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Výroční zpráva o činnosti základní školy  
 

 ve školním roce 2004-2005 
 

Část  I. 

Základní charakteristika školy 
a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí  
      Základní škola Lomnice, Tišnovská 362, 679 23 Lomnice 
 

Zřizovatel školy 
Obec Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice 
 
Ředitel školy: jméno, příjmení 
PaedDr. Eva Karlíčková 
 
Všechny druhy a typy škol a školských zařízení (základní škola, mateřská škola, školní jídelna - typy, školní 
družina, školní klub) 
základní škola  390 žáků 
mateřská škola 48 dětí 
školní družina 54 žáků 
školní klub 335 žáků 
školní jídelna 350 jídel 
 
telefon:    549 450 116-17 
fax:       549 450 116 
e-mail:     lomnicezs@volny.cz 
www stránky: www.zslomnice.cz 

 
b. Úplné školy   

Školní rok  
2004/2005 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků 
na třídu 

1.stupeň 6 5 143 
 

23,83 

2.stupeň 6 4 126 21,00 

Celkem 12 9 269 22,41 

   
c. Málotřídní nebo neúplné školy 
Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. 
Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně (ne nutně 
všechny) 

Školní rok 2004/2005 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků 
na třídu 

Malotřídní ZŠ 0 0 0 0 

Neúplné ZŠ 0 0 0 0 

 
d. Celkový počet žáků v 1.  ročníku:  22 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 15,19 
 

mailto:lomnicezs@volny.cz
http://www.zslomnice.cz
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e. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č.561/2004 Sb. 
(ANO/NE): Ne 

 
 
f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 
Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku 

Základní škola 16 847/96-2 1. - 9. 
Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření:  Ne 

 
g. Zařízení školního stravování 

Počet strávníků Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet 
děti  a žáci   zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 

921  ŠJ  - úplná  1 323 50 27 
922  ŠJ – vývařovna     
923  ŠJ – výdejna     
Náhradní stravování     
• Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), … 
 
 
h. Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2004 
Fyzické osoby 5 
Přepočtení na plně zaměstnané 4,75 
 
 
i. Školní družina,  která je součástí základní školy  
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 
celkem 2 52 fyz.  2 / přepoč. 1,68 
 
Z činnosti školní družiny : 
V tomto školním roce bylo do školní družiny přihlášeno 52 dětí. Stejně jako loni byla práce 
ve ŠD náročná zejména po stránce organizační. 
 
Hlavní cíle: 
1. Zdravý životní styl 
Celoročně je kladen důraz na zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Práce 
ŠD byla zaměřena na denní pobyt na čerstvém vzduchu – smysluplné využití volného času, 
péči o zdraví a bezpečnost dětí při veškerých činnostech. Velký prostor byl věnován dopravní 
a zdravotní výchově. 
Dopravní výchova – dopravní značky a testy. 
Zdravotní výchova – ochrana zdraví, uplatňování základních hygienických a zdravotně 
preventivních návyků (škodlivost alkoholu, kouření, drogy, šikana). 
 
2. Výchova kulturního diváka, čtenáře 
Společná práce s dětskými časopisy, spolupráce s žákovskou knihovnou, význam kulturních 
tradic a zvyků (Vánoce, Velikonoce, Masopust).  
 
3. Péče o talenty, integrované žáky 
Nabídka kroužků ŠK, individuální pomoc žákům při přípravě na vyučování 
 
4. Estetická výchova 
Udržování čistoty, smysl pro pořádek, upravenost prostředí, ve kterém se dítě pohybuje 
(šatny, ŠD, ostatní prostory a hřiště). 
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5. Environmentální výchova 
Výchova k ochraně životního prostředí, poznávání přírody v různých ročník obdobích. 
Třídění odpadu je již na naší škole samozřejmostí a neustále vzrůstá. Dlouholetou tradici na 
škole mají sběrové akce.  
 
