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I. Charakteristika školy 
 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Lutín   

příspěvková organizace 

Sídlo školy: Základní škola Lutín, Školní 80, PSČ 783 49 

Zřizovatel:  Obec Lutín, Školní 203, PSČ 783 49 

IČO školy: 70 98 62 07 

Právní  forma:  od 1. 1. 2003 příspěvková organizace 

Ředitelka školy:  Mgr. Lenka Soušková, Olomoucká 110, 783 49 Lutín 

Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Kateřina Mrázková, Na Sídlišti 285, 783 49 Lutín 

 

  

Kontakt: ZŠ      : 585751378 – 9       mobil:  774 019 031 (ŘŠ) 

                                                        774 019 030 (ZŘŠ) 

MŠ     : 585754469                         774  480 563, 774 480 570 

ŠJ ZŠ  : 585944481                        774 480 565 

ŠJ MŠ : 585754838                        774 480 566 

ŠD       : 585944481                        774 480 564 

www: zs.lutin.cz 

e-mail: zslutin.info@zsms.lutin.cz,  

Pracovník pro informace: Mgr. Lenka Soušková, ředitelka školy 

e-mail: l.souskova@zsms.lutin.cz 

Zařazení do sítě škol : od 22. 3. 1996 rozhodnutím ŠÚ Olomouc ze dne 22. 3. 1999, 

č.j.374-02 

Poslední změna v zařazení : od 16. 12. 2005 nový název: 

Základní škola a Mateřská škola Lutín   

příspěvková organizace 

 

Od 1.9.2012 se škola stala plátcem DPH  (pro VHČ). 

  

Identifikační číslo ředitelství:  RED IZO 650 023 218 

identifikátor zařízení: 600 140 172 

Součásti školy: IZO: 102 308 659 - Základní škola (kapacita 410 žáků) 

 IZO: 119 900 131 - Školní družina (kapacita 180 žáků) 

 IZO: 102 892 580 - Školní jídelna ZŠ (celková kapacita obou  

 IZO: 102 892 580 - Školní jídelna MŠ       jídelen – 700 jídel) 

 

 

IZO: 107 627 761 - Mateřská škola (kapacita 112 žáků) 
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Základní škola 

 
     Základní škola poskytuje základní vzdělání. Zabezpečuje výchovu ve smyslu vědeckého poznání a 

v souladu se zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, 

zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Umožňuje též náboženskou výchovu. Škola 

připravuje žáky pro další studium a praxi na středních školách. 

   ZŠ má 9 ročníků, z toho 1. až 5. ročník tvoří 1. stupeň, 6. až 9. ročník tvoří 2. stupeň. 

Vyučování probíhalo ve školním roce 2018/2019 ve všech ročnících podle:  

„Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2“, který je aktualizován dle 

platné legislativy, včetně dodatků (Dodatek č.1). 

   Třídy byly zaplněny maximálně do počtu 27 žáků. 

  Ředitelka školy v souladu s učebními plány dělila třídy na skupiny s ohledem na charakter 

vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. 

  V 7. ročníku byla pouze jedna třída, s počtem žáků 24. 

      Škola zřizovala pro žáky, kteří nezvládali učivo, doučovací kroužky, v nichž žáci zůstávali jen po 

dobu nezbytně nutnou ke zvládnutí učiva. 

  V rámci projektu OPVVV Šablony pro MŠ a ZŠ I - Inkluze v ZŠ Lutín, probíhalo doučování, 

čtenářské kluby a klub zábavné logiky pro žáky ohrožené školním neúspěchem. V těchto aktivitách 

pravidelně pracovalo 19 skupin žáků s pedagogy. 

  Žáci s potřebou pedagogické intervence byli zařazeni do jedné z osmi skupin, kde jim pedagogové 

tuto péči poskytovali dle vyhlášky č. 27/2016Sb.   

  Mimo to zřizovala škola pro žáky zájmové kroužky, které vedli učitelé, vychovatelky školy a další 

lektoři. Škola poskytla prostory také pro činnost kroužků provozovaných jinými organizacemi v obci. 

Obec podporovala mimoškolní aktivity dětí a žáků i finančně, kroužky vedené pedagogy žáci 

navštěvovali bezúplatně. 

  I v tomto školním roce měli žáci možnost navštěvovat Kroužek náboženství. 

  V rozsahu stanoveném vládou se žákům poskytují bezplatně učebnice a učební texty, pro žáky 

1. ročníku také základní školní potřeby a pro žáky integrované (se zvýšenými finančními nároky) 

speciální učebnice a didaktické pomůcky dle doporučení ŠPZ. 

  Na škole pracovala pedagogická rada jako poradní orgán ředitelky. Členy této rady byli všichni 

pedagogičtí pracovníci školy. 

Ředitelka školy vydala a projednala s pedagogickou radou Školní řád, Pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků, Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ, Vnitřní řád školní jídelny při MŠ, Směrnici 

k ochraně osobních údajů v souladu s GDPR a Kolektivní smlouvu. Všechny dokumenty byly projednány 

a schváleny školskou radou dle §168 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Škola organizovala ve spolupráci s Plaveckou školou Olomouc povinný základní plavecký 

výcvik v rozsahu 40 hodin pro žáky 2. ročníku, který absolvovalo 48 žáků. Doprava žáků na výcvik byla 

financována z projektu MŠMT. 

Škola v tomto školním roce organizovala LVZ pro žáky 7. ročníku (a starší) v rekreačním 

středisku „Vítkovice Steel“ v Horní Bečvě. Výcviku, který proběhl v termínu 18.2. – 22.2.2019, se 

zúčastnilo 32 žáků ze ZŠ Lutín. 

  41 žáků 6. ročníku se zúčastnilo 5-tidenní školy v přírodě v Centru ekologické výchovy Sluňákov 

v termínu 13.5. – 17.5.2019.  

Pro všechny třídy škola zorganizovala školní výlety a školní akce, které souvisely s výchovně vzdělávací 

činností školy. 

Škola zajišťovala bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí 

s výchovou a vzděláváním, soustavně vytvářela podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a 

kontrolovala jejich dodržování. Z důvodu předcházení úrazům žáků a jejich omezení byla vypracována 

statistika úrazů, se kterou byli všichni pedagogové seznámeni. Vždy jsou žáci znovu poučeni o 

bezpečném a vhodném chování. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Škola je zapojena do projektů :  

 
- Školní mléko 

- Ovoce do škol 

- Recyklohraní 

- Proškoly.cz 

- Projekt OP VVV, Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I – Inkluze v ZŠ Lutín 

- Podpora výuky plavání v základních školách   II, III 

- Naše škola je zapojena do projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584, ředitelka školy aktivně spolupracuje v oblasti inkluze 

v pracovní skupině „Rovné příležitosti“ s kolegy z okolních škol v rámci tohoto projektu. 

 

V průběhu školního roku se škola přihlásila do dalších projektů: 

 

- Školní mléko a Ovoce do škol 

- Podpora výuky plavání v základních školách IV a V 

- Projekt OP VVV, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování,  

     projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012838– Šablony pro MŠ a ZŠ II – Inkluze v ZŠ Lutín II 

 

 

 V oblasti další vybavenosti školy byla provedena oprava podlahy chodeb a schodiště v budově 

1.stupně. Původní lino bylo vyměněno za dlažbu. Kabinety zeměpisu a přírodopisu byly vybaveny novým 

nábytkem, byla provedena oprava podlahy, stávající PVC krytina byla vyměněna za novou. Do dvou tříd 

byl pořízen nový dataprojektor, všechny stávající dataprojektory prošly revizí.  

 Během prázdnin byla provedena oprava sociálního zařízení pro zaměstnance školy v nové budově. 

Podlahové krytiny v obou budovách ZŠ byly ošetřeny polymery. Kamerový systém byl v rámci zachování 

bezpečnosti osob a majetku opět rozšířen. Kamery zachycují pohyb ve veřejných prostorách základní 

školy, částečně školní družiny a venkovní prostranství před školní jídelnou. V současné době je areál 

školy monitorován 21 kamerami.  

 Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2019/2020 bude probíhat rozsáhlá oprava školy, která se 

bude týkat jak venkovních, tak i vnitřních prostor, byla provedena výmalba pouze těch částí budovy, kde 

to bylo nezbytně nutné. Nicméně část stěn v blízkosti školní tělocvičny vyzdobily naše asistentky velmi 

vkusnými nástěnnými malbami, které doplňují didaktické pomůcky. Obrazy rozhodně zpříjemňují 

menším žákům pohyb po chodbách školy. (viz.fotodokumentace – 1.strana) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Školní družina  

 
 Školní družina je součástí Základní a Mateřské školy Lutín, příspěvkové organizace.  

