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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) 

             585944231 – fax               774 019 030 (ZŘŠ) 

MŠ     : 585754469                        774  480 563, 7740480570 

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: 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 150 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) 

  

 

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 2015/2016 ve všech ročnících podle: „Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2“. 

   Třídy byly zaplněny do počtu 31 žáků (výjimka povolena zřizovatelem – max. 34 žáků). 

http://zs.lutin.cz/lutin/
mailto:zslutin.info@zsms.lutin.cz


 

 

 

 

 

 

 

  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. 

  Ve 4. a 9. ročníku byla vždy pouze jedna třída, s počtem žáků 22, resp. 31. V 9. ročníku byla výuka 

hlavních předmětů – Čj, M, Aj, Nj, ČaSP, a konverzace v Aj dělena na skupiny.  

      Škola zřizovala pro žáky, kteří nezvládali učivo, doučovací kroužky a reedukaci, v nichž žáci 

zůstávali jen po dobu nezbytně nutnou ke zvládnutí učiva. 

  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 i finančně, kroužky vedené pedagogy žáci navštěvovali bezúplatně. 

  Nepovinný předmět Náboženství se v tomto školním roce nevyučoval a dle požadavku pana 

Miroslawa Lukasiewicze, faráře Římskokatolické farnosti Slatinice, navštěvovali žáci Kroužek 

náboženství. 

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

1. ročníku základní školní potřeby. 

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

pedagogičtí pracovníci školy. 

Ředitelka školy vydala se souhlasem pedagogické rady Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků – Dodatek č.1, Provozní řád školní družiny, Školní řád MŠ, Směrnici k vydávání opisů a 

stejnopisů vysvědčení, schválila vnitřní řády odborných učeben, pravidla bezpečného chování v ZŠ 

(tělocvična, učebna F a Ch, cvičná kuchyňka, aj.). Požadované dokumenty byly schváleny či vzaty na 

vědomí Školskou radou. 

 

Škola organizovala ve spolupráci s Plaveckou školou Olomouc základní plavecký výcvik pro žáky 

2. ročníku, který absolvovalo 45 žáků.  

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

„Vítkovice Steel“ v Horní Bečvě. Výcviku, který proběhl v termínu 1. 2. – 6. 2. 2016, se zúčastnilo 38 žáků 

ze ZŠ Lutín. 

Tradiční akcí v práci školy byla organizace škol v přírodě:  

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

v termínu 23. 5. – 27. 5. 2016.  

- 40 žáků 2. ročníku se zúčastnilo 5-tidenní školy v přírodě na Třemešku v termínu 6. 6. – 10. 6. 2016. 

      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. 

 

           Škola je zapojena do projektů :  Školní mléko 

           Ovoce do škol 

           Recyklohraní 

           Proškoly.cz 

           EpiSchool 

  Škola úzce spolupracovala na projektech Fakulty tělesní kultury Univerzity Palackého v Olomouci 

„Změny tělesného složení u dětí mladšího školního věku v kontextu vybraných exogenních činitelů“ a 

„Vztah mezi pohybovým chováním rodičů a jejich dětí : tří-kohortová studie dětí ve věku 4-12 let“ 

Ředitelka školy spolupracuje v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti v projektu "Místní 

akční plán vzdělávání v ORP Olomouc", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000149 

 

V průběhu školního roku se škola přihlásila do dalších projektů: 

- Program MŠMT – Hodina pohybu navíc 



 

 

 

 

 

 

 

V oblasti další vybavenosti školy byly dokoupeny nové výškově stavitelné lavice a židle pro žáky. 

V jedné třídě byla provedena výměna tabule. V jedné třídě byl vyměněn dataprojektor. Do tří kabinetů 

byl zakoupen nový nábytek.  V současné době je v každé třídě interaktivní tabule nebo dataprojektor, 

PC nebo notebook, s připojením na internet.  

           Postupně je prováděna výměna podlahových krytin. V průběhu prázdnin byla provedena oprava 

sociálního zařízení a šaten TV, výmalba tříd, chodeb, oprava osvětlení schodiště a chodeb, renovace 

podlahy v tělocvičně – ochranný nátěr. 

       

Školní družina  
        Jednou ze součástí školy je školní družina. V průběhu školního roku ji navštěvovalo 150 žáků. Do 

ŠD se měli možnost přihlásit žáci 1. stupně a dojíždějící žáci 2. stupně ZŠ. Provoz ŠD byl v ranních 

hodinách od 6,00 do 7,45 hod, odpoledne pak od 11,30 do 16,30 hodin.   

            Vychovatelky s dětmi pracovaly v pěti odděleních (jedno oddělení pracovalo ve své kmenové 

třídě). Výchovně-vzdělávací činnost probíhala podle Školního vzdělávacího programu školní družiny a 

měsíčních tematických plánů, které byly aktualizovány dle měsíčních plánů školy. 

Prostory ŠD byly využívány i k výuce soukromých hodin anglického jazyka pro děti 1. a 2. ročníku. 

Jedna vychovatelka zabezpečovala jedenkrát týdně pro zájemce provoz počítačové učebny. 2 hodiny v 

týdnu byl vychovatelkami zabezpečován dohled nad žáky v době polední přestávky.  

Tvořivá, cílevědomá a individuální práce vychovatelek byla vzorem čtyřem studentkám SPgŠ 

Přerov a Kroměříž při jejich souvislé pedagogické praxi. 

