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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 2019/2020 ve všech ročnících podle:  

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

platné legislativy, včetně dodatků (Dodatek č.1 a 2). 

   Třídy byly zaplněny maximálně do počtu 27 žáků. 

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

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

  V 8. ročníku byla pouze jedna třída, s počtem žáků 23 žáků. 

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

dobu nezbytně nutnou ke zvládnutí učiva. 

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

čtenářské kluby a klub zábavné logiky pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Ve školní družině se měli 

žáci možnost přihlásit do klubu deskových her. V těchto aktivitách pravidelně pracovalo 24 skupin žáků 

s pedagogy. 

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

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

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

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

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

navštěvovali bezúplatně. 

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

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

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

speciální učebnice a didaktické pomůcky dle doporučení ŠPZ. 

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

pedagogičtí pracovníci školy. 

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

výsledků vzdělávání žáků, Vnitřní směrnice ZŠ Lutín k postupu školy při vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a Vnitřní směrnice ŠPP – program. 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 31 žáků. Doprava žáků na výcvik byla 

financována z projektu MŠMT. Do průběhu plaveckého výcviku zasáhlo Mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví, kdy byla zastavena povinná výuka a školy od 11.3.2020 uzavřeny. Proto žáci 

absolvovali pouze 25 lekcí a ve výcviku budou pokračovat ve školním roce 2020/2021. 

Škola v tomto školním roce organizovala LVZ pro žáky 7. ročníku v rekreačním středisku 

„Vítkovice Steel“ v Horní Bečvě. Výcviku, který proběhl v termínu 17.2. – 22.2.2020, se zúčastnilo 38 

žáků ze ZŠ Lutín. 

  Školy v přírodě se z důvodu Mimořádného opatření MZd nekonaly. 

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

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

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

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

bezpečném a vhodném chování. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Škola je zapojena do projektů :  

 
- Školní mléko 

- Ovoce do škol 

- Recyklohraní 

- Proškoly.cz 

- Projekt OP VVV, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ 

a ZŠ II – Inkluze v ZŠ Lutín II, číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012838 

- Podpora výuky plavání v základních školách   V., VI. 

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

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

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

- Také do projektu IKAP - Krajský úřad Olomouckého kraje - Rovný přístup ke vzdělávání s 

ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375 

 

V průběhu školního roku se škola přihlásila do dalších projektů: 

 

- Školní mléko a Ovoce do škol 

- Podpora výuky plavání v základních školách VII 

 

 

 V oblasti další vybavenosti školy byla a stále je realizovaná akce Energetické úspory v ZŠ Lutín. 

V rámci této akce byla provedena rozsáhlá rekonstrukce kotelny ZŠ spolu s rozvody tepla v obou 

budovách ZŠ, do učeben byly instalovány rekuperační jednotky pro automatickou výměnu vzduchu, byla 

vyměněna okna a parapety a je realizováno zateplení budovy spolu s výměnou střech. Tato akce je v 

celkové hodnotě cca 45 mil. korun, investorem je Obec Lutín za podpory OPŽP.  

 Během prázdnin byla provedena výměna podlahových krytin v kancelářích školy – ŘŠ, ZŘŠ a 

účetní a byl pořízen nový nábytek do kanceláří ZŘŠ a účetní. Rovněž byla zřízena izolační místnost. 

 Všechny prostory školy byly dle potřeby vymalovány, některé i opakovaně. 

   

Mimořádná situace:  

Dne 10.3.2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením (bezprostředně po 

jednání Bezpečnostní rady státu) o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání. Vyučovalo 

se distančně. Od 11.5. měli možnost do školy docházet žáci 9.ročníku, od 25.5.2020 žáci 1.stupně a od 

8.6.2020 se do lavic mohli vrátit také žáci 2.stupně. Pro nikoho však nebyla výuka povinná.  

Školní docházka se řídila metodickým a hygienickým pokynem MŠMT. Deváťáci projevili 

největší zájem a do lavic se jich vrátilo 42 ze 44. Výuka se soustředila na přípravu žáků na jednotnou 

přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.  

Žáci prvního stupně byli rozděleni do devíti skupin tak, aby v jednotlivých skupinách nebylo více 

než 15 žáků. Do školy docházelo 103 žáků z 225, což je cca 46 %. Skupiny žáků 1. a 2.ročníku vedly 

třídní učitelky, a to hlavně proto, že se do školy vrátili téměř všichni žáci těchto ročníků. Skupiny žáků 

3. - 5. ročníku vedly asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny, které pracovaly dle pokynů 

vyučujících jednotlivých předmětů. Výuka probíhala současně také distančně. 

 V poslední etapě se vrátili žáci druhého stupně, zde však nešlo o výuku, ale spíše o umožnění 

kontaktu vrstevníků a třídnické práce. Do škol se vrátila většina z nich. Ministerstvo zdravotnictví 

stanovilo pro návrat žáků do škol rizikové skupiny, kdy za předpokladu, že dítě do některé z nich patří, 

platilo doporučení se do kolektivu nezařazovat. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Školní družina  

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

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

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

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

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

ročníků.  

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

žáka do zájmového vzdělávání – školní družiny.  

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

toho 11 žáků druhého stupně.  Provoz zajišťovalo 6 kvalifikovaných vychovatelek, 1 asistentka pedagoga 

a jeden školní asistent (projekt Šablony II) od 6,00 ráno do začátku vyučování a po jeho skončení do 

16,30 hodin.   

Oddělení pracovaly ve svých třídách v budově školní družiny, dvě oddělení ve škole na prvním 

stupni (ve 14,30 přecházejí žáci s vychovatelkami do budovy ŠD a žáci jsou rozděleni do 1. a 2. 

oddělení). 

Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle Školního vzdělávacího programu, tematického 

plánu a měsíčních plánů jednotlivých oddělení. Činnost byla pravidelně aktualizována podle měsíčních 

plánů školy. 

V prostorách školní družiny byl lektorkou veden dvakrát v týdnu kroužek anglického jazyka pro 

přihlášené žáky 1. a 2. tříd, jedenkrát za čtrnáct dní probíhal kroužek náboženství a každý týden klub 

zábavné logiky a deskových her, který je financován z projektu Šablony II. 

V lednu došlo k přebudování jednotlivých oddělení na školní třídy a byly namontovány nové 

tabule, z důvodu rekonstrukce školy. 

V rámci osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů ŠD se vychovatelky zúčastnily 

seminářů DVPP programu Šablony 2. 

Vedoucí vychovatelka se pravidelně zúčastňovala pedagogických rad, provozních porad 

pedagogů, schůzí vedení školy a svolávala provozní porady vychovatelek. Prováděla kontrolní a 

hospitační činnost. 

Školní družina spolupracovala se SRPŠ a kulturní a školskou komisí obce Lutín. 

Dne 10.3.2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením (bezprostředně po 

jednání Bezpečnostní rady státu) o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání a studiu na 

českých základních školách od 11.3.2020 do odvolání za účelem zabránit šíření nemoci COVID - 19. 

Škola i školní družina byly uzavřeny. 

Pro žáky byla zahájena distanční výuka, vychovatelky pracovaly na projektech, výzdobě a 

aktualizaci ŠVP. 

Od 25. května byla obnovena školní docházka (nepovinná) pro žáky 1. stupně, výuka probíhala dle 

manuálu MŠMT, a to v pracovních skupinách v omezeném počtu žáků. Náplní vyučovacích hodin bylo 

plnění úkolů zadaných učitelem, zájmová činnost žáků a pobyt v přírodě. Cílem bylo znovu navázat 

sociální kontakt vrstevníků.  

Vychovatelky a asistentky školní družiny vedly v těchto skupinách výuku, pomáhaly dětem 

s úkoly zadanými učiteli a umožňovaly dětem zájmovou činnost. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Akce školní družiny: 

- Pedagogická praxe studentky UPOL 

- sběr papíru 

- účast v republikové soutěži o nejkrásnější vánoční přání 

- výroba blahopřání 

- výroba ozdob na vánoční strom 

- rozsvěcení vánočního stromu v obci  

- den otevřených dveří školy 

- pedagogický dozor na Mikulášské diskotéce 

- výzdoba sálu a dárků na ples obce a SRPŠ Lutín 

      -     výzdoba sálu na obecní ples 

      -     výzdoba sálu na školní karneval 

      -     moderování a organizace programu, her a tomboly na karnevalu 

 

 Do školní družiny byl dokoupen spotřební materiál, didaktické hry a jiné pomůcky. Činnost byla 

prezentována v Obecním Zpravodaji, nástěnkách v budově na chodbě a jednotlivých odděleních.  

  

                                                                         

 Mateřská škola 

 
Součástí ZŠ je také mateřská škola. Ve školním roce 2019/2020 bylo do MŠ zapsáno 100 dětí ve 

věku 2 – 6 let, rozdělených do čtyř heterogenních tříd. Z toho čtyři děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami s různým stupněm podpůrných opatření.  

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 a klasické pohádky pro 

nejmenší děti. 

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

zájem o sebevzdělávání. Jsou tvořivé, komunikativní. V každé třídě pracují kvalifikovaní asistenti. 

V letošním roce prováděly aktivitu pro předškolní děti všechny učitelky ve svých třídách v rámci 

rozvoje psychomotorických schopností ,METODOU DOBRÉHO STARTU“.  Děti získaly průpravu v 

grafomotorických dovednostech a schopnost soustředit se na individuální práci. 

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. 

 

V tomto roce proběhly plánované tradiční akce ve spolupráci s rodiči, obcí i základní školou 

omezeně z důvodu vyhlášení nouzového stavu s ohledem na COVID 19.   

Také v tomto roce pracovala v MŠ chůva pro dvouleté děti. Tato pozice byla zřízena díky projektu 

OPVVV – Šablony II. 
 

  

 září: 
- informativní schůzky pro rodiče 

- „Klauni“ – divadelní představení 

- logopedická depistáž 

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

 

 říjen: 

-     PRIMAVIZUS – odborné vyšetření zraku 

-     tematické focení - podzim 

      -    „Kolo času“ – pohybově – hudební pohádka 

      -     S Dráčkem v pohybu 



 

 

 

 

 

 

 

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

- tematické focení – Staročeské Vánoce 

- Muzikohrátky 

 

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

- Mikulášská nadílka v MŠ 

 

 leden 
- návštěva kaple Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie v Lutíně 

- Divadelní soubor Šikulka 

 

 únor          
- Beseda – Policie ČR 

- Moravské divadlo Olomouc – Povídám, povídám pohádku 

 

 červen 
- fotografování budoucích prvňáků – tvorba tabla 

 

  

 V průběhu roku byla zastíněna dvě pískoviště, v zahradě MŠ byly opraveny altány. V rámci oprav 

interiéru bylo vyměněno obložení ve vestibulu MŠ a opravena nika v mezipatře.  

