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1.

ÚDAJE O ŠKOLE

1.1

Charakteristika školy

1.1.1 Informace o škole
Název školy

Základní škola a mateřská škola Lužany,
okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Adresa

Lužany č. p. 23, PSČ 334 54 Lužany

Právní forma
Telefon

příspěvková organizace
377 982 448, 377 980 833
info@zsluzany.info
zsluzany@tiscali.cz
650 058 232
Mgr. Jana Sedláčková

E-mail
IZO ředitelství
Ředitelka školy

Webové stránky

www.wp.zsluzany.info

IČ

60610891

1.1.2 Zřizovatel
Zřizovatel
Adresa
IČ

Obec Lužany
Lužany č. p. 25, PSČ 334 54 Lužany
256897

1.1.3 Spádový obvod školy
Obec Lužany a její součásti – Dlouhá Louka, Zelené, Zelená Hora.

1.1.4 Zařazení školy do rejstříku škol
Zařazení do sítě škol: Č. j. 19 500/03-21, Rozhodnutí ze dne 23. 07. 2003
Kapacita součástí školy: Č. j. 31 035/04-21, Rozhodnutí ze dne 14. 3. 2005 s účinností od 1. 9. 2005.
Změna názvu školy: Č. j. 38 006/2005-21, Rozhodnutí ze dne 16. 6. 2006 s účinností od 16. 6. 2006.
Zápis oboru vzdělávání ZŠ: Č. j. 8658/2007-21, Rozhodnutí ze dne 8. 6. 2007 s účinností od 1. 9. 2007.

1.1.5 Seznam pracovišť
Hlavní budova, ředitelství: Základní škola a mateřská škola Lužany, okres Plzeň – jih,
příspěvková organizace, Lužany 23, PSČ 334 54 Lužany
Odloučená pracoviště nejsou.

1.1.6 Vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola, dokument č. 7/2016-S, platný
od 1. 9. 2016, dokument č. 8/2017-S, dodatek č. 1, platný od 1. 9. 2017.

1.1.7 Součásti školy
Název součásti
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna

IZO součásti
102 264 686
150 058 268
150 058 276
150 058 284

Počet tříd/odděl.
2
1
1
-

Počet žáků/dětí
Kapacita žáků/dětí
19
60
21
25
19
30
40 dětí a žáků, 10 zaměst.
100

1.1.8 Materiálně technické zajištění školy
o

Využívané prostory
 přízemí – MŠ - 1 třída, herna, sociální zařízení, šatna,
- ZŠ - šatna žáků
- ŠJ - školní kuchyně, školní jídelna, úklidová komora, sklad,
- sociální zařízení a šatna pro zaměstnance,
 1. patro – 2 třídy ZŠ, PC učebna, kancelář, kabinet, sociální zařízení pro žáky,
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o

1.2

školní zahrada,
víceúčelové hřiště,
sál kulturního domu – tělovýchovná činnost ZŠ a ŠD.

Technické vybavení školy
Mateřská škola
 Z projektu Šablony II Lužany bylo zakoupeno:
- tablet pro děti – 10 ks, didaktické hry,
 počítač pro učitele s připojením na Internet -1 ks, tiskárna -1ks,
 televizor – 1 ks,
 DVD přehrávač – 1 ks,
 radiomagnetofon s CD -1 ks,
 varná konvice -1ks,
 vysavač – 1 ks.
Základní škola
 Z projektu Šablony II Lužany bylo zakoupeno:
- notebooky pro žáky – 10 ks,
- 10 polytechnických stavebnic,
- 3 ks robotických vzdělávacích pomůcek,
- kopírovací stroj Canon – 1 ks,
 Internet pro žáky – server - 1 ks, žákovské stanice - 8 ks, tablet – 2 ks,
 televizor - 1 ks,
 videorekordér - 1 ks,
 DVD přehrávač – 1 ks, radiomagnetofon - 1 ks,
 radiomagnetofon s CD – 3 ks, promítací přístroj - 1 ks,
 keyboard - 1 ks,
 interaktivní tabule SMART BOARD - 2 ks, ONFINITY – 2 ks, dataprojektor - 2 ks,
 notebook pro učitele - 4 ks, PC pro administrativu - 2 ks,
 WIFI Reuter - 2 ks,
 skartovací přístroj -1 ks, elektrický psací stroj - 1 ks, varná konvice - 2 ks,
laminovací přístroj - 1 ks, vazač na kroužkovou vazbu – 1 ks.
Školní jídelna
 notebook – 1 ks,
 myčka - 1 ks, robot - 1 ks, šlehač - 1 ks, mixér - 1 ks, lednice - 1 ks
sporák el. - 1 ks, sporák plyn - 1 ks, plynová varná stolička - 1 ks, varná konvice - 1 ks,
Další zařízení
 vodárna - 1 ks, elektrický ohřívač vody - 4 ks, benzinová sekačka - 1 ks,
 zařízení na čištění vody.

