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1. Základní údaje o škole 

Hlavní činnos^ školy (podle zřizovací lis,ny) je základní vzdělávání žáků podle zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon). 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Libouchec, 
příspěvková organizace

Právní forma příspěvková organizace

Sídlo školy: Libouchec 157, 403 35 Libouchec

Další místa poskytovaného vzdělávání:

Školní družina Libouchec 154, 403 35 Libouchec

Mateřská škola Libouchec 370, 403 35 Libouchec

IČO: 70 942 927

REDIZO 600 085 571

IZO ZŠ 102 517 436

IZO ŠD 116 900 164

IZO MŠ 107 568 802

IZO ŠJ ZŠ 102 765 855

IZO ŠJ MŠ 166 101 397

Bankovní spojení: 174990534/0300

Zápis do školského rejstříku: 1. 1. 2005 

Ředitelka školy Mgr. Bc. Martina Vlachová

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ: do 30. 6. 2021 Mgr. Libuše Krupičková

od 1. 8. 2021 Mgr. Bc. Martina Svobodová

Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Štěpánka Strzepková

Kontakty:

telefon 608 527 384, 475 222 465 

e-mail skola@zsmslibouchec.eu

IDDS: ucru52k

webové stránky: www.zsmslibouchec.eu
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V úvodu je třeba zmínit, že ve školním roce 2020/2021 bylo opět vzdělávání ovlivněné exis-
tencí a šířením COVID-19, tudíž byl provoz celé organizace velmi specifický a nestandardní. 
Vzhledem k uzavření základních škol již v počátkem října 2020 probíhala převážnou část škol-
ního roku ve většině tříd distanční výuka a pokračovala úzká spolupráce s rodinami. Velký dík 
patří rodičům za podporu a spolupráci, bez které by období distanční výuky bylo realizovatel-
né ob^žně. Poděkování patří i pedagogům, kteří se snažili, pracovali na sobě, sebevzdělávali 
se a vše zvládli v rámci možnos^ na výbornou. Toto „zvláštní“ období jsme společně zvládli, a 
to co jsme se naučili, jistě využijeme i za běžného provozu školy. Časté změny v provozu, ote-
vírání a uzavírání škol, zajišťování individuálních konzultací  a respektování měnících se hygie-
nických opatření včetně testování žáků všechny udržovalo v neustálém stavu zvýšené bdělos-
,. 

a. Charakteris^ka školy 

Škola je právním subjektem od 1. 1. 2002. Dnem 1. 12. 2002 byla přičleněna k právnímu 
subjektu Základní škola Libouchec i Mateřská škola Libouchec. Informace o mateřské škole 
jsou součás^ této výroční zprávy. 

Od 5. 12. 2005 je organizace zaregistrována pod názvem Základní škola a Mateřská škola 
Libouchec, příspěvková organizace (dále také „škola“ nebo „organizace“), která provozuje 
svoji činnost ve třech budovách, z nichž dvě jsou ve společném areálu, kterým prochází 
veřejná cesta a nelze ho tak uzavřít a plně zajis,t bezpečnost žáků.  Budova MŠ je  odloučené 
pracoviště ZŠ a MŠ Libouchec, vzdálené cca 500 m od hlavní budovy, s velkou, oplocenou a 
uzavřenou zahradou.  

Základní škola (dále také „ZŠ“) je plně organizovaná škola s deví, postupnými ročníky. Škola 
se nachází v místech historicky spjatých se školní budovou ze 17. stole^ – v sousedství hlavní 
silnice procházející obcí. Výuka probíhá v kmenových a poloodborných učebnách (jazyková, 
počítačová, cvičná kuchyňka, herna, kulturní místnost) v původní hlavní budově ZŠ s 
přístavbou z 2. poloviny 20. stole^. Výuka pracovních činnos^ probíhá také v budově školní 
družiny, kde je zřízena dílna pracovních činnos^/ateliér. Většina výuky tělesné výchovy 
probíhá ve sportovní hale obce, která se nachází v dochozí vzdálenos, od hlavní budovy 
školy. Škola nemá sportovní venkovní plochu. Školní družina pracuje v rámci dvou oddělení, 
využívá především prostory v samostatné budově  umístěné v hlavním areálu školy. Má 
možnost využívat další prostory v hlavní budově (cvičná kuchyňka, PC učebna, kulturní 
místnost, herna). Pozemek v okolí školy je veřejné dostupný, otevřený. Je využíván školou pro 
vzdělávání v přírodní učebně, k volnočasovým ak,vitám a pro školní družinu. Žáci i 
pedagogové mohou využívat stravování ve školní jídelně v budově školy. K 30. 9. 2020 bylo 
zapsáno k základnímu vzdělávání 197 žáků. 

