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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, 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: 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 2017/2018 ve všech ročnících podle:  

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

platné legislativy. Dne 29.12.2018 byl vydán Dodatek ŠVP č. 1 – náhrada druhého cizího jazyka – posílení 

Českého jazyka – dle doporučení ŠPZ. 

   Třídy byly zaplněny maximálně do počtu 26 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 6. ročníku byla pouze jedna třída, s počtem žáků 23. 

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

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

  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, Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2, Dodatek č.2  ke Školnímu řádu – Pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, Vnitřní směrnice k postupu školy při vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ, Vnitřní řád 

školní družiny, Vnitřní platový předpis, Kolektivní smlouvu a Koncepci rozvoje školy. 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 51 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  5.2. – 10.2.2018, se zúčastnilo 41 žáků 

ze ZŠ Lutín. 

Tradiční akcí v práci školy byla organizace škol v přírodě:  

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

v termínu 28.5. – 1.6.2018.  

- 49 žáků 2. ročníku se zúčastnilo 5-tidenní školy v přírodě na Třemešku u Oskavy v termínu  

11.6. – 15.6.2018. 



 

 

 

 

 

 

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 OPVVV, 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  I, II 

- Ve spolupráci s Obcí Lutín je škola zapojena do projektu : Modernizace ZŠ Lutín 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007804, který je spolufinancován Evropskou unií. Globálním cílem 

projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 

Konkrétním cílem projektu je modernizovat/vytvořit odbornou učebnu pro výuku informatiky a 

cizích jazyků (počítačově-jazyková učebna) v ZŠ v Lutíně. 

- 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 spolupracuje v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a předškolního vzdělávání 

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

v příštím školním roce bude spolupracovat 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 bude zapojena 

v pracovní skupině Rovné příležitosti. 

 

V průběhu školního roku se škola přihlásila do dalších projektů: 

 

- Školní mléko a Ovoce do škol 

- Podpora výuky plavání v základních školách III  

 

V oblasti další vybavenosti školy byla kompletně vybavena učebna PC, zároveň zde vznikla také 

jazyková učebna (projekt ve spolupráci s Obcí Lutín – Modernizace ZŠ Lutín). V učebně byla vyměněna 

PVC podlahová krytina. Kabinety fyziky, chemie a dějepisu byly vybaveny novým nábytkem, rovněž zde 

byla opravena elektroinstalace. Ve dvou třídách byla provedena výměna tabulí. V současné době je v každé 

třídě interaktivní tabule nebo dataprojektor, PC nebo notebook, s připojením na internet, v jedné třídě byl 

dataprojektor v průběhu roku vyměněn..  

           Během prázdnin byla provedena oprava sociálního zařízení v budově 1. stupně v obou podlažích. 

Podlahové krytiny v obou budovách ZŠ byly ošetřeny polymery, rovněž byla provedena údržba podlahy 

v tělocvičně.  

 V rámci zachování bezpečnosti osob a majetku byl rozšířen kamerový systém. V současné době je 

areál školy monitorován 16 kamerami. 

 Kancelář ředitelky školy byla vybavena novým nábytkem. 

 Do šaten Tv byly zakoupeny nové lavičky s věšáky s úložným prostorem. Dle potřeb žáků a 

zaměstnanců jsou pořizovány židle, lavice, dokupovány skříňky po jednotlivých kusech. Školní kuchyňka 

byla rovněž vybavena novými stoly a židlemi.    



 

 

 

 

 

 

Školní družina  

 
        Jednou ze součástí školy je školní družina. Vzhledem k velkému zájmu o Školní družinu byla ve 

spolupráci se zřizovatelem navýšena kapacita ŠD na 180 žáků. Bylo tak otevřeno celkem 6 oddělení. 

V průběhu školního roku ji navštěvovalo 173 žáků 1. stupně a 6 dojíždějících žáků 2. stupně. Provoz 

zajišťovalo šest kvalifikovaných vychovatelek a jedna asistentka pedagoga. Provoz školní družiny začínal 

každé ráno v 6,00 hodin a pokračoval bezprostředně po vyučování, do 16,30 hodin. 

            Vychovatelky s dětmi pracovaly v šesti odděleních (dvě oddělení pracovala ve své kmenové třídě).  

  

Prostory ŠD byly využívány také k výuce soukromých hodin anglického jazyka pro žáky 1. a 2. 

ročníku, probíhal zde kroužek Náboženství. 

 Jedna vychovatelka zabezpečovala jedenkrát týdně pro zájemce z ŠD a další žáky provoz 

počítačové učebny.  Dvě hodiny v týdnu byl vychovatelkami zabezpečován dohled nad žáky v době 

polední přestávky.  

 Výchovně vzdělávací činnost probíhala v souladu se ŠVP ŠD s ohledem na ŠVP ZŠ, měsíčními 

tematickými plány jednotlivých oddělení a měsíčními plány školy. Školní vzdělávací program školní 

družiny byl orientován na žáka tak, aby respektoval jeho individuální potřeby. Organizace činností 

umožňuje všem aktivní spoluúčast a seberealizaci a odpovídá složení jednotlivých oddělení. Čas ve školní 

družině žáci naplňovali podle svého vlastního uvážení, podle svých zájmů se zapojovali do připraveného 

programu. Dostávali prostor pro komunikaci a pro utváření vzájemných vztahů s důrazem na eliminaci 

sociálně patologických jevů a na vytváření přátelského prostředí i mezi žáky různých ročníků. 

 

Akce pořádané v ŠD:    

 

- výstavka s ochutnávkou podzimních plodin 

- výtvarná soutěž: „Obrázek, který udělá radost hned dvakrát 

- sběr papíru 

- besídka s čertem, andělem a Mikulášem 

- Mikulášská diskotéka 

- výroba vánočních přání 

- výroba ozdob na lutínský vánoční strom 

- vánoční besídka 

- dětský karneval 

- Den otevřených dveří 

- soutěž ve výrobě modelů 

- Odpoledne s vědou  
 

V ŠD proběhla pedagogická praxe studentky PdF UP Olomouc. 