Pravidelná výchovně-vzdělávací činnost vychovatelek je každý rok obohacována o akce, které 

dětem zpříjemňují pobyt: 

- výstavka podzimních plodin s ochutnávkou 

- besídka s čertem a Mikulášem 

- vánoční fotografování 

- vánoční besídka 

- dětský karneval 

- čarodějnická olympiáda 

- výlet turistickým vláčkem do muzea kočárů v Čechách pod Kosířem 

- popocornová párty 
 

Školní družina byla dovybavena novými pohovkami.  O prázdninách byla provedna plánovaná 

oprava sociálního zařízení ve sborovně, na schodišti byla instalována bezpečnostní mříž. 

Školní družina úzce spolupracuje s KaŠK obce Lutín a ČSŽ na kulturních programech, výzdobách 

sálů a výrobě drobných dárků a přání. 

Všechny akce bychom nemohly zorganizovat bez významné podpory zřizovatele, vedení školy a 

SRPŠ ZŠ Lutín. 

 

    Mateřská škola 

Součástí ZŠ je také mateřská škola. Ve šk.roce 2015/2016 bylo do MŠ zapsáno 112 dětí ve věku 2 

– 6 let, rozdělených do čtyř heterogenních tříd (Motýlci, Berušky, Veverky, Koťátka). Ve věkově 

smíšených třídách mají děti dostatek příležitostí k získání sociální zkušenosti ve skupině, kde se přirozeně 

učí takovým schopnostem jako je souhra, soucit, spolupráce. Třídy vznikají s ohledem na přání dětí a 

rodičů.  

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

jenž je v souladu se závazným RVP PV.  I tento rok byl věnován tradicím. 

Celý pedagogický sbor je plně kvalifikován v oblasti předškolního vzdělávání. Učitelky mají zájem 

na sebevzdělávání, což dokládají dalším studiem na odborných seminářích. Jsou tvořivé, komunikativní.  

Učitelky Mgr. Dagmar Blažková a Mgr. Markéta Dorazilová již druhým rokem vedly aktivity pro 

předškolní děti, v rámci rozvoje psychomotorických schopností ,,METODA DOBRÉHO STARTU“.  Tyto 

aktivity byly velmi kladně hodnoceny kolegyněmi z prvních tříd, které spatřovaly rozdíl v 



 

 

 

 

 

 

 

grafomotorických dovednostech současných prvňáčků a prvňáčků z minulých ročníků. 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.  

I v tomto roce se děti již tradičně s lektorkou Mgr. Miluší Navrátilovou učily anglická slovíčka. 

Některé tvořily ve výtvarném kroužku ,,Malovánek“ s p. učitelkami Martou Báťkovou a Mgr. Kateřinou 

Coufalovou, jiné si tužily svaly v tělovýchovném kroužku ,,Cvičínek“ s p. učitelkami Helenou 

Dosedělovou a Janou Pospíšilovou. 

Na zahradě si děti založily ,,zahrádky“, kde pěstovaly květiny a tykve. Byly založeny kompostéry 

(děti se naučily třídit bioodpad). 

Tradiční akcí mateřské školy je škola v přírodě pro předškolní děti v měsíci květnu, v rekreačním 

areálu Třemešek u Oskavy v jesenických lesích, kde si děti vyzkoušely samostatnost a odvahu v odloučení 

od rodičů. Akce se zúčastnilo 27 dětí a to ve dnech 16. 5. – 20. 5. 2016. 

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

       

 září: 
- S Dráčkem na Kosíř 

- Divadlo plyšového medvídka ,,Ostrov odpadků“ 

- Poníci na školní zahradě 

 

 říjen: 

- Divadlo p. Horákové ,,Pejsek a kočička“ 

- Hvězdárna Prostějov 

- „Dýňová slavnost” na zahradě MŠ - agentura L.Freyové 

 

 listopad 
- PRIMAVIZUS vyšetření očí 

- Divadlo dětského diváka ,,Kykyryký“ 

- Vánoční fotografování 

- Vláčkodráhy - výstava lutínských modelářů v rodinném centru Klásek  

- Voňavé hádanky (muzikoterapie) 

 

 prosinec 
- Zubní vyšetření - MUDr. Roman Zbořil 

- Divadelní představení ,,Hanácké Betlémek“, Mikulášská nadílka v MŠ 

- Vánoční pásma pro rodiče a veřejnost 

- Vánoční nadílka u stromečku v jednotlivých třídách 

- Voňavé hádanky (muzikoterapie) 

 

 leden 
- Návštěva kapličky v Lutíně 

- Loutkové divadlo ,,O Smolíčkovi“ 

- Lyžování v Hlubočkách  (Rok s pohybem) 

- Návštěva ZŠ  

 

 únor          
- Karneval v aule ZŠ (agentura Leny Freyové) 

- Divadelní představení ,, Hudební pohádky“ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 březen         
- Divadelní představení ,,Boty dělají člověka“ 

- Prevence s Dráčkem (správná péče o zoubky) 

- POLICIE ČR v MŠ (beseda s dětmi) 

 

 duben   
- Focení dětí ke Dni matek, předškoláčků na tablo a ve třídních skupinách 

- Loutkové představení ,, O modrém hrnci, který rád vařil rajdu“ 

- Divadelní představení ,,Skřítek Vítek a mlsné autíčko“ 

 

 květen   
- Besídky ke Dni matek 

- Zubní prohlídka - MUDr. Roman Zbořil       

- Škola v přírodě – Třemešek 

- ZÁPIS do MŠ 

 

 červen 
- Výlet turistickým vláčkem do okolí 

- MDD Hrad p. Tichý 

- Besídka kroužku ANGLICKÉHO JAZYKA 

- Noc v MŠ se stezkou odvahy a opékáním špekáčků 

- POSLEDNÍ ZVONĚNÍ (slavnostní rozloučení s předškoláky za účasti veřejnosti) 

- Prohlídka vojenské techniky – v rámci oslav MDD 

- MDD na zahradě MŠ (nafukovací skluzavka) 

   

Dvakrát ročně byla prováděna zubní prohlídka MUDr. Romanem Zbořilem. 