Od školního roku 2020/2021 nově trojtřídní mateřská škola (dále také “MŠ”) s kapacitou 56 
dě^ sídlí ve dvoupatrové vile, která byla postavena v letech 1928 - 1929. V přístavbě ze 70. let 
20. stole^ jsou umístěny šatny, kuchyň a sklady potravin a prádla. K objektu je přistavěna 
ještě další část s ordinacemi dvou lékařů. Součás^ objektu MŠ je rozlehlá oplocená zahrada s 
udržovanou travnatou plochou a s herními prvky využívaná jako venkovní učebna k získávání 
nových, prožitkových poznatků o přírodě. Ve spolupráci s rodiči byla prořezáním keřů a 
stromů v zadní čás, zahrady vytvořena zákou^ a přírodní prolézačky. Uměle vybudovaný 
kopeček je využíván k nejrůznějším pohybovým ak,vitám, v zimním období hlavně 
k bobování. Před deštěm nebo sluncem se dě, mohou schovat pod pergolou a v zahradním 
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domku, který je z čás, využíván jako herna a z čás, jako sklad sportovního nářadí a hraček. V 
budoucnu je nutné zahradní domek opravit, aby mohl být využíván i nadále k těmto účelům. 

b. Zřizovatel školy 

Název zřizovatele:   Obec Libouchec 
Sídlo zřizovatele:   Libouchec 211, 403 35 Libouchec 
IČO:     00266833  
Kontakt:  
tel.:     475 222 201 
e-mail:     obec@libouchec.cz 
IDDS:     en2bc4v  
Webové stránky:  www.libouchec.cz 

c. Součás^ školy - údaje z rejstříku škol a školských zařízení 

Základní škola:   kapacita 300 žáků 
Školní družina:   kapacita 100 účastníků 
Mateřská škola:   kapacita 56 dě^ 
Školní jídelny - ZŠ a MŠ: kapacita 336 strávníků 

Základní údaje o součástech školy 

• Úplná základní škola s deví^ postupnými ročníky 

Ve školním roce 2020/2021 pokračovalo období změn v důsledku postupně přijímaných 
koronavirových opatření. Distanční vzdělávání proběhlo v plawormě TEAMS. Další průběžné 
informace byly zveřejňovány na webových stránkách školy. Informace, které škola 
potřebovala získat od veřejnos,, zákonných zástupců a žáků, hromadně byly získávány 
prostřednictvím elektronických dotazníkových šetření (obědy ve školní jídelně v době 
nouzového stavu, nástup žáků do školy, zpětná vazba k průběhu výuky apod.). Získané 
informace vedly k úpravě průběhu vzdělávání a ke sjednocení předávání informací zákonným 
zástupcům. 

V prosinci 2020 bylo otevřeno 3. oddělení školní družiny, aby škola mohl poskytnout službu 
zájmového vzdělávání všem přihlášeným účastníkům a zároveň dostála pokynům MZCR k 
zachování homogenity vzdělávacích skupin.  

V období úplného uzavření škol bylo poskytováno distanční vzdělávání také v mateřské škole 
formou odkazů na webových stránkách nejen dětem v povinném předškolním vzdělávání, ale 
i dětem mladším (Inspiromat MŠ). V základní škole vedly asistentky pedagoga individuální 
konzultace pro žáky s potřebou podpory.  

K datu
Počet 
tříd ZŠ

Celkový počet 
žáků Průměrný počet žáků na třídu

Průměrný 
počet žáků 
na učitele 
ZŠ

30. 9. 2020 9 197 21, 88 12,31
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Po návratu dě^ do škol probíhala výrazná část vzdělávání venku. Výuka byla ukončena 29. 6. 
2021, kdy bylo žákům vydáno vysvědčení. Poslední den školního roku 2021 věnovali učitelé 
sebevzdělávání a osobnostnímu rozvoji. 

Hodnocení žáků na vysvědčení proběhlo v duchu hodnocení na závěr školního roku 
2019/2020 - vysvědčení bylo navíc doplněno dopisem třídního učitele žákům s využi^m 
prvků forma,vního hodnocení. Návazně byl forma,vnímu hodnocení věnován seminář v 
srpnu 2021.  

• Mateřská škola - tři třídy 

d. Údaje o školské radě 

Datum zřízení:  15. 11. 2005 
Počet členů:   3  

Dne 11. 11. 2019 proběhly řádné volby do školské rady po uplynu^ volebního mandátu 
jediné řádně zvolené členky školské rady.  

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací program  

K datu Počet tříd MŠ Celkový počet děq Průměrný počet žáků na třídu

Průměrný 
počet děq 
na učitelku 

MŠ

30. 9. 2020 3 56 18,66 9,33

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

mo,vační název 
„Škola pro život“

Zpracováno v souladu s RVP pro základní 
vzdělávání v aktualizované verzi k září 2018. 

