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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 
 

příspěvková organizace 

 

Telefon 377 982 448, 377 980 833      
 

E-mail info@zsluzany.info 

zsluzany@tiscali.cz 

 

Webové stránky 
 

www.wp.zsluzany.info 

IZO ředitelství 650 058 232 Identifikační číslo       60610891 

Ředitelka školy Mgr. Jana Sedláčková 

 

1.1.2 Zřizovatel 
 

 

Zřizovatel 
 

Obec Lužany 

 

 

Adresa 
 

Lužany č. p. 25,  PSČ 334 54 Lužany  

 

 

 Identifikační číslo 
 

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  IZO součásti  Počet tříd/odděl.      Počet žáků/dětí Kapacita žáků/dětí 

Základní škola  102 264 686            2        24            60 

Mateřská škola  150 058 268             1        21             25 

Školní družina  150 058 276            1        22            30 

Školní jídelna  150 058 284 -   45 dětí a žáků, 13 zaměst.          100 
 

mailto:zsluzany@tiscali.cz
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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, 

 školní zahrada, 

 víceúčelové hřiště, 

 sál kulturního domu – tělovýchovná činnost ZŠ a ŠD. 

 

o 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 

 interaktivní tabule a pojízdná skříňka k interaktivní tabuli  

 notebook 

              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 - 3 ks 

                                                           - 3 notebooky pro pedagogy v hodnotě 48.100,- Kč  

                                                         z dotačního projektu „IT technika do škol“   

 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 

 7 skříní s nástavci do kabinetu ZŠ 

            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 
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1.2 Údaje o pracovnících školy   
 

1.2.1 Zaměstnanci školy: 12, z toho 12 žen. 
 

 

Součást školy 

    

      Pracovní             
     zařazení           

 Kvalifikovaní pracovníci   Nekvalifikovaní pracovníci 

počet  

pracovníků 
pracovní 

úvazek 

počet  

pracovníků 

 pracovní  

 úvazek 

Základní škola 

 

 učitelé                     4    2,5452       --      -- 

asistenti pedagoga        1    0,6388       --      -- 

Školní družina         vychovatelé        2    0,8830       --      --       

Mateřská škola učitelé             2    2,0       --      -- 

asistenti pedagoga        --      --       1     0,75 

     

   Počet absolventů VŠ: 0       Počet absolventů SŠ: 0    Počet pracovníků v důchodovém věku: 2      
 

 

 Součást školy        Provozní zaměstnanci 

počet pracovníků  pracovní úvazek 

Školní jídelna             2         1,20 

ZŠ a MŠ             2         1,80 
 

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.  

    Některé vzdělávací programy se nekonaly v důsledku pandemie Covid-19.  
    

                         DVPP ve školním roce 2020-2021                                          
      

    STŘEDISKO     
 

POČET  AKCÍ 
ZÚČASTNILO SE PRACOVNÍKŮ  

        (bez součtů podle akcí) 

 č. 1 -  ZŠ          14          3 

 č. 2  - MŠ             1          1  

 č. 3 - ŠJ            1          2 

 č. 4 – ŠD            1          1 

    

1.3  Zapojení do projektů  
 

 

1.3.2  Projekt MŠMT „Šablony II Lužany“  
 

Projekt 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. 

 

Projektové dny – školní rok 2019-20  + 2020-21 
 

Uskutečněné projektové dny Základní škola Mateřská škola Školní družina 

Projektové dny ve škole          2 + 6        2 + 9           1 + 2 

Projektové dny mimo školu          2 + 1       1 + 2       1 
 

 

Zakoupeno ve škol. roce 2019-20  

 

                          Základní škola                 Mateřská škola 

BeeBot (robot) - 1 sada s 2 podložkami Tablet – 10 ks 

Notebook – 10 ks Diagnostika 

Stavebnice – 10 ks Hračky 

Vozík – 1 ks Pexetrio – 3 ks 

Albi Botley  (robot) – 2 ks  
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Zakoupeno ve škol. roce 2020-21  

                          Základní škola                 Mateřská škola 

Multilicence pro 15 PC  

- Šikula veselá písmenka 

- LINGWA slovní zásoba- angličtina 

- Učební pomůcka 

   „Příroda kolem nás“ – soubor plakátů 

   a karet k přiřazování 
 

 

Z důvodu pandemie Covid-19 byl v průběhu školního roku několikrát vyhlášen zákaz osobní 

přítomnosti žáků ve škole, proto jsme nemohli uskutečnit plánované projekty mimo školu.  

