
 
 

 
 
 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
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1 Organizace a složky školy 

1.1 Údaje o zařízení 

 Název školy:   Základní škola a Mateřská škola Lomnice, okres Bruntál, 
příspěvková organizace 

 Adresa:   Lomnice 24, 793 02 Lomnice 

 Právní forma:  příspěvková organizace od 1. 1. 2003 

 IČO:   75026520 

 IZO ředitelství:  

 Zřizovatel:  Obec Lomnice 

 Ředitelka:  Mgr. Lucie Mrtvá 

 Organizace výuky: málotřídní – I. třída (1. – 5. ročník) 

 Složky školy:  základní škola  kapacita 50 žáků IZO 102008213 
mateřská škola kapacita 20 dětí IZO 119500698 
školní družina  kapacita 20 žáků IZO 150008635 
školní jídelna  kapacita 50 strav. IZO 119501503 

 Počet žáků ZŠ: 16 

 Počet dětí MŠ: 17 

 Všichni žáci a děti jsou místní (Lomnice, Tylov). 
 

1.2 Vzdělávací programy školy 

Žáci 1. – 5. ročníku ZŠ jsou vzděláváni podle ŠVP ZV „Škola hrou“. Děti MŠ jsou 
vzdělávány podle ŠVP PV „Umíme si pomáhat“. Povinná výuka anglického jazyka probíhá 
od 3. ročníku ZŠ. 
 

1.3 Další aktivity školy 

 Kroužky vedené pedagogy školy: přírodovědný kroužek, tanečně dramatický 
soubor Kořínek, kroužek ručních prací, keramický kroužek. 

 Projekty:    Ovoce a zelenina do škol 
Škola digitálního věku 

 Společné akce pro děti a rodiče 

 Účast na soutěžích 

 Školská rada 

1.4 Priority školy 

 Všestranně rozvíjet osobnost dítěte s důsledným využitím individuálního přístupu a 
alternativních metod výuky. 

 Vytvořit rodinnou a přátelskou atmosféru a příjemné pracovní klima. 



 
 

 Školní a mimoškolní činnost propojovat s životem obce a okolní přírodou.  
 

2 Materiální podmínky školy 
Základní škola a mateřská škola sdílí jednu patrovou budovu v centru obce. Budova 
prošla částečnou rekonstrukcí, při níž byla přistavěna část školky, rekonstruováno topení 
a část podkroví budovy. V tomto školním roce bylo právě podkroví školy částečně 
zařízeno nábytkem pro účely školní družiny a školní knihovny. Materiální vybavení je 
průběžně modernizováno a přizpůsobováno výukovým metodám a potřebám dětí. 
Odpolední družinu tráví žáci školy v nedávno rekonstruované třídě mateřské školy 
v přízemí. 
Výuka ZŠ probíhala ve dvou klasických učebnách a v učebně výpočetní techniky. Ke 
škole přiléhá školní zahrada, na které tento školní rok vznikla cvičná zahrádka a jejíž 
prostředí chceme nadále za podpory zřizovatele zvelebovat. U školy se nachází 
multifunkční hřiště, které je v příznivém počasí využíváno pro výuku TV, a hřiště pro 
mladší děti s prolézačkami a pískovištěm využívané hlavně při činnosti MŠ a ŠD. 
Stravování žáků i zaměstnanců školy zajišťovala školní jídelna nacházející se v budově 
školy.  
Exteriér i interiér školy odpovídá nedávné částečné rekonstrukci, je průběžně 
modernizován.  
 

 

3 Údaje o zaměstnancích 

3.1 Počet zaměstnanců, pracovní úvazky 

 

Pedagogové Osoby/ úvazky 

učitelka prvního stupně ZŠ  2/ 1,86 

učitelka MŠ 1/ 1,0 

vychovatelka 1/ 0,80 

celkem 4/ 3,66 

    
Nepedagogové Osoby/ úvazky 

školnice  1/ 0,60 

vedoucí školní jídelny 1/ 0,38 

kuchařka 1/ 0,75 

celkem 3/ 1,73 

3.2 Kvalifikovanost pedagogických zaměstnanců, DVPP  

Činnost vedoucího pracovníka vykonávala ředitelka školy jmenovaná do funkce na základě 
konkurzního řízení 1. 8. 2015. Ředitelka má VŠ vzdělání obor učitelství VV pro základní 
umělecké školy a střední školy, ve školním roce 2015/2016 vyučovala VV, PČ, VLA a ČJ. 
Učitelka ZŠ si doplňovala vzdělání vysokoškolským studiem v oboru Učitelství pro 1. stupeň 



