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Název školy 

 

Základní škola, Lesonice,  

okres Znojmo, příspěvková organizace 
 

Sídlo školy Lesonice 73, PSČ 67201 

Ředitelka školy Mgr.Lenka Doupovcová 

Identifikátor právnické osoby 600 127 265 

IČ  71 012 966 

Bankovní spojení Komerční banka, č.účtu: 86-4505830227/0100 

Číslo organizace 7223 

Telefon/fax Řed.515 323 159, 775757563, družina 775757562 

E-mail zslesonicemk@seznam.cz    

Adresa internetové stránky     www.zslesonicemk.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol Škola byla  zřízena Obecním úřadem Lesonice jako 

příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou  26.11.2002, 

Č.J. 0Z/2/2002. 

Přehled oborů vzdělávání 79-01-C/001 

Název zřizovatele Obec Lesonice 

Součásti školy Školní družina, Lesonice 73 

Školní jídelna – výdejna, Lesonice 73 

Ekonomické zázemí Účetnictví, mzdy – Čejdová Jana, Machová Petra 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, 

školní družiny, školní jídelny-výdejny.  

Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), zejména pak příslušnými 

ustanoveními a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 

Charakteristika školy málotřídní škola se dvěma třídami a pěti postupnými ročníky, 

školní družinou a výdejnou stravy 

 

1.2 Součásti školy 

 
Součásti školy IZO Kapacita 

Základní škola 102  843 872 80 

Školní družina 119 300 672 30 

Školní jídelna- výdejna 150 071 787 30 

 

 

1.3 Školská rada 

 
Údaje o školské radě 

 

 

Datum zřízení 9.12.2015 

Složení školské rady od 

28.11.2018 

zástupce rodičů: Mgr.Lenka Pavlů, předsedkyně ŠR 

                           Petra Hladíková 

zástupce zřizovatele: Pavel Herman, starosta obce 

                                   Lenka Vaníčková, zastupitelka obce 

zástupce pedagogů: Mgr.Lenka Kroutilová 

                                 Bc. Štěpánka Baštová 

mailto:zslesonicemk@seznam.cz
http://www.zslesonicemk.cz/
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1.4 Materiálně-technické podmínky školy *návrhy na zlepšení 

  

Učebny, herny  2 učebny, 1 herna ŠD, odloučené. prac. ZŠ – 

Sokolovna č.p.77, klubovna  SDH č.p.58 

(zapsáno ve školském rejstříku od 1.2.2019) 
* obnova  školních tabulí (bezprašnost) 

Odborné pracovny, knihovna, 

multimediální učebna 

ICT koutek, dětská knihovna, kopírka, 
*dovybavit kutilský koutek na polytechnickou výchovu   

Zakoupen šicí stroj a notebook pro ŠD (dotace 

EON) 
*chybí kvalitní tiskárna k počítačové síti 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště multifunkční hřiště Obce Lesonice (pronájem) 

Sportovní zařízení Tělocvična TJ Sokol (pronájem)  

Jídelna, kuchyňka El.pečicí trouba + skříňka, lednice 

s mrazákem,mikrovlnka, varná konvice, 

multimixér 
* obnova nábytku v jídelně ZŠ-stoly a židle 

Žákovský nábytek  *vhodné stoly a židle do družiny  

* dle požadavku hygieny je třeba zakoupit PC stoly a židle 

dle normy (viz protokol o kontrole ze dne 29.6.2018) 

Zázemí pro učitele kabinet – ředitelna, šatna 

Vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, sportovním nářadím apod. 

vyhovující, *je průběžně obnovováno dle potřeby  

zakoupen venkovní multibox a sport. nářadí na 

hřiště (tenis, míče)  

Vybavení žáků učebnicemi a učebními 

texty 

MŠMT-učebnice, obec-pracovní sešity, vlastní 

(výtvarný materiál, psací potřeby) 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

průběžně obnovováno dle požadavků ŠVP 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

PC stanice, dataprojektor, připojení k internetu – 

přenosná wifi 
*obnova a revize síťového připojení, upgrade PC stanic  

Komentář ředitele školy: 