Po ukončení distančního vzdělávání byly tyto neuskutečněné projekty nahrazené projekty ve škole. 
 

Na období distančního vzdělávání bylo žákům zapůjčeno celkem 6 notebooků. 
 

Šablony: 

– ICT ve vzdělávání (1vyučovací hodin týdně) v ZŠ a MŠ: 

   nahrazeny byly hodiny neuskutečněné v době uzavření škol. 
 

- Nové metody ve výuce ZŠ – cílem bylo prohloubit profesní kompetence pedagogických 

  pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků monotoringu.  

  Obsahem byla spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti 

  v oblasti MS Teams, s dalšími dvěma kolegy. 
 

- Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

  ŠD  -  webinář „Čtenářské dílny“ (účastníci - 1 vychovatelka) 

  ZŠ, MŠ – „Robotika ve školství“ (účastníci - 1 učitelka ZŠ, 1 učitelka MŠ) 
 

MŠMT schválilo žádost o prodloužení doby trvání projektu do 31. 12. 2021, abychom mohli splnit 

všechny části (šablony) projektu. 

 

1.3.3  Projekt MŠMT „Šablony III Lužany“ 

 

V měsíci červnu byla podána žádost o zapojení do projektu. 

 

 

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

2. 1   Organizace školy 
 

 

2.1.1   Typ ZŠ 

    ZŠ s pěti ročníky 1. stupně – 2 třídy, celkem 24 žáků.  

 I. třída – 1. ročník (9 žáků), 2. ročník (3 žáci), 

 II. třída - 3. ročník (3 žáci), 4. ročník (2 žáci), 5. ročník (7 žáků).    
                                        

2.1.2 Zápis do 1. ročníku 
 

   Datum  

   zápisu 

   Zapsáno  

      dětí 

    Rozhodnutí o odkladu  

  povinné školní docházky 

       Přijaté děti  

   do 31. 08. 2021 

7. 4. 2021         6                   1             0 
 

2.2  Výsledky výchovy a vzdělávání  
 

2.2.1    Zařazení žáků do vzdělávacích programů 

 

                                      Vzdělávací program Počet žáků 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola       24 

 - z toho  

   vzdělávání  

 podle individuálního vzdělávacího plánu                        2 

 pedagogická intervence         2  

 dopomoc asistenta pedagoga         1 
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2.2.2    Prospěch žáků k 30. 06. 2021 
 

Počet žáků 

   celkem 

Prospělo s vyznamenáním 

          (s pochvalou)  

 Prospělo Neprospělo Opravné  

zkoušky 

 Hodnoceno 

     slovně 

       24                    17       7        0       0          0 
 

 

2.2.3    Snížený stupeň z chování   
 

    2. stupeň                     0         3. stupeň   0 

 

2.2.4    Docházka žáků ve školním roce 2020-21 
  

Zameškané hodiny celkem     1 151 

        - z toho omluvené    1 151 

        - z toho neomluvené         0 
 

 

2.2.5 Žáci uvolnění z výuky předmětu 
 

             Předmět      Počet žáků 

                0 0     
 

2.2.6     Prevence sociálně patologických jevů 
 

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

2.2.7 Školská rada 
 

Schválena výroční zpráva školy za školní rok 2019-2020 dne 14. 10. 2020. 

Volby: 25. 11. 2020 – škola, 26. 11. 2020 – zákonní zástupci žáků, 15. 12. 2020 - zřizovatel 

První schůzka nově zvolených členů školské rady - 15. 1. 2021 (on-line Teams) 

Obsah jednání – schválen jednací řád školské rady, dodatek č. 2 ke školnímu řádu ZŠ, 

                        -  volba předsedy školské rady. 