 Dále bylo pořízeny nové nástěnky, elektrická trouba, televizor, didaktické pomůcky pro děti se SVP 

(dle doporučení ŠPZ), Montessori pomůcky, xylofony a drobné hudební nástroje.  Na zahradu MŠ byly 

pořízeny nové herní prvky, a to lesní chaloupka, oblázky, posezení pro děti. 

 

Práce pedagogických i nepedagogických pracovníků během uzavření MŠ (COVID 19) 

 

- Tvorba TVP – Mgr. Markéta Dorazilová, Bc. Dana Ostianová 

- Nápadníček pro rodiče a děti – nabídka her, pokusů, písniček, tvoření … ke všem výchovným 

složkám – Bc. Ostianová Dana, Mgr. Dorazilová Markéta 

- Háčkování pohádkových postav k výchovně-vzdělávací práci – Marta Báťková 

- Úklid zahrady a úprava záhonků – Jana Pospíšilová, Helena Dosedělová, Mgr. Marianna Szárazová, 

Marta Báťková, Dana Simčová, Mgr. Markéta Dorazilová , Michaela Vacková,  

- Výroba razítek pro všechny třídy – Mgr. Eva Valášková 

- Výroba pracovních listů – Petra Šlichtová  

- Tvorba „Lesní chaloupky“ na zahradě MŠ – Michaela Vacková 

- Výroba didaktických pomůcek – Michaela Vacková 

- Šití roušek pro panenky – Helena Dosedělová 

- Natírání venkovního inventáře – Dana Simčová, Helena Dosedělová, Jana Pospíšilová, Marta 

Báťková, Mgr. Marianna Szárazová 

- Výroba Zásobníku cviků k hudebně – pohybovým aktivitám, hrám a činnostem (cvičení a tanec na 

vážnou hudbu) – Pavla Bakalová  

- Webinář – jak připravit předškoláka do 1. třídy – Pavla Bakalová  

- Tvorba zásobníku pokusů pro děti – Jana Pospíšilová, Mgr. Marianna Szárazová  

- Úprava ohniště na zahradě MŠ – Michaela Vacková (zajištění cihel k vydláždění), Mgr. Marianna 

Szárazová, Helena Dosedělová, Jana Pospíšilová 

- Zajištění pneumatik pro výrobu záhonků – Kateřina Protivánková 

- Úklid a sanitace tříd MŠ – Jana Hanzelová, Kateřina Protivánková 



 

 

 

 

 

 

Dále byla řešena výroba lavičky pro děti a ohrazení v místě „Lesní chaloupky“.Tuto krizovou situaci 

(Cov19) jsme plně využily ke zvelebení zahrady MŠ (nové herní prvky, nátěr stávajícího zařízení, nové 

záhonky na bylinky, které později využijeme k další práci s dětmi) 

 

 

Školní kuchyně s jídelnami    
 

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

 K 30. 6. 2020 bylo ve školní jídelně ZŠ Lutín zaměstnáno 6 pracovnic, vedoucí ŠJ je paní Lada 

Kuchařová. Vedoucí kuchařkou je již řadu let paní Jana Ambrozová. ZŠ zajišťuje stravování žákům a 

zaměstnancům školy, ale také cizím strávníkům. 

 K 30. 6. 2020 byly ve školní jídelně MŠ Lutín zaměstnány 3 pracovnice, vedoucí ŠJ je paní Hana 

Smičková, hlavní kuchařkou je paní Nataša Hollá. Školní jídelna MŠ poskytuje stravovací služby 

předškolním dětem a personálu MŠ. 

 Ve školním roce bylo ke stravování v obou jídelnách přihlášeno 585 strávníků (z toho 452 dětí a 

žáků, 59 zaměstnanců a 74 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 71 698 obědů, 11 241 

přesnídávek a 8 422 svačinek. 

 V obou jídelnách mohou strávníci objednávat a odhlašovat stravu elektronicky. 

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

odpovídala např. bezlepkové nebo diabetické stravě. 

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

akcí (oslavy Mikuláše, Rozsvěcování vánočního stromu v Lutíně, Vánoční besídky, sportovní soutěže, 

kulturní akce - vzhledem k uzavření školských zařízení se konaly akce jen v omezeném množství) 

 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. Do varny jídelny základní školy byl pořízen nový 

elektrický konvektomat  a dva elektrické kotle Varna ŠJZŠ byla vymalována, vzhledem k zabezpečení 

hygieny provozu v souvislosti s onemocněním Covid - 19 byly na výdejové pulty instalovány plexiskla.

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

 

   

  

II.  Školská rada 
 

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

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

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

žáků a dva byli zvoleni z řad pedagogických pracovníků školy. 

 Školská rada zasedala dvakrát ve školním roce, a to 2. 10. 2019 a 28. 8. 2020 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. 

V kontaktu byli také z důvodu uzavření ZŠ a průběžně byli informováni o postupech školy a o formách 

distanční výuky. 

 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 2019/2020 ve všech ročnících podle:  

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

Dva žáci mají dle doporučení ŠPZ sníženy výstupy, jedné žákyni byla doporučena a realizována úprava 

obsahu vzdělání (druhý cizí jazyk) 

 

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

         Technické   kreslení.  

Od 11.3.2020 byla z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví uzavřena základní 

škola. Vyučovalo se distančně, od 11.5.2020 měly možnost do školy docházet žáci 9.ročníku, od 

25.5.2020 žáci 1.stupně a od 8.6.2020 se do lavic mohli vrátit také žáci 2.stupně. Pro nikoho však 

nebyla výuka povinná.  

Dokument s upraveným obsahem vzdělání – probírané učivo – byl dle manuálu MŠMT vypracován 

metodickým sdružením a předmětovými komisemi a zveřejněn na webových stránkách školy v březnu 

2020. 