Mateřská škola spolupracovala se Sdružením PRIMAVIZUS – vyšetření očí 

 

Děti pravidelně sbíraly starý papír ve spolupráci s našimi spoluobčany a za podpory Obce Lutín. 

 

 V mateřské škole probíhala o hlavních prázdninách druhá etapa rozsáhlých oprav. V prvním podlaží 

školy proběhla oprava elektroinstalace. Ve třídě ,,Berušky“ a ,,Koťátka“ byla provedena kompletní obnova 

umýváren a dětských WC (obložení, osvětlení, sanitární technika, držáky na ručníky odpovídající 

hygienickým předpisům aj.). V těchto třídách pak byly vybaveny místnosti k úschově lehátek a lůžkovin 

novými, větratelnými stojany a policemi k jejich ukládání. 

 

 

   Školní kuchyně s jídelnami    
 

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

          K 30. 6. 2016 bylo ve školní jídelně ZŠ Lutín zaměstnáno pod vedením vedoucí ŠJ pí. Lady 

Kuchařové 5 pracovnic. Vedoucí kuchařkou je již řadu let pí. Jana Ambrozová. 

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

 K 30. 6. 2016 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 558 strávníků (z toho 419 dětí a 

žáků, 49 zaměstnanců a 90 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 šk. roce uvařeno a vydáno 95 980 obědů, 16 135 přesnídávek 

a 12 743 svačinek. 



 

 

 

 

 

 

 

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 (MDD, oslavy Mikuláše, spaní v ZŠ a v MŠ, Dny otevřených dveří, sportovní soutěže, kulturní akce, 

zápis dětí a žáků…. aj.). Pracovnice jídelen zavádějí do jídelníčků nové technologie a výrobky 

potravinářských firem Vitana, Dr. Oetker, Nowaco, Bikos cz, PENAM, EVEREST, MADE Group, HŰGLI 

FOOD, TROT – pí. Eva Otrubová, aj. 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.  

            Ve školní jídelně ZŠ byla realizována výmalba varny, kanceláře vedoucí ŠJ, v srpnu byla provedena 

revize a servis vzduchotechniky s výměnou filtrů. 

  Obě vedoucí školních kuchyní se v průběhu školního roku zúčastnily několika školení a seminářů: 

- Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši – projekt „Zdravá školní jídelna“ 

- Základní informace k uvádění nutričních údajů, Vyhláška č.107/2005Sb., o školním stravování, účetnictví 

a ekonomika ŠJ 

        

       Při škole pracuje Školská rada, která má 6 členů ze zástupců zřizovatele, zástupců rodičovské 

veřejnosti a pedagogů pod vedením předsedkyně pí. Stanislavy Navrátilové. V průběhu školního roku se 

uskutečnily dvě zasedání a to 30. 11. 2015 a 29. 8. 2016. V průběhu roku byli členové v  kontaktu se 

školou, o chod školy projevovali individuální zájem. 

Na svých zasedáních schválila ŠVP. Vzala na vědomí Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků – Dodatek č. 2. 

 

 

  

II. Přehled učebních plánů, vzdělávací koncepce školy 

 

Vyučování probíhalo ve školním roce 2015/2016 ve všech ročnících podle: „Školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2“. 

Z povinně volitelných předmětů se vyučovalo předmětům: konverzace v cizím jazyce.  

Nepovinný předmět Náboženství byl nahrazen Kroužkem náboženství. 

Přehled zájmových kroužků na škole je uveden v části VII. 

 

 

III. Pracovníci školy, kvalifikace, praxe, způsobilost 
 

Celkový počet zaměstnanců  k 30. 6. 2016:  55 

 

  Součást pedagogové nepedagogové celkem       z toho muži ženy 

 

     ZŠ 24 6 30 4 26 

     ŠD   5 0   5 0   5 

     MŠ   9 2 11 0 11     

     ŠJ ZŠ   0 6   6 0   6 

     ŠJ MŠ   0 3   3 0   3 

         

 

  Všichni pedagogičtí pracovníci měli předepsanou pedagogickou způsobilost. Na 1. st. ZŠ vyučovalo 

celkem 9 učitelek (včetně ŘŠ) s aprobací pro 1. st. ZŠ nebo ŠMVZP. Na 1. stupni zajišťovaly učitelky 

dozor při výuce plavání. Ve 2. ročníku pracovala asistentka pedagoga. Tato funkce byla zřízena díky 

integraci žákyně s diagnostikovanou poruchou chování. Aprobovanost učitelů na škole byla okolo 90,0%. 



 

 

 

 

 

 

 

  Rovněž v MŠ byla zřízena funkce asistenta pedagoga, kterou pro chlapce s kombinovaným 

postižením zajišťovaly dvě učitelky MŠ.  

  

Přehled zaměstnanců školy:    

   

Základní škola – pedagogové: 

Zaměstnanec zařazení 

Mgr. Čechová Renata   uč. 2.st. 

Mgr. Čotková Leona uč. 1.st. 