Přehled společných akcí školní družiny a školního klubu: 
• diskotéka pro žáky I. stupně 
• burza oblečení 
• vánoční jarmark spojený s výrobou adventních věnců 
• výroba dárků pro seniory 
• bruslení v Nedvědici 
• výlet do Vyškova – Aquapark 
• soutěž Mladých zdravotníků v Blansku 
• návštěva výstavy v Rajhradě – kroužek Mladých zahrádkářů 
• drátování – DM Fortika 
• vystoupení dramatického kroužku na Orlovně 
• vystoupení kroužku mažoretek na plese ZŠ 
• výlet do keltského městečka 
• silový trojboj – kroužek kulturistiky 
 
V rámci dalšího vzdělávání se p. vychovatelka Bc. Radmila Holcnerová zúčastnila 3 seminářů 
vedoucích vychovatelek a Jitka Müllerová 2 seminářů pro vychovatelky a 3 víkendy 
tvořivých dílen – práce s proutím. Vychovatelky ŠD také spolupracují s třídními učiteli nejen 
v rámci výuky a chování žáků, ale i jako dozor při zastupování. 
Prostředí ŠD bylo nově vybaveno nábytkem  v hodnotě 45 000Kč. 
 
j. Školní klub 
ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK 
celkem  0 0 fyz.  0 / přepoč. 0 
 
Cílem práce školního klubu je realizace záměrů školy v oblasti volnočasových aktivit a široká 
nabídka zájmové činnosti.   
Klub poskytuje možnosti uplatnění talentovaným dětem a nabízí prostor pro vyžití žákům se 
SVPU a SVPCH  v oblasti zájmové činnosti. 
Činnost ŠK se rozvíjela v těchto kroužcích: 

• keramický 
• keramický – rodiče + děti 
• hudebně-dramatický 
• odbíjená pro dospělé 
• volejbal 
• florball 
• mažoretky 
• atletika 
• kondiční cvičení pro dívky a ženy 
• rybářský 
• zahrádkářský 
• Mladý hasič 
• počítačový 
• Mladý zdravotník 
• angličtina hrou 
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• plavání 
• zpívání při kytaře 
• tvoříme z hlíny pro děti MŠ 
• jezdecký 
• začínáme s kulturistikou 
• řečové dovednosti 
• matematika pro chytré hlavy 
• čeština hravě 

 
Část II 

Údaje o pracovnících školy 

-uvádět přepočtený počet / fyzický počet 
 
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 
Celkový počet pedagogických pracovníků 19,38/20 100% 
Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 15,38/16 79,36%/80% 
 
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 nastoupili na školu: 0/0 
 
3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 nastoupili na školu: 0,81/1 
 
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 odešli ze školy: 0,81/1 
 
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 12,67/13 
 
6.  Věkové složení učitelů 

Učitelé Věk 
Muži Ženy 

do 35 let 1 9 
35-50 let  9 
nad 50 let   
Pracující důchodci nepobírající důchod   
Pracující důchodci pobírající důchod  1 
Celkem 1 19 
Rodičovská dovolená  1 
 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 
 
Typ školení, semináře Počet zúčastněných pracovníků 
SIPVZ—dotace, standard ICT služeb ve škole 1 
Setkání metodiků prevence 1 
Činnostní učení v matematice 6. a 7. roč. – 6 seminářů 4 
Seminář – dyslexie 2 semináře 2 
Projektové vyučování dějepisu – 5 seminářů 1 
Workshop dobrých nápadů a př. K výuce informatiky 1 
BOZP v hodinách TV 2 
Děti s SVP a jejich výuka – cyklus seminářů 1 
Školení výchovných poradců 1 
Ekologická konference 2 
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Setkání výchovných poradců 1 
Seminář – Směrnice MŠMT k integraci žáků se SVP do škol 1 
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách 1 
Seminář - dysortografie 1 
Seminář k organizaci olympiády z dějepisu 1 
Výtvarná dílna pro ŠK - Proutěné koše – cyklus seminářů 1 
Nový školský zákon 1 
Doškolovací kurz instruktora školního lyžování 1 
Divadlo Fórum 1 
Organizační řád školy pro ZŘŠ 1 
Holocaust – Jak vyučovat o holocaustu 1 
Školení pro učitele pracující se zař. pod napětím 1 
Využívání citoslovců v logopedické péči 1 
ZŠ a MŠ po přijetí nového školského zákona 1 
Projekty ve VV 1 
Dokumentace školy 1 
Školský zákon 1 
Chemie a její význam v životě a vzděl. člověka 1 
Prevence kriminality u dětí a mládeže ve školách 1 
Výukový seminář konaný v Památníku Terezín 1 
Seminář vychovatelů ŠD 2 
Školení SIPVZ - P 7 
Školení SIPVZ - Z 3 
Seminář - fyzika 1 
Školení – Zákoník práce 1 
Školení - účetnictví 1 
Školení – vyhláška 50/1978 2 
Seminář – Slunce ve škole … 1 
Školení – roční uzávěrka 1 
RVP – pro ředitele 1 
RVP pro učitele 14 
Sebehodnocení školy 1 
Školení BOZP + PO 20 