Jejím úkolem je realizace výchovně vzdělávací práce ve výchově mimo vyučování.  Žáci se zde mohou 

rozvíjet v tvořivé činnosti, je zde nabízen nejen odpočinek, ale i možnost zapojit se a uplatnit svou 

kreativitu, nápady a chuť tvořit, dostávají prostor pro komunikaci, pro utváření vzájemných vztahů s 

důrazem na eliminaci sociálně patologických jevů a na vytváření přátelského prostředí s žáky různých 

ročníků.  

 Na žádost rodičů /Zápisní lístek/ jsou žáci přijímáni ředitelkou školy vydáním Rozhodnutí o přijetí 

žáka do zájmového vzdělávání – školní družiny.  

 Prostory školní družiny byly rovněž využívány k výuce anglického jazyka a k výuce náboženství.  

 Vychovatelky zajišťovaly dohled nad žáky druhého stupně před odpoledním vyučováním. Jedna 

vychovatelka vedla počítačový kroužek.  

 Do školní družiny bylo zapsáno, v šesti odděleních odpoledne a dvou odděleních ráno, 180 žáků, z 

toho 8 žáků druhého stupně.  Provoz zajišťovalo 6 kvalifikovaných vychovatelek a 2 asistentky pedagoga 

od 6,00 ráno do začátku vyučování a po jeho skončení do 16,30 hodin.  

 Školní vzdělávací program školní družiny a měsíční plány každého oddělení jsou vytvořeny tak, 

aby respektovaly individuální potřeby žáků.  

 Výchovně vzdělávací práce vychovatelek byla opět vzorem studentkám SPgŠ.  

 

Letos dětem zpříjemnily pobyt tyto celodružinové akce:  

 

- výtvarná soutěž „Obrázek, který vykouzlí úsměv“  

- výtvarná soutěž „O nejkrásnější čarodějnici Lutíňačku“  

- výtvarná soutěž „Na hradě a na zámku“  

- sběry papíru  

- mikulášská diskotéka /ve spolupráci se SRPŠ/  

- vánoční fotografování  

- vánoční besídka s Mikulášem, čertem a andělem  

- Dny otevřených dveří  

- návštěva výstavy modelářů  

- výroba ozdob na vánoční strom v obci a ve školní družině  

- výroba vánočních blahopřání  

- výzdoba, dárky a soutěže na dětský karneval /ve spolupráci se SRPŠ/  

- výroba čarodějnice na akci „Pálení čarodějnic a stavění máje“  

- „Čarodějnická olympiáda“  

- výroba drobných dárků pro ČSŽ /ve spolupráci s kulturní komisí obce/  

- turnaj v petanque  

- turnaj v kuličkách  

- závěrečné besídky v odděleních  

 

 Do školní družiny byl dokoupen spotřební materiál, didaktické hry a jiné pomůcky. V průběhu 

prázdnin byl upraven prostor šatny a vstupu do ŠD, vybouráním dveřní stěny se prostor otevřel a opticky 

zvětšil. Rovněž byl opraven vstup do školní jídelny, kdy byla stávající dveřní stěna dřevěná vyměněna za 

novou plastovou. 

 Činnost byla prezentována v Obecním Zpravodaji, nástěnkách v budově na chodbě a jednotlivých 

odděleních.  

     

                                                                            

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 Mateřská škola 

 
 Součástí ZŠ je také mateřská škola.Ve školním roce 2018/2019 bylo do MŠ zapsáno 107 dětí ve 

věku 2 – 6 let, rozdělených do čtyř heterogenních tříd (Motýlci, Berušky, Veverky, Koťátka), kde  děti 

měly mnoho příležitostí k získání sociální zkušenosti ve skupině. 

 Výchovně vzdělávací proces v MŠ Lutín vycházel ze školního vzdělávacího programu ,,Klubíčko“, 

jenž je v souladu se závazným RVP PV a je zaměřen na tradice.   

 Celý pedagogický sbor je plně kvalifikován v oblasti předškolního vzdělávání. Ve dvou třídách 

pracují asistentky pedagoga. Z projektu OP VVV – Šablony je financována chůva, tato pozice je 

personálně nově obsazena. Podařilo se získat milou, trpělivou maminku s mimořádně kladným vztahem 

k dětem. Došlo ke změnám v organizaci pedagogů na třídách.  V rámci sebevzdělávání pedagogů a 

příkladů z dobré praxe byl vytvořen plán vzájemných hospitací, který byl naplněn. O sebevzdělávání mají 

učitelky zájem, jsou vstřícné, tvořivé, komunikativní. 

 Učitelky dále pokračovaly ve vedení aktivit pro předškolní děti, v rámci rozvoje 

psychomotorických schopností ,METODA DOBRÉHO STARTU“.   Ocenily pokroky u dětí, schopnost 

soustředit se na individuální práci, upevnění pracovních návyků, schopnost uvolnit svalové partie, které 

se podílejí na grafickém projevu dítěte a fixovat správný úchop. 

 Provozní pracovnice spolupracují s pedagogy, jsou obeznámeny s výchovným systémem a 

podporují jej. 

 Děti se již tradičně s lektorkou Mgr. Miluší Navrátilovou učily anglická slovíčka v rámci kroužku. 

I v tomto roce proběhly tradiční akce ve spolupráci s rodiči, obcí i základní školou. 

  
       

 září: 
- „Kolo času“ – pohybově hudební pohádka 

- Fotografování- „dýně“ 

- Emoční zralost předškolního dítěte – přednáška pro rodiče 

 

 říjen: 

- Návštěva hvězdárny v Prostějově – „Díváme se na sluníčko, hvězdy, souhvězdí“ 

- Logopedická depistáž 

- „Dýňová slavnost” na zahradě MŠ pro děti, rodiče a přátele školy 

 

 listopad 
- PRIMAVIZUS – odborné vyšetření zraku 

- Výchova mezi 3.-7.rokem. Co můžeme pokazit, návyky, rituály, pravidla–přednáška pro rodiče 

- Školní zralost – motorika, motorika mluvidel – přednáška pro rodiče 

- Divadlo plyšového medvídka: „Hanácké betlémek“ 

- Vánoční fotografování – Tři králové 

 

 prosinec 
-  „Cestičkou k Betlému“ – adventní setkání dětí, rodičů a přátel školy (společná besídka všech)  

- Mikulášská nadílka v MŠ 

 

 leden 
- návštěva kaple Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie v Lutíně 

- Divadelní představení: „Kouzelný kolotoč“ 

 

 únor          
- Divadlo plyšového medvídka: „Pohádky z ledničky“ 

- Koncert Vojenské posádkové hudby Olomouc v aule ZŠ – pro předškoláky 

- Karneval  

- Fotografování 



 

 

 

 

 

 

 

 březen         
- Divadelní představení ,,Červená sukýnka – Červená Karkulka“  

- Už půjdu do školy – návštěva předškoláků v ZŠ  

 

 duben   
-  „Muzikohrátky“ –pohybově hudební pohádka 

- Velikonoce v MŠ 

 

 květen   
- Zápis do MŠ 

- Program ke Dni matek – Český svaz žen 

- Divadlo „Šikulka“ 

- Klaun Hubert 

- „Ahoj školko“  -  rozloučení s předškoláčky, tradiční noc v MŠ s programem  

- „Den dětí“ – hry na zahradě, skluzavka, skákací hrad 

 

 červen 
- Výlet ´Farma Loděnice – patrovým autobusem za zvířátky 

 

 V rámci Šablon mateřská škola spolupracovala s Logopedií Lutín, lektory z oblasti psychologie 

předškolních dětí, učitelkami prvního stupně ZŠ Lutín. Dále se  Sdružením PRIMAVIZUS – vyšetření 

očí, se studenty stomatologie v rámci zubní prevence.  