Mgr. Dostálová Dana   uč. 1.st. 

Mgr.Došlíková Monika neplacené volno do 31.7.2016 

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

Mgr. Chmelářová Radka uč. 2.st. 

Mgr. Chudobová Lenka uč. 1.st. 

Mgr. Jakob Petr uč. 2.st. 

Mgr. Kabelková Libuše uč. 1.st., ŘŠ 

Mgr. Krejčířová Kateřina uč.2.st. 

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

Mgr. Majzlíková Hana uč. 1.st. 

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

Mgr. Paličková Jana uč. 1.st. 

Mgr. Pfeffrová Dana uč. 2.st. 

Mgr. Pokorná Marie uč. 1.st. 

Mgr. Procházková Martina uč. 2.st. 

Mgr. Reinerová Alena asistent pedagoga 

Mgr. Soušková Lenka uč. 1.st., ŘŠ, metodik ICT 

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. 

Mgr. Žák Michal uč.2.st. 

 

 

Základní škola – provozní zaměstnanci: 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Coufalová Pavlína  sam.adm.pracovnice  

Dozrál Antonín školník, topič  

Smičková Jarmila uklízečka  

Švubová Jana   uklízečka  

Kaňáková Jaroslava uklízečka  

Ambrozová Jana uklízečka  

 

Školní družina - vychovatelky: 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Lužná Iva ved.vychovatelka  

Ženožičková Irena vychovatelka ŠD  

Zapletalová Jana   vychovatelka ŠD  

Mgr. Svobodová Zuzana  vychovatelka ŠD  

Mgr. Reinerová Alena vychovatelka ŠD  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola – pedagogové + provozní zaměstnanci: 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Bc. Ostianová Dana ved. učitelka MŠ  

Báťková Marta   učitelka MŠ  

Mgr. Blažková Dagmar učitelka MŠ, asistentka  

Mgr. Coufalová Kateřina učitelka MŠ, asistentka  

Mgr. Dorazilová Markéta učitelka MŠ  

Dosedělová Helena   učitelka MŠ  

Kožnárková Blanka učitelka MŠ  

Pospíšilová Jana učitelka MŠ  

Šlichtová Petra učitelka MŠ Od 1.3.2014MD 

Blažková Barbora uklízečka  

Protivánková Kateřina školnice  

 

 

Školní jídelna ZŠ: 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Kuchařová Lada    vedoucí ŠJ  

Ambrozová Jana sam.kuchařka  

Veselá Alena     kuchařka  

Švubová Zdeňka   prac. obch. provozu  

Obrátilová Miloslava prac.obch.provozu  

Mádrová Lenka                     prac.obch.provozu  

 

Školní jídelna MŠ: 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Smičková Hana vedoucí ŠJ  

Hollá Nataša      sam.kuchařka  

Kubáčová Petra prac. obch. provozu  

 

  

 

V průběhu školního roku došlo k těmto personálním změnám: 

 

1. ZŠ  

 Mgr. Kateřina Krejčířová – prodloužení pracovní smlouvy do 31. 7. 2016, smlouva prodloužena 

do 31. 7. 2017 

 Mgr. Michal Žák – přijetí do pracovního poměru – učitel technické a informační výchovy, základů 

společenských věd a občanské výchovy (úvazek 0,68) – pracovní smlouva do 31. 7. 2016, prodloužena do 

31. 7. 2017 

 Mgr. Radka Chmelářová – od 1. 8. 2016 nástup na MD 

 Mgr. Alena Reinerová – asistent pedagoga (úvazek - 0,63), pracovní smlouva od 1. 9. 2015  

do 31. 7. 2016, prodloužena do 31. 8. 2017. 

2. MŠ 

 Petra Šlichtová – rodičovská dovolená 

 Mgr. Dagmar Blažková a Mgr. Kateřina Coufalová – od 1. 9. 2015 vykonávaly vedle své hlavní 

pracovní činnosti také asistenci pedagoga, každá s úvazkem 0,285. 

3. ŠD  

  Mgr. Alena Reinerová – vychovatelka 5. oddělení ŠD (úvazek 038), pracovní smlouva od 1. 9. 2015 

do 31. 7. 2016, prodloužena do 31. 7. 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

DVPP 

 

I v tomto školním roce probíhalo další vzdělávání učitelů: 

- ředitelka školy – Školské zákony a Zákon o pedagogických pracovnících – vybrané problémy 

       - Veřejné zakázky 2016 

       - Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků  

                              nadaných dle novely Školského zákona a vyhlášky č.27/2016, Sb. 

       - Úpravy ŠVP v systému INSPIS ŠVP po změně RVP – ZV 

       - Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského  

         zákona (§16) 

       - Setkání s velvyslancem SRN, projekt „Šprechtíme“  

 

- ZŘŠ – Školské zákony a Zákon o pedagogických pracovnících – vybrané problémy 

  - Úpravy ŠVP v systému INSPIS ŠVP po změně RVP – ZV 

            - Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona (§16) 

 

  Dále se ŘŠ a ZŘŠ aktivně účastnily setkání a pracovních porad pořádaných MAP Regionu Haná, 

konferencí pořádaných MŠMT, úzce spolupracovaly s vedením blízkých škol, zejména Hněvotín, Těšetice, 

Loučany a Senice na Hané.  

