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č.j.374-02
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
ředitelství:
Součásti školy:

číslo RED IZO 650 023 218
identifikátor zařízení: 600 140 172
IZO: 102 308 659 - Základní škola (kapacita 410 žáků)
IZO: 119 900 131 - Školní družina (kapacita 150 žáků)
IZO: 102 892 580 - Školní jídelna ZŠ (celková kapacita obou
IZO: 102 892 580 - Školní jídelna MŠ
jídelen – 700 jídel)
IZO: 107 627 761 - Mateřská škola (kapacita 112 žáků)

Základní škola
Základní škola poskytuje základní vzdělání. Zabezpečuje výchovu ve smyslu vědeckého poznání a
v souladu se zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní,
zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Umožňuje též náboženskou výchovu. Škola
připravuje žáky pro další studium a praxi na středních školách.
ZŠ má 9 ročníků, z toho 1. až 5. ročník tvoří 1. stupeň, 6. až 9. ročník tvoří 2. stupeň.
Vyučování probíhalo ve školním roce 2016/2017 ve všech ročnících podle:
„Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2“.
Třídy byly zaplněny 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 5. ročníku byla pouze jedna třída, s počtem žáků 24.
Škola zřizovala pro žáky, kteří nezvládali učivo, doučovací kroužky a reedukaci, v nichž žáci
zůstávali jen po dobu nezbytně nutnou ke zvládnutí učiva.
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, ŠVZ 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 základní plavecký výcvik
v rozsahu 40 hodin pro žáky 2. ročníku, který absolvovalo 38 žáků.
Škola v tomto šk. roce organizovala LVZ pro žáky 7. ročníku (a starší) v rekreačním středisku
„Vítkovice Steel“ v Horní Bečvě. Výcviku, který proběhl v termínu 6.2. – 10.2.2017, se zúčastnilo 38 žáků
ze ZŠ Lutín.
Tradiční akcí v práci školy byla organizace škol v přírodě:
- 40 žáků 6. ročníku se zúčastnilo 5-tidenní školy v přírodě v Centru ekologické výchovy Sluňákov
v termínu 22.5. - 26.5.2017.
- 36 žáků 2. ročníku se zúčastnilo 5-tidenní školy v přírodě na Třemešku u Oskavy v termínu
12.6. – 16.6.2017.
Pro všechny třídy škola zorganizovala školní výlety a školní akce, které souvisely s výchovně
vzdělávací činností školy.
Škola zajišťovala bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí
s výchovou a vzděláváním, soustavně vytvářela podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a
kontrolovala jejich dodržování. Z důvodu předcházení úrazům žáků a jejich omezení byla vypracována
statistika úrazů, se kterou byli všichni pedagogové seznámeni.

Škola je zapojena do projektů :

Školní mléko
Ovoce do škol
Recyklohraní
Proškoly.cz
EpiSchool

Škola úzce spolupracovala na projektech Fakulty tělesní kultury Univerzity Palackého v Olomouci
„Změny tělesného složení u dětí mladšího školního věku v kontextu vybraných exogenních činitelů“ a
„Vztah mezi pohybovým chováním rodičů a jejich dětí : tří-kohortová studie dětí ve věku 4-12 let“
Ředitelka školy spolupracuje v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti 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 průběhu školního roku se škola přihlásila do dalších projektů:
-

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
Přislíbila účast v připravovaném projektu UP Olomouc – Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie
s praxí
Přislíbila spolupráci v připravovaném projektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy
elektrotechnické v oblasti fyziky, optiky a elektroniky – semináře pro žáky v odborných učebnách a
laboratořích

V oblasti další vybavenosti školy byly vybaveny některé kabinety novým nábytkem, ve třech
třídách byla provedena výměna tabulí. Do učebny PC byly zakoupeny nové židle pro žáky, v jedné třídě
byl vyměněn dataprojektor a dále byla ve třídách provedena revize a sjednocení kabeláže k IT technice.
V současné době je v každé třídě interaktivní tabule nebo dataprojektor, PC nebo notebook, s připojením na
internet.
V průběhu prázdnin byla provedena oprava nouzového schodiště, bylo odstraněno staré
nevyhovující linoleum a položena vhodná dlažba. V tělocvičně školy bylo kompletně vyměněno osvětlení
dle projektové dokumentace. Podlahové krytiny v obou budovách ZŠ byly ošetřeny polymery, rovněž byla
provedena údržba podlahy v tělocvičně.
Po dohodě se zřizovatelem bylo ve všech budovách Základní školy a Mateřské školy příspěvkové
organizace provedeno Státním ústavem radiační ochrany měření radonu. Všechny naměřené hodnoty byly
podlimitní, budovy nejsou zatíženy radonem a není třeba žádných opatření.

Školní družina
Jednou ze součástí školy je školní družina. V průběhu školního roku ji navštěvovalo 150 žáků. Do
ŠD se měli možnost přihlásit žáci 1. stupně a dojíždějící žáci 2. stupně ZŠ. Školní družina byla otevřena
ráno od 6,00 hodin, odpoledne po vyučování do 16,30 hodin.
Vychovatelky s dětmi pracovaly v pěti odděleních (jedno oddělení pracovalo ve své kmenové
třídě).
Prostory ŠD byly využívány i k výuce soukromých hodin anglického jazyka pro děti 1. a 2. ročníku.
Jedna vychovatelka zabezpečovala jedenkrát týdně pro zájemce z ŠD a další žáky provoz počítačové
učebny. 2 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.