-  v prostorách obou učeben vznikla výuková centra pro spojené ročníky, v zadní části třídy je 

koberec pro pohybové aktivity, odpočinek a relaxaci, PC stanice   

-  východ na školní zahradu (únikový východ) –Tv nářadí uskladněno pod pergolou, v 

přírodovědném koutku je podlaha zateplena kobercem (vznikla přezouvací zóna),  

-  postupně je aktualizován výukový software, nadále zajištěna správa PC sítě firmou Zenes 

Znojmo, nevyhovující je nadále připojení k internetu,  připojení jsme podpořili zakoupením 

přenosné wifi (router) 

- během distanční výuky jsme využili možnost čerpat finanční prostředky z nabízené dotace 

ČEZu a zakoupili jsme šicí stroj a notebook, 

-  učebna školní družiny je pravidelně přizpůsobována aktuálním potřebám a aktivitám, je 

rozšířena o předsíň s kobercem, kde je umístěn kutilský koutek s šicím strojem 

- z fin. prostředků FKSP přispěli zaměstnanci školy na vybavení školní výdejny zakoupením 

lednice s mrazákem, která je využívána na uskladnění ovoce a mléčných výrobků, které 

dostávají děti v průběhu roku v rámci programu „Ovoce a mléko do škol“ (dosud jsme neměli 

vhodné prostory k uskladnění) 

- vzhledem k nevyhovujícímu nábytku v kabinetě jsme též z FKSP zakoupili kancelářské 

židle, 

-  z výtěžku Vánočního jarmarku byla zakoupena el. pečicí trouba s vestavnou skříní a 

multimixér pro obohacení zájmových činností ve ŠD a pracovních činností, školní výdejna 
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-  nadále je zajišťován pro žáky celodenní pitný režim, který je doplněn ovocnými koktejly, 

připravovanými z čerstvého ovoce a zeleniny 

*Návrhy na zlepšení:  
Zázemí pro učitele (šatna, kabinet) nedostačující – je třeba přemístit archiv a tím získat nový prostor 

na přemístění a uskladnění pomůcek.  

Výhledově bude potřeba dle požadavků hygieny pořídit žákovské PC stoly. Původní nevyhovující byly 

dočasně nahrazeny výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi. 

V blízké době dle možností zakoupit novou multifunkční tiskárnu se skenrem - dosavadní již není 

dostatečně kompatibilní s aktuálním SW. 

Zvážení instalace klimatizace alespoň do jedné učebny z důvodu vysokých teplot v letních měsících 

(květen, červen, kdy výuka podle hygienických norem je již nepřijatelná a nepřímo ohrožující zdraví 

žáků a učitelů – přesahuje dlouhodobě během dne stanovenou přípustnou teplotu. 

Během celého roku se všichni zaměstnanci podílí na vytváření příjemného estetického 

prostředí a klidného klimatu školy, což je velice pozitivně hodnoceno širokou veřejností. 

 

 

2.  Vzdělávací program školy  
 
2.1 Vzdělávací program 

 

 

Vzdělávací program 

 

 

zařazené ročníky 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, platný od 1.9.2007,  

č.j.12/2009 + dodatky 

1.,2.,3.,4.,5. 

 
 
2.2 Učební plán školy 

 

Předmět - ročník  

1 

  

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Minimální 

časová 

dotace 

Disponibilní  

hodiny 

         

Český  jazyk 10 10 9 8 7 33 11 

Angličtina - - 3 3 3 9 - 

Matematika 4 5 5 5 5 20 4 

Prvouka 2 2 2 - - 6 - 

Přírodověda - - - 2 2 3 1 

Vlastivěda - - - 1 2 3 - 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 - 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 - 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 - 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 - 

Informatika - - - - 1 1 - 

Týdenní dotace 21 22 24 25 26    

Minimální časová dotace 

+ disponibilní hodiny 

     102 

 

16 

 

Celková povinná časová 

dotace na I.stupni 

     118 
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2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 

 
 počet zařazených žáků 

Konverzace AJ 11 

D- klub (doučování, příprava žáků 4. a 5. ročníku na testování) 10 

Les ve škole, škola v lese – celoroční projekt  24 

Dramatický kroužek – Škodil 24 

Náboženství 5 

Němčina pro absolventy ZŠ Lesonice – příprava na 2.stupeň 0 

 