 

Základní škola 

 

- Ekonomka – Účetní závěrka PO s výhledem změn v roce 2016 

                     - Kontrolní hlášení DPH v roce 2016 

- 1 učitelka – v rámci projektu Brána jazyků otevřená – celoroční projekt – Aj (Pal) 

- 2 učitelé – celoroční vzdělávání – Nadace Depositum Bonum Brno – Elixír do škol (Vrb, Žák) 

- 2 učitelky – Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou 

- 1 učitelka – Metodika výuky cizích jazyků žáků se SVP (Pfe) 

- 1 učitelka – Jak hodnotit a klasifikovat žáky – cizince v předmětu Český jazyk na základních školách 

- 1učitelka – setkání metodiků prevence (Kub) 

- 1učitelka – Svět energie (Vrb) 

- 1 učitelka – setkání uč. Čj (Voň) 

- 1 učitelka – Matematika pro život - základní školy (Vyh) 

- 2 učitelé - Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků  

                    nadaných dle novely Školského zákona a vyhlášky č.27/2016, Sb (Vrb – koordinátor ŠVP,  

                    ChmJ – VP) 

- 1 učitelka - Úpravy ŠVP v systému INSPIS ŠVP po změně RVP – ZV(Vrb – koordinátor ŠVP) 

- 2 učitelé – ESERO – balóny a meteorologie (Vrb, Žák) 

- 1 učitel – Letní škola učitelů Informatiky (Žák) 

- 1 učitelka – Filmy ve vyučování NJ (Kub) 

- 1 učitelka – Setkání s velvyslancem SRN, projekt „Šprechtíme“ (Krej) 

- 1 učitelka – Integrovaný žák na základní a střední škole běžného typu (Maj) 

- 1 učitelka – Netradiční pomůcky v hodinách Matematiky a Českého jazyka (Maj) 

- 2 učitelky – Různé postupy zpracování keramické hlíny (Pal, ChuL) 

- 1 učitelka – OVOV, Sazka olympijský víceboj – zařazení sportovních aktivit do výuky, setkání učitelů 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola 

 

- 1 učitelka – Písničky Pavla Jurkoviče s hrou na zvonkohry a pohybem (Bla) 

- 1 učitelka – Jarní a velikonoční tvoření z pedigu (Kož) 

- 1 učitelka – Netradiční přání nejen pro maminky (Cou) 

- 2 učitelky – Zvířátka a dekorace ze skartovaného papíru (Báť a Dos) 

. 

 ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ 

 

- Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši – projekt „Zdravá školní jídelna“ 

- Základní informace k uvádění nutričních údajů, Vyhláška č.107/2005Sb., o školním stravování,  

   účetnictví a ekonomika ŠJ 

 

 Mimo to se většina pedagogů zapojila do projektů DVPP v průběhu šk. roku dle vlastního zájmu. 

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

individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky. 

 

IV. Zápis do 1. třídy 
 

      Zápis do 1. tříd ZŠ proběhl na ZŠ Lutín v termínu 25. 1. a 8. 2. 2016. 

 

k zápisu 59 dětí 

přijato 51 dětí 

odklad 8 dětí 

 

 

V. Výsledky vzdělávání žáků 

 
    Celkem žáků :    330 

    Počet tříd       :     16 

    Počet dojíždějících žáků : 106 

 

Přehled počtů dojíždějících žáků do ZŠ Lutín ve šk. roce 2015/2016: 

 

obec počet žáků obec počet žáků 

Slatinky 38 Křelov 1 

Slatinice, Lípy 28 Náměšť na Hané 1 

Luběnice 21 Hněvotín 1 

Čelechovice 9 Těšetice 1 

Drahanovice 4 Olomouc 1 

  Bystročice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled tříd na ZŠ Lutín ve šk. roce 2015/2016 

 

 

třída poč. žáků třídní učitel(ka) 

I. A 18 Mgr. Milena Vychodilová 

I. B 19 Mgr. Leona Čotková 

II. A 23 Mgr. Jana Paličková 

II. B 24 Mgr. Lenka Chudobová 

III. A 20 Mgr. Dana Dostálová 

III. B 20 Mgr. Marie Pokorná 

IV. A 22 Mgr. Libuše Kabelková 

V. A 21 Mgr. Kateřina Krejčířová 

V. B 22 Mgr. Hana Majzlíková 

VI. A 17 RNDr. Dana Vrbová 

VI. B 19 Mgr. Věra Voňková 

VII. A 19 Mgr. Ivana Kubíčková 

VII. B 17 Mgr. Radka Chmelářová 

VIII. A 19 Mgr. Jana Vyhnánková 

VIII. B 19 Mgr. Martina Procházková 

IX. A 31 Mgr. Petr Jakob 

celkem ZŠ 330  

 

 

Výsledky vzdělávací práce:   

 

     Na konci školního roku bylo klasifikováno 330 žáků. 

 

třída prospěli 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

I. A 18   

I. B  19   

II. A 21 2  

II. B 24   

III. A 20   

III. B 18 2  

IV. A 15 7  

V. A 16 5  

V. B 14 8  

VI. A 7 10  

VI. B 11 8  

VII. A 10 9  

VII. B 8 9  

VIII. A 8 11  

VIII. B 8 11  

IX. A 11 20  

celkem 228 102  

 



 

 

 

 

 

 

 

 Všichni žáci byli na konci roku klasifikováni. Žákyně 2. ročníku s IVP, diagnostikovaná porucha 

chování, byla hodnocena slovně. 

