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

Výroční zpráva
o činnosti školy
školní rok 2018/2019

1) Základní údaje o škole
a) Základní informace
název školy
Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko
adresa školy
Lipovec 167, 679 15
název zřizovatele
Obec Lipovec
bankovní spojení
162936565/0600
telefon
516 445 184, 736 402 426
email
zslipovec@email.cz (ZŠ), ms.lipovec@seznam.cz (MŠ)
adresa internetové stránky www.zslipovec.cz (ZŠ), www.mslipovec.estranky.cz (MŠ)
právní forma
Příspěvková organizace
datová schránka
8jcme2d
zařazení do rejstříku škol
1.1.2005
součásti školy
Základní škola (IZO 102007624)
Mateřská škola (IZO 107600293)
Školní družina (IZO 118100157)
Školní jídelna (IZO 103255851)
IČO
71004165
identifikátor školy
600106250
ředitel školy
Mgr. Tomáš Vintr
zástupkyně ředitele školy
Mgr. Hana Buchtová
předmět hlavní činnosti
Vymezen zákonem 561/2004 Sb. a příslušnými právními
školy
normami (pro oblast školství)
b) Charakteristika školy:
Úplnost a velikost školy:
Základní škola a Mateřská škola Lipovec je plně organizovaná škola, která nabízí základní
vzdělání pro žáky z Lipovce a okolních obcí (Marianín, Holštejn, Kulířov, Studnice a od
5. ročníku také žákům z Rozstání a Baldovce).
Škola se nachází na rozhraní tří okresů a zasahuje do dvou krajů. Patříme do Regionálního
sdružení Cirsium (sdružují se zde základní školy Křtiny, Jedovnice, Ostrov u Macochy, Sloup
v Moravském krasu a Podomí). Kapacita školy je 330 žáků. Vyučuje se v 9 ročnících
a v 9 třídách. Součástí školy je školní jídelna (kapacita 350 jídel), školní družina s kapacitou
55 žáků, která uskutečňuje zájmové vzdělávání pro žáky 1. stupně a mateřská škola s kapacitou
52 dětí ve dvou odděleních.
Vybavení školy:
ZŠ Lipovec je trojkřídlá třípatrová budova, jejíž generální rekonstrukce byla ukončena
v roce 2005. Součástí budovy jsou i čtyři učitelské byty. Budova mateřské školy, která ke škole
patří, je situovaná hned za budovou školy a je obklopena klidnou zahradou s pískovištěm,
prolézačkami a odpočinkovými místy. Tuto plochu také využívá školní družina a žáci I. stupně.
Škola disponuje kmenovými učebnami a odbornými pracovnami - učebna výpočetní techniky,
učebna přírodovědných předmětů, laboratoř chemie, cvičná kuchyně, hudebna, učebna
výtvarné výchovy, keramická dílna, jazyková učebna, školní dílny, dvě oddělení školní družiny

a knihovna, která je zároveň obecní knihovnou. Dále má škola k dispozici tělocvičnu a využívá
nedalekého místního hřiště.
V rámci rekonstrukce školy byla také kompletně opravena školní jídelna a bylo
vybudováno nové zázemí včetně místnosti pro kuchařky, kanceláře vedoucí školního stravování
a byla rozšířena vlastní jídelna. V přízemí se nachází ředitelna, sekretariát a sborovna učitelů.
Každý učitel má k dispozici svůj vlastní kabinet.
U učeben I. stupně (současná 1. – 4. třída)je vždy připojen kabinet pro učitele s proskleným
oknem do třídy a děti využívají samostatného křídla budovy školy.
Počet tříd
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

5
4
9

Počet
ročníků
5
4
9

Počet žáků

Průměrný počet
žáků ve třídě
16,8
20,5
18,4

84
82
166

c) Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení: 4. 12. 2006
Členové:
za zřizovatele
Ing. Martin Uzel, p. Vojtěch Zouhar, p. Miroslav Sedlák
za pedagogické pracovníky
Mgr. Jana Kolmačková, Mgr. Karla Cabalová, Mgr. Eva Veselá
za zákonné zástupce žáků
pí. Dagmar Průchová – předsedkyně, p. Josef Beneš, Mgr. Anna Musilová
d) Zařízení školního stravování
Typ jídelny
– dle výkazu Z 17-01

Počet strávníků
žáci (děti)

zaměstnanci

ostatní

ŠJ s kuchyní ZŠ

151

20

64

ŠJ s kuchyní MŠ

52

6

0

e) Počet pracovníků školního stravování
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

MŠ

ZŠ

2

3

1,2

2,3

f) Školní družina, která je součástí základní školy
Součást

Počet
oddělení

Počet
žáků

Počet
vychovatelů/úvazek

Kapacita

Školní družina

2

49

2/1,5

55

Z činnosti ŠD, názvy akcí:
Provoz školní družiny je zajištěn ranní a odpolední, mimo běžnou činnost se mohli žáci
zapojit do nejrůznějších těchto aktivit:
říjen:
Drakiáda (I. a II. oddělení) - 38 žáků
prosinec:
Vánoční posezení (I. oddělení) – 21 žáků
leden, únor:
Hry na ledě – bruslení (I. a II. oddělení) - 42 žáků
březen, duben:
Muzikoterapie (II. oddělení) - 22 žáků
2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
Obory vzdělání

7901C01 - Základní škola (9 let, denní)

Vzdělávací programy
Předškolní vzdělávání

Základní vzdělávání
Školní družina

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Krok za krokem jdeme rokem, odmykáme klíčkem svět,
budeme si vyprávět“
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání od 1.9. 2007
č. jednací ZŠLI 72a/09
Školní vzdělávací program pro školní družinu

3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogický sbor tvoří v současné době 14 pedagogických pracovníků v celém věkovém
spektru. Ve sboru jsou také plně kvalifikovaní učitelé angličtiny a němčiny. Nedílnou součástí
pedagogického sboru je také asistent pedagoga.
Třídní učitelé na prvním stupni zpravidla vedou své třídy v cyklu od 1. do 4. ročníku; od
5. ročníku vykonávají funkci třídních učitelů pedagogové s kvalifikací pro I. a II. stupeň nebo
II. stupeň. Přidělení jednotlivých předmětů je sestaveno tak, aby v prvním a druhém ročníku
zpravidla učil třídní učitel všechny předměty v učebním plánu; od 3. ročníku pak dochází
k postupnému zvyšování hodin učených tzv. netřídními učiteli.
a) Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných

14
14

b) Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili do
školy: 0

c) Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili do
školy: 1
d) Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 odešli ze školy: 1
e) Nepedagogičtí pracovníci – počet fyzicky / přepočtený stav: 8/6,15
f) Věkové složení učitelů
Věk
do 35 let
36 – 50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Učitelé
Muži
1
1
0
0
0
2
0