 Díky vstřícnosti zřizovatele byly opraveny sedáky na pískovištích a zastíněno jedno pískoviště ve 

školní zahradě. Byly dokoupeny didaktické pomůcky pro nejmenší děti (maxi puzzle, kočárky, stavebnice 

i pro děti s IVP z financí k tomu určených), dále bylo doplněno vybavení kuchyněk novým jídelním 

servisem, dokoupeny a vyměněny dětské ručníčky. Abychom zajistili ozvučení zahradních slavností, byl 

zakoupen reproduktor s mikrofonem. Pro prezentaci dění v MŠ byly do šaten jednotlivých tříd zakoupeny 

fotorámečky, kde jsou promítány fotografie z průběžného dění ve škole. Do třídy Berušek byl zakoupen 

televizor. 

 Dále bylo pořízeno nové kopírovací zařízení SHARP, 2x laminátor a skartovací zařízení (vše 

financováno z projektu Šablony). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Školní kuchyně s jídelnami    
 

 Ke škole patří neodmyslitelně také její dvě školní kuchyně s jídelnami. 

 K 30. 6. 2019 bylo ve školní jídelně ZŠ Lutín zaměstnáno 7 pracovnic, vedoucí ŠJ je paní Lada 

Kuchařová. Vedoucí kuchařkou je již řadu let paní Jana Ambrozová. Vzhledem k dlouhodobé pracovní 

neschopnosti (po celý školní rok) jedné z pracovnic, byla na celý úvazek do ŠJ ZŠ převedena uklízečka 

ZŠ. Školní jídelna ZŠ zajišťuje stravování žákům a zaměstnancům školy, ale také cizím strávníkům. 

 K 30. 6. 2019 byly ve školní jídelně MŠ Lutín zaměstnány 3 pracovnice, vedoucí ŠJ je paní Hana 

Smičková. Školní jídelna MŠ poskytuje stravovací služby předškolním dětem a personálu MŠ. 

 Ve školním roce bylo ke stravování v obou jídelnách přihlášeno 581 strávníků (z toho 445 dětí a 

žáků, 55 zaměstnanců a 81 cizích strávníků).   

 Stalo se již tradicí, že si strávníci ŠJ ZŠ mohou pomocí čipů nebo karet vybírat ze dvou jídel.  

 Celkem bylo v obou jídelnách v tomto školním roce uvařeno a vydáno 98 622 obědů, 15 208 

přesnídávek a 11 099 svačinek. 

 V obou jídelnách mohou strávníci objednávat a odhlašovat stravu elektronicky. 

 Ve výjimečných případech zajišťují jídelny i dietní stravování pro žáky – upravují stravu tak, aby 

odpovídala např. bezlepkové nebo diabetické stravě. 

 Mimo svou práci přispěly pracovnice ŠJ ZŠ i ŠJ MŠ ke zdárnému průběhu mnoha mimoškolních 

akcí (oslavy Mikuláše, Vánoční besídky, MDD, spaní v MŠ, Dny otevřených dveří, sportovní soutěže, 

kulturní akce, zápis dětí a žáků…. aj.). 

 Pracovnice jídelen zavádějí do jídelníčků nové technologie a výrobky. Pomohly také získat mnoho 

sponzorských darů od dodavatelů na mimoškolní akce. 

 V oblasti vybavenosti zařízení jsou obě kuchyně neustále doplňovány novým zařízením, které 

odpovídá všem hygienickým a jiným normám. V jídelně základní školy byly vybudovány dvě 

klimatizační jednotky, do varny byl pořízen nový elektrický konvektomat. Varna ŠJZŠ byla vymalována. 

V červenci a srpnu 2019 byly vybudovány před schodištěm do suterénu nové plastové dveře. Do 

kuchyněk v mateřské škole bylo zakoupeno nové nádobí a do varny elektrický sporák.  

 V obou jídelnách byly provedeny pravidelné revize, deratizace, úklid a sanitace všech prostor. 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
II.  Školská rada 
 

 Dle §167 zákona č.561/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů je při základní škole 

zřízena školská rada. Školskou radu zřizuje zřizovatel, Obec Lutín, který zároveň stanovil počet členů 

rady na šest. Dva členové školské rady jsou jmenováni zřizovatelem, dva byli zvoleni zákonnými zástupci 

žáků a dva byli zvoleni z řad pedagogických pracovníků školy. 

 Školská rada zasedala třikrát ve školním roce, a to 9. 10. 2018, 26. 2. 2019 a 29. 8. 2019 a zabývala 

se dokumenty a záměry školy, dle §168 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů. V průběhu roku byli členové v kontaktu se školou, o chod školy projevovali individuální zájem. 

 Z jednání školské rady jsou pořízeny zápisy, které jsou k dispozici v ředitelně školy nebo na 

webových stránkách. 

 

 

 

  

III. Přehled učebních plánů, vzdělávací koncepce školy 

 

Vyučování probíhalo ve školním roce 2018/2019 ve všech ročnících podle:  

„Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2“. 

Dva žáci mají dle doporučení ŠPZ upraveny výstupy. 

 

Z povinně volitelných předmětů se vyučovalo předmětům: Konverzace v cizím jazyce 

            Technické   kreslení.  

 

Přehled zájmových kroužků na škole je uveden v části XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Pracovníci školy, kvalifikace, praxe, způsobilost 
 

Celkový počet zaměstnanců k 30. 6. 2019:  61 

 

  Součást pedagogové nepedagogové celkem       z toho muži ženy 

 

     ZŠ 29 6 35 4 31 

     ŠD   7 0   7 0   7 

     MŠ 10 3 13 0 13    

     ŠJ ZŠ   0 7   7 0   7 

     ŠJ MŠ   0 3   3 0   3 

         

 Všichni pedagogičtí pracovníci měli předepsanou kvalifikaci. Na 1. st. ZŠ vyučovalo celkem 10 

učitelek (včetně ŘŠ) s aprobací pro 1. st. ZŠ nebo ŠMVZP. Na 1. stupni zajišťovaly učitelky dozor při 

výuce plavání. V 1., 2.,3. a 5. ročníku pracovaly asistentky pedagoga. (6asistentek v 5 třídách) 

 Aprobovanost učitelů na škole byla okolo 90%. 

   

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Přehled zaměstnanců školy:    

   

Základní škola – pedagogové: 

 

Zaměstnanec zařazení 

Mgr. Beranová Hana uč.2.st., zástup za RD 

Mgr. Čechová Renata   uč. 2.st.,RD 

Mgr. Čotková Leona uč. 1.st. 

Mgr. Dostálová Dana   uč. 1.st. 

Mgr. Došlíková Monika uč.1.st., ukončení pracovního poměru k 31.7.2019 

Mgr. Chmelář Jan uč. 2.st., výchovný poradce 

Mgr. Chmelářová Radka uč. 2.st., RD, nástup 26.8.2019 

Mgr. Chudobová Lenka uč. 1.st. 

Mgr. Jakob Petr uč. 2.st. 

Mgr. Jiříčková Petra uč. 1. a 2.st., nástup 26.8.2019 

Mgr. Kabelková Libuše uč. 1.st. 

Mgr. Kovářová Hana uč. 1.st. 

Mgr. Krejčířová Kateřina uč.2.st. 

Mgr. Kubíčková Ivana uč.2.st., metodik prevence 

Lněničková Marcela asistentka pedagoga 

Mgr. Logrová Jitka asistentka pedagoga 

Mgr. Majzlíková Hana uč. 1.st. 

Mgr. Matoušková Hana uč.2.st., zástup  

Mgr. Mrázková Kateřina uč. 2.st., ZŘŠ 

Mgr. Navrátilová Lucie uč. 1. ,2.st., koordinátor EVVO 

Mgr. Nevěčná Alena asistentka pedagoga 

Mgr. Paličková Jana uč. 1.st. 

Mgr. Pfeffrová Dana uč. 2.st. 

Mgr. Pokorná Marie uč.1.st. – zástupy v průběhu roku 

Mgr. Procházková Martina uč. 2.st. 

Mgr. Reinerová Alena asistent pedagoga 

Mgr. Soušková Lenka uč. 1.st., ŘŠ  

Mgr. Voňková Věra   uč. 2.st. 

RNDr. Vrbová Dana uč. 2.st., koordinátor ŠVP 

Mgr. Vychodilová Milena uč. 1.st. 

Mgr. Vyhnánková Jana  uč. 2.st. 