Organizace činností umožňuje všem aktivní spoluúčast a seberealizaci a odpovídá složení jednotlivých
oddělení.
Z akcí:
- výstavka podzimních plodin
- besídka s čertem a Mikulášem
- vánoční fotografování
- vánoční besídka
- dětský karneval
- den otevřených dveří
- výtvarná soutěž s výstavkou
- popcornová párty
- dětský den na Rybníčku
Sborovna školní družiny byla vybavena novou kuchyňkou, skříněmi, kobercem a lednicí. Byla dokončena
plánovaná oprava sociálního zařízení pro pedagogy. V jednom oddělení bylo vyměněno linoleum a
koberec.
ŠD úzce spolupracuje s organizacemi při Obci Lutín, zejména s Kulturní 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 šk.roce 2016/2017 bylo do MŠ zapsáno 107 dětí ve věku 2
– 6 let, rozdělených do čtyř heterogenních tříd (Motýlci, Berušky, Veverky, Koťátka). Ve věkově
smíšených třídách mají děti dostatek příležitostí k získání sociální zkušenosti ve skupině, kde se přirozeně
učí takovým schopnostem jako je souhra, soucit, spolupráce. Třídy vznikají s ohledem na přání dětí a
rodičů.
Výchovně vzdělávací proces v MŠ Lutín vycházel ze školního vzdělávacího programu ,,Klubíčko“,
jenž je v souladu se závazným RVP PV.
Celý pedagogický sbor je plně kvalifikován v oblasti předškolního vzdělávání. Učitelky mají zájem
na sebevzdělávání, což dokládají dalším studiem na odborných seminářích. Jsou tvořivé, komunikativní.
Učitelky Mgr. Dagmar Blažková a Mgr. Markéta Dorazilová dál 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.
I v tomto roce se děti již tradičně s lektorkou Mgr. Miluší Navrátilovou učily anglická slovíčka.
Některé tvořily ve výtvarném kroužku ,,Malovánek“ s p. učitelkami Martou Báťkovou a Mgr. Kateřinou
Coufalovou, jiné si tužily svaly v tělovýchovném kroužku ,,Cvičínek“ s p. učitelkami Helenou
Dosedělovou a Janou Pospíšilovou.
Škola v přírodě na Třemešku byla letos zrušena z důvodu nedostatku přihlášených starších dětí.
Mladší děti jsme neoslovovaly, neboť si uvědomujeme nepříznivé dopady ze stresu u takto malých dětí
(usínání v neznámém prostředí, u některých i v průběhu dne), což považujeme v jejich věku za nezdravé a
nevhodné.

I v letošním roce proběhly tradiční akce ve spolupráci s rodiči, obcí i základní školou.
 září:
- S Dráčkem na Kosíř
- Jízda na ponících na zahradě MŠ
- Návštěva hvězdárny v Prostějově
 říjen:
- Divadlo dětského diváka v MŠ – „Kykyryký“
- PRIMAVIZUS vyšetření očí
- „Dýňová slavnost” na zahradě MŠ - agentura L.Freyové
 listopad
- Divadlo v MŠ – „Povídám, povídám pohádku“
- Divadlo v MŠ – „O zlobivé notě“
- Vánoční fotografování
- Vláčkodráhy - výstava lutínských modelářů v rodinném centru Klásek
- Zubní prohlídka v MŠ – MUDr. Roman Zbořil
 prosinec
- Divadelní představení „Čertík a kolotoč pohádek“
- Vánoční pásma pro rodiče a veřejnost- besídky
- Vánoční nadílka u stromečku v jednotlivých třídách
 leden
- Návštěva kapličky v Lutíně
- Maňásková pohádka v MŠ – „Pohádky z ledničky“
 únor
- Karneval v MŠ – v jednotlivých třídách
- Divadelní představení – maňásková pohádka,, Jak se Honzík uzdravil“
 březen
- Divadelní představení ,,Pohádky s Budulínkem“
- Kouzelnické představení – „ARTISTIC SHOW“
- Návštěva v ZŠ Lutín - předškoláci
 duben
- Loutková pohádka – „Princezna na hrášku“
- Focení dětí ke Dni matek, předškoláčků na tablo a ve třídních skupinách
 květen
- Besídky ke Dni matek
- Zubní prohlídka - MUDr. Roman Zbořil
- ZÁPIS do MŠ
- POLICIE ČR – beseda s ukázkami
- Logopedie – návštěva logopedky

 červen
- Výlet turistickým vláčkem na Velký Kosíř, hledání pokladu v lese
- MDD Hrad se skluzavkou - atrakce
- Maňáskové divadlo – „Skřítek Pořádníček“
- Noc v MŠ se stezkou odvahy a opékáním špekáčků
- POSLEDNÍ ZVONĚNÍ (slavnostní rozloučení s předškoláky za účasti veřejnosti) – zahradní
slavnost – agentura – L. Freyová

Dvakrát ročně byla prováděna zubní prohlídka MUDr. Romanem Zbořilem.
Mateřská škola spolupracovala se Sdružením PRIMAVIZUS – vyšetření očí, s logopedkou –
vyšetření řeči u dětí starších čtyř let.
V rámci estetizace prostředí byly zakoupeny cibuloviny. Učitelky společně s dětmi osadily
prostory při vchodu do mateřské školy a na jaře se všichni mohli těšit pohledem na rozkvetlé barevné
záhony. Vyvýšené záhony na školní zahradě byly po odkvětu jarních cibulovin využity k pěstování dýní.
Děti byly po celý rok vedeny k třídění odpadu, proto byl zbudován kompostér na bioodpad.
V průběhu roku byly zakoupeny nové didaktické pomůcky (dřevěné tobogány, labyrinty,
dřevěné pomůcky pro rozvoj jemné motoriky), sportovní potřeby a odrážedla s možností regulace výšky
(dvouleté děti), netradiční hudební nástroje, do knihovny byly zakoupeny nové zajímavé tituly.
V mateřské škole probíhala o hlavních prázdninách třetí etapa rozsáhlých oprav. Byla dokončena
oprava elektroinstalace s rozvody datových kabelů, oprava sociálního zařízení pro děti i personál, oprava
výlevek. Dvě třídy byly vybaveny větratelnými stojany k úschově lehátek a lůžkovin.