Ženy
2
5
5
0
0
12
3

g) Školní asistenti
Počet celkem (fyzický/přepočtený): 1/0,75
z toho:
asistent pedagoga (fyzický/přepočtený): 1/0,75
osobní asistent (fyzický/přepočtený): 0/0
školní asistent (fyzický/přepočtený): 0/0
mentor (fyzický/přepočtený): 0/0
h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Typ kurzu
BOZP, PO
Sdružení Cirsium
Specializační studium ŠMP
Specializační studium VP
Kvalifikační studium pro ředitele
Prevence násilí, šikany
Odborné semináře a kurzy
Projekt – Strategické řízení ve školách
Projekt – BIG Brno
GDPR
Komunikace s rodiči, probl. žáky
Cizí jazyky
Inkluze do škol
Sport, TV
Vzájemné hospitace (Cirsium)
Matematika
Hudební výchova
Celkem

Počet zúčastněných pracovníků
14
7
1
1
1
1
2
14
1
2
2
1
3
1
2
3
1
54

i) Údaje do zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: 0
4) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Celkové hodnocení a klasifikace žáků v pololetí školního roku 2018/2019
Počet
Prospělo s
Ročník
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr
žáků
vyznamenáním
1.
12
12
0
0
0
1,00
2.
17
17
0
0
0
1,10
3.
12
11
1
0
0
1,12
4.
17
12
4
0
1
1,30
5.
25
16
9
0
0
1,38
Celkem za
83
68
14
0
1
I. stupeň
6.
22
16
6
0
0
1,25
7.
19
6
13
0
0
1,68
8.
18
6
10
1
1
1,48
9.
23 + 1
8
15
0
0
1,68
Celkem za
82 + 1
36
44
1
1
II. stupeň
Celkem za školu 165 + 1

104

58

1

2

1,33

b) Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku 2018/2019
Počet
Prospělo s
Ročník
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr
žáků
vyznamenáním
1.
12
12
0
0
0
1,01
2.
18
18
0
0
0
1,11
3.
12
10
2
0
0
1,17
4.
17
14
3
0
0
1,23
5.
24
14
9
1
0
1,45
Celkem za
83
68
14
1
0
I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za
II. stupeň

22
19
18
23 + 1

13
4
6
8

9
15
11
15

0
0
1
0

0
0
0
0

82 + 1

31

50

1

0

Celkem za školu 165 + 1

99

64

2

0

Poznámka:
1 žákyně 9. třídy – plní povinnou školní docházku v zahraničí podle §38 zákona
č. 561/2004 Sb., na naší škole vykonává pouze komisionální zkoušky na základě žádosti
zákonného zástupce.
Po opravných zkouškách v měsíci srpnu postoupili všichni žáci do vyššího ročníku.

1,28
1,67
1,53
1,75

1,36

c) Snížený stupeň z chování v pololetí školního roku 2018/2019
Stupeň chování
Počet
% z počtu všech žáků školy
2
0
0
3
0
0
Snížený stupeň z chování na konci školního roku 2018/2019
Stupeň chování
Počet
% z počtu všech žáků školy
2
1
0,006
3
0
0
d) Celkový počet neomluvených hodin ve školním roce: 1
Průměr na jednoho žáka: 0,006
e) Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0
f) Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Počty přijatých
žáků

Gymnázium
4 leté studium
8 leté studium
4

1

SOŠ

SOU

11

8

g) Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
24
0
24

h) SCIO testování žáků
I v letošním školním roce proběhlo na naší škole SCIO testování žáků 9. ročníku
z předmětů český jazyk a matematika.
Český jazyk
Výsledky našich žáků jsou lepší než u 60 % zúčastněných škol.
Matematika
Výsledky dosaženými v matematice patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol
v testování.
Využití studijního potenciálu
Porovnáním výsledků testů z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP bylo
zjištěno, že v naší škole je studijní potenciál žáků využíván dobře. Výsledky žáků jsou na
vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé v ním zřejmě
velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.

5) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2018/2019 nebyly Českou školní inspekcí provedeny žádné kontroly.
6) Výkon státní správy
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle § 165 odst. 2 zákona č.561/2004
Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání
proti tomuto rozhodnutí.
Rozhodnutí ředitele
O přijetí žáka k základnímu vzdělávání § 46
Přestup z jiné ZŠ, § 49, odst. 1
O odkladu povinné školní docházky § 37

Počet
13
15
2

Počet odvolání
0
0
0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2018/2019: 12, z toho odkladů: 0.
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2019/2020: 13, z toho odkladů: 2.
7) Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání
a) Údaje o odborných pracovnících
Výchovný poradce
Školní metodik prevence
Školní psycholog
Školní speciální pedagog
b) Individuální integrace
Typ postižení
autismus
závažné vady řeči
závažné vývojové poruchy učení
závažné vývojové poruchy chování
Celkem
8)

1
1
0
0

Počet žáků
1
1
14
3
19

Stupeň podpůrného opatření
PO 3
PO 2
PO 1, PO 2
PO 1, PO 2
PO 1, PO 2, PO 3

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Hodnocení MPP 2018/2019
MPP 2018/2019 vychází z MPP minulého školního roku 2017/2018 a z jeho
hodnocení – zůstávají akce, které se osvědčily a vyhovují, neúspěšné aktivity byly zrušeny
nebo nahrazeny jinými, dle možností byly přidány akce a aktivity nové. Dále byl brán ohled
na situace a jevy, které se v naší škole vyskytly během uplynulého školního roku a bylo
třeba je řešit.
Na škole pracuje jeden metodik prevence – Mgr. Hana Buchtová, která je současně
zástupkyní ředitele školy (zahájila Specializační studium pro metodiky prevence).
Je zde také zřízeno Školní poradenské pracoviště, které vede výchovná poradkyně
Mgr. Karla Cabalová (dokončila Specializační studium pro výchovné poradce). Dalšími
členy ŠPP jsou karierní poradkyně Mgr. Martina Pekárková, asistentka pedagoga Bc. Jana

-

Odehnalová a školní metodik prevence Mgr. Hana Buchtová. Spolupráce výše uvedených
členů ŠPP je velmi dobrá stejně tak jako spolupráce s vedením školy a ostatními
pedagogickými pracovníky.
Za velkou přednost považujeme dobrou znalost rodinného prostředí našich žáků
a častou komunikaci s jejich rodiči, což hodně napomáhá preventivním aktivitám
a předcházení sociálně patologických jevů u našich žáků.
Do preventivních aktivit jsou zapojeni všichni pedagogové naší školy a všichni žáci
naší školy v rámci výuky, volnočasových aktivit a programů organizovaných školou nebo
mimoškolními organizacemi.
Programy prevence realizované ve školním roce 2018/2019:
třídnické hodiny
aktuální řešení problémů
besedy, přednášky, výukové programy, pobyty, projekty, exkurze
Největší problémy na naší škole v tomto školním roce:
špatné chování některých žáků ke spolužákům
špatná příprava některých žáků do školy na vyučování a nedůsledná kontrola ze strany
rodičů
porušování školního řádu

9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Akce školy (exkurze, vzdělávací programy, vystoupení, soutěže, aj.)
Školní akce jsou nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu v naší škole, jsou
důležitým doplňkem tradiční výuky a jsou plně v souladu s naším školním vzdělávacím
programem.
září
Sportovně-branný den
Přednáška Policie ČR - Kyberšikana
Třídní schůzky
Překročení Rubikonu (Cirsium)

13.9.
19.9.
25.9.
26. - 27.9.