Vymazalová Svatava asistentka pedagoga 

Mgr. Weidingerová Milena asistentka pedagoga 

Mgr. Žák Michal uč.2.st., metodik ICT 

 

Základní škola – provozní zaměstnanci: 

 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Coufalová Pavlína  sam.adm.pracovnice  

Dozrál Antonín školník, topič  

Fialová Věra uklízečka zástup v ŠJZŠ 

Kaňáková Jaroslava uklízečka  

Smičková Jarmila uklízečka  

Švubová Jana   uklízečka  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Školní družina - vychovatelky: 

 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Lužná Iva ved.vychovatelka  

Mgr. Reinerová Alena vychovatelka ŠD  

Mgr. Svobodová Zuzana  vychovatelka ŠD  

Mgr. Weidingerová Milena vychovatelka ŠD  

Zapletalová Jana vychovatelka ŠD  

Ženožičková Irena vychovatelka ŠD  

  

 

Mateřská škola – pedagogové + provozní zaměstnanci: 

 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Bakalová Pavla učitelka MŠ nástup 26.8.2019 

Báťková Marta   učitelka MŠ  

Mgr. Blažková Dagmar učitelka MŠ  

Mgr. Dorazilová Markéta učitelka MŠ  

Dosedělová Helena   učitelka MŠ  

Mgr. Králová Jitka učitelka MŠ ukončení pracovního poměru 

k 31.8.2019 

Bc. Kubíková Leona učitelka MŠ 1.9.2018. -  31.10.2018 

Bc. Ostianová Dana ved. učitelka MŠ  

Pospíšilová Jana učitelka MŠ  

Simčová Dana učitelka MŠ 1.11.2018 – 30.6.2019 

Mgr. Szárazová Marianna asistentka pedagoga nástup 15.10.2018 

Šlichtová Petra učitelka MŠ RD 

Mgr. Valášková Eva asistentka pedagoga  

Blažková Barbora uklízečka RD 

Protivánková Kateřina školnice  

Hanzelová Jana uklízečka zástup 

Vacková Michaela chůva Šablony - EU 

 

 

Školní jídelna ZŠ: 

 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Ambrozová Jana sam.kuchařka  

Fialová Věra  prac. obch. provozu zástup 

Kuchařová Lada    vedoucí ŠJ  

Obrátilová Miloslava prac.obch.provozu  

Svobodová Alena prac.obch.provozu  

Švubová Zdeňka prac. obch.provozu dlouhodobá PN 

Veselá Alena     kuchařka  

 

 

Školní jídelna MŠ: 

 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Hollá Nataša      sam.kuchařka  

Kubáčová Petra prac. obch. provozu  

Smičková Hana vedoucí ŠJ  



 

 

 

 

 

 
V. DVPP 
 

I v tomto školním roce probíhalo další vzdělávání učitelů: 

- ředitelka školy – Strategické řízení a plánování ve školách – prezenční vzdělávání v rozsahu 48 hodin 

       - Workshop k prezenčnímu vzdělávacímu programu Strategické řízení a plánování 

        - Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi 

        - Jak se bránit šikaně ze strany žáků a rodičů 

        - PHmax – reforma financování škol od 1.1.2020 

        - Zákoník práce , zaměstnanci a pracovní smlouvy 

        - Aplikace GDPR 

Dále se ŘŠ aktivně účastnila setkání a pracovních porad pořádaných MAP Regionu Haná, úzce 

spolupracovala s vedením blízkých škol, zejména Hněvotín, Těšetice, Loučany a Senice na Hané. 

 

- ZŘŠ  – Strategické řízení a plánování ve školách – prezenční vzdělávání v rozsahu 48 hodin 

       - Workshop k prezenčnímu vzdělávacímu programu Strategické řízení a plánování 

        - Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi 

        - PHmax – reforma financování škol od 1.1.2020 

 

Vedení školy úzce spolupracuje s pověřencem GDPR, studuje, sleduje a uvádí do praxe legislativní 

změny. 

 

Základní škola 

 

- Ekonomka – Cyklus seminářů - 7.ročník uceleného systému vzdělávání zaměřeného na PO 

   - Vnitřní předpisy v účetní praxi PO 

   - Účetní závěrka – uzávěrkové operace 

   - Změny v účetnictví a financování PO 2019 

   - Cestovní náhrady 

                        - Úřad práce – Povinný podíl v OZP 

 

- všichni učitelé ZŠ – Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi – 

                                           rozsah 16 vyučovacích hodin - ŠABLONY 

- 1 učitel – celoroční vzdělávání – Nadace Depositum Bonum Brno – Elixír do škol (Vrb) 

- 1 učitel – kvalifikační studium pro koordinátory ICT 

- 1 učitel – Jak se bránit šikaně ze strany žáků a rodičů (Chme) 

- 1 učitelka – Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve školách (Nav) 

- 1 učitelka – Škola moderní didaktiky (Nav) 

- 1 učitel – Jak učit techniku (Žák) 

- 1 učitel – konference „Bakaláři“ (Žák) 

- 1 učitelka – Slyšet jinak – bezbariérová hudební výchova (Vrb) 

- 1 učitel – V každém dříme technik – 

   seminář v rámci projektu Venkovské školy Regionu Haná společně MAP II (Žák) 

- 1 učitel – Využití tabletu ve výuce (Žák) 

 

- 1 učitel (VP) – Setkání výchovných poradců 

- 1 učitel (MP) – Setkání metodiků prevence 

- 1 učitelka – Setkání koordinátorů EVVO Olomouckého kraje (Nav) 

- 1 učitelka – Setkání učitelů Čj – UP Olomouc (Voň) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mateřská škola 

 

- 1učitelka – Zahrada, která učí (Bla) 

- 1 učitelka – Děti a bezpečné riziko ve školním prostředí(Báť) 

- 2 učitelky – Tradiční i netradiční pohybové činnosti a hry v MŠ(Dor, Pos) 

- 1 učitelka – Rétorické dovednosti pro učitele (Bla) 

- vedoucí učitelka – Koučink pro vedoucí pracovníky škol (Ost) 

 

Škola celoročně spolupracovala s PPP Olomouc, SPC Z. Matějíčka Olomouc – Řepčín, při přípravě 

individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky. 

V rámci sebevzdělávání pedagogů a příkladů z dobré praxe byl vytvořen plán vzájemných hospitací, který 

byl naplněn. 
 

 

ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ 

 

- 2 vedoucí ŠJ - Krajská konference hromadného stravování – hygienické minimum, Svačinky 

v jídelníčcích školních jídelen 

- 2 vedoucí ŠJ – Nejčastější kontroly ve školních jídelnách 

 

VI. Zápis do 1. třídy 
 

      Zápis do 1. tříd ZŠ proběhl na ZŠ Lutín v termínu 8. 4. 2019  

 

k zápisu 55 dětí 

přijato 39 dětí 

odklad 16 dětí 

 

 

VII. Výsledky vzdělávání žáků 

 
    Celkem žáků :    363 

    Počet tříd       :     17 

    Počet dojíždějících žáků :  121 

 

 

Přehled počtů dojíždějících žáků do ZŠ Lutín ve školním roce 2018/2019: 

 

obec počet 

žáků 

obec počet žáků 

Slatinky 45 Hněvotín 2 

Slatinice, Lípy 23 Těšetice 3 

Luběnice 23 Olomouc  7 

Čelechovice 13   

Drahanovice 4   

Olšany u Prostějova 1 celkem 121 

 

Celkem do školy dojíždí (mimo Třebčín) 121 žáků. To je 33,33 % z celkového počtu 363 žáků. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Přehled tříd na ZŠ Lutín ve školním roce 2018/2019 (k 30.6.2019) 

 

třída poč. žáků třídní učitel(ka) 

I. A 15 Mgr. Jana Paličková 

I. B 16 Mgr. Lenka Chudobová 

II. A 22 Mgr. Milena Vychodilová 

II. B 26 Mgr. Leona Čotková 

III. A 27 Mgr. Hana Majzlíková 

III. B 25 Mgr. Libuše Kabelková 

IV. A 21 Mgr. Lucie Navrátilová 

IV. B 20 Mgr. Monika Došlíková 

V. A 22 Mgr. Dana Dostálová 

V.B 24 Mgr. Hana Kovářová 

VI. A 21 Mgr. Martina Procházková 

VI.B 21 Mgr. Michal Žák 

VII.A 24 Mgr. Jana Vyhnánková 

VIII. A 24 Mgr. Jan Chmelář 

VIII. B 20 Mgr. Petr Jakob 

IX. A 15 RNDr. Dana Vrbová 

IX. B 20 Mgr. Věra Voňková 

celkem ZŠ 363  

 

 

Výsledky vzdělávací práce:   

 

     Na konci školního roku bylo klasifikováno 353 žáků. 