ŠD úzce spolupracuje s organizacemi při Obci Lutín, zejména s Kulturní a školskou komisí - 

kulturní programy, výzdoba sálu, dárečky 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 školním roce 2017/2018 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. Učitelky mají zájem 

o sebevzdělávání. Jsou tvořivé, komunikativní.  

Učitelky Mgr. Dagmar Blažková a Mgr. Markéta Dorazilová dále  pokračovaly ve vedení aktivit 

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.  

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: 
- S Dráčkem na Velký Kosíř 

 

 říjen: 

- PRIMAVIZUS – odborné vyšetření zraku 

- Návštěva hvězdárny v Prostějově – „Jak přichází den“ 

- Focení „Levandule“ 

 

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

- Divadelní představení – „Povídám, povídám pohádku“ 

 

 prosinec 
- Divadelní představení „Čertí babička“ 

- Vánoční pásma pro rodiče a veřejnost- besídky 

- Mikulášská nadílka v MŠ 

- Divadlo plyšového medvídka: „Jak vypadá Ježíšek“ 

- Zubní prevence MUDr. Roman Zbořil 

 

 leden 
- Zubní prevence – dentální hygiena 

- Divadelní představení: „Jak šly děti poprvé do školy“ 

 

 únor          
- Divadlo plyšového medvídka: „Pravidla neslušného chování“ 

- Koncert Vojenské posádkové hudby v Armádním domě v Olomouci 

- Karneval  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 březen         
- Divadelní představení ,,Kolo času“ – hudební pohádka 

- Focení „Velikonoce“ 

- Divadelní představení „Zazvonil zvonec a je tady pohádka“ – Divadlo dětského diváka 

 

 duben   
- Už půjdu do školy – návštěva předškoláků v ZŠ  

- Vynášení Morany 

- Divadelní představení „Kamarádi z Antarktidy“ a „O neposlušném medvídkovi“ 

- Divadelní představení „Princezna na hrášku“ 

 

 květen   
- Besídky ke Dni matek 

- Zápis do MŠ 

- Program ke Dni matek – Český svaz žen 

- Divadlo plyšového medvídka „Pozor zebra“ (BESIP) 

- Noc v MŠ s programem - předškoláci 

 

 červen 
- Výlet turistickým vláčkem na Velký Kosíř, hledání pokladu v lese 

- MDD Hrad se skluzavkou - atrakce 

- Dentální hygiena 

- Divadelní představení „Šamanův sen“  

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

slavnost  

 

Mateřská škola spolupracovala se Sdružením PRIMAVIZUS – vyšetření očí, se stomatologem 

v rámci zubní prevence. 

 V průběhu roku byly zakoupeny nové didaktické pomůcky (speciální magnetické stavebnice, 

stavebnice DUPLO, molitanové kostky – dopravní značky, lupy k pozorování drobného hmyzu), netradiční 

hudební nástroje - valchy, do knihovny byly zakoupeny nové zajímavé tituly. Třídy byly dovybaveny 

novými matracemi, byla zakoupena prostěradla. Na všechna pískoviště na školní zahradě byly pořízeny 

nové krycí plachty. 

 Během hlavních prázdnin byla vybavena novým nábytkem kancelář vedoucí učitelky MŠ, v souladu 

s GDPR byly také pracovní stoly pedagogů ve třídách vybaveny zámky. Do tříd byly nakoupeny velké 

skříně na pomůcky pro výtvarnou výchovu, dále policové nástavce k uskladnění materiálu. Do knihovny 

pro pedagogy byly vyrobeny police a skříně na knihy a další metodický materiál. Ve sborovně a 

v místnostech pro ukládání lehátek byla vyměněna PVC krytina. 

 V rámci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I byla v MŠ zřízena pracovní pozice chůva. Chůva 

pracovala (úvazek 0,5)  převážně s dvouletými dětmi, kdy pomáhala především při jejich sebeobsluze.  

 Ve spolupráci s Obcí Lutín se podařilo opravit prostranství a příjezdová cesta u MŠ (dvůr MŠ). 

 
Školní kuchyně s jídelnami    
 

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

          K 30. 6. 2018 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 navýšení počtu obědů 

v ŠJZŠ byla od 1. 1. 2018 zaměstnána pracovnice na úvazek 0,25. Školní jídelna ZŠ zajišťuje stravování 

žákům a zaměstnancům školy, ale také cizím strávníkům. 

 K 30. 6. 2018 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 588 strávníků (z toho 447 dětí a 

žáků, 52 zaměstnanců a 89 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 100 801 obědů, 15 432 

přesnídávek a 12 036 svačinek. 

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

odpovídala např. bezlepkové nebo diabetické stravě. 

Školní jídelna při základní škole se potýkala s problémy personálního charakteru, velkým 

problémem bylo získání zástupů za dlouhodobě nemocnou zaměstnankyni i za pracovnici, která na vlastní 

žádost rozvázala pracovní poměr. 

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

akcí (oslavy Mikuláše, Vánoční besídky, MDD, 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. 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 proběhla celková oprava umývárny a toalet. V jídelně MŠ byla všechna 

oddělení dovybavena podpultovými myčkami nádobí, ve varně byla zhotovena odtoková drážka 

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

 Obě jídelny zavedly od června 2018 možnost objednávání a odhlašování stravy elektronicky. Všem 

strávníkům byly rozdány přihlašovací údaje. Od srpna 2018 se změnil způsob platby stravy. 

    

 

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. 

V březnu 2018 proběhla volba nových členů z řad pedagogů a zákonných zástupců. Dva členy 

zřizovatele znovu jmenovala Obec Lutín. 