 

 

 

IV. Pracovníci školy, kvalifikace, praxe, způsobilost 
 

Celkový počet zaměstnanců k 30. 6. 2020:  64 

 

  Součást pedagogové nepedagogové celkem       z toho muži ženy 

 

     ZŠ 31 6 37 4 33 

     ŠD   7 1   8 0   8 

     MŠ 11 3 14 0 14   

     ŠJ ZŠ   0 6   6 0   6 

     ŠJ MŠ   0 3   3 0   3 

         

 Všichni pedagogičtí pracovníci měli předepsanou kvalifikaci. 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. V 1., 2.,3. 4. a 6. ročníku pracovaly asistentky pedagoga. (7asistentek v 6 třídách) 

 Aprobovanost učitelů na škole byla okolo 88 %. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Přehled zaměstnanců školy:    

   

Základní škola – pedagogové: 

 

Zaměstnanec zařazení 

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

Mgr. Čechová Renata   uč. 2.st.,RD 

Mgr. Čotková Leona uč. 1.st. 

Mgr. Dostálová Dana   uč. 1.st. 

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

Mgr. Chmelář Jan kariérový poradce – Šablony II 

Mgr. Chmelářová Radka uč. 2.st.,  

Mgr. Chudobová Lenka uč. 1.st. 

Mgr. Jakob Petr uč. 2.st. 

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

Mgr. Kabelková Libuše uč. 1.st. 

Mgr. Kovářová Hana uč. 1.st. 

Mgr. Kratochvílová Pavlína asistentka pedagoga, nástup 1.9.2019 

Mgr. Krejčířová Kateřina uč.2.st. 

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

Lněničková Marcela asistentka pedagoga 

Mgr. Logrová Jitka asistentka pedagoga 

Mgr. Majzlíková Hana uč. 1.st. 

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

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

Mgr. Nevěčná Alena asistentka pedagoga 

Mgr. Paličková Jana uč. 1.st. 

Mgr. Pfeffrová Dana uč. 2.st. 

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

Mgr. Procházková Martina uč. 2.st. 

Mgr. Reinerová Alena asistent pedagoga 

Mgr. Soušková Lenka uč. 1.st., ŘŠ  

Bc. Tesárková Pavla zástup za uč. Aj a Vv při PN 

Mgr. Voňková Věra   uč. 2.st. 

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

Mgr. Vychodilová Milena uč. 1.st. 

Mgr. Vyhnánková Jana  uč. 2.st. 

Vymazalová Svatava asistentka pedagoga 

Mgr. Weidingerová Milena asistentka pedagoga 

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

 

 

Základní škola – provozní zaměstnanci: 

 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Coufalová Pavlína  sam.adm.pracovnice  

Dozrál Antonín školník, topič  

Kaňáková Jaroslava uklízečka  

Paulová Božena uklízečka nástup 1.2.2020 

Smičková Jarmila uklízečka  

Švubová Jana   uklízečka  

 

 



 

 

 

 

 

 

Školní družina - zaměstnanci: 

 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Lužná Iva ved.vychovatelka  

Mgr. Kratochvílová Pavlína vychovatelka ŠD nástup 1.9.2019 

Mgr. Svobodová Zuzana  vychovatelka ŠD  

Mgr. Weidingerová Milena vychovatelka ŠD  

Zapletalová Jana vychovatelka ŠD  

Ženožičková Irena vychovatelka ŠD  

Lněničková Marcela školní asistent Šablony II 

  

 

Mateřská škola – pedagogové + provozní zaměstnanci: 

 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Bakalová Pavla učitelka MŠ nástup 26.8.2019 

Báťková Marta   učitelka MŠ  

Blažková Barbora uklízečka  

Mgr. Blažková Dagmar učitelka MŠ ukončení pracovního poměru  12/2019 

Mgr. Dorazilová Markéta učitelka MŠ  

Dosedělová Helena   učitelka MŠ  

Mgr. Musilová Zdeňka učitelka MŠ od 1.11. do 28.1.2020 

Hanzelová Jana uklízečka zástup 

Bc. Ostianová Dana ved. učitelka MŠ  

Pospíšilová Jana učitelka MŠ  

Prokopová Eva chůva nástup 1.9.2019 – 31.8.2020 Šablony II 

Protivánková Kateřina školnice  

Simčová Dana učitelka MŠ od 1.12.2019 do 30.6.2020 

Mgr. Szárazová Marianna asistentka pedagoga nástup 15.10.2018 

Bc. Schoppiková Petra učitelka MŠ nástup 17.8.2020 

Šlichtová Petra učitelka MŠ nástup po RD 1.2.2020 

Vacková Michaela asistentka pedagoga nástup 1.9.2019 

Mgr. Valášková Eva asistentka pedagoga  

Vyhnánková Helena učitelka MŠ 1.9.2019 – 20.10.2019 

 

 

Školní jídelna ZŠ: 

 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Ambrozová Jana sam.kuchařka  

Fialová Věra  prac. obch. provozu zástup 

Kuchařová Lada    vedoucí ŠJ  

Obrátilová Miloslava prac.obch.provozu  

Svobodová Alena prac.obch.provozu  

Švubová Zdeňka prac. obch.provozu ukončení pracovního 

poměru v listopadu 2019 

Veselá Alena     kuchařka  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Školní jídelna MŠ: 

 

zaměstnanec zařazení pozn. 