1. – 9. třída
3. – 9. třída
2. třída
zástupci 6. třídy

říjen
Třídní schůzky – volba povolání
Třídní schůzky
Přespolní běh (Cirsium)
TEGA Blansko – informace o škole
Soutěž ve sběru starého papíru
Kouzelná planeta - Thajsko
VOŠ Boskovice – informace o škole
Fotografování žáků 1. třídy do novin
Účast na soutěži Prosaď se (Cirsium)
Muzeum Vyškov – Než přijely tanky
100 let republiky – projektový den

1.10.
3.10.
3.10.
8.10.
8. - 19.10.
10.10.
16.10.
19.10.
25.10.
25.10.
26.10.

9. třída
1. třída
1. – 9. třída
9. třída
1. – 9. třída
5. – 9. třída
9. třída
1. třída
zástupci 5. třídy
6. – 9. třída
1. – 9. třída

listopad
ČEPS cup – florbalový turnaj Blansko
Dopravní hřiště Blansko
Polygram Blansko
Turnaj – šachy (školní kolo) Lipovec
SCIO testování
Kino Blansko – Síla lidskosti
Planetárium Brno
Třídní schůzky
Výuka plavání - Vyškov

5.11.
6.11.
7.11.
9.11.
16.11.
20.11.
23.11.
26.11.
28.11.

vybraní žáci
4. třída
8. třída
vybraní žáci
9. třída
7. – 9. třída
5. – 6. třída
1. - 9. třída
1. – 4. třída

prosinec
Rozsvěcení vánočního stromu v Kulířově
Rozsvěcení vánočního stromu ve Studnicích
Rozsvěcení vánočního stromu v Lipovci
Mikuláš ve škole – organizuje 9. třída
Ježíškova vnoučata - přáníčka
Výuka plavání - Vyškov

1.12.
1.12.
2.12.
4.12.
5.12.
5.12.

BONGO – zábavní park Brno

6.12.

Vánoční besídka
Aerobik (Cirsium)
Výuka plavání - Vyškov
Turnaj – šachy (okresní kolo) Jedovnice
Výroba krmítek – krmení ptáčků, vánoční stromeček pro
zvířátka
VIDA Brno
Muzeum Vyškovska – vánoční dílna + vánoční výlet
Výuka plavání - Vyškov
Zdobení perníčků + vánoční dílny
Vánoční trhy Brno
Vánoční dílny
Vánoční besídky ve třídách

9.12.
11.12.
12.12.
13.12.

vybraní žáci
vybraní žáci
vybraní žáci
1. – 8. třída
1. – 9. třída
1. – 4. třída
1. a 3. třída
+ MŠ
veřejnost
vybraní žáci
1. – 4. třída
vybraní žáci

18.12.

1. třída

18.12.
18.12.
19.12.
19.12.
19.12.
20.12.
21.12.

2. + 4. třída
5. – 6. třída
1. – 4. třída
5. – 6. třída
7. – 9. třída
1. – 9. třída
1. – 9. třída

9.1.
14. - 17.1.
16.1.
25.1.
30.1.

1. – 4. třída
1. – 5. třída
8. třída
2. a 6. třída
1. – 9. třída
1. – 4. třída

leden
Výuka plavání - Vyškov
LVK pro I. stupeň
Polygram Blansko
Hasík – výukový program zaměřený na PO
Polonéza pro školu – taneční vystoupení žáků školy
Výuka plavání - Vyškov

únor
Školní ples + polonéza žáků 9. třídy
Turnaj ve florbale (Cirsium)
Bowling Blansko

2.2.
4.2.
5.2.

Přednáška A. Kolmačkové – Peru, Nikaragua

7.2.

Veselé zoubky – výukový program
Hodonínský lyžař – závody I. stupeň (Cirsium)
Turnaj ve florbale (Cirsium)
LVK pro II. stupeň
Edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky
Divadlo Polárka Brno

18.2.
19.2.
22.2.
24.2. –
1.3.
26.2.
28.2.

březen
Projekt – měsíc pohádky (březen)
Edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky

5.3.

YPEF – soutěž Křtiny

7.3.

Výtvarná soutěž – Voda pro všechny
Edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky
Ratibořice – Muzeum herectví
Anglické divadlo – kino Blansko
Přednáška – Srí Lanka
Polygram Blansko
Edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky

11.3.
12.3.
13.3.
14.3.
14.3.
14.3.
19.3.

Technická olympiáda TEGA Blansko

21.3.

Hasík – výukový program zaměřený na PO
TEGA Blansko – beseda pro žáky
Divadlo v MŠ

22.3.
22.3.
22.3.

Loutkové divadlo

26.3.

Edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky
SAKO Brno - exkurze
Lipovecká Kuňka – soutěž ve zpěvu

26.3.
26.3.
29.3.

duben
Dopravní hřiště Blansko
Edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky

2.4.
2.4.

ZOO Brno – projekt BIG

3.4.

veřejnost
II. stupeň
8. třída
1. a 3. třída
+ zájemci
1. třída
1. – 5. třída
I. stupeň
II. stupeň
MŠ
2. třída

2. třída
MŠ
zástupci
z 9. třídy
4. třída
MŠ
3. a 8. třída
6. – 9. třída
2. a 4. třída
8. třída
MŠ
zástupci
ze 7. třídy
2. a 6. třída
8. třída
1. třída
1. – 4. třída
+ MŠ
MŠ
8. třída
1. – 9. třída

4. třída
MŠ
7. třída
+ předškoláci

Sloupský vodník – soutěž v plavání
Edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky
Třídní schůzky
Školní divadlo pro I. a II. stupeň – dramatický kroužek
Bruno Brno
Pletení pomlázek
Zápis do 1. třídy
Pletení pomlázek
Účast na soutěži Jedovnická Kuňka (Cirsium)
Polygram Blansko

5.4.
9.4.
11.4.
11.4.
12.4.
15.4.
15.4.
16.4.
17.4.
24.4.

Turnaj ve vybíjené (Cirsium)

26.4.

Den Země
McDonald's Cup
Fotografování tříd

26.4.
29.4.
30.4.

květen
Výuka v přírodě

2.5.

Otevřené vyučování

2.5.

Cyklovýlet
Lipka Krásensko – environmentální výchova - MAS
Hrad Veveří
Terénní cvičení
Projekt – Bezpečnost, zdraví, příroda
Projektový den + MPP
Nácvik na besídku ke Dni matek
Besídka ke Dni matek
Účast na soutěži Malá Cirsiáda (Cirsium)

2.5.
7.5.
9.5.
9.5.
10.5.
10.5.
10.5.
12.5.
14.5.

Účast na vědomostní soutěži Cirsiáda M, ČJ (Cirsium)

15.5.

Účast na vědomostní soutěži Cirsiáda AJ, INF (Cirsium)

16.5.

Účast na vědomostní soutěži Dyslexiáda (Cirsium)
Vystoupení pro bývalé zaměstnance školy

17.5.
20.5.