  

Absence: 

         Celkem bylo zameškáno  :   26 178  hodin 

         - z toho omluvených            :   26 171 hodin (tj. 39,5 hod/žáka) 

         - z toho neomluvených  :          7 hodin (1 žák) 

Udělená výchovná opatření : 
   Na konci  šk. roku bylo uděleno :     

 Pochvaly :  - pochvala TU   :          74 žáků 

                      - pochvala ŘŠ   :           48 žáků  (z toho 43 věcná odměna, 5 přijetí u starosty) 

                           

    Na konci roku bylo přijato 5 žáků  9. ročníku u starosty obce, kde byli odměněni za příkladný přístup 

    k plnění povinností po celou dobu školní docházky. 

 

Výchovná opatření k posílení kázně : 

         - důtka TU :   8  žáků 

   - důtka ŘŠ :    2   žáci        

   - snížený stupeň z chování – 2 :   --               

   - snížený stupeň z chování – 3 :   --              

 

VI. Umístění žáků, kteří ukončili povinnou šk.docházku 
 

Počet vycházejících žáků                     :   31 

    z  toho přijato: -     na SOŠ a SOU matur. :  19 

                            -     na gymnázia a lycea     :    7  

   -     na SOU uč.obory  :    5 

 

Mimo to přešel na víceleté gymnázium 1 žák z 5. ročníku a 1 žákyně ze 7. ročníku. 

Studium zakončené maturitní zkouškou bude tedy studovat celkem 84% žáků. 

 

VII. 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, EpiSchool 

Ředitelka školy spolupracuje v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti v projektu "Místní akční plán 

vzdělávání v ORP Olomouc", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000149 

- pokračování pobočky ZUŠ Olomouc, Na Vozovce – klavír, flétny, klávesy 

- 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 

- spolupráce s Armádou ČR – Dětský den 

- 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. ročníku – projekt SCIO Stonožka 

- 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 

 

 

 

 

 

 

2.   v měsících: 

 

 září 
- Slavnostní zahájení školního roku 

- Třídnické práce, zahájení výuky podle rozvrhu hodin 

- Třídní schůzky v 1. ročníku 

- OVOV – republikové finále – Praha 

- DRAKIÁDA – spolupráce se zřizovatelem 

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

- Exkurze žáků 6.ročníku – Domovní znamení 

- Historicko-literární exkurze žáků 6.ročníku do Prahy – Praha plná příběhů 

- Exkurze žáků 9.ročníku a třídy VIII.B – Dlouhé Stráně, Loštice  

- S dráčkem na Velký Kosíř – pro žáky 1. Ročníku 

- Beseda žáků 3.ročníku v Knihovně Lutín 

- Okresní kolo v přespolním běhu – žáci 2.stupně 

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

- Pedagogická praxe souvislá – studentka PdF UP 

 

 říjen 

- Sběr papíru 

- Focení žáků 1. ročníku 

- Třídní schůzky + plenární zasedání SRPŠ 

- Beseda – Cestopisy – Jiří Mára s rodiči, Austrálie 

- Vítání občánků 

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

- Burza práce a vzdělání Olomouc 2015 pro žáky 9. ročníku 

- Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku k volbě povolání 

- Zahájení preventivních prohlídek u zubních lékařů v Lutíně 

- Hravá věda – výukový program pro žáky 2. ročníku 

- Přírodovědný klokan – přírodovědná soutěž pro žáky 8.a9.ročníku 

- Florbalový turnaj žáků 1. stupně – Lutín x Věrovany 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 listopad 
- Nábor SSŠs Lutín – pro žáky 9. ročníku 

- Nábor SŠ Triwis Prostějov 

- Náborové akce středních škol – žáci 9. ročníku 

- Vyšetření profesní orientace PPP Olomouc – žáci 9. ročníku – dle volby zákonných zástupců 

- Exkurze na výstavu středních škol – „SCHOLARIS“ (9. ročník) 

- Beseda – Drogová kriminalita a my v roce 2015 – kino Metropol, žáci 8.a9.ročníku 

- „Školský Think Blue cup“ – florbal žáků 1. stupně chlapci i dívky – okresní kolo 

- Školní kolo soutěže Mladý chemik 

- Okrskové a okresní kolo ve florbalu – mladší žáci, starší žáci 

- Okresní kolo ve florbalu – mladší žákyně a starší žákyně 

- Halový pětiboj OVOV v Brně – vybraní žáci 

- „Vánoční fotografování“ – fotografování žáků dle zájmu rodičů 

- Moravské divadlo Olomouc – O líných strašidlech – žáci 1. stupně 

- Filmové představení kino Cinestar Olomouc – žáci 2. stupně 

-  Exkurze do Planetária Brno – žáci 5. ročníku 

- Setkání seniorů – kulturní program žáků 

-    Výstava modelářského kroužku Lutín – všichni žáci 

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

-     Česká balada – literární pásmo pro žáky 6. - 8. ročníku 

-     Podzimní srdíčkové dny – veřejná sbírka nadace Život dětem 

 

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

- „Školou chodí Mikuláš“ (připravili žáci a žákyně 8 a 9. ročníku), podpora Obce Lutín 

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

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

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

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

- „Mikulášská diskotéka“ – (spolupráce se SRPŠ) 

- „Vánoční koncert žáků ZUŠ“ 

- Vánoční koncert – Hudba školám – všichni žáci 

- Vánoční Šternberk – 1. ročník 

- Třídní schůzky – konzultační 

- Okresní kolo – teoretická část soutěže Mladý chemik 

- „Vánoční spirála“ – koncert žáků kytarového kroužku 

- Exkurze žáků VI.B do Brna - advent 

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

- Krajské kolo ve florbalu mladších a starších žákyň  

- Think Blue Cup 2015 – krajská eliminace ve florbalu – dívky a chlapci 1.stupně 

- Den otevřených dveří pro veřejnost 

- Vánoční besídky ve třídách 

- Beseda – Policie ČR – BESIP, prevence sociálně patologických jevů, internet – přizpůsobeno věku 