Vydán 22. 6. 2006, poslední aktualizace k 1. 9. 
2020

Platný ve všech 
ročnících, obor 
7901C01
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a. Učební plán 

Bylo provedeno sjednocení názvů předmětů (základy anglického jazyka-anglický jazyk apod., 
integrován obsah některých předmětů. 

1. stupeň 

2020/2021    UČEBNÍ  PLÁN - 1.stupeň

Předmět 1 2 3 4 5
Celkem 
ZŠ Libouchec

minimál
ní 

dotace
disponibilní 

dotace

Český jazyk 8 8 8 7 7 38 33 6

Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 1

Matema,ka 5 5 5 5 5 25 20 4

Informa,ka 0 0 0 0 1 1 1 0

Prvouka 2 2 2 0 0 6

12 1

Vlas,věda 0 0 0 2 2 4

Přírodověda 0 0 0 1 2 3

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

12 2Výtvarná výchova 1 2 2 2 2 9

Tělesná výchova 2 2 3 3 2 12 10 2

Pracovní činnos, 1 1 1 1 1 5 5 0

Celkem 20 22 25 25 26 118 102 16
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2. stupeň 

b. Poznámky k učebnímu plánu - výtah z dodatku ŠVP pro školní rok 2020/2021 

• Předmět informa,ka je vyučován v 5. a 6. ročníku. Výuka je zaměřena i na oblast digi-
tální gramotnos,. 

• Jako druhý cizí jazyk naše škola vyučuje německý jazyk, který má časovou dotaci 2 
hodiny týdně v 7. až 9.  ročníku. 

• Předměty anglický jazyk a německý jazyk jsou vyučovány ve studijních skupinách tvo-
řených z žáků jedné třídy.  

• Předměty pracovní činnos,, výtvarná výchova a tělesná výchova mohou být vyučová-
ny ve studijních skupinách tvořených žáky jednoho ročníku či napříč ročníky nebo tvo-
řených pouze chlapci a pouze děvčaty, dle naplněnos, a skladby tříd a potřeb školy.  

• Na 1. i 2. stupni lze žáky vyučovat ve všech předmětech ve studijních skupinách či vy-
užívat tandemovou výuku v rámci výuky konkrétního předmětu v daném ročníku. 

• Odpolední výuka může být realizována ve dvouhodinových blocích bez přestávky 
nebo dle potřeb a náplně vyučovacích hodin může výuka probíhat v cyklech (1 hodina 
x 3 hodiny týdně). Zákonní zástupci budou vyučujícími informováni první den v týdnu 
o časové dotaci odpolední výuky prostřednictvím el. ŽK). 

2020/2021   UČEBNÍ  PLÁN - 2.stupeň

Předmět 6 7 8 9 celkem ZŠ Libouchec
minimální 

dotace
disponibilní 

dotace

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 15 1

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 0

Německý jazyk 0 2 2 2 6 6 0

Matema,ka 4 4 4 4 16 15 1

Informa,ka 1 0 0 0 1 1 0

Dějepis 2 2 2 2 8

11 4Výchova k občanství 2 1 2 2 7

Fyzika 2 2 1 1 6

21 4

Chemie 0 0 1 2 3

Přírodopis 2 2 2 2 8

Zeměpis 2 2 2 2 8

Hudební výchova 1 1 0 0 2

10 0

Výtvarná výchova 2 2 0 0 4

Umění a kultura 0 0 2 2 4

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 10 -2

Pracovní činnos, 1 1 2 1 5 3 2

Povinně vol. předmět 2 2 2 2 8 8

Celkem 30 30 31 31 122 104 18

Rodinná výchova a Volba povolání INTEGROVÁNY DO VKO (RV - 6, 7), VP - 8, 
9, RP dle obsahu částečně i do pracovních činnosq
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• Nově vytvořený předmět s obsahem HV+VV (umění a kultura) je vyučován tak, aby 
byly naplněny výstupy v 9. ročníku. 

• Seznam a osnovy povinně volitelných předmětů (dále “PVP”) jsou zpracovány jako 
nabídka. Z nich je dle počtu žáků v 6. - 7. ročníku a v 8. - 9. ročníku zvoleno 3-5 před-
mětů, které jsou nabízeny žákům k výběru. Předmět je vyučován při minimálním po-
čtu 7 žáků. Ve školním roce 2020/2021 byla nabídka povinně volitelných předmětů 
doplněna o předměty tvořivé činnos,, hudební činnos,, matema,cká logika, seminář 
z českého jazyka. Výuka bude probíhat ve studijních skupinách tvořených žáky 6. - 7. 
ročníku a 8. - 9. ročníku.  Žáci společně se zákonnými zástupci seřadí předměty dle 
pořadí svého zájmu. V případě potřeby (rozdílné naplnění jednotlivých předmětů) 
bude výběr upraven losováním. 

