtiny 

7. 6. besídka s aerobikem 

8. 6. beruškový pěší výlet na Holštejn 

12. 6. besídka „Rozloučení s předškoláky“ 

22. 6. „Cesta do pravěku“ - přespání předškoláků v MŠ 

26. 6. celodopolední vycházka „Najdi svého kamaráda“ (připravují Sluníčka) 

Prázdniny: 

 

26. - 27. 10. podzimní prázdniny, pro malý počet přihlášených dětí MŠ uzavřena 

23. 12. 2017 – 3. 1. 2018 – vánoční prázdniny 

5. 2. - 9. 2. 2018 – jarní prázdniny, pro malý počet přihlášených dětí MŠ uzavřena 

29. 3. - 2. 4. velikonoční prázdniny, MŠ uzavřena 

7. 5. ředitelské volno – MŠ uzavřena 

Pedagogické a provozní porady: 

 28. 8. 2017 

 25. 9. 2017 

   8. 1. 2018 

 19. 4. 2018 

 23. 5. 2018 

                                                                                      Bc. Blanka Zouharová, vedoucí učitelka 

 

Výroční zprávu zpracovala Mgr. Jaroslava Školařová, ředitelka školy ve školním roce 

2017/2018. 

Lipovec 27.9. 2018 

Výroční zprávu předkládá 

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy 

 