Hollá Nataša      sam.kuchařka  

Keclíková Jiřina sam.kuchařka  zástup za PN Hollá – 15.1.- 

30.4.2020 

Kubáčová Petra prac. obch. provozu  

Smičková Hana vedoucí ŠJ  

 

V. DVPP 
 

I v tomto školním roce probíhalo další vzdělávání učitelů, avšak i to bylo ovlivněno uzavřením škol a 

karanténou: 

- ředitelka školy:    

        - Podpůrná 2. – 5. stupně a individuální vzdělávací plán 

        - Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení pro rok 2020 

        - PHmax – reforma financování škol – on-line 

        - Zákoník práce, zaměstnanci a pracovní smlouvy 

        - FKSP – tvorba a čerpání fondu 

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  – Podpůrná 2. – 5 . stupně a individuální vzdělávací plán 

        - Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi 

        - PHmax – reforma financování škol – on-line 

 

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

změny. 

 

Základní škola 

 

- Ekonomka – Cyklus seminářů - 8.ročník uceleného systému vzdělávání zaměřeného na PO 

   - Změny v účetnictví a financování PO 2020 

   - Rozpočet financování PO 

   - Majetek a inventarizace PO 

   - Účetní závěrka – uzávěrkové operace 

    

 

- 1 učitel (VP) – Setkání výchovných poradců (Chme) 

- 1 učitel (MP) – Setkání metodiků prevence (Kub) 

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

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

- 1 učitel – setkání učitelů zeměpisu ( MAP) (Jak) 

- 1 učitel – ICT zakončené zkouškou – člen kabinetu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a 

ředitelů) (Žák) 

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

- 1 učitel – kvalifikační studium pro koordinátory ICT (Žák) 

- 1 učitel – IVP ve školní praxi (Vyh) 

- 1 učitel - Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné třídě (Maj) 

- 1 učitel – Role školního speciálního pedagoga (Vyh) 

- 1 učitel – Práce s diferencovanou třídou v matematice (ChmR) 

- 1 učitel – VP, kariérový poradce – Výuka předmětu volba povolání (Chme) 

- 1 učitel –Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 16 let (Vrb) 

- 1 učitel – Festival bezpečného internetu (Kub) 



 

 

 

 

 

 

- 1 učitel – RoadShow – prezentace firmy Microsoft (Žák) 

- 1 učitel - spec.ped.- kulatý stůl SPC centrum (Vyh) 

- 2 učitelé – OVOV – pracovní setkání (Chme, ChmR) 

- 1 učitel – Internet v angličtině (Kov) 

- 1 vychovatelka – Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (Zap) 

- 1 vychovatelka – Rizikové chování dětí a mládeže (Luž) 

- 1 vychovatelka – Práce se žáky s SVP ve školní družině (Žen) 

- 1 vychovatelka – Sociálně emoční učení (Svob) 

- 1 asistentka pedagoga – Asistent pedagoga ve školní praxi (Lně) 

 

 

 

Mateřská škola 

 

- vedoucí učitelka – celostátní konference – Je učitelka anděl? (Ost) 

- vedoucí učitelka, 1 učitelka – Podpora autoevaluace MŠ s využitím systému INSPIS ŠVP (Ost, Dor) 

- 1 učitelka – Hudební hrátky v environmentální výchově aneb těšíme se na Vánoce (Dor) 

- 2 asistentky pedagoga – kurz Základy první pomoci (Szá, Vac) 

 

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

individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky. 

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

byl naplněn. 
 

 

ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ 

 

- 2 vedoucí ŠJ – Hygienické školení kolektivů školních jídelen a výdejen, hygienické minimum, novinky 

v oblasti dozoru v ŠJ 

- 2 vedoucí ŠJ – KHS Olomouc – Hygienické minimum II, Novinky ve školním stravování 

- 2 vedoucí ŠJ – Krajská konference hromadného stravování: Svačinky v jídelníčcích 

- 2 vedoucí ŠJ – ČŠI – Předmět kontroly v ŠJ 

- 2 vedoucí ŠJ – KHS Olomouc – Hygienické minimum, Novinky ve školním stravování 

- 2 vedoucí ŠJ – KHS Olomouc – Hygiena ve školní jídelně 

 

 

VI. Zápis do 1. třídy 
 

       Zápis do 1. tříd ZŠ proběhl na ZŠ Lutín v termínu 1.4. – 30.4 2020 

 Z důvodu Mimořádného opatření proběhl zápis elektronicky, bez přítomnosti dětí ve škole 

 

k zápisu 40 dětí 

přijato 38 dětí 

odklad 2 děti 

 

 

VII. Výsledky vzdělávání žáků 

 
    Celkem žáků :    369 

    Počet tříd       :     17 

    Počet dojíždějících žáků :  125 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Přehled počtů dojíždějících žáků do ZŠ Lutín ve školním roce 2019/2020: 

 

obec počet 

žáků 

obec počet žáků 

Slatinky 44 Hněvotín 2 

Slatinice, Lípy 26 Těšetice 3 

Luběnice 20 Olomouc  4 

Čelechovice, Kaple 18 Náměšť na Hané 1 

Drahanovice 5 Senička 1 

Olšany u Prostějova 1 celkem 125 

 

Celkem do školy dojíždí (mimo Třebčín) 125 žáků. To je 33,88 % z celkového počtu 369 žáků. 