Školská rada zasedala čtyřikrát ve školním roce 19. 10. 2017, 3. 1. 2018, 27. 2. 2018 a 30. 8. 2018 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 2017/2018 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 VII. 



 

 

 

 

 

 

IV. Pracovníci školy, kvalifikace, praxe, způsobilost 
 

Celkový počet zaměstnanců k 30. 6. 2018:  61 

 

  Součást pedagogové nepedagogové celkem       z toho muži ženy 

 

     ZŠ 27 6 33 4 29 

     ŠD   7 0   7 0   7 

     MŠ   8 4 12 0 12    

     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. a 4. ročníku ročníku pracovaly asistentky pedagoga.  

 Aprobovanost učitelů na škole byla okolo 93%. 

   

  

Přehled zaměstnanců školy:    

   

Základní škola – pedagogové: 

Zaměstnanec zařazení 

Mgr. Hana Beranová uč.2.st., zástup  

Mgr. Čechová Renata   uč. 2.st., PN, MD 

Mgr. Čotková Leona uč. 1.st. 

Mgr. Dostálová Dana   uč. 1.st. 

Mgr. Došlíková Monika uč.1.st. 

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

Mgr. Chudobová Lenka uč. 1.st. 

Mgr. Chmelářová Radka uč. 2.st., RD 

Mgr. Jakob Petr uč. 2.st. 

Mgr. Kabelková Libuše uč. 1.st. 

Mgr. Kovářová Hana asistentka pedagoga 

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 

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

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  

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. 

Svatava Vymazalová asistent pedagoga 

Mgr. Milena Weidingerová asistent 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  

Kaňáková Jaroslava uklízečka  

Smičková Jarmila uklízečka  

Švubová Jana   uklízečka  

 

 

Školní družina - vychovatelky: 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Lužná Iva ved.vychovatelka  

Mgr. Kovářová Hana  vychovatelka ŠD  

Mgr. Reinerová Alena vychovatelka ŠD  

Mgr. Svobodová Zuzana  vychovatelka ŠD  

Zapletalová Jana vychovatelka ŠD  

Ženožičková Irena 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  

Mgr. Dorazilová Markéta učitelka MŠ  

Dosedělová Helena   učitelka MŠ  

Kožnárková Blanka učitelka MŠ  

Mgr. Jitka Králová učitelka MŠ  

Pospíšilová Jana učitelka MŠ  

Šlichtová Petra učitelka MŠ MD 

Blažková Barbora uklízečka MD, RD 

Protivánková Kateřina školnice  

Hanzelová Jana uklízečka zástup 

 

 

Školní jídelna ZŠ: 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Kuchařová Lada    vedoucí ŠJ  

Ambrozová Jana sam.kuchařka  

Veselá Alena     kuchařka  

Fialová Věra  prac. obch. provozu od 1.1.2018 

Mádrová Lenka                     prac.obch.provozu do 28.2.2018 

Svobodová Alena prac.obch.provozu od 14.2.2018 

Obrátilová Miloslava prac.obch.provozu  

Švubová Zdeňka 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 (učitelka) – prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou 

       Mgr. Michal Žák (učitel) – prodloužení pracovní smlouvy do 31. 7. 2018 

         - další prodloužení na dobu neurčitou 

 Mgr. Radka Chmelářová (učitelka)  – od 1. 8. 2016 nástup na MD, následně RD 

 Mgr. Lucie Navrátilová (učitelka) – prodloužení pracovní smlouvy do 31.7.2018 

 Mgr. Hana Beranová (učitelka) – zástup za PN a MD – R. Čechové 

 Mgr. Alena Reinerová – asistent pedagoga (úvazek - 0,75), pracovní smlouva  do 31. 8. 2018 

 Mgr. Hana Kovářová – asistent pedagoga (úvazek – 0,75), pracovní smlouva do 31.8.2018 

 Svatava Vymazalová – asistent pedagoga (úvazek – 0,75), pracovní smlouva do 31.8.2018 

 Mgr. Milena Weidingerová – asistent pedagoga (úvazek 0,5), pracovní smlouva od 1.10. do 30.9.2018 

 Mgr. Marie Pokorná (učitelka) – rozvázání pracovního poměru,  

             - odchod do starobního důchodu k 30.6.2018 

 Miluše Dostálová (uklízečka) – rozvázání pracovního poměru k 30.11.2017 

 Věra Fialová (uklízečka) – nástup do pracovního poměru od 1.12.2017  

   - pracovní smlouva do 30.11.2018 

 Mgr. Drahomíra Marko (učitelka) – průběžné zástupy po dobu nepřítomnosti pedagogů 

       

2. MŠ 

 Petra Šlichtová (učitelka)  - mateřská dovolená, rodičovská dovolená 

 Mgr. Jitka Králová (učitelka) – nástup do pracovního poměru, pracovní smlouva do 31.8.2018 

 Mgr. Dagmar Blažková (učitelka) – prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou 

       Blanka Kožnárková (učitelka) - rozvázání pracovního poměru 

                       - odchod do starobního důchodu k 30.6.2018 

 Barbora Blažková (uklízečka) – od 30.9.2017 – mateřská dovolená, následně rodičovská dovolená 

 Žaneta Nováková (uklízečka) – zástup za MD, RD od 1.10.2017, ve zkušební době rozvázala pracovní 

      poměr 

 Zástupy – Odstrčilová Jindřiška, Kubíčková Drahomíra, od 1.3.2018 Jana Hanzelová (uklízečky) 

 Stanislava Coufalová (chůva) – nástup do pracovního poměru od 1.9.2017,  

                            rozvázání pracovního poměru k 31.7.2018 

 Michaela Vacková (chůva) – nástup do pracovního poměru od 1.8.2018,  

                                                     pracovní smlouva do 31.8.2019 

      ( pracovní pozice chůva v MŠ je hrazena z projektu EU – ŠABLONY I. ) 