Školní kuchyně s jídelnami
Ke škole patří neodmyslitelně také její dvě školní kuchyně s jídelnami.
K 30. 6. 2017 bylo ve školní jídelně ZŠ Lutín zaměstnáno pod vedením vedoucí ŠJ pí. Lady
Kuchařové 5 pracovnic. Vedoucí kuchařkou je již řadu let paní Jana Ambrozová.
Školní jídelna ZŠ zajišťuje stravování žákům a zaměstnancům školy, ale také cizím strávníkům.
K 30. 6. 2017 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 573 strávníků (z toho 442 dětí a
žáků, 51 zaměstnanců a 80 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 95 841 obědů, 15 795
přesnídávek a 12 240 svačinek.
Ve výjimečných případech zajišťují jídelny i dietní stravování pro žáky – upravují stravu tak, aby
odpovídala např. bezlepkové nebo diabetické stravě.
Mimo svou práci přispěly pracovnice ŠJ ZŠ i ŠJ MŠ ke zdárnému průběhu mnoha mimoškolních
akcí (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 byla realizována výmalba varny, šaten kuchařek a chodby v ŠJ.
Z důvodu nárůstu cen za potraviny došlo od 1. 9. 2016 k mírnému zvýšení ceny stravného. U cizích
strávníků byla cena oběda navýšena o 2 Kč na celkovou částku 60 Kč.
Obě vedoucí školních kuchyní se v průběhu školního roku zúčastnily školení:
- Seminář pro vedoucí školních jídelen – legislativa, hygienická pravidla, Vyhláška č.107/2005Sb. o
školním stravování

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
– 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 19. 10. 2016 a 31.8.2017 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 2016/2017 ve všech ročnících podle: „Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2“.
Jeden žák s diagnózou LMP byl vzděláván dle RVP ZV 2016 dle opatření ministryně školství –
upravený obsah a snížené výstupy.
Z povinně volitelných předmětů se vyučovalo předmětům:
Konverzace v cizím jazyce a Technické kreslení.
Přehled zájmových kroužků na škole je uveden v části VII.

IV. Pracovníci školy, kvalifikace, praxe, způsobilost
Celkový počet zaměstnanců k 30. 6. 2017: 57
Součást
ZŠ
ŠD
MŠ
ŠJ ZŠ
ŠJ MŠ

pedagogové

nepedagogové

celkem

26
5
9
0
0

6
0
2
6
3

32
5
11
6
3

z toho

muži

ženy

4
0
0
0
0

28
5
11
6
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. a 3. ročníku pracovaly asistentky pedagoga.
Aprobovanost učitelů na škole byla okolo 89,5%.

Přehled zaměstnanců školy:
Základní škola – pedagogové:
Zaměstnanec
Mgr. Čechová Renata
Mgr. Čotková Leona
Mgr. Dostálová Dana
Mgr. Došlíková Monika
Mgr. Chmelář Jan
Mgr. Chudobová Lenka
Mgr. Jakob Petr
Mgr. Kabelková Libuše
Mgr. Kovářová Hana
Mgr. Krejčířová Kateřina
Mgr. Kubíčková Ivana
Mgr. Majzlíková Hana
Mgr. Mrázková Kateřina
Mgr. Navrátilová Lucie
Mgr. Paličková Jana
Mgr. Pfeffrová Dana
Mgr. Pokorná Marie
Mgr. Procházková Martina
Mgr. Reinerová Alena
Mgr. Soušková Lenka
Mgr. Voňková Věra
RNDr. Vrbová Dana
Mgr. Vychodilová Milena
Mgr. Vyhnánková Jana
Mgr. Žák Michal

zařazení
uč. 2.st.
uč. 1.st.
uč. 1.st.
uč.1.st.
uč. 2.st., výchovný poradce
uč. 1.st.
uč. 2.st.
uč. 1.st.
asistentka pedagoga
uč.2.st.
uč.2.st., metodik prevence
uč. 1.st.
uč. 2.st., ZŘŠ
uč. 2.st., koordinátor EVVO
uč. 1.st.
uč. 2.st.
uč. 1.st.
uč. 2.st.
asistent pedagoga
uč. 1.st., ŘŠ
uč. 2.st.
uč. 2.st., koordinátor ŠVP
uč. 1.st.
uč. 2.st.
uč.2.st., metodik ICT

Základní škola – provozní zaměstnanci:
zaměstnanec
zařazení
Coufalová Pavlína
sam.adm.pracovnice
Dozrál Antonín
školník, topič
Smičková Jarmila
uklízečka
Švubová Jana
uklízečka
Kaňáková Jaroslava
uklízečka
Dostálová Miluše
uklízečka
Školní družina - vychovatelky:
zaměstnanec
zařazení
Lužná Iva
ved.vychovatelka
Ženožičková Irena
vychovatelka ŠD
Zapletalová Jana
vychovatelka ŠD
Mgr. Svobodová Zuzana
vychovatelka ŠD
Mgr. Reinerová Alena
vychovatelka ŠD

pozn.

pozn.