• Pravidlem pro volbu PVP je, že žáci si nemohou opakovaně volit shodný předmět v 6. 
a 7. ročníku a v 8. a 9. ročníku. V každém období si předmět volí pouze pro jeden 
školní rok. 

• V 6.-7. ročníku a v 8.-9. ročníku jsou v aktuálním roce nabízeny shodné PVP se shod-
ným obsahem (regionální dějiny).  

• Škola byly vybrána k dvouletému Pokusnému ověřování obsahu, metod a organizace 
vzdělávání vzdělávací oblas, „Člověk a technika“ (č. j.: MSMT-19203/2020-1). Obsah k 
pilotnímu ověřování je doplněn do dodatku č. 3. 

• Další vzdělávací programy organizace 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

mo,vační název „Vnímáme 
svět kolem nás všemi smysly“

Zpracován v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání, s 
platnos^ od 1. 9. 2020 

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

mo,vační název „Škola pro 
život“ - zájmové vzdělávání

Aktualizace k 1. 9. 2019 (verze 2019/2020) – 4
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení celé organizace 

a. Odborná způsobilost pedagogů ZŠ včetně asistentů pedagoga k 30. 6. 2020 

b. Počet nových pedagogů 

Pedagogičq pracovníci

učitelé ZŠ asisten, pedagoga ZŠ. (AP) Vychovatelky ŠD Učitelky MŠ

15 4 2 6

Celkový počet ped. pracovníků  

fyzický/přepočtený

Z toho odborně kvalifikovaných 

fyzický/přepočtený

ZŠ včetně AP 20 18,3 18 15,2

ŠD 2 2 1 1

MŠ 6 6 4 4

10

Nepedagogičq pracovníci

školní jídelna ZŠ provozní zaměstnanci ZŠ školní jídelna MŠ provozní zaměstnanci MŠ

3 5 2 1

Příchod U/AP - absolven^ U/AP s praxí Odešlo

ZŠ 1/3 1/0 2/0

ŠD 0/0 0/0 0/0

MŠ 1/0 1/0 2/0



c. Věková skladba pedagogů k 30. 9. 2020 

ZŠ: 

ŠD: 

MŠ: 
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d. Věková struktura nepedagogických pracovníků  

 Provozní zaměstnanci: 

Zaměstnanci školní jídelny: 
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5. Údaje o zápisu a o ukončení povinné školní docházky 

Ani v tomto školním roce neprobíhal zápis standardním způsobem, ale elektronicky. Zákonní 
zástupci měli možnost zapsat dítě po celou dobu období určeného právními předpisy.  

a. Zápis do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 

b. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku základní školy  

c. Další vzdělávání žáků, kteří ukončili školní docházku  

Celkem tříd
Celkem 
přišlo k 
zápisu

Počet 
přijatých 
děq

Z toho po 
OŠD

Nové OŠD Zpětvzeq žádos^
Pozastavení 

řízení
Nenastoupili

1 23 21 2 4 0 0 0

Žáci, kteří ukončili školní docházku Přešli do škol zřízených dle § 
16 odst. 9 školského zákona

1. – 5. 
ročník

6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. celkem 1. st 2. st celkem

0 0 1 0 18 19 0 0 0

Střední škola dle oboru vzdělání počet žáků

Gymnázium – čtyřletý obor vzdělání 3

SOŠ – obory vzdělání se zdravotním zaměřením 3

SOŠ – obory vzdělání zaměřené na služby 3

SOŠ – obory vzdělání s ekonomickým zaměřením 1

SOŠ – obory vzdělání s technickým zaměřením 7

SOŠ - obory vzdělání zaměřené na veřejnoprávní činnost -

SOŠ - obory vzdělání zaměřené na zemědělství -

SOŠ - obory vzdělání zaměřené na pedagogiku -

SOŠ - obory vzdělání s uměleckým zaměřením 1

Nepokračuje ve vzdělávání 1
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d. Počet žáků, kterým bylo povoleno pokračování v základním vzdělávání 

e. Přijeq do mateřské školy 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

a. Prospěch žáků na konci školního roku 2020/2021 

Výsledky vzdělávání k 31. 8. 2021 

Hodnocení chování k 31. 8. 2021 

b. Hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů 

• ŠVP ZV Škola pro život  

Kontrola naplňování výstupů probíhala průběžně po dobu běžné výuky (hospitační činnost 
vedení školy, kontrola zápisů v třídních knihách), na pedagogických radách, poradách a na 
setkání metodických orgánů.   
Hospitace realizovalo vedení školy – zástupkyně ředitelky pro základní vzdělávání a ředitelka 
školy. V době distančního vzdělávání probíhala kontrola zápisů pedagogických pracovníků o 
průběhu výuky. Na konci školního roku 2020/2021 byla realizována analýza naplňování ŠVP 
ZV, která bude podkladem pro průběh školního roku 2021/2022. 