žáků – všichni žáci 

 

     leden 

- Tradiční ples školy a SRPŠ –Společenský sál Sigma Lutín – hudba Total Harmony 

- Zápis žáků do 1. ročníku 

- Moravské divadlo Olomouc – Odysseus – pro žáky 6.a7.ročníku 

- Den otevřených dveří pro veřejnost 

- Výchovný koncert Hudba školám – žáci celé školy 

- Školní kolo BIO kategorie C a D 



 

 

 

 

 

 

 

- Okresní kolo matematické olympiády 

- Schůzka rodičů žáků 9.ročníku – volba povolání 

- Vydání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí 

 

 únor 
- Zápis žáků do 1. ročníku – náhradní termín 

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

- Chemická soutěž „Mladý chemik“ – okresní kolo – praktická část 

- Exkurze žáků 9. ročníku do firmy Weba Olomouc 

- Pedagogická praxe souvislá – ŠD i MŠ, ZŠ 

- Filmové představení Robinson Crusoe – Olomouc  – žáci 5. ročníku 

- Sběr starého papíru – 9. ročník 

- Holocaust – kino Metropol – přednáška pro žáky 8.a9.ročníku 

- Dětský karneval SRPŠ – Společenský dům Sigma Lutín 

 

 březen 

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

- Školní kolo soutěže „Matematický klokan“  

- Beseda s Márovými – cestopisy – Ve stopách Vikingů 

- Pedagogická praxe souvislá – ZŠ 

- TOP 8 východ – Think Blue Cup - florbal – dívky 1.stupně 

- Moravské divadlo Olomouc – Sluha dvou pánů – žáci 8.a9.ročníku 

- Turnaj v dřevobalu – pro žáky 4.a5.ročníku 

- Turnaj v basketbalu – žáci 6-9.ročníku 

- Street hockey – kvalifikace na superfinále v Ostravě (postup) 

- Vítání občánků 

- Školní kolo Pythagoriády – 6.-8.ročník 

- Okresní kolo Pythagoriády – 5.ročník 

- Exkurze – Pevnost poznání – žáci 7.ročníku 

 

      duben  
- Okresní kola v BiO  - kategorie C a D (2.místa)    

- Sběr starého papíru 

- Testování SCIO žáků 5. a 7. ročníku – „Stonožka“  

- Školní kolo OVOV– všechny ročníky 

- Okresní kolo OVOV 

- Superfinále street hockey  ml.chlapci – Ostrava  

- Třídní schůzky - konzultační  

- Zubní prevence – výukový projekt – UP Olomouc – všichni žáci 

- Akademia film Olomouc – žáci 6.-9.ročníku 

- Okresní kolo matematické olympiády 

- Den Země – exkurze – Sběrný dvůr Centra Lutín, ČOV Lutín, program Duha křišťál 

- „Jarní koncert ZUŠ“ 

 

      květen 

- Krajské kolo v BiO  - kategorie D – Přerov 

- Třídenní exkurze do Prahy – 9. ročník (dějepis, fyzika) 

- Škola v přírodě - Sluňákov– 6. ročník 

- Geologická exkurze do Moravského krasu – 8. ročník 

- Testování PPZ 8  

- Okresní kolo turnaje ve vybíjené – 4. a 5. ročník  

- Fotografování tříd 



 

 

 

 

 

 

 

- Závody v orientačním běhu 

- Okresní kolo Pythagoriády 

- EKO-KOM – Tonda obal na cestách – výukový program o třídění odpadu – všichni žáci 

- Hodina zpěvu se Zdeňkem Uhlířem – kino Metropol Olomouc – žáci 1.stupně 

- Školní výlety 

 

      červen  
- Školní výlety  

- Jarní turnaj v judu 

- Atletická soutěž škol „O pohár starosty obce Lutín“  

- Krajské kolo OVOV – Hranice – postup jednotlivců 

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

- Moravské divadlo Olomouc – Tarzan – představení pro žáky 2. a 3. ročnku 

- Vítání občánků 

- Filmové představení – kino Cinestar – všichni žáci 

- Beseda pro dívky 6. ročníku – „Čas proměn“ 

- „Sportovní den ŘŠ“ – softbal a jiné soutěže 

- Škola v přírodě žáků 2.ročníku – Třemešek u Oskavy 

- Přednáška AIDS – pro žáky 9.ročníku 

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

- „Zpívání s kytarou“  

- Den s armádou ČR u příležitosti Dne dětí 

- Slavnostní zakončení školního roku 

 

Pravidelná mimoškolní činnost na ZŠ 

 

- kroužky na ZŠ:  keramika 4x   zpěv                                   

 softbal    výtvarný kroužek   

                                  kroužek reedukace       pohybový kroužek 

     hrátky s Čj   literární kroužek  

     kroužek matematiky 2x kroužek Aj 2x.      