Celkem 91 

 
 
 
8. Romský asistent: (ANO/NE)   NE 
    Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob)  NE 
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Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo        
bez (*) 

Neprospělo 
bez (*) 

Opakují 

1. 22 
 

22    
2. 29 27 2   
3. 27 19 8   
4. 36 

 
18 18   

5. 29 
 

9 20   

Celkem za I. stupeň 143 
 

95 48   

6. 33 
 

9 24   
7. 30 

 
7 23   

8. 35 
 

13 22   
9. 28 

 
8 19 1  

Celkem za II. stupeň 126 
 

37 88 1  

Celkem za školu 269 
 

132 136 1  

 
*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2005 
 
2.Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0  
3 0  

 
3.Celkový počet neomluvených hod. na škole za školní rok 2004/2005: 0, průměr na jednoho žáka: 0 
4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14) 
5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř Školní rok 2004/05 
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium    

Počty přijatých žáků 
 

6  1 14 9  

 
6. Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků 

9.ročník 28 
nižší ročník 2 
Celkem 30 
 
 
 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 
Na Základní škole v Lomnici neproběhla ve školním roce 2004-2005 kontrola České 
školní inspekce. 
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Část V 

Rozhodnutí ředitele 
 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti 
tomuto rozhodnutí 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 2 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 34 0 
 
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2004/2005  23 
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2005/2006  26 
 
 

Část VI. 

Další údaje o škole (dle Vašeho uvážení) 
Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících 
při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ...  
 
 
§ mimoškolní aktivity 

Jedním z hlavních cílů vzdělávacího programu je otevřenost školy a spojení jejího života 
s životem obce, při kterém zároveň škola prezentuje své výsledky. 
 
 
 
Třída Předmět Téma Organizátor Termín 

Besedy 

VIII., IX. Př, RV Sexuální výchova - beseda s 
gynekologem Kovaříková červen 

VII., VIII. AJ Beseda o Londýně Tillhonová září 
IV., V.   Modrá linka bezpečí Vítková leden 
VIII., IX.   Protidrogová prevence Křenková únor 
VIII., IX.   Divadlo Fórum - "Deník" Packová březen 
VI. Př Beseda s myslivcem Kovaříková duben 
IV.,V.,VI.   Beseda s nevidomou dívkou Vítková, Packová květen 
VIII., IX.   Beseda s kurátorkou Křenková,Doležalová květen 

Divadelní představení 
I., II.   Míček Flíček - divadlo Radost Prášková září 
MŠ, I.   Povídání o pejskovi a kočičce Zhořová listopad 
V. - IX.   Don Quijote Karlíčková listopad 
V. - IX.   Dívčí válka - divadlo Radost Mašková prosinec 
I.   Tři čuníci - divadlo Radost Zhořová březen 
III.   Broučci - divadlo Radost Peřinová duben 
IV.-VI.   Lovci mamutů - divadlo Polárka Vítková duben 
IV.B, V.   Rychlé šípy - divadlo Radost Vítková červen 
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Filmová představení 
I., II.   Úžasňákovi Prášková červen 

Výstavy 
VI. VV Jiří Trnka Mikešová září 
VII. VV Skleněné korálky Mikešová duben 