• ŠVP PV Poznáváme svět všemi smysly 

8. ročník 3

Celkem přišlo 
k zápisu

Počet 
přijatých děq

Ze spádového 
obvodu

Zamítnuté 
žádos^

Zpětvzeq žádos^
Pozastavení 
řízení

Nenastoupili

17 16 15 1 0 0 1

Žáci se SVP Žáci s IVP
Žáci s 
vyznamenáním Prospěl Neprospěl dle § 38 ŠZ

Celkem 16 12 128 65 3 3

Počet 
žáků 
celkem

Počet žáků s 2 st. 
z chování

Počet žáků s 3 
st. z chování

Zameškané 
hodiny 
celkem

Neomluvené 
hodiny celkem

Celkem 197 2 2 9702 237
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Kontrola vzdělávací činnos,, směřující k postupnému dosahování konkre,zovaných očeká-
vaných výstupů předškolního vzdělávání, probíhala průběžně po dobu běžného vzdělávání 
(kontrolní a hospitační činnost vedení školy, kontrola zápisů v třídních knihách), na pedagog-
ických radách. Hospitace realizovalo vedení školy – zástupkyně ředitelky pro MŠ a ředitelka 
školy. V době distančního vzdělávání probíhala kontrola sestavených úkolů předškolního 
vzdělávání a zpětné vazby domácí přípravy.   
Na konci školního roku 2020/2021 byla realizována analýza naplňování ŠVP PV, která bude 
podkladem pro průběh školního roku 2021/2022. 

6. Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich 
zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům patří iniciace ak,vit vedoucích ke 
zkvalitnění třídního a školního klimatu, posílení pozi,vních vztahů mezi všemi aktéry 
vzdělávání, efek,vní primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a o žáky nadané. 

Členky pracoviště ve školním roce 2020/2021: 

Mgr. Michaela Sekalová  - výchovná poradkyně - žáci se SVP, kariérové poradenství 
Mgr. Mar,na Horáčková  - prevence rizikového chování 
Rehnová Věra    - interakce učitelů a asistentů pedagoga 
Mgr. Bc. Mar,na Vlachová  - koordinace činnos, ŠPP  

a. Výchovné poradenství na škole 

• Péče o žáky s výukovými poqžemi 
• ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými 

problémy 
• zajišťuje případné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně 

pedagogickém centru 
• pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická speciálně-pedagogická 

vyšetření 
• má přehled o evidenci integrovaných žáků ve škole 
• metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči 
• poskytuje poradenskou činnost pro rodiče 

• Péče o žáky s výchovnými problémy 
• v součinnos, s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje šetření žáků, jejichž 

jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost 
• dohlíží na vedení dokumentace u třídních učitelů 
• poskytuje poradenskou činnost pro žáky v ob^žných situacích 
• navrhuje řešení konfliktních situací (rodič - učitel, žák - učitel, žák - žák) 
• využi^ individuálních výchovných plánů 
• spolupracuje s dalšími ins,tucemi 
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• Další metodická a informační činnost 
• předává informace z oblas, výchovného poradenství dalším pedagogickým 

pracovníkům 
• informuje žáky a jejich rodiče o činnos, PPP a SPC a o dalších poradenských službách 

v regionu (sociální péče, krizová centra) 
• poskytuje poradenskou činnost pro žáky v ob^žných situacích v době pobytu ve škole 

a úzce spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště 
• poskytuje poradenskou činnost pro rodiče 
• spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí 

b. Primární prevence 

• Náplň práce metodika prevence 
• předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuje s třídními kolek,vy i jednotlivci 
• rozpoznat výskyt rizikových projevů chování a zajis,t včasné intervence - sleduje a 

diagnos,kuje sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádí depistáže, 
šetření a výzkumy týkající se ohrožení žáků rizikovým chováním a sleduje míru 
ohrožení u jednotlivců 

• zpracovává pro každý školní rok preven,vní program školy, kontroluje jeho realizaci a 
vypracovává jeho závěrečné hodnocení 

• spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště 
• spolupracuje s učiteli 
• spolupracuje s externími organizacemi 
• zajišťuje besedy externích organizací 
• připravuje materiály a pomůcky pro primární prevenci 
• vytváří nástěnky a aktualizuje údaje, objednává materiály, ,skopisy a letáky s tématy 

prevence 
• sleduje změny v legisla,vě v oblas, primární prevence 
• další činnos, metodické, koordinační, informační a poradenské 

Cílem nastaveného preven,vního systému je zvyšování odolnos, žáků vůči rizikovému 
chování s důrazem na utváření jejich osobnos,. Učitelé se snaží vytvářet partnerské prostředí  
a snaží se podporovat rozvoj přátelských vztahů se žáky. Škola je zaměřená na týmovou 
spolupráci, komunikaci a prak,cké dovednos, pro život. 