 

 

 

 

Přehled tříd na ZŠ Lutín ve školním roce 2019/2020 (k 30.6.2020) 

 

třída poč. žáků třídní učitel(ka) 

I. A 19 Mgr. Milena Vychodilová 

I. B 20 Mgr. Leona Čotková 

II. A 15 Mgr. Jana Paličková 

II. B 16 Mgr. Lenka Chudobová 

III. A 24 Mgr. Dana Dostálová 

III. B 26 Mgr. Petra Jiříčková 

IV. A 27 Mgr. Hana Majzlíková 

IV. B 25 Mgr. Libuše Kabelková 

V. A 21 Mgr. Lucie Navrátilová 

V.B 20 Mgr. Kateřina Krejčířová 

VI. A 23 RNDr. Dana Vrbová 

VI.B 24 Mgr. Věra Voňková 

VII.A 21 Mgr. Martina Procházková 

VII.B 21 Mgr. Michal Žák 

VIII.A 23 Mgr. Jana Vyhnánková 

IX. A 24 Mgr. Jan Chmelář 

IX. B 20 Mgr. Petr Jakob 

celkem ZŠ 369  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky vzdělávací práce:   

 

     Na konci školního roku bylo klasifikováno 369 žáků. 

 

třída prospěli 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

I. A 18 1  

I. B  20 0  

II. A 15 0  

II. B 16 0  

III. A 23 0 1 

III. B 26 0  

IV. A 25 2  

IV. B 24 1  

V. A 20 1  

V.B 19 1  

VI. A 14 9  

VI.B 21 3  

VII.A 14 7  

VII.B 9 12  

VIII. A 11 12  

IX. A 15 9  

IX. B 12 8  

celkem 302 66 1 

 Všichni žáci byli na konci roku klasifikováni. Jeden žák neprospěl ze tří předmětů, ve školním roce 

2020/2021 opakuje 3.ročník. 

 

 

Testování  

 Vzhledem k Mimořádnému opatření a uzavření škol neproběhla žádná testování. 

 

Absence: (od 11.3. škola z důvodu Mimořádného opatření byla škola uzavřena a až do 30.6.2020 

nebyla docházka žáků povinná) 

         Celkem bylo zameškáno  :   18 220  hodin 

         - z toho omluvených            :   18 220 hodin (tj. 50,75 hod/žáka za obě pololetí) 

         - z toho neomluvených  :          0 hodin  

 

Udělená výchovná opatření : 
Na konci  školním roku bylo uděleno :     

 Pochvaly :  - pochvala TU   :          134 žáků 

                      - pochvala ŘŠ   :           83 žáků  (z toho bylo 15 žáků přijato u starosty obce) 

Na konci roku bylo přijato 15 žáků 9. ročníku u starosty obce, kde byli odměněni za reprezentaci školy a 

příkladný přístup k plnění povinností po celou dobu školní docházky. 

 

 Výchovná opatření k posílení kázně : 

         - důtka TU :   5  žáků 

   - důtka ŘŠ :    2   žáci        

   - snížený stupeň z chování – 2 :   --             

   - snížený stupeň z chování – 3 :   --     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VIII. Umístění žáků, kteří ukončili povinnou šk.docházku 
 

Počet vycházejících žáků                      :   44 

    z  toho přijato: -     na SOŠ a SOU matur.  :  31 

                            -     na gymnázia a lycea                :  11  

   -     na SOU uč.obory   :    2 

 

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

Studium zakončené maturitní zkouškou bude tedy studovat celkem 95, 50% žáků. 

(výsledky přijímacích zkoušek našich žáků – na webových stránkách Cermatu nejsou k dispozici 

 

 

IX. Prevence sociálně patologických jevů 

 
Hodnocení  Minimálního preventivního plánu  

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme navázali na naše úsilí z předchozích let. Snažili jsme se o 

smysluplné vedení našich žáků k zdravému životnímu stylu, duševnímu i fyzickému zdraví. Při plánování 

Minimálního preventivního programu vycházíme z  potřeb školy a osvědčených  

a zaběhnutých akcí. Loňský školní rok přinesl nečekané uzavření škol a  omezení provozu ve  

škole, tudíž se mnohé akce v rámci MPP nekonaly. 

V průběhu prvního pololetí školního roku 2019/ 2020 škola pořádala spoustu sportovních a  

kulturních akcí, nabídla možnost výběru mnoha kroužků. 

Učitelé v rámci MPP usilovali ve vyučovacích hodinách o předávání správných životních postojů, jsou 

žákům nápomocni v řešení různých situací a napomáhají v orientaci v nepřeberném množství informací. I 

v době distanční výuky učitelé žákům poskytovali maximální podporu při plnění školních úkolů a třídní 

učitelé se snažili být každému žáku oporou v nesnázích. 

Co se týká výchovných problémů, ty se řešily vždy neodkladně, v součinnosti vedení školy, 

třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence a rodičů žáka. 

Na podzim se žáci 2. stupně zúčastnili přednášky a besedy na téma Jak se nestát obětí sociálních 

sítí. Ve schránce důvěry se v průběhu roku neobjevila žádná závažná sdělení. 

V tomto školním roce jsme řešili konflikty mezi spolužáky ve dvou třídách. Proběhla dvě jednání 

(jedno opakovaně) se zákonnými zástupci žáků, která se týkala chování dětí v kolektivu a následně 

kolektivu k dětem. Abychom předešli konfliktům mezi žáky, proběhly ve 2. ročníku mimořádné třídní 

schůzky, byla zavedena taková opatření, aby zákonní zástupci byli bezodkladně informování o 

nevhodném chování svých dětí, se třídou pracovali třídní učitelka, vedení školy, výchovný poradce. 

V rámci pobytu ve školní družině byli žáci, mezi nimiž docházelo opakovaně ke konfliktům, rozděleni do 

různých oddělení.  
  