Údaje o pracovnících školy

1.2.1 Zaměstnanci školy: 11, z toho 11 žen.
Součást školy
Základní škola

Pracovní
zařazení

učitelé
asistenti pedagoga
Školní družina vychovatelé
Mateřská škola učitelé
asistenti pedagoga
Počet absolventů VŠ: 0

Kvalifikovaní pracovníci
počet
pracovní
pracovníků úvazek

3
1
2
2
--

2,4090
0,6388
0,92
2,0
--

Nekvalifikovaní pracovníci
počet
pracovní
pracovníků úvazek

----1

----0,75

Počet absolventů SŠ: 0 Počet pracovníků v důchodovém věku: 2
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Součást školy
Školní jídelna
ZŠ a MŠ

Provozní zaměstnanci
počet pracovníků pracovní úvazek
2
1,20
2
1,25

1.2.2 Další vzdělávání pracovníků (DVPP)
Další vzdělávání pracovníků se uskutečňovalo podle potřeb školy v průběhu školního roku.
Pedagogické pracovnice předávaly svým kolegyním nové poznatky a uplatňovaly je v praxi.
DVPP ve školním roce 2019-2020
STŘEDISKO

č. 1 - ZŠ
č. 2 - MŠ
č. 3 - ŠJ
č. 4 – ŠD

POČET AKCÍ

ZÚČASTNILO SE PRACOVNÍKŮ
(bez součtů podle akcí)

12
5
1
1

3
2
2
1

1.3 Zapojení do projektů
1.3.1 Projekt MŠMT „Podpora výuky plavání na základních školách“ naše škola
se zapojila ve spolupráci se ZŠ Skočice. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu se uskutečnily pouze
3 výukové lekce. Finanční částka na úhradu nákladů na dopravu žáků ZŠ na plavecký výcvik proto
nebyla ze strany školy nárokována, uhradili zákonní zástupci žáků.

1.3.2 Projekt MŠMT „Šablony II Lužany“ zahájila naše škola od 1. 7. 2019 do roku 2021.
Škola obdržela částku 497 711,00 Kč pro ZŠ, ŠD a MŠ na finanční zabezpečení projektových dnů,
na nákup IT techniky pro žáky ZŠ a děti MŠ, zapojení odborníků do vyučování, vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Uskutečněné projektové dny
Projektové dny ve škole
Projektové dny mimo školu

Základní škola
2
2

Zakoupená technika, pomůcky
Základní škola
BeeBot (robot) - 1 sada s 2 podložkami
Notebook – 10 ks
Stavebnice – 10 ks
Vozík – 1 ks
Albi Botley (robot) – 2 ks

Mateřská škola Školní družina
2
1
1
1
Mateřská škola
Tablet – 10 ks
Diagnostika
Hračky
Pexetrio – 3 ks

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu byly základní školy uzavřeny dne 11. 3. 2020.
Mateřská škola byla rozhodnutím ředitelky školy se souhlasem zřizovatele uzavřena
dne 12. 3. 2020.
Proto byly některé aktivity přerušené nebo zrušené.