                            

2.3 Aktivity školy 
 

2.3.1 Projekt Šablony II Lužany 
 

Plnění jednotlivých šablon 

-  ICT ve vzdělávání (1vyučovací hodina týdně)  
  

-  Školení pedagogických pracovníků - Nové metody ve výuce ZŠ 
  

-  Projektové dny pod vedením odborníků z praxe: 
 

Projekt mimo školu 14. 9. 2020 - Projektový den mimo školu na farmu Moulisových v Milínově  

u Nezvěstic (Projekt Šablony II Lužany – ZŠ + MŠ) 
 

Projekty ve škole 

22. 9. 2020  „Den s knihou“ pro žáky 1. a 2. ročníku 

Cíl: Intenzivní a systematická příprava za účelem úspěšného zvládnutí trivia. 

24. 9. 2020 „Den s knihou“ pro žáky 3. 4. a 5. ročníku 

13. 10. 2020  „Podzimní  mlsání“ pro žáky 1. a 2. ročníku 

  Cíl: Seznámit děti se zdravou výživou a naučit je zdravě mlsat. Vědomě  

         využít všech smyslů, záměrně pozorovat, udržet pozornost, soustředit  

         se na činnost. 

13. 10. 2020  „Podzimní  mlsání“ pro žáky 3. 4. a 5. ročníku 

  Cíl: Seznámit děti se zdravou výživou a naučit je zdravě mlsat.  

         Popis pracovního postupu. 

22. 2. 2021  „Jak krtek ke kalhotkám přišel“ pro žáky 1. – 5. ročníku 

  Cíl: Seznámit se s pohádkami Zdeňka Milera, zvládnout vyprávět, dramatizovat 

         pohádku, dodržovat dějovou posloupnost, zvyšovat komunikační dovednost. 

23. 6. 2021 „Ztraceni v čase“  

  Cíl: Poznat historii obce a okolí, záznamy v kronikách. 
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2.3.2 Spolupráce s MAS Aktivios, z. s. 
 

Účast na online setkáních: 

  - pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost - 23. 3. 2021 (v rámci projektu Šablony II ) 

                                                                            - 19. 5. 2021 

  - seminář „Práce v Teams“ – 16. 3. 2021 
 

Projekt: 

Ve dnech 27. – 28. 5. 2021 pro žáky ZŠ projekt „Ve zdravém těle – zdravý duch“ z grantového 

programu MAS Aktivios, z. s. a Nadačního fondu Eduzměna „ProŠkoly 2020“  

Projekt zpracovala paní učitelka, spolupracovala se zdravotní sestrou, která se aktivity účastnila. 

Škola obdržela finanční částku 10.700,- Kč a získala názorné pomůcky pro nácvik poskytnutí první 

pomoci. 
 

Zapůjčení knih pro žáky, příprava na setkání s autorkou. 

 

2.3.3 Další aktivity 
 

  Pasování prvňáků na čtenáře – 4. 6. 2021 ve spolupráci s paní starostkou v místní knihovně 
 

  Plavecký výcvik 

Neuskutečněn z důvodu uzavření škol a provozu bazénů. 
 

  Dopravní výchova 

Výuka na dopravním hřišti ZŠ Blovice se neuskutečnila z důvodu pandemie Covid 
 

  Veřejná vystoupení žáků  

26. 6. 2021 Vítání občánků v lužanském zámku ve spolupráci s OÚ Lužany 
 

  Výstavy pro veřejnost 

Průběžně Výstava výtvarných prací žáků ve vývěsce školy.  
 

  Fotografování 

3. 6. 2021 Fotografování jednotlivců, společné tablo 

 

 

3.   ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

     Do zájmového vzdělávání ve školní družině se ve školním roce 2020-2021 zapojilo 22 žáků 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 
 

DVPP – Čtenářská gramotnost - účast na online setkání pracovní skupiny pro čtenářskou  

                                                    gramotnost dne 23. 3. 2021, pořadatel MAS Aktivios, z. s., 

Projektový den ve škole – „Masopust“ – 23. 2. 2021 s cílem přiblížit dětem tradici masopustu u nás  

                                                                                     i ve světě, maškarní bál 

Soutěže 

-  „Soutěžíme s Čiperkou“- plněny úkoly z časopisu 

-  vyhlášení výtvarných soutěží pro své spolužáky 
 

Další činnosti  
22. 9. 2020 – projektový den v ŠD „Jak pomáháme přírodě“ 

           Program na školní zahradě ve spolupráci se spolkem Ametyst. 