 

3. ŠD  

Mgr. Alena Reinerová – vychovatelka 5. oddělení ŠD (úvazek 0,344), pracovní smlouva  prodloužena 

    do 31. 7. 2018 

Mgr. Hana Kovářová – vychovatelka 6. oddělení ŠD ( úvazek 0,301), pracovní smlouva od 11.9.2017 , 

    rozvázání pracovního poměru k 30.6.2018 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. ŠJZŠ 

 Lenka Mádrová (prac.obch.provozu)– rozvázání pracovního poměru k 28.2.2018 

 Miluše Obrátilová (prac.obch.provozu) – neplacené volno – 14.2.2018 – 15.3.2018 

 Alena Svobodová (prac.obch.provozu) – nástup do pracovního poměru od 14.2.2018  

                                                                        pracovní smlouva na dobu neurčitou 

 Věra Fialová (prac.obch.provozu) – nástup do pracovního poměru od 1.1.2018, úvazek 0,25 

     po dobu zástupu za dlouhodobě nemocnou kolegyni, zvýšení úvazku na 0,5 

 

V. DVPP 
 

I v tomto školním roce probíhalo další vzdělávání učitelů: 

- ředitelka školy – Nařízení o ochraně osobních údajů 

       - Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti / žáky / studenty – cizince 

       - Podporujeme nadané děti pro budoucnost 

       - Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení –  

                             legislativní novinky ve školním roce 2017/2018 

       - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na rozvoj kompetencí  

                             pedagogů v oblasti inkluze 

      - První rok společného vzdělávání – konference – Projekt KAP 

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  – GDPR – Nařízení o ochraně osobních údajů 

  -  Archivace v praxi příspěvkových organizací 

  -  Podporujeme nadané děti pro budoucnost      - Zákon o pedagogických pracovnících    

  - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů 

             v oblasti inkluze 

  - První rok společného vzdělávání – konference – Projekt KAP 

 

 

Základní škola 

 

- Ekonomka – Cyklus seminářů (8 seminářů) 

                      - Příspěvkové organizace a jejich majetek, financování, účetnictví, daně, kontrola 

                      - Úřad práce – Změny v náhradním plnění 

 

- všichni pedagogové ZŠ – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na rozvoj kompetencí      

pedagogů v oblasti inkluze - ŠABLONY 

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

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

- 1 učitelka – celoživotní vzdělávání – Kurz Aj pro učitele ZŠ a SŠ na úrovni B2 (Maj) – ŠABLONY 

- 1 učitelka – celoživotní vzdělávání – Anglický jazyk – učitelství pro 1.stupeň ZŠ (Maj)  

- 1 učitelka – Jazykové hry v hodinách češtiny (Maj) 

- 2 učitelky – Posouzení vývoje čtení a psaní na 1.stupni základní školy (ChuL, Pal) 

- 2 učitelky – Výuka matematiky Hejného metodou po deseti letech (ChuL, Pal) 

- 2 učitelky – Výuka čtení a psaní s porozuměním v 1.ročníku pomocí metody tří startů (ChuL, Pal) 

- 1 učitelka – Co dělat, když mám jít učit výtvarku a nejsem výtvarník, aneb výtvarno pro každého 

                                                                                                                                       (za Nav – Čot) 

- 1 učitel (VP) – Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti / žáky / studenty – cizince ( Chme ) 

- 1 učitel (VP) – Setkání výchovných poradců 

- 1 učitel (MP) – Setkání metodiků prevence 

- 1 učitel – TV a zdraví (zdravotně orientovaná cvičení v tělesné výchově) (Chme) 



 

 

 

 

 

 

- 1 učitelka – Herní seminář – práce se třídou formou hry (Krej) 

- 1 učitelka – COMIKS ve službách učitele němčiny (Krej) 

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

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

- 1 učitel -  Setkání učitelů – Projekt – MICRO:BIT – SPŠE Olomouc (Žák) 

- 1 učitelka – Digitální technologie v jazykovém vzdělávání : Classroom management a role učitele (Pfe) 

 

Mateřská škola 

 

- 2 učitelky – Pohybem a hrou (Báť, Dos) 

- ostatním pedagogům byly semináře zrušeny pro malý počet přihlášených 

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

individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky. 
 

Školní družina 

 

- vedoucí vychovatelka – Družina a paragrafy (Luž) 

 

ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ 

 

- 2 vedoucí ŠJ - Krajská konference hromadného stravování – hygienické minimum, Funkční a smysluplný 

sanitační řád a možnosti vlastní kontroly  

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

v jídelníčcích školních jídelen 

 

VI. Zápis do 1. třídy 
 

      Zápis do 1. tříd ZŠ proběhl na ZŠ Lutín v termínu 9. 4. 2018 (popř. v náhradních termínech) 

 

k zápisu 39 dětí 

přijato 32 dětí 

odklad 6 dětí 

nepřijato 1 dítě 

 

 

VII. Výsledky vzdělávání žáků 

 
    Celkem žáků :    370 

    Počet tříd       :     17 

    Počet dojíždějících žáků : 124 

 

 

Přehled počtů dojíždějících žáků do ZŠ Lutín ve školním roce 2017/2018: 

 

obec počet žáků obec počet žáků 

Slatinky 45 Hněvotín 2 

Slatinice, Lípy 27 Těšetice 2 

Luběnice 22 Olomouc  5 

Čelechovice 13 Bystročice 1 

Drahanovice 4   

Laškov 2   



 

 

 

 

 

 

Přehled tříd na ZŠ Lutín ve školním roce 2017/2018 

 

třída poč. žáků třídní učitel(ka) 