 
 

ZŠ, toto však na podzim roku 2015 předčasně ukončila bez absolvování. Vyučovala MAT, AJ, 
PRV, PŘ, HV, INF a TV. Vychovatelky ve školní družině se měnily ze zdravotních či pracovních 
důvodů, plně kvalifikované byly dvě, nekvalifikovaná jedna. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle plánu DVPP a bylo zaměřeno na 
doplnění a zvýšení pedagogického vzdělání v oblastech priorit školy. Učitelky ZŠ i MŠ 
absolvovaly úvodní kurzy do výuky matematiky metodou prof. Hejného, ředitelka navštívila 
na dvoudenní stáži malotřídní školu využívající prvky metody Montessori ve Slapech u Tábora 
a celý pedagogický sbor využil možnosti jednodenního náslechu v ZŠ Horka nad Moravou ve 
třídách s pedagogikou Montessori.  
 

4 Výsledky hlavní činnosti školy 

4.1 Prospěch a chování žáků 
Předměty průměr 

prospěchu v 1. 
pololetí 

průměr 
prospěchu ve 2. 

pololetí 

Český jazyk 1,7 1,7 

Matematika 1,7 1,75 

Angličtina 1,66 1,8 

Prvouka 1,0 1,3 

Přírodověda 1,0 1,6 

Vlastivěda 1,4 1,6 

Informatika 1,0 1,2 

Hudební výchova 1,0 1,1 

Výtvarná výchova 1,0 1,0 

Tělesná výchova 1,0 1,0 

Pracovní činnosti 1,0 1,0 

 

Ve výuce všech předmětů dbáme na to, aby bylo probráno a zopakováno všechno učivo 
daného období a byly tak splněny výstupy RVP ZV. Schopnosti i dovednosti žáků jsou 
rozdílné, proto se pedagogové v maximální možné míře snaží o individuální přístup a 
respektování odlišného pracovního tempa jednotlivých dětí. Ačkoli ve školním roce 
2015/2016 bylo v jedné třídě spojeno všech pět ročníků 1. stupně, rozvrh byl sestaven tak, 
aby se výuka především hlavních předmětů dělila na menší skupiny (např. 1. - 3. ročník a 4. 
-5. ročník).  
Na podzim roku 2015 se žáci 4. ročníku zúčastnili celonárodního srovnávacího testování 
Kalibro. V oblasti Český jazyk se umístili mírně nad celorepublikovým průměrem, v oblasti 
Matematika mírně pod celorepublikovým průměrem. Výraznější pokles pod celorepublikový 
průměr se projevil v oblastech Angličtina, Prvouka a Přírodovědný základ.  
Testování posloužilo jako jeden z orientačních podkladů pro zkvalitnění výuky a posilování 
podprůměrnějších oblastí. 
Chování žáků se nevyznačovalo vysokou problémovostí, řešili jsme spíše drobnější kázeňské 
přestupky či neplnění školních povinností formou napomenutí či poznámek. V rodinném 



 
 

kolektivu jednotřídní školy se negativní formy chování odpozorují a též řeší zpravidla 
v zárodku. 
V uplynulém školním roce jsme požádali PPP v Bruntále o vyšetření jednoho žáka 2. ročníku. 

4.2 Počty žáků 

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo ZŠ 16 žáků. Jednomu žáku 1. třídy byl po dohodě 
s rodiči uložen dodatečný odklad povinné školní docházky. Během roku se přistěhovaly dvě 
děti, tři se odstěhovali. Jedna dívka na konci školního roku změnila školu a odešel jediný žák 
5. ročníku. Pro nový školní rok byly do první třídy na základě zápisu přijaty dvě děti (z nichž 
jedno se zanedlouho odstěhovalo z obce).  