 

třída prospěli 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

I. A 15   

I. B  16   

II. A 21 1  

II. B 26   

III. A 25 2  

III. B 22 3  

IV. A 18 3  

IV. B 13 7  

V. A 15 7  

V.B 21 3  

VI. A 14 7  

VI.B 11 10  

VII.A 11 13  

VIII. A 12 12  

VIII. B 14 6  

IX. A 6 9  

IX. B 9 11  

celkem 269 94  

 Všichni žáci byli na konci roku klasifikováni. Žák 2. ročníku s IVP, byl hodnocen slovně v předmětu 

matematika. Vzhledem k tomu, že všichni žáci prospěli, opravná zkouška se nekonala. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Testování  

 V měsících duben a květen proběhly ve škole srovnávací testy, kterých se účastnili žáci 5.a7.ročníku. 

Zájemci z 8. ročníku měli možnost vyzkoušet své znalosti a dovednosti v testu SCIO „Trénink na 

přijímačky“. V 6.ročníku proběhlo Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání ČŠI zaměřené na Dopravní 

výchovu. 

 

Absence: 

         Celkem bylo zameškáno  :   28 409  hodin 

         - z toho omluvených            :   28 409 hodin (tj. 78,26 hod/žáka za obě pololetí) 

         - z toho neomluvených  :          0 hodin  

 

Udělená výchovná opatření : 
Na konci  školním roku bylo uděleno :     

 Pochvaly :  - pochvala TU   :          90 žáků 

                      - pochvala ŘŠ   :           67 žáků  (z toho 53 věcná odměna, 14 přijetí u starosty) 

Na konci roku bylo přijato 14 žáků  9. ročníku u starosty obce, kde byli odměněni za reprezentaci školy a 

příkladný přístup k plnění povinností po celou dobu školní docházky. 

 

 Výchovná opatření k posílení kázně : 

         - důtka TU :   5  žáků 

   - důtka ŘŠ :    2   žáci        

   - snížený stupeň z chování – 2 :   --             

   - snížený stupeň z chování – 3 :   --     

 

 

 

VIII. Umístění žáků, kteří ukončili povinnou šk.docházku 
 

Počet vycházejících žáků                     :   35 

    z  toho přijato: -     na SOŠ a SOU matur. :  18 

                            -     na gymnázia a lycea     :    9  

   -     na SOU uč.obory  :    8 

 

Mimo to přestoupili na víceleté gymnázium dva žáci ze 7. ročníku. 

Studium zakončené maturitní zkouškou bude tedy studovat celkem 77,1 % žáků. 

(výsledky přijímacích zkoušek našich žáků – viz. Příloha č.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
IX. Prevence sociálně patologických jevů 

 
Hodnocení  Minimálního preventivního plánu  

 

 Cílem Minimálního preventivního plánu ve školním roce 2018/2019 bylo  pokračovat  v 

zaběhnutých zkušenostech z předchozích let, tedy vychovávat a vést naše žáky k zdravému životnímu 

stylu. Každoročně vycházíme z aktuálních potřeb naší školy, vyhodnocujeme uplynulý rok a opakovaně 

se vracíme k osvědčeným programům, vyhledáváme však i nové programy a nabídky. Některé 

preventivní programy pořádáme každoročně, jiné podle potřeb a aktuálních možností. V průběhu celého 

školního roku pořádá škola nepřeberné množství kulturních, výchovných a sportovních akcí. Nabídka 

kroužků ve volném čase je také velmi bohatá. Děti mají k dispozici pestrou paletu vyžití všeho druhu. 

Všichni vyučující naší školy usilují ve svých hodinách o předávání správných životních postojů, pomáhají 

žákům se orientovat v záplavě informací, často i protichůdných. Výchovné problémy akutního rázu 

řešíme ve škole ihned. Jsou řešeny neodkladně, ve spolupráci vedení školy, metodika prevence, 

výchovného poradce, třídního učitele a rodičů. Problémy řešíme vždy s taktem, citlivě, s přihlédnutím k 

individuálním potřebám žáka. V letošním školním roce jsme spolupracovali např. s Poradnou pro matku a 

dítě v Olomouci a využili jsme nabídku jejích besed pro žáky. Pro žáky šestých ročníků se uskutečnil 

dvouhodinový program na téma Anorexie a bulimie, pro žáky devátých ročníků již osvědčená beseda na 

aktuální téma Sex, aids, pohlavní choroby a mezilidské vztahy. Pravidelně kontrolujeme Schránku 

důvěry, kde letos nebyla nalezena žádná závažná sdělení.  

 V tomto školním roce byla řešena porušení školního řádu a pravidel slušného chování spíše 

mírnějšího charakteru. Šlo o ničení školního majetku, přepis záznamu v žákovské knížce, odcizení 

drobného předmětu v šatně školy a opakované nevhodné chování a urážky vůči spolužačce. Všechny tyto 

případy byly vždy projednány se zákonnými zástupci, pedagogickou radou s následným udělením důtky 

ředitele školy. 

  

 

 

X. Školní aktivity 
 

      K nejvýznamnějším školním aktivitám patří: 

 

1. v průběhu celého školního roku: 

 

 Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol, Školní mléko, Recyklohraní, Proškoly.cz, Šablony 

pro MŠ a ZŠ I – Inkluze v ZŠ Lutín, Podpora výuky plavání v základních školách  III, IV ; Venkovské 

školy Regionu HANÁ společně – MAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584. 

 Ředitelka školy spolupracuje s kolegy okolních škol v projektu Venkovské školy Regionu HANÁ 

společně – MAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584, aktivně je zapojena v pracovní skupině 

Rovné příležitosti. 

 

 

- pokračování pobočky ZUŠ Olomouc, Na Vozovce – klavír, flétny, klávesy – 20.výročí spolupráce 

- výuka hry na kytaru – p.uč.Jiří Štěpánek 

- pokračování kroužků Aj pro žáky 1. a 2. ročníku (pod vedením Mgr. M. Navrátilové) 

- v rámci spolupráce s PdF UP Olomouc náslechy studentů na 1. stupni ZŠ 

- v rámci spolupráce s  UP Olomouc – praxe studentů  

- besedy žáků v obecní knihovně  

- sběry starého papíru 

- návštěva divadelních představení a výchovných koncertů 

- vánoční třídní besídky 



 

 

 

 

 

 

- třídní školní výlety 

- exkurze 

- Školy v přírodě pro žáky 2. a 6. ročníku 

- LVZ pro žáky 7. ročníku a starší 

- účast žáků na sportovních a vědomostních soutěžích 

- reprezentace školy, obce na okresních, krajských, oblastních a celostátních kolech soutěží 

- testování žáků 5. a 7. a 8. ročníku – projekt SCIO  

- pořádání kulturních a společenských akcí, spolupráce se SRPŠ, Obcí Lutín, školskou a kulturní  

komisí, SPOZ při obci Lutín, velmi úzká spolupráce s Obcí Lutín 

- spolupráce s rodinou Kameníčkových v rámci akce – „Víčka pro Lukáška“ 

- Prodej vánoční hvězdy – charitativní akce pořádaná pro dětskou onkologii FN Olomouc – 

Občanské sdružení Šance 

- Srdíčkové dny – charitativní akce – pomoc dětem se získaným handicapem – Občanské sdružení 

Život dětem 

- Bílá pastelka – sbírka na pomoc nevidomým a slabozrakým 

- Podpora mimoškolních aktivit žáků při škole – po dohodě se zřizovatelem bezplatný pronájem, 

snížení ceny školného pro žáky ZŠ Lutín 

- Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem – doučování, kluby – ŠABLONY 

 

 

 

2.   v měsících: 

 

 září 
- Slavnostní zahájení školního roku 

- Třídnické práce, zahájení výuky podle rozvrhu hodin 

- Třídní schůzky v 1. ročníku 

- OVOV – republikové finále – Brno 

- DRAKIÁDA – spolupráce se zřizovatelem 

- Zahájení plaveckého výcviku – žáci 2. ročníku – základní kurz 

- Exkurze žáků 9 ročníku – Dlouhé Stráně, Loštice 

- Pedagogická praxe – náslechy studentů 1. roč. PdF UP (učitelství 1. stupně) 