I. A 22 Mgr. Milena Vychodilová 

I. B 26 Mgr. Leona Čotková 

II. A 26 Mgr. Jana Paličková 

II. B 26 Mgr. Lenka Chudobová 

III. A 20 Mgr. Libuše Kabelková 

III. B 19 Mgr. Monika Došlíková 

IV. A 22 Mgr. Dana Dostálová 

IV. B 23 Mgr. Hana Majzlíková 

V. A 21 Mgr. Martina Procházková 

V.B 21 Mgr. Marie Pokorná 

VI. A 23 Mgr. Jana Vyhnánková 

VII. A 24 Mgr. Jan Chmelář 

VII. B 20 Mgr. Petr Jakob 

VIII. A 16 RNDr. Dana Vrbová 

VIII. B 20 Mgr. Věra Voňková 

IX. A 23 Mgr. Ivana Kubíčková 

IX. B 18 Mgr. Kateřina Krejčířová 

celkem ZŠ 370  

 

 

Výsledky vzdělávací práce:   

 

     Na konci školního roku bylo klasifikováno 356 žáků. 

 

třída prospěli 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

I. A 22   

I. B  26   

II. A 23 3  

II. B 25 1  

III. A 19 1  

III. B 18 1  

IV. A 18 4  

IV. B 20 3  

V. A 15 6  

V.B 16 5  

VI. A 11 12  

VII. A 15 9  

VII. B 11 9  

VIII. A 6 10  

VIII. B 10 9 1 

IX. A 8 15  

IX. B 9 9  

celkem 272 97 1 



 

 

 

 

 

 

 Všichni žáci byli na konci roku klasifikováni. Žákyně 4. ročníku s IVP, diagnostikovaná porucha 

chování, byla hodnocena slovně. Jeden žák byl hodnocen známkou nedostatečnou z předmětu chemie, 

v srpnu 2018 vykonal opravnou zkoušku a postoupil do vyššího ročníku. 

 

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“ 

 

Absence: 

         Celkem bylo zameškáno  :   31 062  hodin 

         - z toho omluvených            :   31062 hodin (tj. 83,95 hod/žáka za obě pololetí) 

         - z toho neomluvených  :          0 hodin  

 

Udělená výchovná opatření : 
Na konci  školním roku bylo uděleno :     

 Pochvaly :  - pochvala TU   :          85 žáků 

                      - pochvala ŘŠ   :           60 žáků  (z toho 50 věcná odměna, 10 přijetí u starosty) 

Na konci roku bylo přijato 10 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 :   8  žáků 

   - důtka ŘŠ :    3   žáci        

   - snížený stupeň z chování – 2 :   --             

   - snížený stupeň z chování – 3 :   --     

VIII. Umístění žáků, kteří ukončili povinnou šk.docházku 
 

Počet vycházejících žáků                     :   41 

    z  toho přijato: -     na SOŠ a SOU matur. :  24 

                            -     na gymnázia a lycea     :    8  

   -     na SOU uč.obory  :    9 

 

Mimo to přestoupila na víceleté gymnázium jedna žákyně ze 7. ročníku. 

Studium zakončené maturitní zkouškou bude tedy studovat celkem 78,6 % žáků. 

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

 

 

 

IX. Prevence sociálně patologických jevů 

 
Hodnocení  Minimálního preventivního plánu  

 

 Ve školním roce 2017/2018 jsme pokračovali v našem úsilí a snaze z předchozích let – tedy vést 

naše žáky ke zdravému životnímu stylu. Každoročně vycházíme z analýzy toho, co se nám dařilo, ale také 

přihlížíme k aktuálním potřebám našich žáků. Snažíme se také žákům pomáhat v dnešním chaotickém a 

informacemi přesyceném světě, aby se k nim dostalo to, co je podstatné, aby byli zavčas varováni před 

rizikovými projevy chování, aby věděli o všech nástrahách, které na ně číhají. Závažné výchovné problémy 

jsou na naší škole řešeny vždy okamžitě, neodkladně, vždy jsou řešeny v součinnosti školy a rodiny.  

Výchovné problémy jsou řešeny vždy citlivě, s individuálním přístupem. Naším cílem je dítě, které se cítí 

ve škole dobře. Usilujeme tedy o celkově příznivou atmosféru ve škole. Letos bylo opět realizováno 



 

 

 

 

 

 

nepřeberné množství sportovních, kulturních a výchovných programů.  V rámci prevence jsme pořádali 

besedu pro žáky 9. tříd o tom, jak bojovat se stresem a jak jej zdravě překonávat. Pro žáky 7. tříd  proběhla 

již tradiční beseda Čas proměn. Starší žáci naší školy absolvovali povídání Josefa Klímy, českého 

novináře, o tom, jak vypadá v současné době svět zločinu kolem nás a jaké právní povědomí  by si tudíž 

měli žáci osvojit. Na konci školního roku pak na naší škole proběhla beseda s paní Janou Stejskalovou 

z Poradny pro ženy a dívky v Olomouci na téma Sex, aids a vztahy. Obecně považujeme za velmi důležité, 

aby se děti učily udržovat kvalitní mezilidské vztahy. Je to to nejcennější, co nám život poskytuje. 

Výchovné problémy jsme také řešili ve 4. ročníku ve spolupráci s P-centrem v Olomouci, jejich program 

byl zaměřený na vytváření vzájemné spolupráce mezi žáky a na roli každého jedince v třídním kolektivu. 

 

Na podzim školního roku jsme řešili šikanu žáka IV.B spolužáky. Proběhlo několik jednání se žáky 

i všemi zákonnými zástupci žáků, kterých se problém týkal. Žákům byla udělena důtka ředitele školy. 

Jednání proběhlo také s chlapcem, který byl šikanován a jeho zákonnými zástupci. Ve stejné třídě byla 

žákyni udělena důtka ředitele školy za porušení norem slušnosti, za opakované slovní a fyzické útoky vůči 

spolužačce. Se zákonnými zástupci obou zúčastněných bylo jednáno.  Pro  zlepšení třídního klima proběhlo 

ve třídě několik hodin preventivních programů. (OSPOD, P-centrum). V projektu MAPA ŠKOLY z března 

2018 se v otázkách týkajících se třídního klimatu ve čtvrtém ročníku neprojevily žádné výrazné problémy. 