Ve školním roce 2020/2021 jsme v rámci primární prevence šetřili podezření na šikanu (3x), 
agresivní chování (1x), náznaky rasismu (1x). 

• Náplň práce kariérového poradce 
• pomoc žákům při výběru střední školy a volbě povolání 
• konzultace pro žáky i jejich rodiče 
• přihlášky na SŠ, zápisové lístky 

Ve školním roce 2020/2021 byla situace složitá především v období distančního vzdělávání, 
proto byly preven,vní ak,vity zaměřeny na podporu žáků při netradičním způsobu 
vzdělávání a konzultace se žáky dle potřeby prostřednictvím vzdělávací plawormy (TEAMS). 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávání bylo zaměřeno na spolupráci pedagogických pracovníků v ZŠ - komunikace v týmu, 
získání kvalifikačních předpokladů, splnění kvalifikačních předpokladů pro specializované 
činnos,,  zajištění chodu školy a témata vyplývající z období distančního vzdělávání. 
Pedagogič^ pracovníci se zúčastnili především webinářů dle vlastního výběru či na základě 
doporučení vedení školy. V přípravném týdnu bylo zajištěno vzdělávání pro sborovnu ve 
spolupráci s MAS Labské skály. 

Pedagogič^ pracovníci v MŠ rozvíjeli svou vzdělanost především na webinářích v oblas, 
čtenářské, matema,cké gramotnos,, polytechnického vzdělávání, osobnostního rozvoje, 
inkluze, práce s dvouletými dětmi. Přípravou a vlastním průběhem distanční výuky jsme 
získali spoustu zkušenos^ a nových poznatků s touto formou výuky, s IT technikou a jejími 
možnostmi.


Část školy Název vzdělávací akce Počet účastníků

ZŠ Třídnická hodina 11

školení zam. BOZP 7

Koordinátor ŠVP - studium - ukončení 1

Koordinátor ICT - studium - zahájení 1

CEDU - Koučování - I. - dokončení 1

Osobnostní rozvoj pedagogů - zahájení (3 dny) 21

Forma,vní hodnocení I. 13

Školení TEAMS 20

Přímá odpovědnost ředitele školy 1

Kurz HOBIT 1

Novely právních předpisů 1

AJ pro ty, kteří se nechtějí učit 1

Práce s chybou 3

Moonllight online konference ASPEN 1

Spolupráce ředitel-zřizovatel 1

Učíme se venku 2

Kolokvium ředitelů 1

Třídní učitel v postcovidové době 1., 2. 2

Nové trendy v TV 1

ŠD

Zahájení studia vedoucího k získání kvalifikace 1

MŠ Infekci onemocnění dě^ MŠ 1
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8. Údaje o ak^vitách a prezentaci školy na veřejnos^ 

Pedagogické hodnocení a individualizace práce v MŠ 4

Koference – Nejsou stejné – teorie typů 
                  - Specifika dvouletých dě^ v MŠ 
                  - Jak řešit konflikt mezi dětmi 
                  - Svobodná hra

1

Podpora autoevulace MŠ s využi^m systému InspIS ŠVP                 5

Růst společně   - Vztahy a emoce nejen v MŠ 
                         -  Jak řešit konflikt mezi dětmi 
                         -   Ne-pozornost u dě^ a co s ní?

3

Společenství praxe předškolního vzdělávání                    2

Poruchy řeči u dě^ v předškolním a mladším školním 
věku

1

Provozní Rozpočty příspěvkových organizací 1

Hygienické minimum 2

KEO-majetek 2

OSSZ 1

Avensio mzdy 1

Spisovna 2

Zařazování nových potravin do jídelníčku v ŠJ 1

Odpady ve školní jídelně 1

Název soutěže/akce úspěšnost/účastníci

Přírodovědný klokan 6 žáků - 6. a 8. ročník

Zeměpisná olympiáda
Školní kolo - 19 žáků, okresní kolo - 5 

žáků

Olympiáda z českého jazyka Školní kolo - 3 žáci

Matema,cký KLOKAN 50 žáků - školní kolo, 3. místo v okrese 
(žákyně 2. ročníku)

Matema,cká olympiáda okresní kolo - 7. a 8. ročník - 8 žáků

Výtvarná soutěž “Naše město 2020” ŠD - 1. oddělení, 12 účastníků, II. A - 3 
místo - práce kolek,vu

Účast v soutěži “Příroda kolem nás” ŠD - 1. oddělení, 10 účastníků
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Výtvarná soutěž “Komenský a my” ŠD - 1. oddělení, 5 účastníků