- Atletický čtyřboj Olomouc – okresní a krajské kolo 

- Cirkus – Hněvotín – představení, na kterém se podíleli žáci hněvotínské základní školy 

- Fotografování prvňáčků 

 

 říjen 

- Třídní schůzky + plenární zasedání SRPŠ 

- Prezentace 3D tisk v rámci projektu KAP - pro žáky 8.a9.ročníku 

- Vítání občánků 

- Bílá pastelka – charitativní sbírka na pomoc slabozrakým a nevidomým 

- Soutěž EVVO - Hněvotín 

- Náborové akce středních škol – žáci 9. ročníku 

- Burza práce a vzdělání Olomouc – žáci 9. ročníku 

- Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku k volbě povolání 

- Přírodovědný klokan – přírodovědná soutěž pro žáky 8. a 9. ročníku 

- Beseda pro žáky 6. ročníku na téma bulimie a anorexie 

- Beseda „Tonda obal na cestách – Ekokom – pro všechny žáky 

- EVVO – Lesní pedagogika – výukový program pro žáky 8.ročníku 

- Projektový den ve škole – 100.výročí založení Československa, sázení lípy, úkoly a soutěže, 

vyhodnocení 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 listopad 
- Beseda – Márovi, Cestopisy –„Kambodža, Laos, Vietnam“ – beseda pro žáky 4. - 9. ročníku – 

spolupráce s Obcí Lutín 

- Náborové akce středních škol – žáci 9. ročníku 

- Beseda pro žáky 9.ročníku na téma Sex, AIDS… 

-  Exkurze na výstavu středních škol – „SCHOLARIS“ – žáci 9. ročníku 

- ČEPS cup – florbal žáků 1. stupně ZŠ – chlapci, dívky – okresní kolo  

- Exkurze žáků 9. ročníku – Úřad práce Olomouc – volba povolání 

-  Školní kolo soutěže „Mladý chemik“ 

- Sběr papíru 

-  Okrskové ve florbalu – mladší žáci, starší žáci 

- Turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníku – školní kolo 

- Okresní kolo ve florbalu – mladší žákyně, starší žákyně, starší žáci 

- Podzimní srdíčkové dny – veřejná sbírka nadace Život dětem 

- Kino Metropol Olomouc – divadelní představení pro žáky 1.- 3.ročníku – „Loupežník Rumcajs“ 

- Beseda pro žáky 8.a 9.ročníku – Jak se efektivně učit 

- Exkurze žáků 4.a 6.ročníku do Muzea map ve Velkých Opatovicích  

- Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání ČŠI – dopravní výchova – žáci 6.ročníku 

- Exkurze žáků 1.stupně do svíčkárny RODAS v Olomouci 

- Vánoční fotografování 

- „Vánoční strom“ - slavnostní rozsvícení vánočního stromu v obci – spolupráce s Obcí Lutín 

 

 prosinec 
-  „Školou chodí Mikuláš“ (připravili žáci a žákyně 9. ročníku), podpora Obce Lutín 

-  „Prodej vánoční hvězdy“ – výtěžek věnován FN Olomouc – dětská onkologie 

- Vánoční sbírka pro opuštěné pejsky – 4. ročník charitativní sbírky 

- Krajské kolo ve florbalu – mladší žákyně 

- Vánoční koncert – Radim Zenkl– pro všechny žáky 

- „Vánoční laťka“ – šk. kolo – kvalifikace na soutěž v Hněvotíně 

- Den otevřených dveří – možnost účasti ve výuce 

-  „Hněvotínská laťka“ – soutěž ve skoku vysokém (ZŠ Hněvotín) 

- „Mikulášská diskotéka“ – (spolupráce se SRPŠ) 

- Vánoční koncert žáků ZUŠ 

- Exkurze žáků 6. ročníku do Prahy 

- Exkurze žáků IX.B do Prahy 

- Vánoce na zámku Náměšť na Hané – žáci 3. ročníku  

- Třídní schůzky – konzultační 

- krajské kolo – teoretická část soutěže „Mladý chemik“ 

- „Vánoční spirála“ – koncert žáků kytarového kroužku 

- ČEPS cup – florbal žáků 1. stupně ZŠ – chlapci – krajské kolo 

- Mikuláš v rodinném centru Klásek - (připravili žáci a žákyně 9. ročníku) 

- Vánoční besídky ve třídách 

 

     leden 

- Tradiční ples školy a SRPŠ –Společenský sál Sigma Lutín – hudba Via Paběda 

- Divadélko pro školy – Z devatera pohádek – představení pro 1.-4.ročník 

- Divadélko pro školy – Fenomén Karel Čapek – představení pro 5.-9.ročník 

- krajské kolo – praktická část soutěže „Mladý chemik“ 

- Schůzka rodičů žáků 9. ročníku – volba povolání 

- Divadlo Prostějov – divadelní představení Stříhali dohola Josefa Kainara – žáci 7.-9.ročníku 

- Školní kolo BiO kategorie C a D – teoretická část 

- Soutěž o nejlepšího výškaře, výškařku ZŠ 

- Exkurze žáků – zájemců 9. ročníku do firmy WEBA Olomouc 

- Vydání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí 



 

 

 

 

 

 

 únor 
- Den otevřených laboratoří – vybraní žáci 9. ročníku – SGO Olomouc 

- LVZ žáků 7. ročníku (a zájemců vyšších ročníků) – Horní Bečva 

- Sběr starého papíru – 9. ročník 

- Vojenská posádková hudba Olomouc – výchovný koncert – 1.stupeň 

- Pedagogická praxe studentů PdF UP Olomouc 

- Soutěž ROBOTIÁDA - vybraní žáci – Brno 

- Exkurze žáků 7. ročníku do VIDA centra v Brně 

- Moravské divadlo Olomouc – baletní představení „Broučci“ – žáci 1.- 3.ročníku 

- Kino Metropol – divadelní představení „Ferda Mravenec“ – 4.ročník 

- Exkurze žáků 8. ročníku na SSŠS Lutín – v rámci projektu – KAP 

- ČEPS cup – florbal žáků 1. stupně ZŠ – dívky– krajské kolo 

- Školní kolo BiO kategorie C a D – laboratorní část 

 

 březen 

- Oslava „Dne učitelů“ – spolupráce se zřizovatelem, SPOZ při Obci Lutín 

- Dětský karneval SRPŠ – Společenský dům Sigma Lutín – ve spolupráci se SRPŠ 

- Den otevřených dveří pro veřejnost 

- Pedagogická praxe studentů UP Olomouc souvislá – ZŠ 

-    ČEPS cup – florbal žáků 1. stupně ZŠ - dívky – kvalifikace na RF – TOP 8 východ  

- Matematický klokan – celostátní soutěž v matematice 

- Exkurze žáků 5. ročníku do Planetária Brno 

- MICRO:BIT – Programování – soutěž pořádaná SPŠE Olomouc 

- Dovednosti OFFICE - soutěž pořádaná SPŠE Olomouc 

- Beseda s Márovými – cestopisy – „Kanada, Amerika“ – spolupráce s Obcí Lutín 

 

      duben  
- Zápis žáků do 1. ročníku 

- Okresní kola v BiO kategorie C a D   

- Vítání občánků – spolupráce se SPOZ Lutín 

- Testování SCIO žáků 5. a 7. ročníku  

- Třídní schůzky - konzultační  

- OFFICE Aréna – soutěž pořádaná společností Microsoft Office – školní a krajské kolo 

- EVVO – Lesní pedagogika – výukový program pro žáky 6.ročníku 

- Školní kolo Pythagoriády – žáci 5.-8.ročníku 

- ČEPS cup – florbal žáků 1. stupně ZŠ - dívky - republikové finále - dívky 1. stupeň 

- Aprílový úlet – projektový den – všichni žáci a zaměstnanci 

- Okresní kolo ve vybíjené – žáci 4.a 5. ročníku 

- Turnaj v judu – Judo Lutín 

- Štafetový pohár žáků 1.stupně ZŠ 

 

      květen 

- Třídenní exkurze do Prahy – 9. ročník  

- Škola v přírodě - Sluňákov– 6. ročník 

- Geologická exkurze do Moravského krasu – 8. ročník 

- Testování Scio - „Trénink na přijímačky“ pro žáky 8. ročníku  

- Fotografování tříd 

- Okresní a krajské kolo OVOV 

- Okresní kolo Pythagoriády 

- Exkurze žáků 8. ročníku do Kutné Hory 

- Sběr papíru 

- EVVO – Lesní pedagogika – výukový program pro žáky 4.ročníku 

- TECHNO CHALLENGE – Můj vysněný dům –výstava – žáci 6.a7.ročníku 

- Školní výlety 



 