Nicméně s třídou se i nadále pracuje.   

V listopadu 2017 byla udělena žákyni 7. ročníku důtka ředitele školy za podvod při přepisu známek 

v žákovské knížce. 

V lednu 2018 bylo zaznamenáno nevhodné chování žáka vůči zaměstnanci školy. Žák úmyslně 

znečišťoval chlapecké toalety. Takto se choval, protože ho uklízečka před spolužáky napomenula. I tento 

chlapec dostal za své chování důtku ředitele školy. 

Důtka ředitele školy byla v dubnu udělena také žáku 9. ročníku za nevhodné chování a úmyslné 

poškození a znečištění školního majetku. (poškození výmalby třídy při házení svačinou) 

 V únoru byl žákem 7.ročníku obviněn třídní učitel z poškození žákovy aktovky. Díky kamerovému 

záznamu bylo zjištěno, že žákem popisovaná událost měla zcela jiný charakter. S žákem i jeho rodiči bylo 

opakovaně jednáno, chlapec i přes důkazní materiál nepřipustil vinu za křivé obvinění. Vzhledem k tomu, 

že se pedagogové shodli na tom, že by se v tomto případě mohlo jednat o doposud nediagnostikovanou 

poruchu chování, bylo zákonným zástupcům doporučeno vyhledat odbornou pomoc. Chlapec je objednán 

k vyšetření v ŠPZ. Po projednání celého případu s ČŠI a po projednání pedagogickou radou byla chlapci 

v červnu udělena důtka ředitele školy. 

 V červnu 2018 byla při kouření elektronické cigarety v prostorách školní třídy přistižena žákyně 

8.ročníku. I té byla udělena důtka 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  I, II ; Venkovské školy 

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

Ve spolupráci s Obcí Lutín je škola zapojena do projektu : Modernizace ZŠ Lutín  

Ředitelka školy spolupracuje v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a předškolního vzdělávání 

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

v příštím školním roce bude spolupracovat 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 bude zapojena 

v pracovní skupině Rovné příležitosti. 

 

- 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 

- 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 6., 7. a 8. ročníku ročníku – Olomouc – Terakotová armáda 

- Exkurze žáků 8. ročníku – Arcidiecézní muzeum 

- Exkurze žáků 6. a 7. ročníku – Fort Křelov 

- S Dráčkem na Velký Kosíř – pro žáky 1. ročníku 

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

- Atletický čtyřboj Olomouc 

- Závody v orientačním běhu ve Slatinicích 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 říjen 

- Třídní schůzky + plenární zasedání SRPŠ 

- Exkurze žáků 8. ročníku – EVVO  – Lesní pedagogika 

- Moravské divadlo Olomouc – 6. a 7. ročník – představení „Odysseus“ 

- Vítání občánků 

- Bílá pastelka – charitativní sbírka na pomoc slabozrakým a nevidomým 

- Výchovný koncert TRAVELLERS – žáci 1. i 2. stupně 

- Náborové akce středních škol – žáci 9. ročníku 

- Burza práce a vzdělání Olomouc – žáci 9. ročníku 

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

- Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku k volbě povolání 

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

- Exkurze žáků 9. ročníku na SSŠS Lutín – 3D tiskárna 

- Sběr papíru 

- Beseda pro žáky 9. ročníku na téma STRES 

- Beseda pro žákyně 7. očníku na téma Čas proměn 

 

 listopad 
- Beseda – Márovi Cestopisy –„Skandinávie, Pobaltí“ – beseda pro žáky 4. - 9. ročníku – spolupráce 

s Obcí Lutín 

- Náborové akce středních škol – žáci 9. ročníku 

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

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

-  Školní kolo soutěže „Mladý chemik“ 

-  Okrskové ve florbalu – mladší žáci, starší žáci 

- Turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníku – školní kolo3 

- Okresní kolo ve florbalu – mladší žákyně 

- Podzimní srdíčkové dny – veřejná sbírka nadace Život dětem 

- Kino Metropol Olomouc – divadelní představení pro žáky 2.ročníku – „Brouk Pytlík“ 

- Projekt „Zdraví dětem“ – 3.ročník 

- Setkání seniorů – program žáků ZŠ 

- Exkurze žáků 5.ročníku do Muzea Komenského v Přerově 

- „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 

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

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

- Vánoční sbírka pro opuštěné pejsky – 3. ročník charitativní sbírky 

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

- Den otevřených dveří – možnost účasti ve výuce 

- Exkurze žáků 8. ročníku do Vánoční Prahy 

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

- „Mikulášská diskotéka“ – (spolupráce se SRPŠ) 

- Vánoční koncert žáků ZUŠ 

- Exkurze žáků 9. ročníku na výstavu „Secese a České Vánoce“ v Prostějově 

- Vánoce na zámku Náměšť na Hané – žáci 1., 3., 4., 5. a 6. ročníku  

- Exkurze žáků 2. ročníku do svíčkárny RODAS Olomouc 

- Třídní schůzky – konzultační 

- Okresní kolo – teoretická část soutěže „Mladý chemik“ 

- „Vánoční spirála“ – koncert žáků kytarového kroužku 

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



 

 

 

 

 

 

- Vánoční besídky ve třídách 

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

 

     leden 

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

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

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

- Kino Cinestar – filmové představení pro žáky 2.stupně – dárek za vysvědčení 

- Schůzka rodičů žáků 9. ročníku – volba povolání 

- Beseda pro žáky 4. ročníku na téma Prevence šikany – OSPOD 

- Školní kolo BiO kategorie C a D 

- Okresní kolo – laboratorní část soutěže „Mladý chemik“ 

- Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z5 

- Ústřední kolo soutěže Projektu MIKRO:BIT 

- Vydání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí 

 