4.3 Volnočasové aktivity 

V uplynulém školním roce jsme ve škole dětem nabízeli tyto zájmové kroužky. Ruční práce a 
vaření, přírodovědný kroužek, kroužek keramiky a tanečně dramatický kroužek Kořínek, 
který byl otevřený nejen dětem naší školy, ale i ostatním dětským zájemcům z Lomnice. 
Všechny tyto kroužky probíhaly v odpoledních hodinách, částečně překrývaly činnost školní 
družiny a všechny vedly učitelky a ředitelka školy jako dobrovolnou činnost. Přes opakované 
dotazy na rodiče dětí a žáků se bohužel nenašel jediný dobrovolník z jejich řad pro vedení 
zájmového kroužku.  
 

4.4 Školní akce určené pro veřejnost 

 Drakiáda – akce dětí a rodičů, pouštění draků se soutěžením o ceny. 

 Vítání občánků – děti MŠ a žáci ZŠ připravili novým lomnickým občánkům a jejich 
rodičům krátké vystoupení s písničkou s básničkami. 

 Rozsvěcení vánočního stromu s lucerničkovým průvodem od školy. 

 Adventní jarmark a besídka – hojně navštívená akce s představením dětí a žáků a 
bohatou škálou výrobků na prodej z produkce dětí i rodičů či prarodičů. 

 Velikonoční řemeslná dílna. 

 Besídka ke dni matek – představení dětí a žáků v sále kulturního domu v Lomnici. 

 Zahradní slavnost – ukončení školního roku na zahradě školy s kouzelnickým 
představením, pasováním prvňáčků, vystoupením dětí a žáků, občerstvením, 
táborákem a malými atrakcemi. 

 

4.5 Sportovní, kulturní a poznávací akce 

 Učíme se v přírodě – hravou a soutěžní formou žáci získávali poznatky z přírody a o 
přírodě v okolí obce. 

 Plavecká škola  - všichni žáci ZŠ dojížděli jednou týdně na výuku plavání na bazén 
v Břidličné. 

 Taneční vystoupení Alenka v říši divů  - návštěva městského divadla Bruntál. 

 Svět techniky – výlet do Dolních Vítkovic v Ostravě, interaktivní den v areálu Světa 
techniky. 



 
 

 Výstava Zima na vsi – návštěva výstavy zdejšího venkovského muzea s tématikou 
Vánoc a jejich slavení v historii venkovských rodin. 

 Kouzelná planeta: Taje Thajska – návštěva cestopisného promítání v Kině Centrum 
v Bruntále. 

 Sportovní den ZŠ a MŠ – dopolední týmové zápolení na multifunkčním hřišti. 

 Přespolní hry bez hranic – soutěžní den se školami z Ryžoviště a Dětřichova 
v tělocvičně v Ryžovišti. 

 Turistický pochod na Slunečnou – poznávání nejbližšího okolí Lomnice. 

 Výlet na zámek Linhartovy a na rozhlednu a kostel na Cvilíně u Krnova. 

4.6 Spolupráce školy s rodiči a veřejností 

Rodiče pomáhají při pořádání některých akcí (vánoční besídka, Přespolní hry bez hranic, 
Zahradní slavnost aj.) a podílejí se i na spolufinancování nadstandardních učebních 
pomůcek či akcí. Jejich péče o děti je ve většině případů velmi dobrá. 
Školská rada je seznamována s činností i dokumenty školy. Je připravená pomoci škole 
v případě vzniklých problémů. 
Obecní úřad jako zřizovatel školy dle možností svého rozpočtu financuje provoz školy 
a napomáhá zlepšování materiálních podmínek školy.  
PPP Bruntál, SPC Bruntál - provádějí na naši žádost vyšetření problémových dětí, 
zasílají nám výsledky vyšetření a další doporučení. 
Prezentace školy probíhá na školních webových stránkách www.skolomnice.cz, kde se žáci, 
rodiče i jiní zájemci dozvídají o plánovaných i proběhlých akcích, naleznou zde kontakty i 
základní dokumenty školy, dále prostřednictvím vývěsky školy, nástěnek v ZŠ i MŠ 
 

5 Údaje o výsledcích zjištěných kontrolními orgány 
 

Kontrola OÚ (červen 2016) – hospodaření s veřejnými prostředky, doklady. Nebyly shledány 
závažné nedostatky. 