Poznávací zájezd - Anglie

20. – 25.5.

Účast na turnaji v přehazované (Cirsium)
Beseda o kouření – S. Fránek
Závěrečné projekty žáků 9. třídy
Výchovný koncert – ZUŠ Open

28.5.
29.5.
29. – 31.5.
31.5.

Kino Blansko

31.5.

2. – 5. třída
MŠ
1. - 9. třída
1. – 9. třída
5. – 6. třída
6. třída
2. třída
vybraní žáci
8. třída
6. a 7. třída
- dívky
1. – 9. třída
5. třída
1. – 9. třída

1. a 3. třída
2. a 4. třída
+ veřejnost
8. třída
7. třída
7. - 9. třída
5. a 6. třída
5. a 6. třída
7. - 9. třída
1. - 4. třída
veřejnost
vybraní žáci
vybraní žáci
6. – 9. třída
vybraní žáci
6. – 9. třída
vybraní žáci
vybraní žáci
vybraní žáci
5. – 8. třídy
5. – 7. třída
5. třída
8. a 9. třída
2. a 4. třída
1. a 3. třída
+ MŠ

červen
Den dětí pro MŠ
Ekologický pobyt - Jedovnice
Lesní pedagogika
Výuka 1. pomoci
Úřad práce Blansko
YOU DREAM WE RUN – charitativní 24 – ti hodinový
běh
Účast na turnaji v malé kopané (Cirsium)
Účast na turnaji v přehazované (Cirsium)
ZOO Vyškov + Dinopark
Účast na atletických závodech (Cirsium)
Poznávací školní výlet
Poznávací školní výlet - Olomouc
Poznávací školní výlet – Český Krumlov
Poznávací školní výlet - Jinolice
Poznávací školní výlet – letiště Brno, ZOO Brno

5.6.
6.6.
6.6.

9. třída + MŠ
přihlášení žáci
1. - 5. třída
1. – 4. třída
1. – 4. třída
8. třída

7. – 8.6.

přihlášení žáci

12.6.
12.6.
13.6.

8. a 9. třída
8. a 9. třída
1. a 3. třída
vybraní žáci
I. stupně
7. třída
5. a 6. třída
8. třída
9. třída
2. a 4. třída
vybraní žáci
II. stupně
9. třída
6. třída
2. a 6. třída
6. třída
vybraní žáci
veřejnost
9. třída
+ veřejnost
1. - 9. třída

3.6.
3. – 7.6.

14.6.
12. – 14.6.
18.6.
18. – 20.6.
18. – 20.6.
20.6.

Ekokonference (Cirsium)

20.6.

Geologicko-dějepisná procházka Bořitov
Prezentace projektů
Hasík – návštěva HZS JMK Jedovnice
Vycházka Holštejn – ekologická výuka
Přijetí nejlepších žáků u starosty obce Lipovec – obřadní
síň

21.6.
21.6.
21.6.
26.6.

Rozloučení s 9. třídou v obřadní síni obce Lipovec

27.6.

Společné hodnocení školního roku v tělocvičně školy

28.6.

27.6.

b) Prezentace školy na veřejnosti
- škola spolupracuje při organizaci aktivit s okolními obcemi, jejichž děti navštěvují naši
školu (Rozsvěcování vánočního stromku, Den Země, …)
- informace pro rodiče a veřejnost obsahují školní webové stránky
- škola pořádá akce, které mají za úkol mimoškolní setkávání rodičů a zaměstnanců školy –
školní ples, vánoční besídka, besídka ke Dni matek
- škola pravidelně přispívá do Zpravodaje obce Lipovec
- škola se aktivně účastnila významné charitativní akce You Dream We Run
c) Účasti školy v soutěžích a olympiádách
- Cirsium aerobik
- Cirsium florbal

- Cirsium vybíjená
- Cirsium přehazovaná
- Cirsium atletika
- Cirsium plavání
- Cirsium – malá kopaná
- Cirsiády – vědomostní soutěže Cirsia v českém jazyku, matematice, angličtině a
informatice. Součástí akce byla soutěž týmů dětí se SVP.
- Cirsium - Přespolní běh
- Cirsium – Hodonínský lyžař
- Šachový turnaj
- Florbal – mladší žáci
- Kopaná – mladší žáci
10) Spolupráce školy s dalšími subjekty
Spolupráce s obecními úřady obcí, jejichž děti navštěvují naši školu
- pravidelné příspěvky do Zpravodaje obce Lipovec
- pěvecké vystoupení žáků naší školy při slavnostním rozsvěcování vánočních stromků
- slavnostní přijetí nejlepších žáků u starosty obce Lipovec – obřadní síň
- slavnostní rozloučení s 9. třídou v obřadní síni obce Lipovec
Spolupráce s rodiči žáků
- slavnostní zahájení školního roku
- slavnostní ukončení školního roku
- slavnostní přijetí nejlepších žáků u starosty obce Lipovec – obřadní síň
- slavnostní rozloučení s 9. třídou v obřadní síni obce Lipovec
- zápis do 1. třídy
- edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky
- informační setkání pro rodiče budoucích prvňáčků
- informační setkání pro rodiče vycházejících žáků 9. třídy
- třídní schůzky
- vánoční besídka
- besídka ke Dni matek
Spolupráce s MŠ a ZŠ Rozstání
- společné setkávání žáků budoucí 5. třídy (adaptační dopoledne)
Spolupráce s MŠ Lipovec
- návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ
Spolupráce s PPP Blansko
- pravidelná spolupráce při diagnostikování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Spolupráce s MAS Moravský kras
- nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
- možnosti zapojení školy do rozvojových programů
- nabídka pomůcek
Spolupráce s SSŠ Blansko a NIDV Brno
- nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Spolupráce se Školskou radou
- dokumentace školy (výroční zpráva, ŠVP ZV, školní řád,…)
Spolupráce s dalšími institucemi - Policie ČR, HZS JMK, OHS Blansko
- výukové programy pro žáky v oblasti Ochrany člověka za mimořádných událostí
- výukové programy pro žáky v oblasti dopravní výchovy, prevence sociálněpatologických jevů
Spolupráce se ZUŠ Blansko
- vyučuje v ZŠ Lipovec obory: sbor, kytara, hudební nauka, zpěv, klavír
Spolupráce se ZUŠ Jedovnice
- vyučuje v ZŠ Lipovec obory: kytara, klavír, sólový zpěv
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
11) Kroužky
a) Seznam kroužků, které zajišťovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Lipovec.
Název
Vedoucí
Němčina
pí. uč. Korbičková
Angličtina pro nejmenší
pí. uč. E. Veselá
Sportovní
p. uč. Buš
Příprava na přijímací
pí. uč. Buchtová
zkoušky z matematiky
Příprava na přijímací
pí. uč. E. Veselá
zkoušky z českého jazyka