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
2. 1 Organizace školy
2.1.1 Typ ZŠ
ZŠ s pěti ročníky 1. stupně – 2 třídy:
 I. třída – 1. ročník (3 žáci), 2. ročník (3 žáci),
 II. třída - 3. ročník (2 žáci), 4. ročník (8 žáků), 5. ročník (3 žáci).
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2.1.2 Zápis do 1. ročníku
Datum
zápisu
16. 04. 2020

Zapsáno
dětí
7

Rozhodnutí o odkladu
povinné školní docházky
1

Přijaté děti
do 31. 08. 2020
2

2.2 Výsledky výchovy a vzdělávání
2.2.1 Zařazení žáků do vzdělávacích programů
Vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola
- z toho
podle individuálního vzdělávacího plánu
vzdělávání
pedagogická intervence
dopomoc asistenta pedagoga

Počet žáků
19
5
4
1

2.2.2 Prospěch žáků k 30. 06. 2020
Počet žáků
celkem
19

Prospělo s vyznamenáním
(s pochvalou)
14

Prospělo Neprospělo Opravné
zkoušky
5
0
0

Hodnoceno
slovně
0

2.2.3 Snížený stupeň z chování
- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

0
0

2.2.4 Docházka žáků ve školním roce 2019-20:
Zameškané hodiny celkem
- z toho omluvené
- z toho neomluvené
2.2.5

Žáci uvolnění z výuky předmětu
Předmět
0

2.2.6

1 285
1 285
0
Počet žáků
0

Prevence sociálně patologických jevů

Škola má vypracovaný program prevence a pravidelně je vyhodnocován, viz. Příloha č. 1.

2.3 Aktivity školy
2.3.1 Zájmová činnost organizovaná školou - práce kroužků
Název kroužku

Badatelský klub (pro žáky 2. – 5. roč.)
Šikovné ruce – Rozárky
Angličtina hravě (po žáky 1. a 2. ročníku)
Zpíváme pro radost (ZŠ a MŠ)

Činnost

1x týdně
1x týdně
2x týdně
1x týdně

Zapojeno žáků

14
12
4
9

Vedoucí kroužku

Mgr. Věra Drdová
Hana Lindnerová
Mg. Jana Sedláčková
Jitka Šťastná, Dis.

2.3.2 Školní aktivity
Projekt Šablony II Lužany

Plnění jednotlivých šablon
– ICT ve vzdělávání (1vyučovací hodina týdně) a zapojení ICT technika do výuky (1vyučovací
hodina týdně)
- Projektové dny pod vedením odborníků z praxe:
13. 9. 2019 - „Po stopách Přemyslovců“ – Starý Plzenec
Projekty mimo školu
3. 12. 2019 - Svíčkárna Rodas v Liticích – tvořivá dílna
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22. 10. 2019 - „Rybářský den“
31. 10. 2019 - „Třídíme odpady“

Projekty ve škole

Účast v soutěžích
11. 10. 2019 „Hmyzí říše v příbězích“ - výtvarná soutěž
Organizátor: Městská knihovna Přeštice
Odesláno 14 prací
Získané ocenění: Čestné uznání vedoucí knihovny
24. 10. 2019 „Proč mám rád svoji školu“ - výtvarná soutěž
Organizátor: KKC Přeštice
Odesláno 7 prací
19. 11. 2019 „Podzimní soutěž s BEE-BOTEM“
Organizátor: Moravia Cinsulting, spol. s r. o., Brno
Zapojeni účastníci Badatelského klubu a děti MŠ
16. 12. 2019 „Putování sněhové vločky po Evropě“ - výtvarná soutěž
Organizátor: Eurocentrum Plzeň
Odesláno 7 prací
17. 1. 2020
„Matematická olympiáda“ - Pythagoriáda 2019-2020
Organizátor: DDM Blovice
Školní kolo: účast 2 žáci
Okresní kolo: 1 žák
Plavecký výcvik
Od 18. 2. 2019

Uskutečněno pouze 6 vyučovacích hodin výcviku v bazénu v Klatovech
z důvodu uzavření škol od 11. 3. 2020.