Česká školní inspekce (červen 2016) – jednání se uskutečnilo z důvodu šetření stížnosti paní 
Hany Kramářové na porušování právních předpisů vztahujících se k poskytovanému 
vzdělávání. Předmětem šetření byla délka praxe ředitelky školy, její jmenování do funkce a 
odborná kvalifikace pedagogických pracovníků. 

Ředitelka školy předložila své řádné jmenování do funkce vydané starostkou obce a 
dokumenty, které dokladují požadovanou délku její pedagogické praxe k termínu 
konkurzního řízení. Dále předložila personální dokumentaci pedagogických pracovníků a 
vyjádřila se k jejich působení ve škole. Uvedla, že stěžovatelka byla zaměstnána ve škole jako 
vychovatelka družiny bez odpovídající kvalifikace pro tento druh práce. Pracovní poměr s ní 
byl ukončen ve zkušební době. Na místo vychovatelky byla přijata pracovnice, která zahájila 
studium ke splnění odborné kvalifikace před 1. lednem 2015, a může proto vykonávat 
přímou pedagogickou činnost. Vzdělávání v mateřské škole zabezpečuje učitelka, která 
rovněž zahájila potřebné studium před 1. lednem 2015.      

http://www.skolomnice.cz/


 
 

Učitelka základní školy v předchozím období navštěvovala studium potřebné pro získání 
odborné kvalifikace, v průběhu letošního školního roku však studia zanechala. 
Z organizačních důvodů, a se záměrem co nejméně narušit nastavený způsob vzdělávání, 
nechala ředitelka nekvalifikovanou vyučující školní rok dokončit. Ředitelka v této době 
nepodnikala žádné další kroky k zajištění pedagoga s požadovanou odbornou kvalifikací.  

Pozn. Výběrové řízení na pedagoga s požadovanou kvalifikací (tj. učitelství pro 1. stupeň ZŠ) 
je vypsáno od srpna 2016. Dosud se nikdo s vyhovující kvalifikací nepřihlásil.      

6 Výkon státní správy 
Přijetí žáků do 1. ročníku: 2 správní rozhodnutí 
Rozhodnutí o dodatečném odkladu: 1 správní rozhodnutí 
Přijetí žáků do ZŠ: 2 správní rozhodnutí 
Přijetí dětí do MŠ: 11 správních rozhodnutí 
 

7 Zhodnocení a závěr 
 

Ve školním roce 2015/2016 se podařilo splnit všechny podstatné stanovené cíle a záměry v 
oblasti pedagogické práce, materiálního zabezpečení i organizační činnosti. Pokračovali jsme 
v naplňování školního vzdělávacího programu ŠKOLA HROU. Jsou v něm stanoveny priority 
školy, klíčové kompetence a strategie zajišťující jejich dosažení. Dle potřeb provádíme jeho 
vyhodnocení i aktualizace a drobné úpravy v osnovách dle Standard MŠMT ČR a úprav v RVP. 
Postupně také do našeho ŠVP začleňujeme prvky pedagogických metod, ke kterým 
směřujeme – pedagogiky Montessori a výuky matematiky metodou prof. Hejného. 
Zprovoznili jsme podkrovní prostor školy pro činnost školní družiny a částečně jej vybavili 
nábytkem. Ve vybavování tohoto prostoru i modernizaci dalších tříd budeme pokračovat 
v příštím školní roce. 
Zapojili jsme se do dotazníkového šetření MŠMT pro možnost získání dotací prostřednictvím 
Šablon pro MŠ a ZŠ. 
V následujícím školním roce ředitelka zahájí akreditovaný kurz pro výuku metody 
Montessori, do výuky budeme postupně zavádět další pomůcky a metody této pedagogiky. 
Chceme také pořádat více setkání s rodiči na toto téma. 



 
 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVU PROJEDNALI 
 
 
Školská rada dne 
 
Vyjádření: 
Za školskou radu……………………………………………………… 
 
 
Zastupitelstvo Obce Lomnice  
Vyjádření: 
 
Za Obec Lomnice:…………………………………………………. 
 
 
 
V Lomnici dne 2. 9. 2016     …………………………………………… 
                                                                               
                          ředitelka školy 
 