                      Cíl: získat povědomí o kompostování, recyklaci a ochraně životního prostředí. 
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9. 10. 2020 – stopovací hra „Po stopách lužanského pokladu“- stopovací hra kolem domů všech  

                      žáků s cílem prohloubit znalosti o historii i současnosti obce Lužany a pracovat  

                      s mapou. 

27. 11. 2020 – adventní odpoledne - výroba společného papírového adventního věnce, povídání  

                        o adventní tradici a zvycích v rodině. 

10. 12. 2020 – zdobení perníkových svícnů a perníkových ozdob na stromeček 

14. – 18. 12. 2020 – vyrábění přáníček pro přeštické seniory v rámci akce „Malujeme seniorům,    

    tentokrát k Vánocům“ 

16. – 18. 12. 2020 – přání současným i bývalým zaměstnancům školy, předání přání a drobného dárku 

17. 12. 2020 – naplnění lesního krmelce a umístění ptačího krmítka na zahradu školy 

13. - 14. 1. 2021 – ledové pokusy- sledování sněhu, ledu a vody v různých situacích 

18. – 22. 1. 2021 – „Týden smyslů“ - objevování svých pěti smyslů, jejich procvičení, aktivity 

                               s nimi spojené 

1. – 2. 4. 2021 – „Lužanská velikonoční schovka“ - individuální hra pro děti a jejich rodiče  

                                                                                   pořádána v rámci distančního vzdělávání 

25. 5. – 1. 6. 2021 – „Dinosauří týden“ - projektový týden s dinosauří tematikou, plnění dinosauřích  

                                     úkolů 

1. 6. 2021 – stopovací hra „Po stopách tyranosaura Rexe“ 

                    stopovací hra k MDD okolo celé obce, završení „Dinosauřího týdne“ 

22. - 25. 6. 2021 – „Bylinky všude kolem nás“- povídání o bylinkách, pečení vlastní mini pizzy 

                                a příprava limonády, vše za pomoci různých bylinek 
 

Výrobky 

Podzim -  zvířátka z kaštanů 

   jeřabinové korále 

   „Podzimníčci“ – tvorba skřítků z přírodních materiálů, skupinová práce 

   halloweenská interaktivní hračka 

   strašidelná maska 

   podzimní výtvarná činnost: zvířecí masky, ježek, ptáčci na stromě, jeřabiny, maková       

                                               panenka, podzimní strom, svatomartinské malování 
 

 Zima - sněhové papírové vločky, zasněžený strom 

  čertovské zápichy, čertovský řetěz 

  papírové figurky, andělské čelenky 

  papírové perníčky vánoční kapr 

  zasněžené chaloupky, drobné vánoční ozdoby 

  vánoční přáníčka pro naše blízké, rampouch 

  pohyblivé obrázky, iglú (kašírovací technika) + Eskymák 

  Sněhulák – kolektivní dílo 

  přání k Valentýnu, valentýnský šneček 

  plakát na maškarní bál, karnevalová maska, papírové girlandy 

  zimní výtvarná činnost: „Paní Zima“, Tři králové, ohňostroj, „Jak čarujeme mráz“, tučňák 
 

  Jaro - Čarodějnický herbář 

květinové dekorace, papírové květiny pro maminky  

pohyblivý červík, klubající se dinosaurus 

korálkové náramky přátelství 

jarní výtvarná činnost: sluníčko z obtisků, jarní louka, obtisky lučního kvítí, jaro kolem nás, 

princezna 
 

   Léto - dárky pro budoucí prvňáčky 

 lekníny 

 letní výtvarná činnost: výletní místa, zmrzlina, letní ovoce 
 

3.2   Spolupráce s rodiči 
 

1. 4 – 2. 4. 2021 – „Lužanská velikonoční schovka“ - individuální hra pro děti a jejich rodiče 

                                                                                      pořádána v rámci distančního vzdělávání 
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4.     MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

        1 třída – celkem vzděláváno 21 dětí 
 

4.1   Zápis do mateřské školy 
 

 

     Datum konání zápisu              Zapsáno dětí   Další zapsané děti  

     do 31. 8. 2021    do 5 let  Povinná školní docházka 

     04. 05. 2021      2          0                       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. 