Divadelní, hudební představení
6. 12. 2019
Koncert Pavla Nováka v Přešticích
Dopravní výchova
26. 9. 2019 Výuka na dopravním hřišti ZŠ Blovice pro žáky 3. až 5. ročníku
---Jarní termín se neuskutečnil z důvodu uzavření škol.
Veřejná vystoupení žáků
11. 12. 2019 Vánoční zpívání pro veřejnost na školní zahradě
Výstavy pro veřejnost
7. 9. 2019
Obrázky kapliček v Lužanech a okolních obcích na sousedském setkání u kapličky
u obce Zelené
26. 10. 2019
Výstava výtvarných prací - Setkání seniorů v KD Lužany
Fotografování
13. 11. 2019

fotografování jednotlivců a skupin

3. ŠKOLNÍ DRUŽINA
Do zájmového vzdělávání ve školní družině se ve školním roce 2019-2020 zapojilo všech 19 žáků
naší školy. Činnosti probíhaly v souladu se Školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání,
byly zaměřeny na sportovní, výtvarné a polytechnické činnosti, poznávání tradic a zvyků naší obce
a jejího blízkého okolí. Na vycházkách žáci pozorovali změny v přírodě v průběhu roku, na exkurzích se
seznamovali s různými činnostmi dospělých.

3.1 Aktivity školy
Projekt Šablony II Lužany
1. 11. 2019 – Projektový den mimo školu – „ Halloween v angličtině“ v jazykové škole v Plzni
26. 11. 2019 – Projektový den ve škole – „Adventní aranžování“
Exkurze, výlety, výstavy
25. 10. 2019 Exkurze na výstavu chovatelů do Přeštic

22. 11. 2019 Den otevřených dveří SZPŠ Klatovy
6. 12. 2019
18. 12. 2019

Exkurze na „Vánoční trhy“ v Plzni
Exkurze do Domu historie Přešticka „K Ježíškovi- výstava obrázků M. Kvěchové
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1. 12. 2019

Vycházka „Lužanskou stezkou“

Soutěže
Září 2019
Září-listopad 2019
30. 9. – 4. 10. 2019
11. 10. 2019
říjen 2019
17. 1. 2020
Únor 2020
Další činnosti
11. 9. 2019
30. 9. –
4. 10. 2019
4. 11. 2019
říjen 2019
5. 12. 2019
20. 12. 2019
15. 1. 2020
16. 1. 2020
27. 2. 2020

Družinová sportovní olympiáda
„Soutěžíme s Čiperkou
UFO týden – soutěže
Stopovaná kolem rybníka (s Rozárkami)
„Vyrobte si svůj počítač“
„Soutěžíme s Čiperkou“
„Soutěžíme s Čiperkou“

Jsme cukráři: Vyrábíme vosí hnízda
UFO týden – výrobky - čelenka, klíčenka, mimozemšťan,
„Ufonek pro štěstí“
„Strašidelná halloweenská diskotéka“ – maškarní rej, plnění zábavných úkolů.
Výrobky pro „onkoláčky“
„Mikulášská obchůzka“
Vánoční koledování
Odpoledne s mikroskopy
„Masopustní rej“
Maškarní bál

Výstavy pro veřejnost
26. 10. 2019
Výstava výtvarných prací - Setkání seniorů v KD Lužany

4. MATEŘSKÁ ŠKOLA
1 třída – celkem vzděláváno 21 dětí

4.1 Zápis do mateřské školy
Datum konání zápisu
05. 05. 2020

Zapsáno dětí
do 5 let
Povinná školní docházka
7
1

Přijaté děti po zápisu do 31. 8. 2020

1

4.2 Školní aktivity
Organizované aktivity navazovaly na činnosti podle školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. Paní učitelky se snažily do jednotlivých činností zapojovat děti podle jejich zájmů,
upevňovaly u nich návyky sebeobsluhy, děti se učily pracovat v kolektivu svých vrstevníků a
pomáhat mladším kamarádům.
Projekt Šablony II Lužany
Plnění jednotlivých šablon
– ICT ve vzdělávání (1vyučovací hodina týdně)
- Projektové dny pod vedením odborníků z praxe:
Projekt mimo školu
3. 12. 2019 - Svíčkárna Rhodas v Liticích – tvořivá dílna
22. 10. 2019 - „Práce rybářů“
Projekty ve škole
31. 10. 2019 - „Třídíme odpady“
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Exkurze, výlety
3. 12. 2019
Projekt mimo školu: Svíčkárna Rodas v Liticích – tvořivá dílna
Besedy, setkání
22. 10. 2019
31. 10. 2019