Místnost

Den
ÚT
ÚT
ČT

Od-do
12:35 - 13:20
12:45 - 13:15
14:10 - 15:00

učebna Z
tělocvična

ČT

14:10 - 15:00

9. třída

ST

13:30 - 14:15

9. třída

Dramatický

pí. uč. Hallová

PO

14:15 - 15:00

Ekologický

pí. uč. Pekárková

ÚT

14:00 - 15:00

Keramika (sudý týden)

pí. uč. Pernicová

ČT

13:15 - 14:30

Keramika (sudý týden)

pí. uč. Pernicová

ČT

14:30 - 15:45

Keramika (lichý týden)

pí. uč. Pernicová

ČT

13:30 - 14:45

9. třída
chemická
laboratoř
učebna
keramiky
učebna
keramiky
učebna
keramiky

b) Seznam kroužků, které jsou zajišťovány ZUŠ Jedovnice a ZUŠ Blansko.
Název

ZUŠ Jedovnice
Vedoucí
Den

Od-do

Kytara

p. uč. Smělík

PO

16:30 - 17:15

Kytara

p. uč. Smělík

PÁ

13:30 - 14:15

pí. uč. Velíšková
ST
pí. uč. Velíšková
ČT
pí. uč. K. Veselá
ST
pí. uč. K. Veselá
ČT
pí. uč. K. Veselá
PÁ
ZUŠ Blansko
Vedoucí
Den
p. uč. Chlup
PÁ

13:00 - 14:30
14:30 - 16:45
12:45 - 14:20
12:45 - 13:30
12:45 - 13:30

Klavír
Klavír
Sólový zpěv
Sólový zpěv
Sólový zpěv
Název
Sbor

Místnost
učebna
zeměpisu
učebna
zeměpisu
1. třída
hudebna
hudebna
hudebna
1. třída

Kytara

p. uč. Kovář

PÁ

12:00 - 18:45

Kytara
Hudební nauka, sbor,
zpěv
Klavír

p. uč. Šrubař

PÁ

12:00 - 17:30

Místnost
hudebna
učebna
přírodopisu
8. třída

p. uč. Chlup

PÁ

12:45 - 17:00

hudebna

p. uč. Vráblík

PÁ

12:15 - 18:00

učebna VV

Od-do
13:30 - 14:30

c) Seznam kroužků, které jsou zajišťovány externě.
Název
Florbal
Taneční skupina
Doubleflame

Vedoucí
pí. Trávníčková

Den
ÚT

Od-do
16:00 - 17:00

Místnost
tělocvična

pí. Jelínková

PÁ

17:00 - 18:30

tělocvična

Sportovní gymnastika

p. Sekanina
p. Sedlák
pí. Musilová
p. Zouhar

ČT

15:00 - 16:00

tělocvična

PO

17:00 - 18:30

tělocvična

Mladí hasiči

Skaut

p. Kopřivová

PÁ

16:00 - 17:00

Aerobik
Aerobik
Aerobik

pí. Kuklínková
pí. Kuklínková
pí. Kuklínková

PO
PO
PO

14:00 - 15:00
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30

Step (lichý týden)

pí. Průchová

PÁ

15:30 - 17:30

tělocvična,
klubovna
6. třída
6. třída
6. třída
tělocvična,
družina

12) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Částka
8 939 Kč

Poskytovatel
MAS – MAP II.

Akce
environmentální výchova

13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných

z cizích zdrojů
a) Probíhal společný projekt Základní školy a Mateřské školy Lipovec a partnerskou školou
Kiga Laa/Thaya 2136, Wehrgartenstr. 23 v Rakousku s názvem „Spolupráce v oblasti
vzdělávání v přeshraničním regionu.
Program:
Evropská územní spolupráce (EUS)
INTEREG V-A AT-CZ 2014-2020
Doba trvání projektu:
08/2016 – 10/2019
Vedoucí partner:
Úřad Dolnorakouské zemské vlády, Oddělení pro mateřské
školy K5 a školy K4, Landhausplatz 1, St. Pölten, Rakousko
Aktivity:
partnerství ZŠ a MŠ
Vzdělávání pro lektory NJ
Nová metoda ve výuce NJ (CLILL, CO-Teaching)
b) Projekt: Podpora vzdělávání žáků (Šablony I)
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003247
14) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola úzce spolupracovala se sdružením škol CIRSIUM, které spojuje ZŠ Sloup, Ostrov
u Macochy, Jedovnice, Lipovec, Křtiny, Podomí, ZŠ TGM Blansko, Salmova Blansko a ZŠ
při Dětské léčebně Ostrov u Macochy. Byly realizovány společné akce – vědomostní soutěž
Cirsiáda, sportovní turnaje a utkání, společenská setkání zaměstnanců škol, pracovní porady
ředitelů a zástupců, vzájemné náslechy a návštěvy ve školách.
Proběhly náslechy škol sdružení v ZŠ Salmova Blansko a společná akce dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků škol.
15) Hospodaření školy v roce 2018
a) Komentář k finančnímu hospodaření ZŠ a MŠ Lipovec k 31.12. 2018

Zřizovatelem školy je Obec Lipovec. Zastupitelstvo obce schválilo ve svém rozpočtu na
rok 2018 dotaci na provoz ve výši 1 800 000 Kč.
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 961 906,65 Kč. V položce
energií je zaúčtována spotřeba el. energie a vody a u položky plynu, el. energie jsou
proúčtovány dohadné položky, protože dodavatel energií vystavuje faktury až po odečtu
jednou za rok. Celková částka na energie je ve výši 651 928,31 Kč. V položkách 501 –
spotřeba materiálu, je vyčerpáno na 95,56 %. V položkách ostatní služby 518 je čerpání na
95,67 %. Položka pojištění je čerpána na 62,08 %, protože pojištění se také platí na začátku
roku. V položce 511 – opravy je vyčerpáno na 95,31 %, celkové čerpání za rok 2018 je
89,66 %.
V přiloženém čerpání rozpočtu je v položce rozpočet zohledněno rozpočtové opatření
ze dne 15.10. 2018.
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 vybrané úplaty za ŠD, předpisu na úhradu vzdělání v MŠ, z nájmu
z tělocvičny, zisku z plesu, tržby ze stravného a úroků. Do 31.12. 2018 byly tyto příjmy
ve výši 1 173 302,03 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. 2018 bylo
vyčerpáno 1 117 087,92 Kč. K 31.12. 2018 je kladný zůstatek na účtu ve výši 56 214,11 Kč.
Stav běžného účtu k 1.1. 2018 byl 1 720 575,94 Kč a stav k 31.12. 2018 je
1 896 764,82 Kč.
Příjem na účet, do konce listopadu, byl ve výši 18 278 567,37 Kč. Skládá se z příjmu na
provoz ZŠ od obce, příjem z Jihomoravského kraje, zálohy na stravné, úplaty za předškolní
vzdělávání, platby vystavených faktur.
Výdej z účtu do 31.12. 2018 je 16 381 802,55 Kč a obsahuje platby přijatých faktur,
vratky přeplatků za stravné, mzdy, ZP, SP a daně.
Stav účtu FKSP k 1.1. 2018 byl 53 355,12 Kč a k 30.11. 2018 je 93 733,28 Kč. Na účet
se převádí 2% z hrubých mezd. Příjem je ve výši 225 555,62 Kč. Výdej je ve výši
131 822,34 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
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a 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)
V rámci tohoto projektu byla na účet školy připsána dotace ve výši 338 636 Kč
a průběžně je čerpána. V lednu 2019 byly finanční prostředky dočerpány a projekt byl
uzavřen.
Byla schválena částka 470 000 Kč nad rámec rozpočtu. Do 31.12. 2018 byla vyčerpána
částka na tyto věci:
42 150 Kč keramická pec do MŠ
49 700 Kč keramická pec do ZŠ
2 227 Kč laminátor
192 736 Kč počítače
16 390 Kč vybavení tělocvičny
17 744 Kč polykarpova stavebnice
4 737 Kč operativní majetek
3 888 Kč vybavení tělocvičny
29 932 Kč vybavení tělocvičny
106 759 Kč interaktivní tabule
13 141 Kč sedací souprava
479 404 Kč celkem
Rozpočtovým opatřením byla částka navýšena o 35 000 Kč, takže celkem na
505 000 Kč.
Výsledek HČ k 31.12. 2018 je 42 146,68 Kč.
Výsledek hospodaření školy je k 31.12. 2018 je ve výši 284 525,83 Kč.
Tento výsledek se skládá:
USC
186 165,04 Kč
Nad rámec rozpočtu
56 214,11 Kč
HČ
42 146,68 Kč
SR
0,00 Kč
Projekt
0,00 Kč
Celkem
284 525,83 Kč