Výchovné akce 
I. - IX. HV Hudební nástroje Karlíčková říjen 
MŠ + ZŠ   Dravci Doležalová říjen 
V.-IX. HV Cesta Karlíčková březen 
          

 
 

Exkurze 

Třída Předmět Téma Místo Organizátor 
I.-IX. Př Cizokrajná zvířata s výkladem ZOO Brno Kovaříková 
IX. OV, Z Naše hlavní město Praha Mikešová 
IV.A, V. Př Cizokrajná zvířata s výkladem ZOO Brno Kovaříková 
VII. - 
IX. D Židovské muzeum - projekt "Lomničtí Židé dnešku" Praha Mašková 

VII. - 
IX. D Exkurze do židovské čtvrti v Boskovicích Boskovice Mašková 

V.,VI. Př Vesmírné divadlo Planetárium Vítková 
VIII. Ch Čistička odpadních vod Lomnice Kovaříková 
IV, V. Př Medvědi ZOO Brno Vítková 
IV. Vl, TV Dopravní hřiště Blansko Němcová 
VIII., 
IX. Př Živá planeta Planetárium Kovaříková 

I., II. Prv Škola pro hvězdy Planetárium Prášková 
VIII. SP Den otevřených dveří - SOU a SOŠ SČMSD s.r.o. Lomnice Doležalová 
V. - IX. PČ Vánoční výstava Rajhrad Němcová 
VIII. SP Den otevřených dveří - Fortika Lomnice Doležalová 
I.-IX.   Aquapark Vyškov Müllerová 
IV.-IX. NJ Tematický poznávací zájezd Vídeň Packová 
I., II. Prv Bledule Chlébské Prášková 
VII. - 
IX. Př Cizokrajné ekosystémy ZOO Brno Kovaříková 

VII. D Porta Coeli Předklášteří Mašková 
IV. Př Naše krajské město Brno Vítková 
IV. Vl, TV Dopravní hřiště Blansko Němcová 
IX. F Výroba elektromotorů - Creusen-Czech Nedvědice Komprs 
VIII. SP, ČJ Úřad práce + návštěva knihovny Blansko Doležalová 
VII., 
VIII. D Exkurze do židovské čtvrti v Třebíči Třebíč Mašková 

I., II. Prv ZOO ZOO Brno Prášková 
VII.-IX. D Terezín Terezín Mašková 
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§ EVVO 
 
Je součástí obecných cílů základního vzdělávání , představuje přínos vzdělávací i výchovný. 
Škola na žáky působila ve vlastním vyučovacím procesu i v době mimo vyučování. Nosnými 
předměty na 1. stupni byly zejména prvouka, přírodověda a vlastivěda, tématika EVVO však 
zasahovala i do ostatních oblastí. Na 2. stupni byla EVVO zařazována do tématických celků 
všech předmětů, těžištěm byly Př, Z, Ch, F, RV, OV, PČ. 
Klasická výuka byla doplněna projekty – jak je uvedeno dále. 
 Další aktivity, které se konaly na podporu EVVO ve školním roce 2004-05: 

• Separace odpadu 
• Sběr papíru  
• Sběr léčivých bylin 
• Sběr šípků 
• Sběr plodů pro přikrmování zvěře 
• Šetření elektřinou, teplem, vodou 
• Péče o zeleň ve třídách , ve škole (květinová výzdoba) i v okolí školy 
• Úklid okolí školy a obce 
• Protidrogová prevence 
• Doplňování publikací s environmentální tématikou do žákovské knihovny 
• Exkurze 
• Výukové programy 
• Den Země 
• Příspěvek na chov zvířátka v ZOO Brno 

 
 
 
§ účasti školy v soutěžích, olympiádách 

 
Žáci školy se zúčastňují řady vyhlašovaných soutěží. Příprava je řízena pedagogy a probíhá 
buď v rámci povinné výuky, v zájmových kroužcích nebo v době konzultačních hodin, 
 