Projekt ve škole „Práce rybářů“
Projekt ve škole „Třídíme odpady“

Sportovní akce, soutěže
11. 10. 2019
„Můj oblíbený Večerníček“ – výtvarní soutěž
Organizátor: Městská knihovna Přeštice
22. 11. 2019
„Dům z napadaného listí“ – stopovaná a plněním úkolů
10. 1. 2019
„Po stopách tří mudrců“ – plnění úkolů s hledáním pokladu

Odesláno 6 prací

Divadelní a filmová představení pro děti
14. 10. 2019 ,,O statečné Káče“ v KKC Přeštice
16. 12. 2019 ,,Lotrando a Zubejda“ v KKC Přeštice
23. 1. 2020
„Sněhová královna“ v KKC Přeštice
24. 2. 2020
„O zlaté rybce“ – divadlo Hra v naší MŠ
Výstavy pro veřejnost
26. 10. 2019
Výstava výtvarných prací - Setkání seniorů v KD Lužany
Fotografování
13. 11. 2019

fotografování jednotlivců a skupin

Besedy, setkání, tradice
5. 12. 2019
Mikulášská nadílka – návštěva Mikuláše a čertice v naší MŠ
26. 2. 2020
Maškarní bál
Veřejná vystoupení dětí
9. 12. 2019
Vánoční besídka pro rodiče + tvořivá dílnička
11. 12. 2019
Vánoční zpívání pro veřejnost na školní zahradě
Zájmová činnost organizovaná školou
Název kroužku
Zpíváme pro radost

Činnost
1x týdně

Zapojeno dětí
4

Vedoucí kroužku
Jitka Šťastná, Dis.

5. ÚDRŽBA MAJETKU ŠKOLY
5.1 Nové vybavení
– mobilní telefon
- elektrický sporák

- skříňky do umývárny v MŠ,
- žaluzie do oken na chodbě v 2. NP
- Z projektu Šablony II Lužany bylo zakoupeno do:
MŠ - tablety pro děti – 10 ks
- robotická vzdělávací pomůcka - 1 ks
ZŠ - notebooky pro žáky – 10 ks,
- polytechnické stavebnice - 10,
- robotické vzdělávací pomůcky - 2 ks

5.2 Opravy a údržba
–
–

sádrokartonový podhled na WC dívek a zateplení odvětrání, aby se zamezilo vlhkosti,
výmalba WC, opravy výmalby na schodišti,

– opravy WC, vodovodních baterií,
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– oprava krytu na radiátor v MŠ,
– oprava stěn v kanceláři školní jídelny,
– výmalba PC učebny a kuchyně,
–

výměna písku na školní zahradě.

–

6. SPOLUPRÁCE ŠKOLY
6.1 Spolupráce s rodiči
Sdělování informací
Paní učitelky informovaly rodiče dětí v MŠ o aktivitách školy na nástěnce v šatně, na webových
stránkách, ve vývěsce a při individuálních pohovorech. Sdělovaly rodičům informace o pokrocích jejich
dětí v oblasti výchovy a vzdělávání.
Rodiče žáků ZŠ získávali informace o aktivitách školy formou písemných zápisů v žákovských
knížkách, na vývěsce v budově školy, na webových stránkách. Paní učitelky předávaly informace
o prospěchu a chování žáků ve škole v listopadu a v dubnu na společných setkáních s rodiči.
V průběhu roku se podle potřeby rodičů nebo pedagogů uskutečňovaly individuální pohovory (osobně
nebo telefonicky).
S činností ŠD se rodiče žáků seznamovali osobně při rozhovorech s paní vychovatelkou, sděleními
v žákovských knížkách i informacemi na vývěsce v šatně žáků.
Akce, které škola pořádá, jsou rodiči navštěvovány – 100% účast rodičů.
Pomoc rodičů škole
 dary
o ovoce a zelenina pro školní kuchyni,
o drobné dárky pro odměny dětem za účast v soutěžích,
o hračky,
o fotografie,
 při organizování školních akcí (rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ).

6.2

Spolupráce s jinými školami

ZŠ Skočice
- Společná účast - výuka žáků 3., 4. a 5. ročníku na dopravním hřišti v Blovicích (1x ve škol. roce),
- plavecký výcvik.
MŠ Borovy
Docházka dětí z MŠ Borovy na žádost jejich zákonných zástupců do naší školy v době, kdy děti z MŠ
Borovy navštěvovaly solnou jeskyni v Přešticích.
ZŠ a MŠ Švihov
- Spolupráce pedagogických pracovníků – exkurze žáků zapojených do činnosti v Badatelském klubu
v ZŠ Švihov – práce s mikroskopy.