 

4.2.1 Projekt Šablony II Lužany 
 

  Plnění jednotlivých šablon: 

   – ICT ve vzdělávání (1vyučovací hodina týdně)  

 

   -  Projektové dny pod vedením odborníků z praxe: 

 
 

 

Projekt mimo školu 14. 9. 2020 - Projektový den mimo školu na farmě Moulisových 

v Milínově u Nezvěstic (Projekt Šablony II Lužany – ZŠ + MŠ) 
 

Projekty ve škole 

21. 9. 2020 „Den s knihou“ 

Cíl: Intenzivní a systematická příprava pro děti předškolního věku za účelem  

       úspěšného zvládnutí trivia. 

25. 9. 2020 „Expedice středověk“  

Cíl: Přiblížit dětem historické události zábavnou formou a probudit  

       v nich zájem o dějiny. 

12. 10. 2020 „Podzimní mlsání“  

Cíl: Seznámit děti se zdravou výživou a naučit je zdravě mlsat. 

6. 1. 2021 „Po stopách Tří králů“ 

 Cíl: Prohloubit znalosti o vánočních tradicích. 

28. 1. 2021 „Paní Zima kraluje“  

Cíl: získání poznatků o zimní přírodě formou prožitkového učení. 

26. 2.2021 „Maškarní rej“ 

Cíl: Získat poznatky o masopustním veselí. 

7. 5. 2021 „Maminka má svátek“  

 Cíl: Rozvíjet sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností a tradicemi. 

26. 5. 2021 „Se zvířátky v lese“  

Cíl: Získat základní poznatky o lesních zvířatech, způsobu jejich života. 

10. 6. 2021 „Polámal se mraveneček“ 

Cíl: Vysvětlit, jak předcházet úrazům a seznámit děti se základy první pomoci 
 

4.2.2 Další aktivity 

  Exkurze, výlety 
14. 9. 2020 Farma Milínov – viz. projektový den mimo školu 

16. 10. 2020 Výlov rybníka v Lužanech 

17. 6. 2021 Návštěva zámku J. Hlávky v Lužanech 
 

  Turistické vycházky do okolí      

20. 11. 2020 Podzimní stopovačka za skřítkem Podzimníčkem – plnění zadaných úkolů 

21. 4. 2021 Po stopách zvířátek – stopovačka okolo rybníka, plnění zadaných úkolů 



                                                      Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019-2020 

       

11 
 

 
  Divadelní představení 

23. 10. 2020 O veliké řepě – divadlo v MŠ, hrané dětmi 

30. 4. 2021 O koťátku, které zapomnělo mňoukat – divadlo v MŠ 
 

  Soutěže 

1. 6. 2021 Den dětí – soutěživé dopoledne na školní zahradě, plnění úkolů  

                 na jednotlivých stanovištích 
 

  Fotografování  

3. 6. 2021 Fotografování jednotlivců na školní zahradě, společné tablo 
 

  Oslavy v MŠ 

4. 12. 2020 Mikulášská nadílka – návštěva Mikuláše, čerta s čerticí i andělem v MŠ 

14. 12. 2020 Vánoční nadílka v MŠ 

26. 2. 2021 „Maškarní rej“– viz. projektový den ve škole 

29. 6. 2021 Pasování prvňáčků 
 

  Výstavy 

Říjen Skřítci Podzimníčci – výstava v altánu na školní zahradě 

Prosinec Vánoční ozdoby – výroba ozdobiček a zdobení stromečku v altánu na školní zahradě 

Průběžně Výtvarné práce dětí v altánu na školní zahradě 

 

          

5.    ÚDRŽBA MAJETKU ŠKOLY 
 

5.1   Nové vybavení 
 

ŠD - hra Tik Tak Bum 

      - hra Aktivity Junior 

      - 2x úložný box Funny Box 
 

MŠ - vysavač Bosch BWD 41740 

       - interaktivní tabule 

       - projektor k interaktivní tabuli 

       - zamykací skříňka k interaktivní tabuli 

       - notebook 

       - tiskárna multi. HP Laser Jet Pro 

       - z projektu Šablony II Lužany - Učební pomůcka „Příroda kolem nás“ – soubor plakátů  