Krajské kolo recitační soutěže 
Jana Buchtová – 3. místo 
 
Krajské kolo olympiády v ČJ 
Martin Horký – 23. místo 
 
Krajské kolo BiO 
Jakub Frýba – 19. místo 
Veronika Valová – 23. místo 
 
Okresní kolo biologické olympiády 
Jakub Frýba – 2. místo 
Veronika Valová – 3. místo 
Michaela Šprtková – 9. místo 
 
Okresní kolo olympiády v ČJ 
Martin Horký – 1. místo 
 
Okresní kolo matematické olympiády 
Martin Horký – 16. místo 
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Okresní kolo olympiády v AJ 
Petra Warzechová – 2. místo 
 
Okresní kolo Pythagoriády – 5. tříd 
Martin Kovář – 2. místo 
Tomáš Warzecha, Ondřej Pařízek 
 
Setkání s poezií – Adamov 
Jana Buchtová – 1. místo 
Michaela Zhořová 
 
Územní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“ 
Radim Klepárník – 5. místo 
 
Národní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“ 
Radim Klepárník – 4. místo 
 
Okresní kolo vlastivědné soutěže- Cetkovice 
Petr Křipský – 1. místo 
Martin Kovář – 2. místo 
Michaela Pavlíčková – 4. místo 
 
Recitační soutěž „O botu kocoura Mikeše 
Jana Buchtová – 1- místo 
Alexandra Novotná – 2. místo 
Markéta Vítková – 3. místo 
 
Okresní kolo fyzikální olympiády 
Nikol Pavlíčková – 5. místo 
Okresní kolo Pythagoriády – 6. tříd 
Jana Štarhová, Zuzana Vondrová, Lenka Šmardová 
 
Okresní kolo MO – 7. tříd 
Radim Klepárník, Klára Zhořová 
 
Okresní kolo dějepisné olympiády 
Kateřina Konečná 
 
Okresní kolo zeměpisné olympiády 
Radim Doušek 
Kristýna Němcová 
 
Soutěž ministerstva vnitra – výtvarná a literární soutěž 
Jolana Nussbaumová – cena za originalitu 
Miriam Minaříková 
 
Kolektivní soutěže: 
Olympiáda dětí – Sloup 
Jiří Rochla – 1. místo – vrh koulí 

1. místo – skok vysoký (171cm) 
3. místo – skok daleký 
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3. místo – běh na 200 m 
Pavla Zhořová – 3. místo – vrh koulí 
Martin Žilka – 3. místo – maraton 

 
Kunštátská laťka 
Jiří Rochla  - 1. místo ve skoku vysokém 
 
Okresní kolo dopravní soutěže 
Mladší žáci – 1. místo 
Starší žáci – 3. místo 
 
Krajské kolo dopravní soutěže 
Mladší žáci – 7. místo 
 
Okresní kolo turnaje ve vybíjené 
Mladší žákyně – 3. místo 
Starší žákyně – 3. místo 
 
Okresní finále ve florbalu -3. místo 
 
Olympiáda 1. tříd v atletice 
 
Turnaj ve vybíjené 
 
Vranovská empiáda 
 
Oblastní kolo hlídek mladých zdravotníků 
 
Soutěž v přehazované 
 
McDonald´s Cup 
 
 
§ spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská a zájmová 

sdružení) 
 

• Městský úřad Tišnov – odbor školství a kultury 
• Městský úřad Tišnov – odbor sociálních věci – péče o dítě 
• PPP Blansko a Brno 
• SPC Brno 
• Úřad práce Blansko 
• okolní školy – SOŠ Fortika, SOU a SOŠ SČMSD, ... 
• zřizovatel – Obec Lomnice 
• ZUŠ Adamov 
• KÚ Brno 
• Hygienická stanice Blansko 
• římskokatolický úřad 
• MŠ Lomnice 
• Městské kulturní středisko Tišnov 
• Tělocvičná jednota Orel 
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§ účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci 

 
Zastupitelstvo  Obce Lomnice 1 pedagog 
Redakční rada 1 pedagog 
 
Žáci 

• příprava na vystupování dětí při vítání novorozených dětí 
• kulturní program pro seniory 
• divadelní představení pro veřejnost 

 
 