     

- kroužky při ZŠ: Aj pro 1. a 2. roč. judo - 1. - 7. roč.   zumba . 

 atletika -1. – 5. roč. kopaná – 1. – 9. ročník  hra na kytaru 

     florbal.tým TORNÁDO Lutín 

 

- pobočka ZUŠ Iši Krejčího – hudební obory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Největší úspěchy školy : 

 

- Soutěž – Mladý chemik – Okresní kolo – Martin Genčur - 9. místo, Hana Katrušáková 12. a Ondřej 

Podivínský 18. místo 

- Biologická olympiáda – okresní kolo – 2. místo – Jan Chmelář, 2. místo – Pavel Chmelář, 8.místo – 

Adéla Střídová 

- Biologická olympiáda - krajské kolo 7. místo - Jan Chmelář, 7. místo – Pavel Chmelář 

- Matematická olympiáda – OK- úspěšní řešitelé – Petr Gazda, Vojtěch Šmída, Michaela Malá 

- Pythagoriáda – OK- úspěšní řešitelé – Jan Chmelář, Nela Hanzelová, Petr Dostál, Anna Svobodová  

Další soutěže: Přírodovědný klokan, Matematický klokan 

Sportovní úspěchy 

- Republikové finále OVOV Praha – reprezentovalo nás družstvo ve složení: Jan Chmelář, Pavel 

Chmelář, Tomáš Procházka, Adéla Střídová, Pavel Matějů, Anna Křížková, Nela Vyhnánková, Hana 

Weidingerová, v jednotlivcích -  David Střída, Jan Chmelář – 4.místo 

- Okresní kolo v přespolním běhu –2. místo v okresním kole – družstvo dívek –, v jednotlivcích:Adéla 

Střídová – 1.místo, Jan Chmelář – 1.místo, Anna Křížková – 1.místo 

- Okresní kolo ve florbale – 1. místo – mladší a starší dívky, postup do krajského kola 

- Okresní kolo ve florbale – 2. místo – mladší chlapci 

- Okresní kolo ve florbale – 3. místo – starší chlapci 

- Krajské kolo ve florbale – 2. místo – starší dívky 

- Think Blue Cup 2016 – turnaj ve florbale žáků 1. stupně – okresní kolo - 1. místo – dívky, chlapci 

- Think Blue Cup 2016 – krajské kolo – 1. místo – dívky – postup do TOP8 Východ  

- Finále ve STREET HOCKEY 

- Okresní kolo OVOV 2016 – 3. místo družstvo ve složení Rostislav Pavlíček, Kateřina Gieselová, 

Magdaléna Večeřová, Lucie |Bernatová, Adam Tomášek, Dušan Soušek a Pavel Chmelář 

- Okresní kolo OVOV 2016 – jednotlivci Jan Chmelář, Adéla Střídová  - 1. místo, David Střída, 

Magdaléna Večeřová, Veronika Mrázková, Lukáš Tarkowski  - 2. místo, Pavel Chmelář – 3. místo  

- Krajské kolo OVOV 2016 – jednotlivci: Adéla Střídová, David Střída a Veronika Mrázková 2. místo, 

Postup do RF – Adéla Střídová a Jan Chmelář 

- Turnaj ve vybíjené – okresní kolo – 2. místo – David Střída, Vojtěch Koutný, Adam Tomášek, Jan 

Trefil, Alexandr Dutka, Štěpán Látal, Vítězslav Pavlíček, Petr Gazda, Sára Endlicherová, Šárka 

Zhébalová, Vojtěch Smička 

 

Účast ve výtvarných soutěžích 

 

-  Mezinárodní soutěž Národního pedagogického muzea v Praze „Karel IV. očima dětí“  

-  Národní soutěž nakladatelství Albatreos „Atlas Česka“ 

-  Děti malují pro konto Bariéry 

-  Projekt „Ovoce do škol“ – soutěž „Nakresli návrh magnetky“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VIII. Výsledky kontrol  
 

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

kontrola hospodaření s finančními prostředky poskytnutými Obcí Lutín. 

 

KHS Olomouc 

19.11.2015 – ŠJMŠ – nebyly zjištěny žádné nedostatky  

19.11. 2015 – ŠJZŠ – nebyly zjištěny žádné nedostatky 

16.3. 2016 – ŠJMŠ – zjištěné nedostatky byly odstraněny 

16.3.2016 –MŠ – nedostatky byly částečně odstraněny, dle protokolu KHS a vyjádření ředitelky školy 

bude v roce 2017 zakoupen ještě nábytek k uskladnění lehátek do dvou oddělení 

 

OSSZ 

4.5.2016 – ZŠaMŠ Lutín -  Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc – nebyly zjištěny žádné 

nedostatky 

 

VZP 

2.5. – ZŠaMŠ Lutín – VZP – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění – dle dodatku 

provedeno opravné vyúčtování a nebyly zjištěny žádné závazky vůči VZP ČR 

 

ČŠI – v průběhu školního roku proběhlo několik šetření prostřednictvím portálu InspIS. 

  

IX. Mimoškolní aktivity 
 

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

veřejností, Obcí Lutín, SRPŠ při ZŠ Lutín i ostatními organizacemi v obci. 

 Mimořádně příznivý ohlas měly tyto akce: 

- 2x „Dětský karneval“ (i pro MŠ – spolupráce se SRPŠ jednotlivých škol) 

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

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

- Mikulášská nadílka škola, MŠ, Obec Lutín) 

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

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

- 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 

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

- reprezentace školy a obce na republikovém finále OVOV v Praze 

- 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 

- Exkurze do Prahy 

 

 

Lutíně dne 30. 9. 2016 

                                                                                                Mgr. Lenka Soušková,v.r. 

                                                                                                      ředitelka školy 

Rozdělovník :   

                        1x  OÚ Lutín 

                        1x  ZŠ Lutín 