6.3 Spolupráce s Obecním úřadem Lužany (OÚ)
Představitelé obce podporují činnost školy, zajímají se o její aktivity, účastní se školních oslav.
Spolupráce se uskutečňovala zejména při
 hospodaření s finančními prostředky určenými na provoz školy, výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ,
 údržbě filtračního zařízení pitné vody umístěného ve sklepních prostorách školy,
 organizování akcí pro veřejnost v KD - výstavy a vystoupení žáků ZŠ,
 škola využívá prostory
- kulturního domu pro výuku tělesné výchovy, aktivit školní družiny,
- víceúčelového hřiště pro výuku tělesné výchovy, aktivit školní družiny a mateřské školy.
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6.4 Spolupráce s PPP
Odborná pomoc PPP Plzeň – pracoviště Plzeň-jih při šetření a řešení problémů dětí v MŠ
a žáků ZŠ, konzultace, vyhodnocení plnění individuálních vzdělávacích plánů (IVP).
Provedeno testování školní zralosti u dětí předškolního věku.

6.5 Spolupráce s odborem školství, kultury a památkové péče
MěÚ Přešticích
Fungují průběžné konzultace a velice vstřícná pomoc vedoucí odboru při řešení školské
problematiky a zpracovávání statistických výkazů.

7. KONTROLNÍ ČINNOST
7.1 Vnitřní kontrolní činnost
- Pravidelné revize a kontroly
- elektrospotřebičů - 10. 9. 2019,
- hasicích přístrojů - 20. 9. 2019,
- TV náčiní - 14. 1. 2020,
- tlakové nádoby stabilní- 10. 3. 2020,
- plynového zařízení – 5. 6. 2020.
- Proškolení zaměstnanců - v BOZP a PO - 19. 11. 2019
- obsluhy plynového zařízení – 31. 5. 2020
- Kontroly prováděné zaměstnanci školy:
ředitelka školy - kontrolní činnost v jednotlivých součástech školy,
vedoucí učitelka - kontrolní činnost v MŠ,
kuchařka, školnice – kontroly plynového zařízení, tlakové nádoby, žebříků a regálů.
O prováděných kontrolách pořizovaly pracovnice zápisy.
- Roční prověrka BOZP se uskutečnila dne 24. 4. 2020.
- Škola má smlouvu s firmou, která zajišťuje proškolování zaměstnanců školy v oblasti PO a bezpečnosti práce, zpracování předepsané dokumentace, provádění prověrek PO a BOZP, navrhuje řešení
a projednává opatření k odstranění závad.

8. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
8.1 Rozhodnutí ředitelky školy ve školním roce 2019 - 2020
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Rozhodnutí podle účelu
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Usnesení – zastavení řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 zák. č. 561/2004 Sb.
Vzdělávání žáků podle individuálního vzdělávacího plánu

Rozhodnutí
1
0
10
12
0
0
5

Odvolání
0
0
0
0
0
0
0

8.2 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Počet podaných žádostí o informace: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Podávány informace o činnosti školy - vývěsky (ve škole, před budovou školy),
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- společná setkání s rodiči dětí a žáků,
- veřejná zasedání zastupitelstva Obce Lužany,
- webové stránky školy www.wp.zsluzany.info,
- Lužanský občasník – prosinec 2019 (vydává OÚ).

9.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

9.1

Hospodaření školy v roce 2019
PŘÍJMY

Příjmy celkem (v tisících Kč)
z
1) ze státního rozpočtu celkem na mzdy,
toho
odvody, ONIV
V tom Projekt – Šablony II Lužany
2) od zřizovatele celkem
z toho škola na výjimku - doplatek
provozní náklady
investiční náklady
3) poplatky rodičů
4) použití rezervního fondu
5) použití fondu odměn
6) ostatní výnosy

VÝDAJE
Výdaje celkem (v tisících Kč)
z
1) ze státního rozpočtu celkem na mzdy,
toho
odvody, ONIV
Projekt – Šablony II Lužany
2) z provozních prostředků
z toho na mzdy a odvody
materiál
knihy a učební pomůcky
energie
opravy a údržba
odpisy
ostat. náklady (služby, poplatky aj.)