 

3. Personální údaje 
 

3.1. Přehled pedagogických pracovníků  

 
Jméno pracovní zařazení stupeň 

vzdělání 

odborná 

kvalifikace 

vyučuje 

Mgr. Lenka Doupovcová 

 

ředitelka 

 

VŠ-Mgr. ano třídní učitelka 

(1.,2.,3.ročník) 

Mgr. Anděla Bognerová 

Bc. Štěpánka Baštová 

další pedagog VŠ – Mgr.  ano další pedagog 

Mgr. Lenka Kroutilová učitelka   VŠ-Mgr. ano třídní učitelka 

(4.,5.ročník) 

Mgr. Anděla Bognerová učitelka VŠ – Mgr. ano Aj, Př 

Bc. Štěpánka Baštová vychovatelka, 

učitelka 

VŠ ano 

ne 

ŠD 

Tv, Pč, Hv 

Hana Příkazská asistent pedagoga SŠ ne I.třída 

 

 

3.2. Přehled nepedagogických pracovníků  

 

jméno pracovní zařazení pozn. 

Jaroslava Fialová školnice, topič, výdej stravy  

 

 

4. Údaje o zápisu žáků do ZŠ, počty žáků 
 

Počty žáků základní školy 

Třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek z toho 

integrovaní 

1. 3 2 1 1 

2. 9 3 6 1 

3. 2 0 2 0 

4. 4 2 2 1 

5. 6 4 2 0 

celkem 24 11 13 3 

   



 

 

Základní škola, Lesonice, okres Znojmo, příspěvková organizace 

Lesonice 73, 672 01 Mor. Krumlov, IČO:71012966 

7 

 

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 

počet dětí přijatých do prvního 

ročníku 

počet odkladů 

 

3 2 

 

 Žáci nově přijati do vyšších ročníků základní školy 

ročník 2 3 4 5 

počet žáků 1 0 0 0 

 

Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 0 

  

 Školní družina 

oddělení počet žáků – pravidelná docházka počet žáků – nepravidelná docházka pozn. 

1  24 0  

 

Školní jídelna 

 stravovací zařízení počet strávníků 

Školní jídelna ZŠ 24 
§ 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

 

 

5. Výsledky vzdělávání žáků 
 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch, chování 

 

 

 

5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, 

kombinací obou způsobů) 

ročník hodnocení 

klasifikačním 

stupněm 1-5 

hodnocení 

slovní 

kombinace slovního 

hodnocení a klasifikačního 

stupně 

1. 8 - - 

2. 2 - - 

3. 4 - - 

4. 8 - - 

5. 2 - - 

celkem 24 - - 

 

ročník prospěli s 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli snížený stupeň z chování 

1. 3 - - 0 

2. 9 - - 0 

3. 2 - - 0 

4. 3 1 - 0 

5. 5 1 - 0 

celkem 22 2 0 0 
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5.3 Výchovná opatření – pochvaly, napomenutí, důtky 

 ročník pochvala 

ředitele 

školy 

pochvala 

třídního 

učitele 

napomenutí 

třídního 

učitele 

důtka 

třídního 

učitele 

důtka ředitele 

školy 

1. - - - - - 

2. - - - - - 

3. - - - - - 

4. - - - - - 

5. - - - - - 

celkem 0 0 0 0 0 

 

5.4 Počet omluvených / neomluvených hodin 

ročník počet 

omluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

počet 

neomluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

1. 252 42 0 0 

2. 171 57 0 0 

3. 86 43 0 0 

4. 329 82 0 0 

5. 252 42 0 0 

celkem 1090 45   

  

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

Studium pro asistenty pedagoga 

MU Brno 

Hana Příkazská 

 

 

6.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace a kursy- DVPP 

Pracovník Zaměření kurzu  Účast na školení 

Mgr. Lenka Doupovcová Soubor  vzdělávacích 

materiálů pro 1.stupeň 

Amos - online 

Mgr. Lenka Kroutilová Soubor  vzdělávacích 

materiálů pro 1.stupeň 

Amos - online 

Bc. Štěpánka Baštová Soubor  vzdělávacích 

materiálů pro 1.stupeň 

Amos - online 

Mgr. Anděla Bognerová Soubor  vzdělávacích 

materiálů pro 1.stupeň 

Amos - online 

 