Mateřská škola – pedagogové + provozní zaměstnanci:
zaměstnanec
zařazení
pozn.
Bc. Ostianová Dana
ved. učitelka MŠ
Báťková Marta
učitelka MŠ
Mgr. Blažková Dagmar
učitelka MŠ
Mgr. Coufalová Kateřina učitelka MŠ
Mgr. Dorazilová Markéta učitelka MŠ
Dosedělová Helena
učitelka MŠ
Kožnárková Blanka
učitelka MŠ
Pospíšilová Jana
učitelka MŠ
Šlichtová Petra
učitelka MŠ
Od
1.3.2014RD,
dále MD
Blažková Barbora
uklízečka
Protivánková Kateřina
školnice
Školní jídelna ZŠ:
zaměstnanec
Kuchařová Lada
Ambrozová Jana
Veselá Alena
Švubová Zdeňka
Obrátilová Miloslava
Mádrová Lenka

zařazení
vedoucí ŠJ
sam.kuchařka
kuchařka
prac. obch. provozu
prac.obch.provozu
prac.obch.provozu

pozn.

Školní jídelna MŠ:
zaměstnanec
Smičková Hana
Hollá Nataša
Kubáčová Petra

zařazení
vedoucí ŠJ
sam.kuchařka
prac. obch. provozu

pozn.

V průběhu školního roku došlo k těmto personálním změnám:
1. ZŠ
Mgr. Kateřina Krejčířová – prodloužení pracovní smlouvy do 31. 7. 2017,
další prodloužení na dobu neurčitou
Mgr. Michal Žák – prodloužení pracovní smlouvy do 31. 7. 2017
Další prodloužení do 31.7.2018
Mgr. Radka Chmelářová – od 1. 8. 2016 nástup na MD
Mgr. Lucie Navrátilová – přijetí do pracovního poměru – zástup za MD – aprobace Bi, Ch –
úvazek 0,6363 (od 1.1.2017 postupné navýšení úvazku o 2h pedagogické intervence – inkluze)
Mgr. Hana Beranová – zástup za PN – R. Čechové
Mgr. – Monika Došlíková – návrat po neplaceném volnu (1rok)
Mgr. Alena Reinerová – asistent pedagoga (úvazek - 0,714), pracovní smlouva
prodloužena do 31. 8. 2017.
Mgr. Hana Kovářová – asistent pedagoga (úvazek – 0,657), pracovní smlouva do 31.8.2017
- všechny pracovní smlouvy AP byly dále prodlouženy

2. MŠ
Petra Šlichtová – rodičovská, PN, mateřská dovolená
Mgr. Dagmar Blažková – prodloužení pracovní smlouvy – zástup za P. Šlichtovou
Mgr. Kateřina Coufalová – rozvázání pracovního poměru k 31.8.2017
3. ŠD
Mgr. Alena Reinerová – vychovatelka 5. oddělení ŠD (úvazek 0,344), pracovní smlouva 31. 7. 2017,
prodloužena do 31. 8. 2018

V. DVPP
I v tomto školním roce probíhalo další vzdělávání učitelů:
- ředitelka školy – Úvod do specifik práce s dětmi ve věku 6- 12 let v období rozpadu rodiny
- Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole
- Celostátní konference „Společné vzdělávání – zkušenosti a pohledy z praxe“
- Zákon o pedagogických pracovnících
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 – Úvod do specifik práce s dětmi ve věku 6- 12 let v období rozpadu rodiny
- Celostátní konference „Společné vzdělávání – zkušenosti a pohledy z praxe“
- Zákon o pedagogických pracovnících
- Úpravy ŠVP v systému INSPIS ŠVP po změně RVP ZV

Základní škola
- Ekonomka – Praktický průvodce účetní uzávěrkou v roce 2016
- všichni pedagogové ZŠ a ŠD - Úvod do specifik práce s dětmi ve věku 6- 12 let v období rozpadu rodiny
- 1 učitelka – v rámci projektu Brána jazyků otevřená – celoroční projekt – Aj (Pal)
- 1 učitel – Kurz zdravotníka zotavovacích akcí – ČČK Olomouc (Žák)
- 2 učitelé – celoroční vzdělávání – Nadace Depositum Bonum Brno – Elixír do škol (Vrb, Žák)
- 1 učitel - Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole (Chme)
- 1 učitelka – Současné trendy v edukaci žáků s ADHD na ZŠ (Maj)
- 1 učitelka – Didaktické hry v matematice (Maj)
- 1 učitelka – Netradiční a zážitkové hry v Tv (Krej)
- 1 učitelka – Vzdělávání pedagogů v zoologických zahradách (EVVO Nav)
- 3 učitelky – Mám ve třídě dyslektika (Vych, Doš, Maj,
- 2 učitelky – Syndrom ADD, ADHD, poruchy chování (Pal, ChuL)
- 3 učitelky – Práce s nestandardním typem žáků ( Dos, Doš, Kab)
- 2 učitelka – Plán pedagogické podpory ve školní praxi (ChuL, Pal)
- 2 učitelky – Percepční kurz ( Pal, ChuL)
- 1 učitelka – Setkání školních metodiků prevence (Kub)
- 1 učitelka – Úpravy ŠVP v systému INSPIS ŠVP po změně RVP ZV (Vrb)
- 1 učitelka – Příroda je pestrý dům aneb Náměty na realizaci EV ve školní praxi (Nav)
- 1 učitelka – Mit Texten motivieren – vzdělávací program – Nj (Krej)
- 2 učitelé – Vzdělávací program ESERO – Zachraň život (Žák, Vrb)
- 1učitelka – Krajská konference primární prevence rizikového chování pro pedagogické pracovníky (Kub)
- 2učitelé – Aktivizující výuka fyziky, výroba fyzikálních a technických hraček (Žák,Vrb)
- 1 učitel – Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ (Žák)