16) Další údaje o škole
a) Využití prostor pro veřejnost:
Pronájem tělocvičny
Tělocvičnu pronajímáme pro místní občany za 200 Kč/ hodinu, pro cizí zájemce
250 Kč/hodinu. Rezervaci je třeba provést u ředitele 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.
Autoškola Elko
Pan 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 pí. Barbora Horáčková na telefonu 516 445 318,
e-mailem barbora.musilova@centrum.cz nebo osobně v pracovní době vedoucí stravování.
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).
Sběr papíru
Starý papír sbíráme průběžně ve škole. Získané finanční prostředky jsou použity na
nákup učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky školy.
Sběr PET víček
Po celý rok shromažďujeme PET víčka a posíláme pro nemocné děti.
17) Závěrečné hodnocení školního roku 2018/2019
Školní rok 2018/2019 byl rokem velmi hektickým a rokem plným změn. K 31.12.
2018 skončila pracovní poměr paní účetní Miloslava Koudelková a na její místo nastoupila
paní Helena Sehnalová. Paní Sehnalová se zároveň ujala pozice sekretářky a mzdové účetní
za paní Marii Doleželovou, která byla dlouhodobě na pracovní neschopnosti. Paní Marie
Doleželová odešla v červnu do starobního důchodu a její pozice nadále zastává paní
Sehnalová. Další změna v personálním obsazení proběhla v měsíci červenci, kdy skončil
pracovní poměr paní Janě Odehnalové, která v naší organizaci pracovala na pozici asistent
pedagoga a vychovatelka školní družiny. Ještě před koncem školního roku nás tedy čekal
nelehký úkol sehnat náhradu na tyto pracovní pozice. Od nového školního roku 2019/2020

nastoupí na pozici asistent pedagoga paní Marie Bezděková, která zde již dříve na stejné
pozici pracovala a na místo vychovatelky ve školní družině paní Bohumila Ševčíková.
Hodně úsilí jsme věnovali opravám a rekonstrukci školy. V průběhu školního roku
došlo k následujícím opravám a rekonstrukcím: budova školy byla řádně označena
informačními tabulemi (ve spolupráci se zřizovatelem), byl připevněn držák na vlajky (ve
spolupráci se zřizovatelem), proběhla rekonstrukce učebny hudební výchovy (výměna
koberce, oprava omítek, malba a montáž interaktivní tabule), oprava nářaďovny školní
tělocvičny (výmalba, výměna osvětlení), výměna okapů na staré budově školy – havarijní
stav (ve spolupráci se zřizovatelem), demolice starého komína – havarijní stav (ve
spolupráci se zřizovatelem), výmalba chodeb a učeben a běžné udržovací práce.
V průběhu měsíce července a srpna byl na naší škole realizován projekt z IROPu
s názvem „Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Lipovec“. Příjemcem dotace ve výši téměř
5 milionů korun byla obec Lipovec. Byly vybudovány dvě odborné učebny – jazyková
učebna a přírodovědná učebna, které jsou vybaveny moderními technologiemi pro
vzdělávání žáků. V rámci projektu byla na celé budově školy vybudována konektivita.
Součástí projektu bylo i zbudování bezbariérového WC a nákup schodolezu.
Pro příští školní rok máme další úkoly, které je třeba co nejdříve řešit – rekonstrukce
staré kotelny, zabezpečení školy, nový nábytek do ředitelny, sekretariátu, sborovny
a kabinetů, výměna osvětlení v tělocvičně, výměna dveří ke třídám, údržba omítek školy.
Pevně věřím, že ve spolupráci se zřizovatelem se většinu úkolů podaří splnit.
Naše škola byla velmi úspěšná v tradičním sběru starého papíru - nasbírali jsme
celkem 26 434 kilogramů. Pokračovali jsme i ve sběru víček PET lahví, ve sběru starých
baterií, malých elektrospotřebičů a léčivých bylin.
V průběhu školního roku byli naši žáci velmi aktivní v různých soutěžích
a absolvovali nespočet sportovních turnajů - 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, 100
let republiky, oblast environmentální, branný den nebo projekt Hasík. Úspěšně jsme
pokračovali v projektech Podpora vzdělávání žáků, spolupráce v oblasti vzdělávání
v přeshraničním 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, Mikuláš…). Tradici již
mají i naše socializační pobyty, přespávání ve škole, lyžařské kurzy, kurz plavání,
edukačně-stimulační skupinky pro předškoláky a letos podruhé ekologický pobyt žáků
I. stupně.
Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy

18) Mateřská škola
Hodnocení školního roku 2018/2019
Počet dětí v mateřské škole
K 1. září 2018 bylo zapsáno do mateřské školy 51 dětí, z toho 14 nových dětí. Dětí
mladších 3 let bylo 6. Během školního roku 3 děti odešly, 1 holčička byla přijata.
V letošním roce jsme měli 16 předškoláků, z toho 2 chlapci budou mít na příští školní rok
odklad školní docházky.
Personální podmínky školy:
Ve svém kolektivu jsme přivítali 2 nové paní učitelky, paní učitelku Mgr. Lenku
Doleželovou a paní učitelku Bc. Romanu Čtvrtníčkovou. Třídní učitelky Berušek byly pro
tento rok Bc. Blanka Zouharová a Mgr. Lenka Doleželová, třídní učitelky Sluníček byly
Bc. Ivana Kolmačková a Bc. Romana Čtvrtníčková. Provozní zaměstnanci zůstali
ve stejném složení – školnice Lenka Kolmačková a kuchařka Kateřina Jakubcová. Od
nového školního roku máme nového pana ředitele ZŠ a MŠ Mgr. Tomáše Vintra,
administrativní pracovnici Helenu Sehnalovou, vedoucí stravování Bc. Barboru
Horáčkovou. Otevřené jednání, komunikace a spolupráce, to byly hlavní přednosti našeho
kolektivu.
Síla a souznění kolektivu zaměstnanců mateřské školy se projevila i v přípravě akcí
pro děti a rodiče. Proto jsme mohli uspořádat „velké akce“ jako Zahradní slavnost, Přespání
předškoláků s dobrodružnou výpravou, Rozloučení s předškoláky, dílny pro rodiče.
Prostorové podmínky školy
Byla vymalována třída Sluníček, provozní schodiště, kuchyň a přilehlé sklady.
Zakoupen koberec do třídy Sluníček. Třídy dovybaveny dle plánu – grafomotorické tabule,
nástěnky do šaten, polykarpova stavebnice, sady kostýmů k pohádkám, hry a hračky dle
potřeby apod. Dále bylo instalování zábradlí u vchodu do MŠ.
Výsledky vzdělávání a úroveň vzdělávacího procesu:
Škola pracovala i v uplynulém roce podle vlastního ŠVP „Krok za krokem jdeme
rokem, otvíráme klíčkem svět, budeme si vyprávět“. Každá třída má třídní vzdělávací
program, kde si plánuje tematické části podle integrovaných bloků ve ŠVP.
Od října jsme si upravili pracovní dobu. Došlo tak k delšímu překrývání učitelek na
třídě. Při vzdělávání v uplynulém roce bylo využíváno vhodných metod a forem
přispívajících k rozvoji dětí. Škola sledovala výsledky vzdělávání na velmi dobré úrovni.
Podpora rozvoje sociálních dovedností u dětí byla příkladná.
Spolupráce s rodiči:
Jsme mateřská škola otevřená rodičům. Prosazujeme komunikativní a vstřícný
model spolupráce za dodržování určitých pravidel. Daří se nám vtáhnout rodiče do života
mateřské školy, tak aby jim nebylo lhostejné prostředí, ve kterém tráví jejich děti z běžného
dne většinu času. Rodiče nám pomáhají při organizování různých akcí, účastní se schůzek,

besed s odborníky, využívají hovorové hodiny, předadaptační pobyt nových dětí. Zajímají
se o dění v mateřské škole, a co je pro nás důležité a motivující - pozitivně hodnotí naši
mateřskou školu.

-

Spolupráce se základní školou:
Spolupráce se základní školou je na velmi dobré úrovni.
Výlet předškoláků s žáky 7. třídy do ZOO v Brně, v rámci projektu BIG
Žáci 1. třídy ve školce na pohádkovém představení
Předškoláci na pohádce v ZŠ
Společný výlet MŠ a žáků 1. a 3. třídy na pohádku do Blansku
Společný výlet předškoláků a žáků 1. a 3. třídy do Bonga v Brně
MDD – zábavné dopoledne s žáky 9. třídy v tělocvičně ZŠ
ESS pro předškoláky v ZŠ
Spolupráce s učitelkami 1. stupně ZŠ
Zapojení do projektu „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu
Bildngskooperationem in der Grenzregion“
Spolupráce na projektu ……
Účast ředitele školy na pedagogických radách, besídkách a akcích pro veřejnost
Spolupráce se zřizovatelem a ostatními složkami:
Obecní úřad jako zřizovatel nám v rámci možností vychází vstříc. Jednání je věcné,
konstruktivní, problémy se řeší obratem.
Veřejnost je informována o dění v mateřské škole prostřednictvím obecního Zpravodaje,
zpravidla 3x ročně.

-

Dobrovolní hasiči:
Děti ze školky členové kroužku Mladých hasičů
Pomoc při organizaci akce „Výpravy předškoláků a přespání ve školce“

-

Dětské centrum Paleček:
Předávání informací a kontaktů na akce pro děti, dětská představení, odborníky apod.
Zapůjčení nábytku
Spolupráce při akcích na zahradě

-

-

Spolupráce s ostatními mateřskými školami:
Účast rodičů z jiných školek na besedách s odborníky v naší škole
Spolupráce na projektu Klokanovy školky - MŠ Ruprechtov
Zapojení do projektu Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách mateřské
školy – MŠ Rodkovského Blansko
OPPP v Blansku:
Metodické návštěvy a výměna zkušeností
Depistáž předškoláků v MŠ
Besedy pro rodiče – Školní zralost

-

Spolupráce

-

Místní akční skupina Moravský kras:
Projekt MAP II
Získání Klokanova kufru z projektu pro MŠ
Seminář – Práce s Klokanovým kufrem v rámci pedagogické diagnostiky ve spolupráci
s OPPP Blansko
DVPP:
Vzdělávání učitelek bylo i v tomto školním roce na dobré úrovni. Učitelky si
rozšířily své profesní dovednosti v rámci nabídky DVPP a naplňovaly tím cíle svého plánu
osobního rozvoje.

-

-

Bc. Blanka Zouharová
Workshop - Klokanovy kufry
Jak úspěšně vést MŠ
Projekt CKP – Determinanty práce s dvouletými dětmi
Plán na příští rok:
Legislativa
Environmentální výchova – prvky přírodní zahrady
CKP v Blansku
Keramika
Mgr. Lenka Doleželová
Rozvoj grafomotorických dovedností
WS Klokanovy kufry
Rozvoj smyslového vnímání
Plán na příští školní rok:
Logopedie, logopedický asistent
Edukativně stimulační skupinky

-

Bc. Ivana Kolmačková
Nové výtvarné techniky
Hrátky s drumbeny
Školení v rámci projektu BIG
Klokanovy kufry - projekt MŠ Ruprechtov
Oblastní setkání v rámci projektu Klokanovy školky v Brně
Plán na příští rok
Matematika Hejného

-

Bc. Romana Čtvrtníčková
Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží
WS Jak pracovat s klokanovým kufrem
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku

-

-

-
























Plán na příští rok:
Logopedie
Všichni zaměstnanci - BOZP
Všechny pedagogické pracovnice - Praktické školení Technické školky v MŠ
Plán na příští rok:
DVPP v rámci Šablon - matematická, čtenářská a polytechnická pregramotnost, inkluze,
osobnostně sociální rozvoj
Zakoupeno:
Aktualizace - Nápadník do MŠ, Inspiromat
Hračky, stavebnice dle potřeby (lego, mozaiky, silnice, panenky, puzzle, vybavení
kuchyňky
Velká auta (i na zahradu)
Výtvarný materiál a keramická hlína
Knihy pro děti - encyklopedie, leporela, pohádky
Koberec do třídy Sluníček
Grafomotorické tabule do obou tříd, nástěnky do šaten
Sady kostýmů k pohádkám
Vysavač
Portfolio pro předškoláky
Sady sešitů Kuliferda a Kuliferdík
Oprava sedáků na velkém pískovišti
Návrhy a požadavky na příští rok:
Zaměřit se na polytechnickou výchovu - vzdělávání učitelek, vybavení potřebným
materiálem a pomůckami - koutek Dílna
Zaměřit se na environmentální výchovu - založit bylinkovou zahradu, prvky přírodní
zahrady, domečky pro hmyz, květinové záhony, využít lesík za školou
Zaměřit se na čtenářskou pregramotnost, spolupráce s knihovnou
I nadále spolupracovat s OPPP v Blansku - Klokanův kufr, depistáž předškoláků, ESS
Spolupráce s MAS Moravský kras - Polytechnika na MŠ - zakoupení kufru s nářadím
a návštěva sdíleného logopeda
Nové uspořádání koutků aktivit ve třídě Sluníček
Kreslící tabule na zahradu - pí. uč. Zouharová ve spolupráci s ředitelem ZŠ a rodiči (přes
léto)
Nové výukové programy na IT (např. Klokanův kufr, Dopravní škola a školička, později
Moje vlast)
Polykarpova stavebnice do třídy Sluníček
Pomůcky do koutku experimenty - příroda: dokoupit
Rekonstrukce dřevěného oplocení na školní zahradě, vstupní branky, nátěr dřevěného
domečku na školní zahradě - zřizovatel