§ spolupráce školy s PC, vys. školami 
§ účast na akcích DVPP pořádaných PC Brno 
§ poskytování možnosti praxe studentům pedagog. fakulty na ZŠ Lomnice 
§ vyhledávání budoucích učitelů 
§ DVPP (doplnění a rozšíření kvalifikace, účast na seminářích) 

 
 
§ zapojení školy do projektů 

 
Třída Předmět Téma Vyčující 
II. Prv, VV Kůra stromů Prášková 
II., IV.B ČJ,VV H. Ch. Andersen Prášková, Slavíčková 
II,III,IV.B,V VV Hrátky s geometrií Prášková 
IV.B ČJ,VV Autoři dětské literatury Slavíčková 
IV.B Př,VV Rostliny na louce Slavíčková 
IV.A,B AJ My life Tillhonová 
V. Vl 10 největších Čechů Vítková 
V. Př,VV Vesmír Vítková 
V. AJ Family, My town, Shopping Tillhonová 
VI.A,B F Fyzikální veličiny dříve a dnes (délka) Komprs 
VI.A,B AJ Animal Tillhonová 
VI.A,B, VII. VV Land-art Mikešová 
VII. Př, Inf Cizokrajné ekosystémy Kovaříková 
VII. D Sakrální architektura Lomnice a okolí Mašková 
VII. AJ Muzikály Tillhonová 
VII.,VIII.,IX. D,VV Lomničtí Židé a jejich odkaz dnešku Mašková 
VII.,VIII.,IX. D Holocaust - nebudeme lhostejní Mašková 

VIII. AJ Ideal city, the capital of the Czech 
republik Tillhonová 

IX. ČJ,VV,Inf,Z Praha Mikešová, 
Kulhánková 

IX. ČJ,VV,Inf Třídní almanach Mikešová, 
Kulhánková 

IX. AJ Famous people Tillhonová 
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Škola využívá k rozvoji své činnosti také mimorozpočtové zdroje – projekty, na které byly 
poskytnuty dotace v celkové výši 175 250 Kč.  
1. Podporujeme informační gramotnost veřejnosti aneb „Přijďte si to zkusit s počítačem“ – 

dotace ve výši 42 500 Kč. 
2. Účelová dotace na realizaci projektu v rámci I. etapy SIPVZ v roce 2005 ve výši 67 750 

Kč 
3. „Holocaust – nebudeme lhostejní“ dotace z rozpočtu JmK ve výši 65 000 Kč. 
 
 
§ mezinárodní spolupráce 

 
V souvislosti s výukou cizích jazyků a studiem kultury jiných národů uspořádala škola dvě 
zahraniční exkurze. 
Rakousko 
Žáci poznávali Vídeň, kulturní a historické památky, zdokonalovali se v konverzaci. 
Velká Británie 
V březnu 2005 se poprvé uskutečnil poznávací zájezd do Velké Británie – Londýn a okolí, 
jehož se zúčastnili žáci učící se anglický jazyk. Zájezd byl pořádán cestovní kanceláří a 
proběhl na vysoké úrovni. 
 
Mezinárodní spolupráce není v současné době ve škole rozvinuta. 
 
 
§ péče o talentované žáky 

 
Ve školním roce 2004-05 rozvíjeli žáci svůj talent a nadání v rámci aktivit pořádaných 
školou, v mimoškolní zájmové činnosti a v uměleckých oborech ZUŠ. 
Talentovaní žáci se zapojili do soutěží, olympiád a sportovních turnajů.  
V rámci spolupráce s PPP Blansko měli vycházející žáci možnost ověřit si své schopnosti 
v testu profesní orientace. 
Testů SCIO se dobrovolně podrobilo 22 žáků 8. ročníku. 
 