 únor 
- Kino Cinestar – filmové představení pro žáky 1. stupně – dárek za vysvědčení 

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

- Projekt „Zdraví dětem“ – II.B., 4., 5.ročník 

- Sběr starého papíru – 9. ročník 

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

- Kino Metropol – divadelní představení „Tři mušketýři“ – žáci 4. a 5. ročníku 

- Program pro žáky IV. B – Klima třídy – P-centrum 

- Soutěž ROBOTIÁDA - vybraní žáci – Brno 

- Exkurze žáků 8. ročníku do VIDA centra v Brně 

 

 březen 

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

- Vítání občánků – spolupráce se SPOZ Lutín 

- 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  

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

- Matematický klokan – celostátní soutěž v matematice 

- Exkurze žáků 5. a  6.ročníku do Prahy – výstava Mumie světa, Pražský hrad 

- Kino Metropol - beseda pro žáky 8.a 9.ročníku – „Zločin kolem nás“ 

- Kino Metropol – divadelní představení „Krysáci“ – žáci 3.ročníku 

- Moravské divadlo Olomouc – „Petr a Lucie“ – žáci 9.ročníku 

 

      duben  
- Zápis žáků do 1. ročníku 

- Beseda s Márovými – cestopisy – „Barma, Vietnam“ – spolupráce s Obcí Lutín 

- Okresní kola v BiO kategorie C a D   

- Testování SCIO žáků 5. a 7. ročníku  

- Okresní kolo OVOV 

- Superfinále street hockey – mladší žáci – Ostrava  

- Třídní schůzky - konzultační  

- Projektový den „Den Země“ – žáci 1. i 2. stupně 

- Okresní kolo matematické olympiády 

- Turnaj v dřevobalu pro žáky 4. a 5. ročníku 

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



 

 

 

 

 

 

- Beseda v knihovně v Lutíně – žáci 5. ročníku 

- Projektové vyučování – „Svět ve 3D“ – žáci 1.i 2. stupně 

- Pythagoriáda – školní kolo – 5. - 8. ročník 

- Vítání občánků – spolupráce se SPOZ Lutín 

- EVVO – Lesní pedagogika – program pro žáky 6.a 7. ročníku 

- Soutěž v Aj – English expert – Těšetice 

- Projekt MIKRO:BIT 

 

      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 kolo Pythagoriády 

- Pohár rozhlasu – Olomouc – atletický víceboj – vybraní žáci 

- Jarní besídka ZUŠ 

- Exkurze žáků 8. ročníku do Kutné Hory 

- Projekt – „Zdraví dětem“ – II. A a 1. ročník 

- Sběr papíru 

- Štafetový běh – okresní kolo – Olomouc – žáci 1. stupně 

- Kino Metropol – divadelní představení „Princezna se zlatou hvězdou“ – 1.ročník 

 

      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“  

- Krajské kolo OVOV – Hranice – družstvo, jednotlivci 

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

- Vítání občánků – ve spolupráci se SPOZ 

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

- Exkurze na výstavu Kosmos – DISCOVERY Brno – v rámci projektu MAP Regionu Haná  – žáci 

8.ročníku 

- Divadélko pro školy – divadelní představení „Bajky pana Ezopa“ – žáci 1. stupně 

- Moravské divadlo Olomouc – „Královna koloběžka“ – žáci 1. stupně 

- Sportovní den v Hněvotíně – sportovní olympiáda pod záštitou Obce Hněvotín 

- Exkurze žáků 9. ročníku na PřF UP Olomouc 

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

- „Zpívání s kytarou“  

- Program EVVO - Čelechovice na Hané – žáci 9. ročníku 

- 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 

 

 

 

Pravidelná mimoškolní činnost na ZŠ 

 

- kroužky na ZŠ:  keramika 6x   programování a robotika                                  

volejbal   kroužek Aj   

                                 kroužek reedukace    cvičení z matematiky 

    cvičení z Čj     

            

- 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 

 

     -   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 – 2x (strava v ŠJZŠ) 



 

 

 

 

 

 

 Největší úspěchy školy : 
 

Vědomostní soutěže 

soutěž – Mladý chemik – krajské  kolo – Pavel Chmelář  - 10.místo,  Eliška Kovaříková – 15.místo 

 

Biologická olympiáda – okresní kolo – 5. místo – Nela Hanzelová, 6. místo – Eliška Kovaříková, 

                                        8. místo – Pavel Chmelář 

Matematická olympiáda – OK- úspěšní řešitelé – Zdeňka Řeháková  

Pythagoriáda – OK- úspěšní řešitelé – Ondřej Svoboda, David Střída, Anna Svobodová  

Matematický klokan – školní kolo bylo odměněno, v okresním kole získal Pavel Chmelář – 3. místo 

v kategorii KADET a v krajském kole 7. místo  

Zlatá jehla – celostátní výtvarná soutěž s mezinárodní účastí – Vojtěch Šmída – 1. místo – v kategorii – 

  fotografie na téma móda 

Krajské kolo programování – Jakub Smička – 3.místo 

Micro:BIT – krajské kolo – František Špunda, Jakub Smička, Martin Vrzal, Jiří Sedlák,  

                      ústřední kolo – 1.místo – Jiří Sedlák, reprezentoval také Jakub Smička 

Sportovní úspěchy 

OVOV – republikové finále – David Střída – 8. místo 

        Pavel Chmelář – 17. místo 

                                                 Adéla Střídová – 21. místo 

 

OVOV – okresní kolo – 3. místo – soutěž družstev – Alice Holcová, Sára Svobodová, Lucie Šebelová, 