Závěrem bych chtěla poděkovat všem pedagogickým i provozním zaměstnancům za
celoroční týmovou práci, za příkladný přístup k výchově a vzdělávání dětí, za spolehlivé
plnění svěřených úkolů.
AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Září
18.9. Třídní schůzka s rodiči za přítomnosti ředitele ZŠ a MŠ Lipovec Mgr. Tomáše Vintra,
vedoucí stravování Bc. Barbory Musilové ve třídě Berušek
19.9. Třídní schůzka s rodiči za přítomnosti ředitele ZŠ a MŠ Lipovec Mgr. Tomáše Vintra,
vedoucí stravování Bc. Barbory Musilové ve třídě Sluníček
20.9. Celodopolední vycházka „Najdi svého kamaráda“ (připravovaly Berušky)
24.9. Beseda pro rodiče a učitelky s Mgr. Karlem Opravilem na téma „Komunikace v
rodině“
Říjen
9.10. Hnědo-oranžový den
11.10. Hudební vystoupení v MŠ „Zpívanky“
18.10. Celodopolední vycházka do lesa „Hledáme barvy podzimu“ (připravovaly Sluníčka)
30.10. Odborně zaměřené tematické setkání s rodiči „Hranice a pravidla jako důležitá
součást výchovy“ Karel Opravil
Listopad
2.11. Celodopolední vycházka „Zamykám, zamykám les“ (připravovaly Berušky)
6.11. Výlet na pohádku Krejčíka Honzy do Jedovnic
30.11. Vánoční focení v MŠ
Prosinec
5.12. Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v MŠ
6.12. Výlet do Bonga - předškoláci
12.12. Vánoční dílnička pro děti a rodiče (připravovaly Sluníčka)
18.12. Vánoční posezení - besídka s posezením pro rodiče a nadílkou od Ježíška pro děti
Leden
4.1. Návštěva lipoveckého kostela s otcem Pavlem
22.1. Bílý den v MŠ
29.1. Odborně zaměřené tematické setkání s rodiči „ESS - školní připravenost“
- Mgr. Karla Cabalová, učitelka 1.třídy ZŠ
Únor
2.2. Školní ples
5.2. Karneval v MŠ
19.2. Beseda pro rodiče v MŠ s pracovnicemi z OPPP v Blansku na téma „Školní
zralost“ Mgr. Jana Klusáková, Mgr. Martina Masaříková
26.2. Zahájení ESS v ZŠ

26.2. Plánovaná depistáž školní zralosti předškoláků - pro nemoc dětí zrušena
27.2. Modrý den ve Sluníčkách
28.2. Divadlo v MŠ „O chytré princezně“ Dan Taraba
Březen
14.3. Modrý den v Beruškách
21.3. Odemykání lesa - celodopolední vycházka do lesa
22.3. Pohádka ve školce „Zašeptej Krutidráp, aneb poletíme do Afriky“ s dětmi z 1. třídy
ZŠ
26.3. Představení v ZŠ „Staré pověsti České“ - jen předškoláci
Duben
3.4. Jarní dílna pro děti a rodiče v Beruškách
3.4. Dopoledne výlet předškoláků do ZOO v Brně společně s žáky 7. třídy v rámci projektu
BIG
5.4. Sázení jarních kytiček
9.4. Setí obilí
11.4. Zelený den v MŠ
12.4. Pomoc žákům ze ZŠ při úklidu zahrady MŠ
15.4. Zápis do 1. třídy ZŠ
16.4. Žlutý den ve školce
25.4. Focení v MŠ (třídy, předškoláci na tablo i sourozenci dětí z MŠ)
30.4. Čarodějnické dopoledne v Beruškách
Květen
2.5. Zápis do MŠ spojený se dnem otevřených dveří
3.5. Červený den
17.5. Vyšetření zraku dětí v MŠ
17.5. Zahradní slavnost v MŠ
20.5. Technické školky - praktické školení pedagogů v MŠ
23.5. Celodopolední vycházka „Putování za vílou Evelínou“ - pro nepříznivé počasí
zrušena
30.5. Schůzka s rodiči - plánování akce přespání s předškoláky
31.5. Divadlo v Blansku „O pokladu ve mlýně“ - společně s 1. a 3. třídou ZŠ
Červen
4.6. Oslava Dne dětí se žáky 9. třídy - zábavné dopoledne v tělocvičně ZŠ
5.6. Výlet MŠ do Domy přírody v Moravském krasu - program Den s netopýrem
14.6. Přespání předškoláků v MŠ s dobrodružnou výpravou na Holštejn „My se draka
nebojíme a princezny zachráníme“
18.6. Besídka „Rozloučení s předškoláky“ slavnostní akce pro rodiče za přítomnosti ředitele
ZŠ a MŠ Mgr. Tomáše Vintra, paní učitelky z 1. třídy Mgr. Karly Cabalové ze ZŠ
a zástupce z obce paní Dagmar Průchové

Prázdniny:
29. - 30.10. 2018 Podzimní prázdniny, pro malý počet přihlášených dětí MŠ uzavřena
24.12. 2018 - 2.1. 2019 Vánoční prázdniny
2.2. 2019 Pololetní prázdniny - MŠ uzavřena
11.2. - 15.2. 2018 Jarní prázdniny, pro malý počet přihlášených dětí MŠ uzavřena
18.4. 2018 Velikonoční prázdniny, MŠ uzavřena
Pedagogické a provozní porady:
24.8. 2018, 18.9. 2018, 7.11. 2018, 14.1. 2019, 30.5. 2019
zpracovala: Bc. Blanka Zouharová, vedoucí učitelka

Poděkování
Děkujeme našemu zřizovateli obci Lipovec za dobrou komunikaci a spolupráci.
Především panu starostovi Ing. Ondřejovi Zouharovi za vstřícný přístup při řešení provozních
problémů školy.
Všem zaměstnancům Základní školy a Mateřská školy Lipovec za každodenní náročnou,
pečlivou a trpělivou práci.
V Lipovci 9.10. 2019
Mgr. Tomáš Vintr
ředitel školy