Rozpočet

Skutečnost

% plnění

4915
3800

5304
4156

108
109

282
850
150
700
0
250
0
0
15

282
850
150
700
0
284
0
0
14

100
100
100
100
0
113
0
0
93

Rozpočet

Skutečnost

% plnění

4915
3800

5303
4156

108
109

282
1115
150
332
18
55
75
75
410

282
1147
147
374
19
61
100
49
397

100
98
113
105
111
133
65
97

Hospodářský výsledek
Základní škola a mateřská škola Lužany neprovozuje doplňkovou činnost.
Hospodářský výsledek za rok 2019 – zisk ve výši 828,53 Kč.
Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 828,53 Kč bylo schváleno zastupitelstvem obce
dne 04. 03. 2020 usnesením č. A/2 bez připomínek a doporučení takto:
1) Rezervní fond ……. 0,00 Kč
2) Fond odměn ……… 0,00 Kč
3) Investiční fond … 828,53 Kč
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9.2 Hospodaření za 1. pololetí roku 2020
PŘÍJMY
Příjmy celkem (v tisících Kč)
z
1) ze státního rozpočtu celkem na mzdy,
toho
odvody a ONIV
V tom
Projekt – Šablony II Lužany
2) od zřizovatele celkem
provozní náklady
na mzdy a odvody
3) poplatky rodičů
4) použití rezervního fondu
5) použití fondu odměn
6) ostatní výnosy

VÝDAJE
Výdaje celkem (v tisících Kč)
z
1) ze státního rozpočtu
toho V tom
Projekt - Šablony II Lužany
2) z provozních prostředků
z toho na mzdy a odvody
materiál
knihy a učební pomůcky
energie
opravy a údržba
odpisy
ostat. náklady (služby, poplatky aj.)