Logická olympiáda 1. - 9. ročník, 1. místo v krajském kole - 
žák 2. ročníku

Archimediáda - fyzika VII. A - 9 žáků, okresní kolo - 4., 5. a 7. 
místo

Post Bellum - Paměť národa 5 žáků 9. ročníku

Výtvarná soutěž “Naše příroda” 5. ročník - 6 žáků

Výtvarná soutěž s JOVI “Barevné kamínky” 5. ročník

Bobřík informa,ky 5. a 6. ročník - 5 žáků

Kampaň obyčejného hrdinství II. A - IX. A ZŠ, ŠD, MŠ

Libouchecká keška ZŠ - pro všechny obyvatele obce

Elektrizující hodiny v elektrárnách - online před-
náška, soutěž

VII. A, VIII. A, IX. A

Vpád do hodin - AVČR VII. A, VIII. A, IX. A

Techmánia Plzeň VIII. A, IX. A

Projektové odpoledne v ŠD - polytechnické vzdě-
lávání

ŠD - 2. oddělení

Projektový den mimo ŠD - výlet do ZOO v UL ŠD - 1. oddělení

Exkurze ZOO Děčín II. A

Projektový den s keramikou II. A

Den s programováním II. A

Online přednáška Energe,cká gramotnost V. A

Online přednáška ZOO Praha - Poslání ZOO V. A

Návštěva ZOO Ús^ nad Labem V. A

Návštěva MŠ - seznámení s Blue-boty V. A

Exkurze ZOO Praha VII. A

Listování - online MŠ, ZŠ

Vítání občánků – spolupráce se SPOZ 7

Šikovné ručičky – společné tvoření dě^ a rodi-
čů 

2x - 18 zákonných zástupců s dětmi

Kvíz o Libouchci – proběhl na školní zahradě 17 zákonných zástupců s dětmi
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V průběhu hlavních prázdnin, v týdnu 12. - 16. 7. 2021, škola organizovala 4 skupiny letních 
kempů pro žáky 1. - 6. ročníku. Kempy vedli pedagogové školy a pro žáky byly zcela zdarma. 
Dopolední ak,vity byly zaměřené na vzdělávání, odpolední ak,vity byly převážně 
volnočasové. Realizovány byly i celodenní výlety a exkurze. Důraz byl kladen na socializaci 
žáků a tmelení kolek,vů.  

9. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 

Ve školním roce 2020/2021 se škola zapojila do mezinárodního programu Ekoškola. 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnos^ provedené ČŠI a jiných kontrol 

ČŠI v tomto školním roce realizovala tema,ckou inspekční činnost v rámci online výuky, a to 
bez konkrétních závěrů pro školy. Výsledky budou součás^ tema,cké zprávy ČŠI. 

Kontrola KHS - neproběhla. 

Revizní kontroly - na základě pravidelných revizních kontrol a prohlídek byly a jsou postupně 
odstraňovány závady. 

Kontrola PO - vypracována Opera,vní karta DZP pro budovu MŠ - podklad pro bezpečný 
zásah v případě potřeby. 

11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

V průběhu školního roku 2020/2021 pedagogové využili ve vyšší míře vzdělávání formou 
webinářů a dalších online vzdělávacích akcí (přednášky, diskuse apod.) S ohledem na situaci 
byla většina ak,vit zaměřena na možnos, distanční výuky, forma,vní hodnocení, práce se 
třídou jako sociální skupinou.   

12. Údaje o spolupráci s organizacemi při plnění úkolů ve vzdělávání  

Odborová organizace na škole nepůsobí.  

Spolupráce a informovanost rodičů je zajišťována prostřednictvím školního informačního 
systému, na online třídních schůzkách, na akcích školy, webových stránkách školy, při 
osobním setkání. Snažíme se o to, aby rodiče par,cipovali na životě školy a aby byli našimi 
partnery. Aktuálně není funkční Spolek rodičů, rodiče neprojevili o práci ve spolku a 
spolupodílení se na ak,vitách spojených se školou zájem. 

Péče o žáky se SVP, vy,pování žáků, odborné poradenství - velmi dobře funguje spolupráce 
se školskými poradenskými zařízeními v Ús^ nad Labem i Děčíně. Telefonické i osobní 
konzultace, úprava doporučení dle vyhodnocení efek,vnos, doporučených podpůrných 
opatření - to vše slouží k efek,vnější podpoře těchto žáků. 

Při řešení záškoláctví - spolupráce s OSPOD a oddělením přestupků MgMUL. 

S organizací Člověk v ^sni - vytváření efek,vní podpory pro všechny žáky při distanční výuce 
(zajištění internetového připojení, notebooků). 

Přednáška o zdravé výživě a zdravém životním 
stylu – zábavnou formou pro dě, a rodiče.