- 1 učitelka – Gramatika? Super! – vzdělávací program – Nj (Krej)
- 1 učitel – Dramatická výchova a její využití ve výuce společensko-vědních předmětů na 2.st.ZŠaSŠ (Žák)
- 1 učitelka – setkání uč. Čj (Voň)
- 1 učitelka – Němčina kreativně a s elánem (Krej)
- 1 učitelka – Krajská konference škol Ok rozvíjejících EV v roce 2016 (Nav)
- 1 učitel – Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se SVP ve školách (Chme)
- 1 učitel – Podpůrná opatření pro žáky s narušenou komunikační schopností (Chme)
Mateřská škola
- 2 učitelky – Workshop PPP pro pedagogy MŠ (Báť, Dose)
- 2 učitelky – Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku (Báť, Dose)
- 2 učitelky – Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění grafomotorických obtíží (Bla, Dor)
- 2 učitelky – Předškoláček (Dor, Pos)
- 1 učitelka – Podpůrná opatření pro děti s narušenou komunikační schopností (Ost)
Škola celoročně spolupracovala s PPP Olomouc, SPC Z. Matějíčka Olomouc – Řepčín, při přípravě
individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky.
ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ
- Seminář pro vedoucí školních jídelen – legislativa, hygienická pravidla, Vyhláška č.107/2005Sb. o
školním stravování (Kuch, Smi)

VI. Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. tříd ZŠ proběhl na ZŠ Lutín v termínu 3. 4. 2017
k zápisu
přijato
odklad

54 dětí
49 dětí
5 dětí

VII. Výsledky vzdělávání žáků
Celkem žáků :
356
Počet tříd
:
17
Počet dojíždějících žáků : 111
Přehled počtů dojíždějících žáků do ZŠ Lutín ve školním roce 2016/2017:
obec
Slatinky
Slatinice, Lípy
Luběnice
Čelechovice
Drahanovice
Laškov

počet žáků
45
25
19
11
4
2

obec
Náměšť na Hané
Hněvotín
Těšetice
Olomouc - Samotišky
Bystročice

počet žáků
1
1
1
1
1

Přehled tříd na ZŠ Lutín ve školním roce 2016/2017
třída
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B
V. A
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B
celkem ZŠ

poč. žáků
25
26
20
19
22
23
21
19
24
23
20
16
19
23
18
19
19
356

třídní učitel(ka)
Mgr. Jana Paličková
Mgr. Lenka Chudobová
Mgr. Milena Vychodilová
Mgr. Leona Čotková
Mgr. Dana Dostálová
Mgr. Hana Majzlíková
Mgr. Monika Došlíková
Mgr. Marie Pokorná
Mgr. Libuše Kabelková
Mgr. Jan Chmelář
Mgr. Petr Jakob
RNDr. Dana Vrbová
Mgr. Věra Voňková
Mgr. Ivana Kubíčková
Mgr. Kateřina Krejčířová
Mgr. Jana Vyhnánková
Mgr. Martina Procházková

Výsledky vzdělávací práce:
Na konci školního roku bylo klasifikováno 356 žáků.
třída
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B
V. A
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B
celkem

prospěli
vyznamenáním
25
26
20
19
21
22
13
14
13
14
11
6
10
9
9
8
7
247

prospěli neprospěli

1
1
8
5
11
9
9
10
9
14
9
11
12
109

Všichni žáci byli na konci roku klasifikováni. Žákyně 3. ročníku s IVP, diagnostikovaná porucha
chování, byla hodnocena slovně.
Testování
V měsících duben a květen proběhly ve škole srovnávací testy, kterých se účastnili žáci 5.a7.ročníku.
Zájemci z 8. ročníku měli možnost vyzkoušet své znalosti a dovednosti v testu SCIO „Trénink na
přijímačky“
V květnu se žáci 9. ročníku účastnili srovnávacích testů ČŠI v Matematice, Anglickém jazyce a
přírodovědné gramotnosti.(Výsledky testování viz. Příloha č.2)
Absence:
Celkem bylo zameškáno
- z toho omluvených
- z toho neomluvených

: 29 826 hodin
: 29 826 hodin (tj. 83,8 hod/žáka za obě pololetí)
:
0 hodin

Udělená výchovná opatření :
Na konci školním roku bylo uděleno :
Pochvaly : - pochvala TU :
85 žáků
- pochvala ŘŠ :
73 žáků (z toho 59 věcná odměna, 14 přijetí u starosty)
Na konci roku bylo přijato 14 žáků 9. ročníku u starosty obce, kde byli odměněni za reprezentaci školy
a příkladný přístup k plnění povinností po celou dobu školní docházky.
Výchovná opatření k posílení kázně :
- důtka TU :
9 žáků
- důtka ŘŠ :
5 žáci
- snížený stupeň z chování – 2 : 1 žák
- snížený stupeň z chování – 3 : --

VIII. Umístění žáků, kteří ukončili povinnou šk.docházku
Počet vycházejících žáků
:
z toho přijato: - na SOŠ a SOU matur. :
- na gymnázia a lycea :
- na SOU uč.obory :

38
23
9
6

Mimo to přešly na víceleté gymnázium 2 žákyně ze 7. ročníku.
Studium zakončené maturitní zkouškou bude tedy studovat celkem 84% žáků.
(výsledky přijímacích zkoušek našich žáků – viz. Příloha č.1)