 

 

 

 

 

      červen  
- Školní výlety  

- Přednáška pro žáky 9. ročníku – „Sex, AIDS,…“ 

- Orientační běh Těšetice „Těšetická myška“ – vybraní žáci 

- Atletická soutěž škol „O pohár starosty obce Lutín“  

- Kulturní vystoupení žáků 1. ročníku – „Oslava Slabikáře“ 

- Čokoládová tretra Olomouc – atletický závod pro žáky 1.stupně 

- TECHNO CHALLENGE – Můj vysněný dům – finále soutěže  

- Osvětim, Vělička – exkurze žáků 8.a 9. ročníku 

-  „Přijetí nejlepších žáků 9. ročníku u starosty obce“, spolupráce se SPOZ 

- „Zpívání s kytarou“  

- OFFICE Aréna – soutěž pořádaná společností Microsoft Office – celostátní kolo 

- Kino Cinestar – vybraný film – dárek SRPŠ – všichni žáci 

- Požární poplach – cvičný – všichni zaměstnanci – spolupráce s HZS Třebčín, Olomouc 

- Slavnostní zakončení školního roku 

 

 

 

 

XI. Mimoškolní aktivity 
 

 Stejně jako v minulých letech i v tomto školním roce škola velmi dobře spolupracovala s rodičovskou 

veřejností, Obcí Lutín, SRPŠ při ZŠ Lutín, SPOZ, Kulturní a školskou komisí při Obci Lutín i ostatními 

organizacemi v obci. 

 Mimořádně příznivý ohlas měly tyto akce: 

- Dny otevřených dveří v ZŠ 

- Dětský karneval - spolupráce se SRPŠ 

-  Vítání občánků v průběhu celého šk.roku (SPOZ Lutín) 

-  „Mikulášská diskotéka“ – ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ Lutín 

-  Mikulášská nadílka škola, MŠ, Rodinné centrum Klásek, Obec Lutín 

- „Prodej vánoční hvězdy“ – výtěžek věnován FN Olomouc – dětská onkologie 

- „Podzimní srdíčkové dny“ – výtěžek věnován – nadace Život dětem 

- „Bílá pastelka“ – sbírka na pomoc slabozrakým a nevidomým 

-  přijetí nejlepších žáků 9. ročníku u starosty obce (Obec Lutín, SPOZ Lutín) 

-  rozloučení s předškoláky v MŠ (MŠ, Obec Lutín) 

-  slavnostní rozsvěcování vánočního stromu v obci (Obec Lutín, SPOZ Lutín) 

-  oslava „Dne učitelů“ – spolupráce se zřizovatelem, SPOZ Lutín 

-  pravidelné příspěvky žáků a učitelů o životě školy v lutínském „Zpravodaji“ 

-  příspěvky do regionálního Zpravodaje Regionu Haná 

-  reprezentace školy a obce na republikovém finále OVOV v Brně, na republikovém finále ve 

florbalu v Ostravě – dívky 1.stupně, v krajských a okresních kolech vědomostních a sportovních 

soutěží 

-  spolupráce s Márovými - besedy, soutěže (škola, Obec Lutín, knihovna Lutín) 

-  „Víčka pro Lukáška“ – sběr plastových víček pro postiženého chlapce (škola, firmy, obyvatelé 

obcí Lutín, Třebčín a okolí) 

-  návštěvy kulturních akcí v Olomouci – kina divadla 

-  spolupráce s knihovnou v Lutíně - besedy 

-  exkurze do Prahy 

-  příměstský tábor – Věda nás baví – červenec, srpen 

-    rozšíření nabídky mimoškolních aktivit – kroužek Lego, taneční kroužek, parkour 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pravidelná mimoškolní činnost na ZŠ 

 

- kroužky na ZŠ:  keramika 6x   programování a robotika                                  

volejbal   cvičení z matematiky  

                                 kroužek vaření     

         

            

- kroužky při ZŠ: Aj pro 1. a 2. roč. judo - 1. - 7. roč.   hra na kytaru 

atletika  1. – 5. roč. kopaná – 1. – 9. ročník  Věda nás baví 

    florbal.tým TORNÁDO Lutín   Náboženství 

    kroužek LEGO 

    parkour 

    taneční kroužek – Olympus Dance 

 

     -   podpora žáků ohrožených školním neúspěchem – ŠABLONY 

    Doučování žáků – 16x 

    Čtenářský klub – 2x 

    Klub zábavné logiky a deskových her  

  

- pobočka ZUŠ Iši Krejčího – hudební obory 

 

Prázdninová aktivita ve škole 

    Příměstský tábor Věda nás baví – 1 týden – (strava v ŠJZŠ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Největší úspěchy školy : 
 

Vědomostní soutěže 

 
soutěž – Mladý chemik – krajské  kolo – Jakub Smička  - 10.místo,  Šárka Nevěčná – 13.místo 

 

Biologická olympiáda – okresní kolo – 14. místo – Nela Hanzelová, 15. místo – Štěpán Skácel, 

                                        16. místo – Kristýna Nezhybová 

Pythagoriáda – okresní kolo - úspěšní řešitelé – Petr Gazda 

Matematický klokan – školní kolo 1.místa v kategoriích – Anna Baleková, Filip Chmelář,  

                                                                                              Ondřej Svoboda, David Střída 

 

Techno challenge – Můj vysněný dům – (UP Olomouc) – finále – 2.místo - Rossalia Marabeti,  

                                                                                              9.místo – Václav Dusík 

 

Micro:BIT - (SPŠE Olomouc) – okresní kolo – 2.místo -  Jakub Smička, 5.místo – David Logr,  

                                                   7.místo Lukáš Dudek 

Dovednosti z OFFICE – (SPŠE Olomouc) – 4.místo – Vojtěch Šmída, 7.místo – Dušan Soušek,  

    8.místo – Matěj Hrabec 

 

OFFICE aréna – (MICROSOFT) – krajské kolo – 1.místo – Vojtěch Šmída a postup do celostátního 

                                                                                      kola, 2.místo – Dušan Soušek 

 

ROBOTIÁDA – (Brno) – 35.místo tým ve složení: David Logr, Lukáš Dudek, Petr Dostál, Michal Trnka 

 

Sportovní úspěchy 

OVOV – republikové finále – 16.místo – soutěž družstev - David Střída, Alexandr Dutka,  

                                                Adam Tomášek, Pavel Bábek, Šárka Zhébalová, Lucie Šebelová, 

                                                Alice Holcová, Veronika Mrázková 

 

 

Individuálně:       David Střída – 2. místo 

     

 

OVOV – okresní kolo – 2. místo – soutěž družstev – Sára Svobodová, Gabriela Smičková, 

                                        Denisa Svobodová, Sára Endlicherová, David Střída, Pavel Bábek,  

                                        Štěpán Popelka, Štěpán Moučka 

Individuálně:                  2. místo – David Střída 

 

OVOV – krajské kolo – 2. místo – soutěž družstev – Sára Svobodová, Lucie Šebelová, 

                                        Denisa Svobodová, Sára Endlicherová, David Střída, Pavel Bábek,  

                                        Štěpán Popelka, Štěpán Moučka 

Individuálně:  1. místo – David Střída, Alexandr Dutka 

    2. místo – Filip Chmelář 

    3. místo – Pavel Bábek 

    4.místo –  Václav Svoboda 

 

Atletický víceboj –  

Okresní kolo starší žáci – 1.místo – David Koudelka, František Špunda, David Střída, AdamTomášek 

Krajské kolo starší žáci – 6.místo – David Koudelka, František Špunda, David Střída, AdamTomášek 

V individuálních závodech první místo obsadil: David Koudelka 

 



 

 

 

 

 

 

Turnaje: 

Turnaj ve vybíjené žáků 1.stupně – okresní kolo – 2.místo 

Florbal: 

Mladší dívky – krajské kolo – 2.místo (Ema Baleková, Lada Logrová, Natálie Dostálová,  

                                                              Kateřina Lolková, Lenka a Veronika Mrázkovy, Nicol Ryšavá,  

                                                              Eliška Trunečková, Denis a Sára Svobodovy, Zdeňka Řeháková) 