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 II – Inkluze v ZŠ Lutín II, Podpora výuky plavání v základních školách  V, VI ; 

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

Také do projektu IKAP - Krajský úřad Olomouckého kraje - Rovný přístup ke vzdělávání s 

ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375. Ředitelka 

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

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

skupině Rovné příležitosti. 



 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

- v rámci spolupráce s  UP Olomouc – praxe studentů  

- besedy žáků v obecní knihovně  

- sběry starého papíru 

- návštěva divadelních představení a výchovných koncertů 

- vánoční třídní besídky 

- exkurze 

- LVZ pro žáky 7. ročníku  

- účast žáků na sportovních a vědomostních soutěžích 

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

- 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 

- Spolupráce se středními školami – prezentace škol, nábor 

 

2.   v měsících: 

 

 září 
- Slavnostní zahájení školního roku 

- Třídnické práce, zahájení výuky podle rozvrhu hodin 

- Třídní schůzky v 1. ročníku 

- OVOV – republikové finále – Brno 

- DRAKIÁDA – spolupráce se zřizovatelem 

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

- Exkurze žáků 9 ročníku – Úřad práce – volba povolání 

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

- Atletický čtyřboj Olomouc – okresní a krajské kolo 

- Seiferos – beseda s ukázkou dravých ptáků – Rybníček – žáci 1.-9.ročníku 

 

 říjen 

- Třídní schůzky + plenární zasedání SRPŠ 

- Bílá pastelka – charitativní sbírka na pomoc slabozrakým a nevidomým 

- Burza práce a vzdělání Olomouc – žáci 9. ročníku 

- Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku k volbě povolání 

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

- Divadelní představení – Romeo a Julie – žáci 6.a7. ročníku 

- Exkurze žáků 6.ročníku do Prahy 

- Pišqworky – školní kolo soutěže 

- Fotografování žáků 1.ročníkui 

- Beseda – cestopisy s Márovými – Nový Zéland – pro žáky 4.-9 .ročníku – spolupráce s Obcí Lutín 

- Sběr starého papíru 

- Okresní kolo ve florbalu – starší žákyně 

- S Dráčkem v pohybu – akce mikroregionu Kosířsko – pro žáky 1.a2. ročníku 



 

 

 

 

 

 

 listopad 
- Beseda pro žáky 8. a 9. ročníku - Kyberšikana 

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

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

-  Školní kolo soutěže „Mladý chemik“ 

- Sběr papíru 

-  Okrskové ve florbalu – mladší žáci, starší žáci 

- Okresní kolo ve florbalu – mladší žákyně 

- Podzimní srdíčkové dny – veřejná sbírka nadace Život dětem 

- Divadlo Prostějov – „Rytmus v srdci“ – pro žáky 8. a 9. ročníku 

- Exkurze žáků 8. ročníku do průmyslové zóny Hněvotín, návštěva strojírenských podniků  

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

- Vítání občánků 

- Setkání seniorů – kulturní vystoupení žáků 1.stupně, spolupráce s Obcí Lutín 

- Školní kolo ve vybíjené – žáci 4.a5. ročníku 

- Pišqworky – okresní kolo soutěže 

 

 

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

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

- Vánoční sbírka pro opuštěné pejsky – 5. ročník charitativní sbírky 

- Krajské kolo ve florbalu – starší žákyně 

- Divadélko pro školy, divadelní představení pro žáky 1.9. ročníku 

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

- Den otevřených dveří – možnost účasti ve výuce 

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

- „Mikulášská diskotéka“ – (spolupráce se SRPŠ) 

- Vánoční koncert žáků ZUŠ 

- Exkurze žáků 5. - 7. ročníku do Olomouce – Věstonická venuše 

- Vánoce ve skanzenu Rožnov pod Radhoštěm – 1.-5.ročník 

- Třídní schůzky – konzultační 

- krajské kolo – teoretická část soutěže „Mladý chemik“ 

- „Vánoční spirála“ – koncert žáků kytarového kroužku 

- Robotiáda – okresní kolo soutěže 

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

- Vánoční besídky ve třídách 

 

     leden 

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

- ČEPS Cup – krajské kolo – florbal žáků 1.stupně ZŠ – chlapci i dívky 

- Schůzka rodičů žáků 9. ročníku – volba povolání 

- Krajské kolo ve florbalu – mladší dívky 

- Vydání výpisů z vysvědčení za 1. Pololetí 

- Školní kolo BiO kategorie C a D  

 

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

- LVZ žáků 7. Ročníku – Horní Bečva 

- Pedagogická praxe studentů PdF UP Olomouc 

- Exkurze žáků 7. ročníku do Brna – výstava – Poklad Inků 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 březen 

- Den otevřených dveří pro veřejnost 

- Pedagogická praxe studentů UP Olomouc souvislá – ZŠ 

- 11.3. uzavření ZŠ 

 

      duben  
- Zápis žáků do 1. ročníku 

 

      květen 

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

- „Zpívání s kytarou“  

-  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: 

- 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) 

-  Cestičkou k Betlému – vánoční pásmo dětí MŠ, zdobení stromečků 

-     Dýňová slavnost 

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

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

-  příspěvky do regionálního Zpravodaje Regionu Haná 

-  reprezentace školy a obce na republikovém finále OVOV v Brně 

-  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 

-     Sbírka pro opuštěné pejsky 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pravidelná mimoškolní činnost na ZŠ 

 

- kroužky na ZŠ:  keramika 5x                                     

                                 kroužek vaření     

    programování a robotika     

            

- 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 FBC Tornádo Lutín   Náboženství 

    kroužek LEGO 

    parkour 

    taneční kroužek – Olympus Dance 

    spolupráce s TJ Sigma Lutín 

 