IX. Prevence sociálně patologických jevů
Hodnocení minimálního preventivního plánu
Cílem našeho Minimálního preventivního programu ve školním roce 2016/2017 bylo navázat
v našem snažení na úspěchy a zdary z předchozích let, tedy vést naše žáky ke zdravému životnímu stylu.
Vycházíme vždy z aktuálních potřeb naší školy. Snažíme se žákům předat správné postoje, usilujeme o to,
aby v dnešní záplavě informací se k nim dostalo to podstatné, aby byli varováni před rizikovými projevy
chování, aby se uměli zorientovat v dnešní společnosti a věděli o jejích nástrahách. Pokud se na naší škole
objevily závažné výchovné problémy, byly řešeny ihned, neodkladně, za spolupráce vedení školy,

výchovného poradce, metodika prevence a rodičů. Problémy byly řešeny citlivě a s individuálním
přístupem. Snažíme se každému jednotlivci pomoci, hledat řešení, přivádět žáky ke správným hodnotám.
V tomto školním roce bylo realizováno velké množství sportovních, kulturních a výchovných
programů. Ty měly za cíl zapůsobit na žáky tak, aby se nad danými okolnostmi zamysleli a snažili se k nim
zaujmout pevný postoj. Zajímavý byl pořad pro žáky na 2. stupni ZŠ v kině Metropol v Olomouci nazvaný
Jak se nestát obětí sociálních sítí. S touto problematikou seznámila naše žáky Mgr.Věra Kapsová z Grow
Job institute Brno. Rada – Nepoužívej ten telefon! – dnes již nemůže obstát, a proto je dobré pro naše žáky,
aby s rozumnou mírou uměli zacházet s chytrými telefony a sociálními sítěmi. Dověděli se, jak sociální sítě
ovlivní vnímání reality, jak se změnilo chování a psychika uživatelů sociálních sítí v posledních letech, jak
ovlivňuje sdílení velkého množství informací naše sebevědomí a zdravé vnímání sebe sama. Za velmi
důležité dlouhodobě považujeme to, aby se děti učily udržovat kvalitní mezilidské vztahy. Pro dívky
v šestých třídách tradičně pořádáme besedu na téma dospívání a pro nejstarší žáky přednášku o lásce,
partnerských vztazích a pohlavních chorobách.
V únoru odcizil žák 7. ročníku svému spolužákovi mobilní telefon na LVVZ. Tento telefon byl po
návratu z kurzu rodiči dohledán, žák, který mobil zcizil (údajně z legrace a potom si s věcí nevěděl rady) se
k činu přiznal. Okamžitě byla do školy pozvána matka chlapce, celá záležitost s ní i chlapcem byla
podrobně projednána, s chlapcem dále pracoval výchovný poradce i metodik prevence. Případ nebyl řešen
Policií ČR. Velký díl práce odvedla rovněž třídní učitelka, která probrala tento čin s třídou a pomohla tak
k chlapcovu bezproblémovému začlenění a přijetí spolužáky. Chlapci byl udělen 2. stupeň z chování.
V březnu bylo vedení školy upozorněno třídní učitelkou na nevhodné chování čtyř žáků 5. ročníku
ke spolužákovi. Společně s výchovným poradcem a metodikem prevence byla celá věc se žáky podrobně
projednána, zákonní zástupci byli neprodleně vyrozuměni. Za toto chování byla udělena třem žákům
důtka třídního učitele. Toto opatření se ukázalo jako dostačující.
V červnu tohoto roku jsme zaznamenali kouření elektronických cigaret v prostorách školy.
V souvislosti s tímto byli ihned vyrozuměni zákonní zástupci žáků a pozváni do školy k jednání. Pěti
žákům byla udělena důtka ředitelky školy a tři důtky třídního učitele.
Dále byly řešeny běžné problémy v rámci třídních učitelů a žáků.

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, EpiSchool
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
- 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
testování ČŠI – zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. ročníku – M, Aj, přírodovědná gramotnost
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

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 – Praha
Exkurze žáků 8. ročníku a IX. A – Dlouhé Stráně, Loštice
S dráčkem na Velký Kosíř – pro žáky 1. ročníku
Pedagogická praxe – náslechy studentů 1. roč. PdF UP (učitelství 1. stupně)
Burza práce a vzdělání Olomouc – žáci 9. ročníku


-

říjen
Okresní a krajské kolo v přespolním běhu – žáci 2. stupně
Focení žáků 1. ročníku
Třídní schůzky + plenární zasedání SRPŠ
Vítání občánků
Moravské divadlo Olomouc – divadelní představení „Tarzan“ – 1. a 2. ročník
Náborové akce středních škol – žáci 9. ročníku
Zahájení preventivních zubních prohlídek – poslední cyklus
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

 listopad
- Beseda – Márovi Cestopisy –„Rakousko, Francie“– beseda pro žáky 4. - 9. ročníku – spolupráce
s Obcí Lutín
- Sběr papíru
- Náborové akce středních škol – žáci 9. ročníku
- Přednáška pro žáky 9. ročníku – „AIDS“
- Exkurze na výstavu středních škol – „SCHOLARIS“ (9. ročník)
- Beseda „Bezpečnost internetu“ – pro žáky 3.- 6. ročníku
- „Pohár základních škol ve florbalu“ – florbal žáků 1. stupně chlapci i dívky – okresní kolo

-

Školní kolo soutěže „Mladý chemik“
Okrskové a okresní kolo ve florbalu – mladší žáci, starší žáci
Okresní kolo ve florbalu – mladší žákyně a starší žákyně
„Vánoční fotografování“ – fotografování žáků dle zájmu rodičů
Exkurze do Planetária Ostrava – žáci 4. a 5. ročníku
Turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníku – školní kolo
Podzimní srdíčkové dny – veřejná sbírka nadace Život dětem
Historická exkurze žáků 2. ročníku do Olomouce
Beseda – „Jak se nestát obětí sociálních sítí“ – pro žáky 6.- 9. ročníku – kino Metropol
„Vánoční strom“ - slavnostní rozsvícení vánočního stromu v obci – spolupráce s Obcí Lutín

