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Záznam ze setkání vedoucích a pedagogických pracovníků malotřídních škol 

 

Termín a místo konání: 2. 11. 2022, ZŠ Loukovec, Loukovec 95 

Přítomny: Markéta Tomášová (MAP III MH), Lenka Kolocová (ZŠ Loukovec), Hana Vajsová (ZŠ 

Loukovec), Zuzana Hanzlová (ZŠ Loukovec) a další (viz prezenční listina) 

Program setkání: 

1) Přivítání přítomných a představení programu 

2) Představení školy v Loukovci 

3) Nová informatika v ZŠ a MŠ Loukovec 

4) Prohlídka školy 

5) Muzikoterapie s Evou Palcútovou 

__________________________________________________________________________________ 

1) Přivítání přítomných a představení programu 

Markéta Tomášová přivítala přítomné dámy na setkání malotřídních škol v Loukovci, představila 

jednak program setkání, jednak také aktivity, které projekt MAP III MH nabízí do budoucna. Ve 

společné diskusi se přítomné dámy shodly na tom, že by další setkání mohlo proběhnout na ZŠ Žďár, 

kam jsme dosud nezavítaly. 

 

2) Představení školy v Loukovci 

Lenka Kolocová, ředitelka ZŠ a MŠ Loukovec, představila instituci, ve které působí. Budova je již více 

než 40 let stará, původně se jednalo pouze o mateřskou školu. Nyní jsou v ní dvě třídy v ZŠ, družina 

a jednotřídní MŠ. Jde o nejmenší malotřídku v ORP Mnichovo Hradiště. Kapacita školy je přes 30 dětí 

v ZŠ. Lenka Kolocová učí v 1. a 2. třídě, kolegyně Čečelská pak ve 3., 4. a 5. třídě. Loni v září škola 

nastoupila na novou informatiku. Snaží se o rozvoj digitální gramotnosti. Nemají stolní počítače, ale 

využívají pro práci tablety a notebooky. Nově si pořídili interaktivní tabuli za 129 tisíc korun (zhruba 

80 tisíc přispěli rodiče, zbytek získali od sponzorů). Zapojili se do programu Šablony II, z nichž získali 

pro školu 615 tisíc korun, realizovali projekty v MŠ i v ZŠ. Nyní se zapojili do Šablon III (doučování, 
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deskové hry, přírodovědný kroužek). V posledních letech byla škola dle slov paní ředitelky štědře 

financována (škola se zateplila, získala nový nábytek, nové podlahy v ZŠ, nové šatny, sociální zařízení, 

nový kuchyňský nábytek).  

Škola také získala grant od Škoda Auto, projekt byl pojmenovaný Škola – motor obce. Zahrnoval 

10 komunitních setkání. Absolvovali např. tvoření ze sena s paní Císařovou (doporučení i pro ostatní 

školy, ideální např. na Vánoce), během kterého se děti skvěle zabavily a ve dvou hodinách vytvořily 

nádherné výrobky ze sena. Dále realizovali např. dýňování či velikonoční tvoření. 

Škola také nabízí svým žákům (zhruba 10-15 dětí) výpravy za poznáním, navštěvují např. Trosky, 

Hruboskalsko, Příhrazy, Drábské světničky, Valečov. Jezdí vlakem, ale i na kolech. Vše je v rámci 

vlastivědy a přírodovědy. 

V rámci školní družiny mají děti k dispozici kroužek tvoření. Škola jezdí s žáky na plavání, nabízí jim 

spaní ve škole (noc s knihou), v rámci Dne Země jeli na kole do Drábských světniček, kde se věnovali 

úklidu. 

Ze Šablon II nabídla škola možnost zapojit i tatínky, připravili pro zájemce Legohraní (opět doporučují 

ostatním, realizuje pan Kysela z Mladé Boleslavi).  

 

3) Nová informatika v ZŠ a MŠ Loukovec 

S pojetím nové informatiky seznámila přítomné Zuzana Hanzlová, učitelka v MŠ, ale také v ZŠ, kde 

vyučuje právě novou informatiku. Mají jednu hodinu informatiky ve 4. třídě, jednu hodinu pak 

v 5. třídě. Na konci každého školního roku připravuje prezentaci před vysvědčení (průřez celého 

školního roku), kterou jsme měli možnost zhlédnout, abychom více nahlédli pod pokličku školní 

práce. Ze Šablon si škola pořídila 20 notebooků, pro práci v MŠ a v ZŠ využívají BeeBooty. Veškeré 

nákupy výpočetní techniky s pořizují s ohledem na to, aby se uplatnily i v MŠ. Na nové interaktivní 

tabuli využívají program Interaktivní kamínky, který mohou doporučit a s nímž nás Zuzana Hanzlová 

seznámila.  
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4) Prohlídka školy 

Společně jsme si prohlédly celou budovu, nahlédly jsme do tělocvičny, do multifunkční zahrady, do 

jídelny i do nových sociálních zařízení. Ve třídách byly připravené pomůcky, které se učitelkám 

osvědčily ve výuce, aby se jimi mohly přítomné dámy inspirovat. 

 

5) Muzikoterapie s Evou Palcútovou 

Návštěvu ZŠ a MŠ Loukovec jsme završily muzikoterapeutickou relaxací vedenou Evou Palcútovou. 

Lektorka nás seznámila s různými hudebními nástroji, které pro muzikoterapii využívá, pak 

následovala samotná relaxace.  

 

Záznam vypracovala: Markéta Tomášová 

 

 