Rozpočet

Skutečnost

% plnění

4915
3800

3177
2656

65
70

0
850
700
150
250
0
0
15

0
450
400
50
64
0
0
7

0
53
57
33
26
0
0
47

Rozpočet

4915
3800
0
1115
150
330
20
80
50
75
410

Skutečnost

2807
2448
24
359
11
122
1
26
29
22
148

% plnění

57
64
0
32
7
37
5
33
58
29
36

10. ZÁVĚR
Škola obdržela od zřizovatele dostatek finančních prostředků na obnovu vybavení a modernizaci
zařízení ve všech svých součástech, aby mohly splnit úkoly, pro které byly zřízeny.
Základní škola, mateřská škola a školní družina pracovaly podle vlastních školních vzdělávacích
programů.
Základní škola
V základní škole se všichni žáci zapojovali do jednotlivých činností a do aktivit ve školních
projektech. Při závěrečném hodnocení prospělo s vyznamenáním 14 žáků, tj. 74%. Ostatních 5 žáků
prospělo.
Na doporučení PPP Plzeň-jih se v základní škole vzdělávali někteří žáci podle schválených
individuálních vzdělávacích plánů (IVP) a s pomocí asistentky pedagoga. Pro tyto žáky škola zajistila
potřebné učebnice, pracovní sešity a pracovní listy, využívali vzdělávací programy na PC. Paní učitelky
vyhodnotily na konci školního roku výsledky vzdělávání podle jednotlivých IVP a své závěry konzultovaly s pracovnicí PPP Plzeň-jih.
Rodiče spolupracovali s vyučujícími, o výsledky práce svých dětí měli zájem, což se projevilo ve
školní úspěšnosti žáků.
Vyučující neřešily v průběhu školního roku problémy šikany, záškoláctví, požívání alkoholu
a návykových látek.
Dne 11. 3. 2020 byla přerušena výuka ve školách rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR z důvodu
nebezpečí šíření nákazy Covid-19. Výuka žáků ZŠ probíhala distanční formou. Všechny úkoly byly
vyučujícími zadávány vždy na webových stránkách školy - www. wp.zsluzany.info.
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Využito: onlinecviceni.cz, skolasnadhledem.cz, edu.ceskatelevize.cz, rysava.websnadno.cz,
skolakov.eu, Microsoft Teams.
S rodiči byly paní učitelky v kontaktu – telefon, SMS zprávy, e-mail, osobní setkání s jednotlivci.
Rodiče i žáci s učitelkami spolupracovali.
Problematická byla spolupráce pouze s jedním žákem, protože rodiče odmítli spolupráci, nebyli ani
ochotni vyzvednout si ve škole vytištěné materiály.
Provoz ZŠ byl opět obnoven od 25. 5. 2020, docházka žáků byla dobrovolná. Výuky se účastnilo
celkem 8 žáků, všichni žáci 5. ročníku a 4 žáci 4. ročníku a 1 žák 1. ročníku. Výuka ostatních žáků
probíhala nadále distanční formou.
Ve školním roce 2019-2020 se účastnilo bohatého a pestrého programu školní družiny všech 19 žáků.
Většina z nich se ve volném čase zapojila také do práce v kroužcích naší školy: Šikovné ruce – Rozárky,
Badatelský klub, Zpíváme pro radost a Angličtina hravě.
Jedna dívka je členkou SDH Lužany. Někteří dojížděli do Přeštic do Střediska volného času Slunečnice
o. p. s. a Základní umělecké školy Přeštice.
Mateřská škola
V mateřské škole paní učitelky pracovaly s dětmi podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání S krtkem do světa. Formou her, zábavných úkolů a soutěží seznamovaly děti s okolním
světem, rozvíjely jejich samostatnost a sebevědomí.
Pro děti s vadami řeči v MŠ byla jejich rodičům nabídnuta možnost logopedické nápravy, bohužel
přístup některých rodičů byl velmi liknavý.
Mateřská škola byla rozhodnutím ředitelky školy a se souhlasem zřizovatele uzavřena dne 12. 3. 2020.

Úkoly vyučující zadávaly na www. wp.zsluzany.info, nebo osobně.
Provoz MŠ byl také obnoven 25. 5. 2020. Vzdělávání se účastnily denně průměrně 4 děti.
Spolupráce všech pracovnic školy byla vstřícná, spolupracovaly při plnění aktivit v rámci projektu
Šablony II Lužany i organizování výstav a školních oslav.
Pracovnice školy se snažily, aby prostředí školy, kde se všichni setkávají, bylo příjemné.
Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty:
Na škole je určen pedagog zabývající se environmentální výchovou (EVVO). Je zpracován plán EVVO.
Problematiku EVVO učitelky vhodně zařazují do výchovně vzdělávacího procesu ve všech předmětech.
Děti MŠ i žáci ZŠ se účastnily ekologicky zaměřených akcí.
V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností se snažily využívat pokud možno recyklovaný
materiál. Škola je vybavena nádobami na tříděný odpad. V areálu školy je umístěn kompostér.
Analýza školního roku
– Zachovat málotřídní školu i jednotřídní MŠ, spolupracovat se ZŠ Přeštice a s okolními školami.
– Pokračovat ve výborné spolupráci s OÚ, zajistit dostatečnou informovanost o dění ve škole.
– Nadále prohlubovat spolupráci s rodiči, zapojovat rodiče do aktivit školy.
– Udržet stabilní pedagogický sbor a plnou aprobovanost.
– Podporovat zájem o další vzdělávání pedagogických pracovníků.
– Pokračovat v zapojení do aktivit EVVO, rozvíjet gramotnosti a klíčové kompetence.
– Udržovat spolupráci učitelek ZŠ a MŠ, zajistit bezproblémový přestup dětí do ZŠ.
– Trvale usilovat o zlepšování pracovního prostředí.
– Sledovat možnosti získání dotací, dokončit plnění programu Šablony II Lužany.
– Zajistit rovné příležitosti pro všechny žáky a děti, evidovat žáky s potřebou podpůrných
opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči.
Naše poděkování patří všem rodičům, představitelům obce a občanům, kterým společně s námi záleží na
dobré práci školy a do spolupráce se zapojili radou nebo pomocí.
Projednáno pedagogickou radou dne 27. 8. 2020.
Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2020.
¨

Mgr. Věra Drdová, předsedkyně školské rady

Mgr. Jana Sedláčková, ředitelka školy
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