 prosinec
- „Školou chodí Mikuláš“ (připravili žáci a žákyně 9. ročníku), podpora Obce Lutín
- „Prodej vánoční hvězdy“ – výtěžek věnován FN Olomouc – dětská onkologie
- „Vánoční laťka“ – šk. kolo – kvalifikace na soutěž v Hněvotíně
- „Hněvotínská laťka“ – soutěž ve skoku vysokém (ZŠ Hněvotín)
- „Mikulášská diskotéka“ – (spolupráce se SRPŠ)
- Vánoční koncert žáků ZUŠ
- Divadélko pro školy „Africká pohádka“ – 1.- 4. ročník
- Divadélko pro školy „Divadlo nekouše“ – 5.- 9. ročník
- Exkurze žáků do svíčkárny RODAS Olomouc – žáci 2. a 3. ročníku
- Třídní schůzky – konzultační
- Okresní kolo – teoretická část soutěže „Mladý chemik“
- „Vánoční spirála“ – koncert žáků kytarového kroužku
- Exkurze žáků 8. a 9. ročníku do Osvětimi a Wieliczky
- Mikuláš v rodinném centru Klásek - (připravili žáci a žákyně 9. ročníku)
- Krajské kolo ve florbalu mladších a starších žákyň
- Krajské kolo ve florbalu starších žáků
- Vánoční besídky ve třídách
- Vánoční sbírka pro opuštěné pejsky
- Moravské divadlo Olomouc – divadelní představení „Louskáček“ – žáci 6. a 7. ročníku
- Mikulášská akce ve spolupráci s Policií ČR – BESIP
 leden
- Tradiční ples školy a SRPŠ –Společenský sál Sigma Lutín – hudba Total Harmony
- Den otevřených laboratoří – vybraní žáci 9. ročníku – SGO Olomouc
- Setkání vedení škol s představiteli firmy – WEBA Olomouc
- Exkurze žáků – zájemců 9. ročníku do firmy WEBA Olomouc
- Moravské divadlo Olomouc - divadelní představení – Tarzan – žáci 2. ročníku
- „Pohár základních škol ve florbalu“ – florbal žáků 1. stupně - dívky – krajské kolo
- Schůzka rodičů žáků 9. ročníku – volba povolání
- Beseda pro dívky 6. ročníku – „Čas proměn“
- Vydání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí

-

únor
Školní kolo BIO kategorie C a D
LVZ žáků 7. ročníku (a zájemců vyšších ročníků) – Horní Bečva
Mobilní planetárium – beseda s filmy – všichni žáci – spolupráce se SRPŠ
Chemická soutěž „Mladý chemik“ – okresní kolo – praktická část
Program EVVO – „Bylinkový košík“ – pro žáky 6. ročníku
Program EVVO – „Ekologická stopa“ – pro žáky 9. ročníku
Sběr starého papíru – 9. ročník

-

Dětský karneval SRPŠ – Společenský dům Sigma Lutín – ve spolupráci se SRPŠ
Výchovný koncert – Vojenská posádková hudba Olomouc – všichni žáci
Kvalifikace na republikové finále ve florbalu
Turnaj v dřevobalu – školní kolo – 4.a5.ročník
Vítání občánků – spolupráce se SPOZ Lutín


-

březen
Oslava „Dne učitelů“ – spolupráce se zřizovatelem, SPOZ při Obci Lutín
Den otevřených dveří pro veřejnost
Pedagogická praxe studentů UP Olomouc souvislá – ZŠ
Republikové finále ve florbalu – starší žáci – Plzeň
Kvalifikace na republikové finále TOP 8 Východ - „Pohár základních škol ve florbalu“ –
dívky 1. stupeň
Koncert pro školy FUSION – akce podpořená krajským metodikem prevence – žáci 7. - 9. ročníku
Street hockey – kvalifikace na superfinále v Ostravě (postup)
Návštěva Knihovny Lutín – beseda na téma pověsti – žáci 4. ročníku
Projektový den „Nebojte se chemie“ – vybraní žáci 9. ročníku – SŠLCh
Německé divadlo – „Třikrát o lásce“ – pro žáky 7. a 8. ročníku
Návštěva dětí z MŠ Slatinky a MŠ Lutín ve škole
Matematický klokan – celostátní soutěž v matematice


-

duben
Zápis žáků do 1. ročníku
Beseda s Márovými – cestopisy – Španělsko, Portugalsko – spolupráce s Obcí Lutín
Okresní kolo matematické olympiády
Okresní kola v BiO - kategorie C a D
Sběr starého papíru
Testování SCIO žáků 5. a 7. ročníku
Okresní kolo OVOV
Superfinále street hockey – mladší žáci – Ostrava
Třídní schůzky - konzultační
Projektový den „Zachraňte život“ – žáci 2. stupně
„Chrti v nouzi“ – beseda pro žáky – všichni žáci
Orientační běh Těšetice „Těšetická myška“ – vybraní žáci
„Pohár základních škol ve florbalu“ – republikové finále - dívky 1. stupeň
Program EVVO – „Mezi námi dravci“ – pro žáky 7. ročníku
Exkurze do Prahy – pro žáky 7. ročníku

 květen
- Třídenní exkurze do Prahy – 9. ročník (dějepis, fyzika)
- 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 s ČS – Olomouc – atletický víceboj – vybraní žáci
- EVVO – projektový den
- ČŠI – zjišťování výsledků vzdělávání – M, Aj, přírodovědná gramotnost – žáci 9. ročníku
- Jarní besídka ZUŠ
- Soutěž v Informatice – SCRATCH CUP – vybraní žáci
- Školní turnaj ve florbalu 4. a 5. ročník
- Školní výlety