6.3 Samostudium 

Pracovník Samostudium 

Mgr. Lenka Doupovcová Řízení a administrativa školy, Bakaláři 

Hana Příkazská PAS, podpůrné metody výuky 

Mgr. Lenka Kroutilová Metody výuky na malotřídní škole 

Anděla Bognerová Konverzace Aj, metodika výuky Aj na I. stupni ZŠ 

Bc. Štěpána Banštová Kreativní tvoření, hudebně-pohybové hry 
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7. Prevence rizik a školní úrazy 
 

Počet úrazů 

Počet záznamů v knize úrazů 1 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 0 

 

 

Vyhodnocení úrazů 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 0 

V ostatních vyučovacích předmětech 0 

Výlety a exkurze 0 

Výuka plavání 0 

Přestávky ve škole 0 

Školní družina a klub 1 

 

 

Prevence rizik 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 

Pravidelné poučení žáků se zápisem do třídních knih, průběžné sledování a odstraňování 

rizikových faktorů, dozory učitelů, důsledné dodržování pravidel chování dle školního řádu, 

Minimální preventivní program – Příloha č. 4 

 

§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhláška č. 64/2005 Sb.,  o evidenci úrazů dětí, 

žáků a studentů 

 

8. Spolupráce školy s rodiči 
 

Formy spolupráce Komentář 

Školská rada Vyjadřuje se ke vzdělávacímu programu školy, schvaluje 

výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro 

hodnocení, podílí se na koncepčním rozvoji školy, 

projednává návrh rozpočtu, inspekční zprávy  

Třídní schůzky, konzultace 

pro rodiče 

Pravidelně-pololetní, konzultace dle potřeb 

Školní akce pro rodiče  

a veřejnost 

Setkání s důchodci 

Setkání pod vánočním stromem, Vánoční jarmark 

Den otevřených dveří 

Dílničky pro veřejnost 

Školní divadlo 

Loučení se školním rokem - pasování páťáků 

Webové stránky školy   

Informační nástěnka 

organizace školy, informace a důležitá sdělení pro rodiče, 

historie školy, jídelníček, fotogalerie, akce školy, zájmová 

činnost 

Komentář ředitele školy: 

Součástí prezentace školy jsou webové stránky školy www.zslesonicemk.cz 

 

 

 

http://www.zslesonicemk.cz/
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9. Akce školy 

 
Celoroční projekty 

Došková chalupa  

Škola naruby – čtenářské dílny pro 1. a 2. ročník 

Scio – testování dovednostní  a čtenářské gramotnosti  

Akce školy 

4.10.2019 Dopravní hřiště ( 4. a 5. ročník) 

24.10.2019 Setkání se seniory 

25.10.2019 Výukový program Hasík ( SDH Rakšice) 

31.10.2019 Projektový den - Dušičky 

30.11.2019 Vystoupení žáků na akci v obci Lesonice - Pomazánky 

13.12.2019 Vánoční dílny – zámek Mirostav 

18.12.2019 Vystoupení pod vánočním stromem – Petrovice a Lesonice,  

vánoční jarmark  

26.2.2020 Lipka – výukový program V zimním kožichu 

3.3.2020 Beseda s Mgr. Vaníčkovou – Finanční gramotnost (4., 5. ročník) 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
V tomto školním roce nebyla provedena inspekční činnost. 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Škola byla zapojena do programu testování Aktivní škola - modul Čtenářská gramotnost a 

Testy dětských schopností ( www.proskoly.cz ). 

V tomto školním roce byla škola zapojena do rozvojových programů MAP II. a do projektu 

OP VVV – Šablony II. – Otevřená škola. 

 

 

12. Základní údaje o hospodaření školy 
Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována 

výroční zpráva školy.  

Příloha č. 2 -  Zpráva o hospodaření za rok 2019 

 

 

 

V Lesonicích 26. 8. 2020   

             

                                                                                    Mgr. Lenka Doupovcová, ředitelka školy 

 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne 27.8. 2020 

 

 

Schváleno Školskou radou při ZŠ Lesonice dne  

 

 

 

http://www.proskoly.cz/