                                                                                                                            a karet k přiřazování 

Kancelář školní kuchyně 

       - sádrokartonová předstěna 

       - dlažba 

       - nábytek 
 

ZŠ - z projektu Šablony II Lužany: Multilicence pro 15 PC - Šikula veselá písmenka 

                                                                                                - LINGWA slovní zásoba- angličtina 

                                                                                                                                                                 

5.2   Opravy a údržba 
 

– výmalba herny a třídy MŠ 

– obklad stěn a kryty na radiátory ve třídě MŠ 

– žaluzie do oken 

– sítě do oken ve školní kuchyni 
–                                                                               
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6.    SPOLUPRÁCE ŠKOLY 
 

6.1    Spolupráce s rodiči 
 

Sdělování informací 

   Paní učitelky informovaly rodiče dětí v MŠ o aktivitách školy na nástěnkách v altánu na školní 

zahradě, 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, komunikací prostřednictvím on-line 

setkání.  

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 webových stránkách školy.       
 

Akce, které škola pořádá, jsou rodiči navštěvovány – 100% účast rodičů. 
 

Pomoc rodičů škole - dary - ovoce a zelenina pro školní kuchyni 

     - drobné dárky pro odměny dětem za účast v soutěžích 

                                            - fotografie 

                     

6.2     Spolupráce s jinými školami 
 

Vzhledem k epidemické situaci probíhala spolupráce vyučujících s kolegy z jiných škol formou 

telefonických hovorů a on-line setkání.  
 

 

6.3   Spolupráce s Obecním úřadem Lužany (OÚ) 

             

Představitelé obce podporovali činnost školy, zajímali se o její aktivity. Ředitelka školy se účastní 

veřejných zasedání zastupitelstva Obce Lužany. 
 

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 – vítání občánků – 26. 6. 2021,  

 škola využívá prostory kulturního domu a víceúčelového hřiště pro výuku tělesné výchovy, 

aktivit školní družiny, a mateřské školy, 
 

Spolupráce s SDH Lužany  

19. 6. 2021 – prohlídka školy pro návštěvu zástupců obce a SDH z Lužan u Jičína. 
 

6.4    Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 
 
 

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.  

SPC a PPP Slunce, Stochov – konzultace. 
 

 

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. 
 

6.6    Spolupráce s MAS Aktivios, z. s. 
 

Viz. odstavec 2.3.2 
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7.    KONTROLNÍ ČINNOST 
 

-   Pravidelné revize a kontroly 

      - hasicích přístrojů - 24. 9. 2020, bez závad 

      - TV náčiní - 21. 1. 2021, závady byly odstraněny 

      - elektrospotřebičů - 15. 2. 2021, bez závad 

      - tlakové nádoby stabilní- 15. 4. 2021, bez závad 

      - plynového zařízení – 11. 6. 2021, bez závad   
 

-  Proškolení zaměstnanců - v BOZP a PO - 19. 4. 2021 

 

-  Roční prověrka BOZP - 19. 4. 2021, bez závad 
 

-  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. 
 

-  Česká školní inspekce: 

    Předmět inspekční činnosti: Získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení  

    v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona. 

    14. 6. 2021 - on-line setkání: rozhovor s ředitelkou školy  

    14. 6. – 15. 6. 2021 -  vyplnění dotazníků třídními učitelkami. 

 
8.   VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 
 

8.1   Rozhodnutí ředitelky školy ve školním roce 2020 - 2021 
        podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
 
              

                                                           Rozhodnutí podle účelu 
     

         Rozhodnutí 
 

   Odvolání 

Odklad povinné školní docházky           1          0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky           0          0  

Přijetí k základnímu vzdělávání            6                  0 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ           6          0 

Usnesení – zastavení řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání           0          0 

Ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 zák. č. 561/2004 Sb.            0          0 

Vzdělávání žáků podle individuálního vzdělávacího plánu           2          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, na školní zahradě),                           

                                                            - on-line setkání s rodiči dětí a žáků, 

                                                            - veřejná zasedání zastupitelstva Obce Lužany, 

                                                            - webové stránky školy www.wp.zsluzany.info,                                                       

                                                            - Lužanský občasník – prosinec 2020, červen 2021 (vydává OÚ).        