     -   podpora žáků ohrožených školním neúspěchem – ŠABLONY 

    Doučování žáků – 16x 

    Čtenářský klub – 2x 

    Klub zábavné logiky a deskových her v ZŠ 

    Klub zábavné logiky a deskových her v ŠD 

  

- pobočka ZUŠ Iši Krejčího – hudební obory 

 

Prázdninová aktivita ve škole 

    Vzhledem k opravám školy se tyto aktivity nekonaly 

    Příměstský tábor v RC Klásek – stravování dětím v ŠJZŠ 

 

Největší úspěchy školy: 

 
Bohužel i soutěže byly ovlivněny zrušením povinné školní docházky a uzavřením škol k 11.3.2020  

 

Vědomostní soutěže 

 
soutěž – Mladý chemik – okresní kolo – žáci 9. ročníku – Anna Svobodová, Nela Hanzelová 

 

Matematická olympiáda  – okresní kolo - úspěšní řešitelé – Lucie Gazdová 

 

Sportovní úspěchy 

OVOV – republikové finále – 7.místo – soutěž družstev - Alexandr Dutka, David Střída 

                                                Pavel Bábek, Štěpán Popelka, Štěpán Moučka, Sára Endlicherová, 

     Lucie Šebelová, Sára a Denisa Svobodovy 

 

                Individuálně:       David Střída – 1. místo 

        Filip Chmelář – 4.místo 

     

 

 

Atletický čtyřboj – 1.místo kategorie starších žáků 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Turnaje: 

 

Florbal: 

Mladší dívky – krajské kolo – 1.místo – kvalifikace na RF se již nekonala 

Starší dívky – krajské kolo – 1.místo – kvalifikace na RF se již nekonala  

ČEPS cup –Školský pohár ve florbale pro 1.stupeň – chlapci – krajské  kolo – 5.místo 

                                                                                        - dívky - krajské kolo – 1.místo –  

 kvalifikace na RF se již nekonala                                                                              

 

XII. Spolupráce s odborovou organizací 
 

Základní organizace ČMOS PŠ 

Organizační číslo: ZOOS: 23-0072-3805 

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

je Mgr. Martina Procházková. 

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

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

 

XIII. Hospodaření školy 

 
Základní údaje o hospodaření školy (hospodářský rok 2019) 

 

     CELKOVÉ PŘÍJMY: 
   

     Hlavní činnost       

  

   
  

Investiční příspěvek     522 973,00 Kč 

  

   
  

Neinvestiční příspěvky 
 

42 277 506,22 Kč 

  

   

  

1. Dotace na přímé náklady - KÚ 
 

30 769 355,00 Kč 

z toho: platy 
  

21 877 100,00 Kč 

  OON 
  

50 000,00 Kč 

  ONIV včetně odvodů a FKSP 8 379 760,00 Kč 

  podpora výuky plavání 
 

52 128,00 Kč 

  částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů 346 844,00 Kč 

  podpora fin.-zavádění změny systému fin.RgŠ 63 523,00 Kč 

2. Dotace na provozní výdaje z rozpočtu zřizovatele 7 968 944,00 Kč 

3. Dotace OP VVV Inkluze v ZŠ Lutín I. (šablony) 709 650,00 Kč 

4. Dotace OP VVV Inkluze v ZŠ Lutín II. (šablony) 171 543,00 Kč 

3. Školné (MŠ, ŠD) 
  

187 150,00 Kč 

4. Úroky z BÚ 
  

1 374,96 Kč 

5. Ostatní výnosy 
  

25 332,80 Kč 

6. Stravné 
  

2 284 691,65 Kč 

7. Zúčtování fondů      159 464,81 Kč 

  

   

  

Doplňková činnost     723 587,73 Kč 

  

   

  

1. Stravné 

  

697 862,73 Kč 

2. Pronájem tělocvičny   25 725,00 Kč 

      

 

   



 

 

 

 

 

 

CELKOVÉ VÝDAJE: 

     Investiční výdaje     522 973,00 Kč 

Neinvestiční výdaje (hlavní činnost) 
 

42 208 506,36 Kč 

  

   

  

z toho: mzdy 

  

23 865 105,00 Kč 

  zákonné  pojištění 
 

8 029 105,00 Kč 

  zákonné sociální náklady 
 

562 570,58 Kč 

  energie 

  

1 419 917,70 Kč 

  opravy a udržování 
 

2 554 118,33 Kč 

  cestovné 

  

32 185,00 Kč 

  náklady z DDHM 
 

1 158 439,74 Kč 

  odpisy 

  

31 917,00 Kč 

  služby 

  

1 257 203,88 Kč 

  ostatní náklady z činnosti 
 

106 696,54 Kč 

  spotřeba materiálu  
 

3 191 247,59 Kč 

Neinvestiční výdaje (doplňková činnost) 698 789,92 Kč 

     Hospodářský výsledek k 31.12.2019   93 797,67 Kč 

z toho: hlavní činnost 

 

68 999,86 Kč 

  doplňková činnost   24 797,81 Kč 

     Zůstatky fondů k 31.12.2019     

Fond kulturních a sociálních potřeb   349 485,58 Kč 

Rezervní fond     2 072 917,35 Kč 

Fond reprodukce majetku   137 994,64 Kč 

     

     Údaje o hospodaření v roce 2019 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. 

 

  

 

 

 

    

 

V Lutíně dne 14.9.2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Lenka Soušková, v.r. 

                                                                                                      ředitelka školy 

Rozdělovník :   

                        1x  OÚ Lutín 

                        1x  ZŠ Lutín 