12 zákonných zástupců s dětmi
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Spolupráce se zřizovatelem při zajišťování podmínek pro vzdělávání v období Mimořádných 
opatření (dezinfekce, bezdotykové zásobníky, jednorázové obaly na obědy pro cizí strávníky), 
financování Školního projektu Lily z Libouchce a projektu Post Bellum - Příběhy našich 
sousedů. Pro výuku venku zřizovatel zajis,l špalky k sezení v počtu žáků jedné třídy. 
Pravidelně přispívá finanční částkou na vybavení žáků nastupujících do 1. ročníku ZŠ.  

Efek,vní je spolupráce s MAP rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Úsq nad Labem při realizaci 
vzdělávacích ak,vit pro spřátelené školy v okolí Ús^ nad Labem. Ve školním roce 2020/2021 
se podařilo realizovat dva vzdělávací programy pro čtyři školy v okolí. Jejich realizace 
proběhla v naší škole. Škola také opakovaně využila nabídky kulturního programu - online 
Listování - čtení a drama,zace knih s dětskou tema,kou. S pozi,vním ohlasem proběhlo i 
online Listování pro učitele a rodiče našich žáků. 

Velké poděkování patří drobným dárcům, díky kterým je možné oboha,t vzdělávání v naší 
škole - ať už darují finanční prostředky, ICT pro výuku či např. deskové a společenské hry. 
Mezi dárci jsou i bývalí žáci naší školy. 

13. Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích  zdrojů 

Na začátku školního roku 2020/2021 se podařilo získat finanční prostředky pro školní 
koordinátory do 1. a 2. ročníku pro podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. 

Pokračuje partnerství školy v projektu „Vývoj interak^vního digitálního vzdělávacího zdroje 
pro rozvoj digitální gramotnos^ žáků II. stupně ZŠ v oblas^ Mediální výchovy.“ 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012390, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání. 

V srpnu 2021 škola dokončila realizaci projektu „Kvalitní vzdělání pro všechny dě^ II“, 
podpořeného z výzvy MŠMT (Šablony pro MŠ a ZŠ II) a spolufinancovaného EU. Realizace 
projektu byla prodloužena v souvislos, s mimořádnými opatření do konce školního roku 
2020/2021. Zpracovaná  finální monitorovací zpráva byla odeslána ke schválení. 

Byla schválena podpora v rámci výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony III a naše základní škola a mateřská škola společně realizují projekt 
s názvem Zodpovědné vzdělávání pro budoucnost, registrační číslo: CZ.02.3.X/
0.0/0.0/20_080/0019523. Doba realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023. Hlavními 
cíli projektu jsou sociální integrace dě^ a žáků včetně začleňování romských dě^ do 
vzdělávání, kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné 
přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce. Tento projekt je spolufinancován EU. 

Ve spolupráci s MŠMT ve škole probíhá Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace 
vzdělávání podle vzdělávací oblas, „Člověk a technika“ č. j. MSMT-19203/2020-1, s cílem 
vytvoření předpokladů pro plošné zvýšení kvality technického vzdělávání v základních 
školách, a to se zachováním možnos, individuálního rozvoje škol v období 1. září 2020 - 31. 
srpna 2022. . 

Škola se přihlásila do pokusného ověřování Proměna výuky dějin 20. stol. na českých 
základních školách (“SINUS CZ”) (Č. j.: MSMT - 44511/2020-2), na období od 1. 2. 2021 do 
30. 9. 2023, s cílem proměnit metody výuky dějin 20. stole^, primárně na 2. stupni 
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základních škol a vytvořit model pro práci s učiteli v rámci revize RVP a nastavení budoucího 
fungování metodických kabinetů.  

14. Doplňková činnost 

a) Pronájem prostor – vzhledem k mimořádným opatřením bylo poskytováno 
minimálně, především pro volnočasové ak,vity (autoškola, jóga pro dě,, pro dospělé, 
karate pro dě,, výtvarné činnos, pro dě,, ak,vity ZUŠ Chabařovice - výtvarný, 
hudební i taneční obor). Některé pronájmy pouze v krátkém časovém úseku, mimo “
lockdown”. 

b) Stravování – škola poskytuje stravování také cizím strávníkům, kteří tuto službu 
pravidelně využívají, a přesto není kapacita školní jídelny naplněna. V období uzavření 
škol byl svépomocí upraven vzhled školní jídelny. Škola je zapojená do projektů 
„Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“. Pitný režim pomáhá zajišťovat také pítko umístěné 
u školní jídelny a ve školní družině. Po velkou část období distančního vzdělávání škola 
poskytovala stravování formou výdeje okénkem do jednorázových obalů. 

15. Základní údaje o hospodaření školy 

Výsledky hospodaření - viz příloha 

16. Závěr 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 20. 9. 2021 
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 30. 9. 2021 

V Libouchci dne 13. 9. 2021                                                     Mgr. Bc. Mar,na Vlachová v. r. 

                                                                                                                  ředitelka školy 
Na vědomí: Obec Libouchec 
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