 

 

 

 

 

    

                                     

                              

http://www.wp.zsluzany.info/
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9. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
 

9.1     Hospodaření školy v roce 2020 

 
                                     PŘÍJMY   Rozpočet Skutečnost % plnění 

Příjmy celkem (v tisících Kč) 6614 6615 100 

z 

toho 
1)  ze státního rozpočtu celkem 5398 5398 110 

z toho  na mzdy 3901 3901 110 

odvody 1269 1335 108 

FKSP 70 75 107 

ONIV 72 87 124 

Projekt - Šablony II Lužany 0 152 1 

2)  od zřizovatele celkem 900 900 100 

z toho škola na výjimku - doplatek 150 150 100 

provozní náklady 750 750 100 

investiční náklady 0 0 0 

3)  poplatky rodičů 260 156 60 

 

 
4)  použití rezervního fondu 0 0 0 

5)  použití fondu odměn 0 0 0 

6) ostatní výnosy 15 9 60 

 

                                  VÝDAJE   Rozpočet Skutečnost % plnění 

Výdaje celkem  (v tisících Kč) 6614 6548 99 

z 

toho 
1)  ze státního rozpočtu 5398 5398 100 

z toho na mzdy 3901 3901 100 

odvody 1228 1335 108 

FKSP 70 75 107 

ONIV 72 87 120 

Projekt - Šablony II Lužany 0 152 1 

2)  z provozních prostředků 1175 1150 97 

 z toho na mzdy a odvody 100 37 37 

materiál 350 305 100 

knihy a učební pomůcky 20 25 125 

energie 80 52 65 

opravy a údržba 100 65 65 

odpisy 75 258 90 

ostat. náklady (služby, poplatky aj.) 450 408 90 

 

Hospodářský výsledek 
Základní škola a mateřská škola Lužany neprovozuje doplňkovou činnost. 

Hospodářský výsledek za rok 2020 – zisk ve výši 66.949,22 Kč. 

 

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 
Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 66.949,22 Kč bylo schváleno zastupitelstvem obce  

dne 22. 3. 2021 takto: 

 1)  Rezervní fond: 36.949,22 Kč. 

 2)  Fond odměn: 30.000,00 Kč (fond odměn se tvoří do výše 80% zlepšeného  

                                                       hospodářského výsledku) 

 3) Investiční fond:  0,00 Kč 

 

 

 
 



                                                      Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019-2020 

       

15 
 

9.2     Hospodaření za 1. pololetí roku 2021 
 

                                 PŘÍJMY  Rozpočet Skutečnost  % plnění 

Příjmy celkem  (v tisících Kč) 6765 3592 53 

z 

toho 
1)  ze státního rozpočtu celkem 5500 2908 52 

 z toho  na mzdy 3960 2095 52 

odvody 1505 730 48 

FKSP 79 58 73 

ONIV 44 26 59 

Projekt - Šablony II Lužany 90 58 64 

             - spolupráce s MAS Aktivios 0 10 1 

2)  od zřizovatele celkem 900 450 50 

 provozní náklady 900 450 50 

investiční náklady 0 0 0 

3)  poplatky rodičů 270 140 64 

 4)  použití rezervního fondu 0 0 0 

5)  použití fondu odměn 0 0 0 

6) ostatní výnosy 5 25 1 
                                                

                                                                                                                                                                                   VÝDAJE   

 

Rozpočet 
 

Skutečnost 
 

% plnění 

Výdaje celkem  (v tisících Kč) 6765 3196 47 

z 

toho 
1)  ze státního rozpočtu 5500 2748 49 

     z toho na mzdy 3960 1977 49 

odvody 1505 668 44 

FKSP 79 43 54 

ONIV 44 20 45 

Projekt - Šablony II Lužany 90 40 44 

             - spolupráce s MAS Aktivios 0 10 1 

2)  z provozních prostředků 1265 488 35 

      z toho na mzdy a odvody 50 35 70 

materiál 320 173 67 

knihy a učební pomůcky 30 3 10 

energie 60 26 43 

opravy a údržba 150 20 13 

Projekt Šablony II. 90 60 66 

odpisy 115 56 28 

ostat. náklady (služby, poplatky aj.) 450 115 25 
 

 

10.   ZÁVĚR 
      
           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 aktivit ve školních 

projektech. Při závěrečném hodnocení prospělo s vyznamenáním 17 žáků, tj. 70,83% . 