               Veronika Mrázková, Adam Tomášek, David Střída, Šimon Palánek a Pavel Bábek 

Individuálně: 1. místa – Pavel Chmelář a David Střída 

 

OVOV – krajské kolo – 1. místo – soutěž družstev – Alice Holcová, Šárka Zhébalová, Lucie Šebelová,  

               Veronika Mrázková, Bavel Bábek, Adam Tomášek, David Střída, Alexandr Dutka 

Individuálně:  1. místo – David Střída 

    2. místo – Pavel Chmelář 

    3. místo – Veronika Mrázková 

 

Atletický víceboj – starší žáci – 3.místo – Pavel Chmelář, Tomáš Procházka, Dušan Soušek, 

                                David Koudelka, František Špunda 

V individuálních závodech první místa obsadili: Alexandr Dutka, Adéla Střídová, Adam Tomášek,  

                                                                                Tomáš Procházka, Pavel Chmelář 

Turnaje: 

Mladší dívky ve florbale – okresní kolo – 2. místo  

Finále ve street hockey Ostrava  

Největší úspěch: 

 

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

v Ostravě, kde dívky vybojovaly 1.místo 

Ema Baleková, Lenka a Veronika Mrázkovy, Lada Logrová, Natálie Dostálová, Barbora Krejčířová, Adéla 

Brostíková, Anna Dohnalová, Kateřina Lolková, Nicol Ryšavá, Nikol Lexmaulová, Nikola Vychodilová 

 

 



 

 

 

 

 

 

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,  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 2017) 

 

     CELKOVÉ PŘÍJMY: 

   

     Hlavní činnost     31 905 730,52 Kč 

  

  

    

1. Dotace na přímé náklady - KÚ   21 835 160,00 Kč 

z toho: platy 

 

  15 238 100,00 Kč 

  OON 

 

  50 000,00 Kč 

  ONIV včetně odvodů a FKSP 5 957 140,00 Kč 

  

zvýšení platů zam. v regionálním 

školství 577 180,00 Kč 

  podpora výuky plavání   12 740,00 Kč 

2. Dotace na provozní výdaje z rozpočtu zřizovatele 7 538 436,00 Kč 

3. Dotace OP VVV (šablony)   119 299,00 Kč 

3. Školné (MŠ, ŠD) 

 

  190 400,00 Kč 

4. Úroky z BÚ 

 

  845,14 Kč 

5. Ostatní výnosy 

 

  6 129,53 Kč 

6. Stravné 

 

  2 140 879,74 Kč 

7. Zúčtování fondů      74 581,11 Kč 

  

   

  

Doplňková činnost     819 393,34 Kč 

  

   

  

1. Stravné 

  

784 518,34 Kč 

2. Pronájem tělocvičny   34 875,00 Kč 

     

     CELKOVÉ VÝDAJE: 

   

     1. Investiční výdaje     0,00 Kč 

2. Neinvestiční výdaje (hlavní činnost) 31 805 357,56 Kč 

  

   

  

z toho: mzdy 

  

16 593 923,00 Kč 

  zákonné  pojištění 

 

5 663 100,00 Kč 

  zákonné sociální náklady 

 

425 417,42 Kč 

  energie 

  

1 374 832,94 Kč 

  opravy a udržování 

 

2 726 065,28 Kč 

  cestovné 

  

33 950,00 Kč 

  náklady z DDHM 

 

911 921,23 Kč 

  odpisy 

  

11 436,00 Kč 

  služby 

  

1 056 540,16 Kč 

  ostatní náklady z činnosti 

 

37 225,58 Kč 

  spotřeba materiálu  

 

2 970 945,95 Kč 

3. Neinvestiční výdaje (doplňková činnost) 799 141,72 Kč 

     

     



 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek k 31.12.2017       120 624,58 Kč 

z toho: hlavní činnost     100 372,96 Kč 

  doplňková činnost     20 251,62 Kč 

     Zůstatky fondů k 31.12.2017         

Fond kulturních a sociálních potřeb       183 124,58 Kč 

Rezervní fond     758 230,95 Kč 

Fond reprodukce majetku       187 681,64 Kč 

     

     Údaje o vyúčtování roku 2017 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 

3.4.2018 – ŠJZŠ – místní šetření plnění povinností dle platné legislativy. V době kontroly nebylo 

zjištěno porušení kontrolovaných povinností. Ředitelka školy upřesnila informace týkající se počtu cizích 

strávníků a vývozu obědů pro Charitu Těšetice. 

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

    

XV. Evaluační šetření 

  
V březnu 2018 proběhlo dotazníkové šetření v rámci projektu MAPA ŠKOLY společnosti SCIO ve 

všech zařízeních. Vyjádřit se měli možnost žáci, zákonní zástupci žáků a dětí v MŠ, pedagogičtí i 

nepedagogičtí zaměstnanci školy. Toto šetření bylo zaměřeno na klima školy, vztahy mezi žáky, 

zaměstnanci, postoj zákonných zástupců ke škole a jednotlivým pedagogům. S výsledky byli na poradách 

seznámeni všichni zaměstnanci, Školská rada a podrobné výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách 

školy. Problémy, které z dotazníkového šetření vyplynuly, byly s jednotlivými zaměstnanci ihned řešeny, 

připomínky jsou řešeny průběžně (oprava sociálního zařízení, nabídka kroužků…) 

V mateřské škole se v důsledku vyhodnocení dotazníkového šetření změnil způsob informování 

rodičů a omlouvání dětí.  

Souhrnná zpráva je uvedena v Příloze č. 2. 

  

 

 

Přílohy:  Příloha č. 1 

   Příloha č. 2 

 

V Lutíně dne 20.9.2018 

                                                                                                Mgr. Lenka Soušková,v.r. 

                                                                                                      ředitelka školy 

Rozdělovník :   

                        1x  OÚ Lutín 

                        1x  ZŠ Lutín 