Starší dívky – okresní kolo – 2.místo (Sára Endlicherová, Hana Gwozdiewiczová, Šárka Zhébalová,  

                                                              Veronika Nejedlá, Karolína Zedníková, Eliška Burianová,  

                                                               Alice Holcová, Kristýna Nezhybová, Šárka Nevěčná,  

                                                               Michaela Malá) 

ČEPS cup –Školský pohár ve florbale pro 1.stupeň – chlapci –  

okresní kolo – 1.místo, krajské kolo – 2.místo  (Václav Bábek, Mikuláš Balga, Filip Ehrmann,  

                                                                             David Opletal,  Šimon a Tomáš Palánkovi,  

                                                                             Dominik Steiner, Vojtěch Večeřa, Filip Chmelář,  

                                                                             Tomáš Nejedlý, Daniel Hubáček, Matěj Přidal, 

                                                                             Václav Svoboda) 

Největší úspěch: 

 

ČEPS cup –Školský pohár ve florbale pro 1.stupeň – postup přes okresní, krajské, eliminační až do RF 

v Ostravě, kde dívky vybojovaly 3.místo (Barbora Krejčířová, Adéla Brostíková, Anna Dohnalová,  

Eliška Kubíčková, Eva Tkadlčíková, Adéla Sedláčková, 

Nikol Lexmaulová, Nikola Vychodilová, Adéla Šnajderová, 

Veronika Korenná, Kristýna Macháňová, Eliška Nováková,  

Vanesa Hudcová) 

 

 

XII. Spolupráce s odborovou organizací 
 

Základní organizace ČMOS PŠ 

Organizační číslo: ZOOS: 23-0072-3805 

Organizace má celkem 10 členů – 3 pedagogové ZŠ, 5 pedagogů MŠ, 1 nepedagog, 1 senior, předsedkyní 

je Mgr. Martina Procházková. 

Vedení školy projednávalo a úzce spolupracovalo s ZO ČMOS při tvorbě Kolektivní smlouvy, Vnitřního 

platového předpisu. S organizací byl projednáván rozpočet a personální změny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
XIII. Hospodaření školy 

 
 

Základní údaje o hospodaření školy (hospodářský rok 2018) 

 

     CELKOVÉ PŘÍJMY: 
   

     Hlavní činnost     36 274 445,55 Kč 

          

1. Dotace na přímé náklady - KÚ   25 380 902,00 Kč 

z toho: platy 

 

  18 236 000,00 Kč 

  OON 

 

  50 000,00 Kč 

  ONIV včetně odvodů a FKSP 7 051 810,00 Kč 

  podpora výuky plavání   43 092,00 Kč 

2. Dotace na provozní výdaje z rozpočtu zřizovatele 7 811 451,00 Kč 

3. Dotace OP VVV (šablony)   526 697,00 Kč 

3. Školné (MŠ, ŠD) 

 

  192 600,00 Kč 

4. Úroky z BÚ 

 

  1 065,81 Kč 

5. Ostatní výnosy 

 

  10 170,26 Kč 

6. Stravné 

 

  2 175 798,90 Kč 

7. Zúčtování fondů      175 760,58 Kč 

          

Doplňková činnost     803 870,20 Kč 

  

  

    

1. Stravné 

 

  773 945,20 Kč 

2. Pronájem tělocvičny   29 925,00 Kč 

     

     CELKOVÉ VÝDAJE: 
   

     1. Investiční výdaje     0,00 Kč 

2. Neinvestiční výdaje (hlavní činnost) 36 170 084,39 Kč 

  

   

  

z toho: mzdy 

  

19 593 734,00 Kč 

  zákonné  pojištění 

 

6 609 024,00 Kč 

  zákonné sociální náklady 

 

508 462,44 Kč 

  energie 

  

1 397 425,87 Kč 

  opravy a udržování 

 

2 957 734,60 Kč 

  cestovné 

  

34 294,00 Kč 

  náklady z DDHM 

 

727 352,67 Kč 

  odpisy 

  

11 451,00 Kč 

  služby 

  

1 193 767,96 Kč 

  ostatní náklady z činnosti 

 

86 363,97 Kč 

  spotřeba materiálu  

 

3 050 473,88 Kč 

3. Neinvestiční výdaje (doplňková činnost) 783 118,55 Kč 

     

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Hospodářský výsledek k 31.12.2018   125 112,81 Kč 

z toho: hlavní činnost 

 

104 361,16 Kč 

  doplňková činnost   20 751,65 Kč 

     Zůstatky fondů k 31.12.2018     

Fond kulturních a sociálních potřeb   281 547,58 Kč 

Rezervní fond     773 792,35 Kč 

Fond reprodukce majetku   134 036,64 Kč 

     

     Údaje o vyúčtování roku 2018 jsou k nahlédnutí v kanceláři školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
XIV. Výsledky kontrol  
 

Zřizovatel školy – Obec Lutín, opakovaně provedl veřejnosprávní kontrolu, jejímž předmětem byla 

kontrola hospodaření s finančními prostředky poskytnutými Obcí Lutín. 

 

KHS Olomouc 

10.6.2019 – ŠJMŠ – místní šetření plnění povinností dle platné legislativy a dále ověření postupů podle 

metodiky „Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši „ – odběr vzorků 

s následným vyhodnocením množství soli v jednotlivých pokrmech. V době kontroly nebylo 

zjištěno porušení kontrolovaných povinností.  

 

NKÚ – Podpora rozvoje digitalizace vzdělávání v ČR – dotazníkové šetření, které bylo součástí 

kontrolní akce č.18/18.  

Cílem kontrolní akce bylo prověřit, zda opatření a projekty rozvoje digitalizace a vzdělávání v ČR 

přispívají efektivním způsobem k naplňování strategických cílů v této oblasti. 

 

ČŠI –Inspekční činnost podle §174 odst.2písm.b), c) a d) školského zákona – 15.1.209. – 18.1.2019 

 Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání, a to podle školních 

vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání a zájmové vzdělávání 

 Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními 

předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy 

 Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování 

vzdělávání a školských služeb 

ČŠI vypracovala Protokol o kontrole č.j. ČŠIM-19/19-M a Inspekční zprávu č.j. ČŠIM-18/19-M 

(Dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách školy: zs.lutin.cz, webových stránkách ČŠI,  popř. 

v tištěné podobě v kanceláři ředitelky školy). Inspekční zpráva byla projednána na poradě vedení školy 

dne 14.2.2019. Na základě předložených dokumentů přijala ředitelka školy opatření k odstranění 

zjištěných nedostatků. S tímto opatřením byla seznámena pedagogická rada školy, pedagogičtí 

pracovníci MŠ a ŠD a dále provozní zaměstnanci. Výsledek kontroly byl projednán Školskou radou dne 

26.2.2019. 

 

 

ČŠI – Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2018/2019 – 12.-23.11.2018 

 Ověřování výsledků žáků 6.ročníku základních škol v oblasti vybraných témat dopravní 

výchovy 

    

  

 

 

Přílohy:  Příloha č. 1 

    

 

V Lutíně dne 23.9.2019 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Lenka Soušková,v.r. 

                                                                                                      ředitelka školy 

Rozdělovník :   

                        1x  OÚ Lutín 

                        1x  ZŠ Lutín 

 

 



     JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

2019

VÝSLEDKOVÁ SESTAVA
NÁZEV 

ŠKOLY:

IZO ŠKOLY: izo_102308659
SÍDLO 

ŠKOLY:

CELKEM 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil MAXIMUM

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 64 606 63 262 50,0 59,1 44,0 60,0 74,0 100,0
UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 5 603 5 543 50,0 56,8 44,0 56,0 70,0 100,0
UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 19 550 19 311 50,0 52,6 38,0 52,0 68,0 100,0
CELKEM 29 29 - - - - - -
UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 2 2 53,9 59,0 - - - -
UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 27 27 66,2 70,3 54,0 76,0 86,0 100,0

CELKEM 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil MAXIMUM

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 64 606 63 548 50,0 43,1 26,0 42,0 60,0 100,0
UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 5 603 5 551 50,0 48,4 34,0 48,0 62,0 98,0
UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 19 550 19 321 50,0 41,2 24,0 38,0 56,0 100,0
CELKEM 29 29 - - - - - -

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 2 2 34,1 39,0 - - - -

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 27 27 68,2 57,6 44,0 60,0 76,0 90,0
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Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace
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