Ostatních 7 žáků prospělo. 

 V době distančního vzdělávání byly všechny úkoly vyučujícími zadávány vždy na webových 

stránkách školy - www. wp.zsluzany.info.  

             Využito: onlinecviceni.cz, skolasnadhledem.cz, edu.ceskatelevize.cz,  rysava.websnadno.cz,  

                            skolakov.eu, Microsoft Teams. 

 Paní učitelky byly s rodiči v kontaktu – telefon, SMS zprávy, e-mail, osobní setkání.  

 Rodiče se účastnili společně se svými dětmi on-line vzdělávání. Škola zapůjčila několika žákům 

notebooky.  
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 Pouze rodiče jedné žákyně nejevili zájem o vzdělávání své dcery v době distančního vzdělávání. 

Domluvy vyučujících se míjely účinkem, proto ředitelka školy požádala o pomoc pracovníky 

OSPOD. Po návštěvě pracovnic OSPOD v rodině došlo k nápravě.  

 Při prezenční výuce komplikovala organizaci vyučování často se měnící opatření, která 

znemožňovala setkávání žáků obou tříd, tím i provoz školní družiny a zájmových kroužků, které 

v tomto školním roce nepracovaly. 

 Osvědčila se forma on-line setkávání při třídních schůzkách se zákonnými zástupci žáků  

a s členy školské rady. 

 Vyučující neřešily v průběhu školního roku problémy šikany, záškoláctví, požívání alkoholu  

a návykových látek. 

 Spolupráce s MAS Aktivios, z. s., nám i v tomto období dala možnost účastnit se seminářů 

podle zájmu vyučujících. Škola využila dotace na projekt „Ve zdravém těle – zdravý duch“, 

ve kterém získali žáci zábavnou formou poznatky o ochraně zdraví a praktické 

dovednosti při ošetření zranění. 
Mateřská škola 

 MŠ využívala prostory školní zahrady pro vstup do prostor školy, aby se zamezilo setkávání se 

žáky základní školy, kde paní učitelky instalovaly pro zákonné zástupce dětí výstavky 

s výtvarnými pracemi a zveřejňovaly informace o činnosti školy. 

 V době uzavření škol zadávaly vyučující na webové stránky školy úkoly pro děti jednotlivých 

věkových skupin.   

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 zařazovaly do výchovně vzdělávacího procesu ve všech 

předmětech. Paní učitelky organizovaly ekologicky zaměřené akce. 

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 

– Zachována málotřídní dvojtřídní škola a jednotřídní MŠ, spolupráce s okolními školami 

– Výborná spolupráce s OÚ, zajištěna dostatečná informovanost o dění ve škole 

– Zákonní zástupci dětí a žáků se zapojují do aktivit školy 

– Stabilní pedagogický sbor a doplňována kvalifikace 

– Zájem pracovníků o další vzdělávání 

– Pokračováno v zapojení do aktivit EVVO 

– Spolupráce učitelek ZŠ a MŠ, zajištěn bezproblémový přestup dětí do ZŠ 

– Zlepšováno pracovní prostředí – vybavení pomůckami, IT technikou, výmalba 

– Využita možnost dotací 

– Zajištěny rovné příležitosti pro všechny žáky a děti – poskytována podpůrná opatření, 

zajišťována individuální péče – spolupráce s PPP, SPC. 
 

    Práce všech zaměstnanců školy byla v tomto školním roce náročná vzhledem k nutnosti dodržovat 

všechna nařízení k zajištění hygienických opatření, organizaci provozu a testování antigenními testy.  

    Zřizovatel poskytl škole dostatek finančních prostředků na obnovu vybavení a modernizaci zařízení, 

aby mohla splnit úkoly, pro které byla zřízena.  
 

    Naše poděkování patří všem rodičům i prarodičům dětí i žáků, 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 26. 8. 2021. 

Schváleno školskou radou dne 27. 9. 2021                      

 

 

 

 

                                                   Mgr. Jana Sedláčková, ředitelka školy 