 
§ péče o zaostávající, problémové žáky 

 
V evidenci výchovné poradkyně bylo ve šk. roce 2004-05 celkem 47 žáků se SVPU a 
SVPCH. Tito žáci prošli prvotním vyšetřením v PPP nebo jim bylo nabídnuto kontrolní 
vyšetření. Z těchto evidovaných žáků doporučila PPP 9 žáků k integraci. Pro ně byl vytvořen 
individuální vzdělávací program, který se stal součástí výchovně vzdělávací práce 
s integrovanými žáky. 
Na základě doporučení byla vybraným žákům 1. i 2. stupně poskytnuta odborná dyslektická a 
logopedická péče. 
V nich byla žákům věnována individuální péče, která přispívá k eliminaci jednotlivých 
poruch a snadnějšímu začlenění žáků do běžné výuky. 
Kroužek vedený logopedickou asistentkou byl určen především mladším žákům, kteří mají 
potíže s výslovností. Jejich výběr provedly pracovnice SPC Brno. 
 
 
§ LVVZ 

 
V rámci výuky tělesné výchovy je zařazen pro žáky 7. ročníku do učebních osnov lyžařský 
výchovně vzdělávací zájezd. Ten se konal ve dnech 23. 1. – 30. 1. 2005 na chatě Alma 
v Orlických horách. Zájezdu se aktivně zúčastnilo celkem 35 žáků za doprovodu 3 pedagogů 
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– lyžařských instruktorů a 1 zdravotnice. Žáci byli rozděleni podle schopností do 3 družstev. 
Nacvičovali přejíždění terénních nerovností, brždění smykem, základní i modifikované 
oblouky. 
 
 
§ zapojení školy do národních i mezinárodních projektů a výzkumů, 

PISA, šíření výsledků a následné uplatnění ve škole. … 
 
 
 Škola se doposud do žádných mezinárodních projektů a výzkumů nezapojila. 
 
 

Část VII. 

Zhodnocení a závěr 
 
Výroční zpráva zobrazuje školu v jejích rozmanitých oblastech a mapuje jednotlivé části 
výchovně vzdělávacího procesu v průběhu celého školního roku. Zabývá se kladnými i 
problematickými úseky běžného života školy a postupně řeší jednotlivé úkoly směřující 
k uskutečňování vytýčené koncepce školy. 
 Moje upřímné poděkování patří všem mým spolupracovníkům, celému pedagogickému 
sboru, který stojí za tímto výsledkem a vždy zmobilizuje síly k řešení nadstandardních úkolů 
jako je například tvorba ŠVP. Nezbytnou oporou je zcela jistě i kvalitní práce naší 
administrativy a všech provozních zaměstnanců. 
Poděkování patří i našim nejbližším partnerům – rodičům, kteří nás v této činnosti podporují. 
V neposlední řadě také zřizovateli – Obci Lomnice, který vytváří podmínky pro naši práci, 
vylepšuje školní prostředí – plynofikace kotelny a regulace ústředního topení. Pro uskutečnění 
programu školy je potřeba mnoho trpělivé a mravenčí práce. 
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Část VIII. 

Poradenské služby v základní škole 
(vyplňte na samostatný list) 

 
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 
 
a)  počty 
 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
výchovný poradce 1 M-Ch, kval. st. vých. por. VŠ 
školní metodik prevence 1 M, kurz pro šk. met. prev. VŠ 
 
 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
školní psycholog     
školní speciální pedagog (netřídní)*    
*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6. 
 
b)  věková struktura 
 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci 
výchovný poradce  1  
školní metodik prevence  1  
školní psycholog    
školní speciální pedagog    
 
c) další vzdělávání poradenských pracovníků 

Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : 
výchovný poradce: porady a semináře pro výchovné poradce 
školní metodik prevence: semináře pro metodiky prevence 
školní psycholog: 
školní speciální pedagog: 

 
2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
a)  finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) 
§ uveďte: program (grant) 
§ organizaci, která grant poskytuje 
§ výši fin.částky 

 
b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. 
Uveďte 
§ zdroj 
§ výše finanční částky (v Kč) 

 
3. Individuální integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků 
LMR 5., 7. 2 
SVPU 5., 7., 8., 9 7 
celkem  9 

 
4. Skupinová integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků 
   
   
celkem   
 
 
 



 16 

Část IX. 

Další údaje (dle uvážení) 
 

 
 
 
V Lomnici, dne 30. září 2005 
 
                   PaedDr. Eva Karlíčková 
                    ředitelka školy   
     