-

červen
Školní výlety
Atletická soutěž škol „O pohár starosty obce Lutín“
Krajské kolo OVOV – Hranice – družstvo, jednotlivci
Kulturní vystoupení žáků 1. ročníku – „Oslava Slabikáře“
Vítání občánků
„Sportovní den ŘŠ“ – softbal a jiné soutěže
Škola v přírodě žáků 2. ročníku – Třemešek u Oskavy
Veletrh vědy a výzkumu – žáci VII. A
„Přijetí nejlepších žáků 9. ročníku u starosty obce“, spolupráce se SPOZ
„Zpívání s kytarou“
Slavnostní zakončení školního roku

XI. Mimoškolní aktivity
Stejně jako v minulých letech i v tomto šk.roce škola velmi dobře spolupracovala s rodičovskou
veřejností, Obcí Lutín, SRPŠ při ZŠ Lutín i ostatními organizacemi v obci.
Mimořádně příznivý ohlas měly tyto akce:
- 2x „Dětský karneval“ (i pro MŠ – spolupráce se SRPŠ jednotlivých škol)
- Vítání občánků v průběhu celého šk.roku (SPOZ Lutín)
- „Předvánoční diskotéka“ – ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ Lutín
- Mikulášská nadílka škola, MŠ, Obec Lutín)
- „Prodej vánoční hvězdy“ – výtěžek věnován FN Olomouc – dětská onkologie
- „Podzimní srdíčkové dny“ – výtěžek věnován – nadace Život dětem
- „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
- pravidelné příspěvky žáků a učitelů o životě školy v lutínském „Zpravodaji“
- reprezentace školy a obce na republikovém finále OVOV v Brně, na republikovém finále ve
florbalu v Plzni – starší žáci, na republikovém finále ve florbalu v Praze – dívky 1. stupně
- spolupráce s Márovými - besedy, soutěže (škola, Obec Lutín, knihovna Lutín)
- „Víčka pro Lukáška“ – sběr plastových víček pro postiženého chlapce (škola, firmy, obyvatelé obcí
Lutín, Třebčín a okolí)
- návštěvy kulturních akcí v Olomouci – kina divadla
- exkurze do Prahy
Pravidelná mimoškolní činnost na ZŠ
-

kroužky na ZŠ:

keramika 6x
softbal
kroužek reedukace 2x
hrátky s Čj
kroužek matematiky 2x

zpěv
logopedie
počítačový kroužek
kroužek tvůrčího psaní
kroužek Aj

-

kroužky při ZŠ:

Aj pro 1. a 2. roč.
judo - 1. - 7. roč.
atletika 1. – 5. roč. kopaná – 1. – 9. ročník
florbal.tým TORNÁDO Lutín

-

pobočka ZUŠ Iši Krejčího – hudební obory

hra na kytaru

Největší úspěchy školy :
- Soutěž – Mladý chemik – Okresní kolo – Martina Mrázková – 5. místo
- Biologická olympiáda – okresní kolo – 4. místo – Jan Chmelář, 6. místo – Pavel Chmelář,
- Matematická olympiáda – OK- úspěšní řešitelé – Nela Hanzelová
- Pythagoriáda – OK- úspěšní řešitelé – Pavel Chmelář, Anna Svobodová
- Matematický klokan – OK – 1. místo – Pavel Chmelář – kategorie Kadet
- Matematický klokan - KK – 2. místo - Pavel Chmelář – kategorie Kadet
Další soutěže: Přírodovědný klokan, soutěž v IT SCRATCH CUP
Sportovní úspěchy
- Republikové finále OVOV Brno – jednotlivci – Jan Chmelář – 2. místo, Adéla Střídová
- Závody v přespolním běhu – 1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole – družstvo starších
žákyň – Adéla Střídová, Karin Jurníková, Anna Křížková, Kateřina Gieselová, Martina Mrázková,
Hana Weidingerová; 3. místo v okresním kole družstvo starších žáků – Jan Chmelář, Rostislav
Pavlíček, Lukáš Nevrlý, Pavel Zlatohlávek, Ondřej Tomášek, Pavel Matějů
- Florbal
– „Pohár základních škol ve florbalu pro žáky 1. stupně“ – okresní kolo, krajské kolo – 1. místo,
kvalifikace na RF – 3. místo, RF – 6.místo – Veronika a Lenka Mrázkovy, Ema Baleková, Natálie
Dostálová, Barbora Krejčířová, Adéla Brostíková, Anna Dohnalová, Nicol Ryšavá
- mladší žákyně – okresní kolo – 1. místo, postup do krajského kola – Ivana Surzynová, Eliška
Buriánová, Michaela Malá, Šárka Nevěčná, Kristýna Nezhybová, Sára Endlicherová, Šárka Zhébalová,
Veronika Nejedlá, Radana Váňová, Anna Svobodová
- starší žákyně – okresní kolo - 1. místo, krajské kolo - 2. místo – Kateřina Gieselová, Anna Křížková,
Martina Mrázková, Hana Weidingerová, Lucie Hradilová, Lucie Střídová, Adéla Střídová, Mariam
Yacoubová, Eva Kamenská, Karolína Zedníková
- starší žáci – okrskové, okresní, krajské kolo, kvalifikace na |RF – 1. místo, republikové finále –
2. místo – Jan Chmelář, Pavel Matějů, Rostislav Pavlíček, Ondřej Tomášek, Pavel Chmelář, Dušan
Soušek, Filip Vaculík, Michal Endlicher, Pavel Zlatohlávek, Jakub a Vojtěch Sedláčkovi, Jan
Svoboda, Tomáš Procházka
- Finále ve STREET HOCKEY
- OVOV 2017 – družstva – okresní kol - 2. místo, krajské kolo - 3. místo - družstvo ve složení - Adam
Tomášek, Dušan Soušek a Pavel Chmelář, Adéla Střídová, Alexandr Dutka, Alice Holcová, Sára
Svobodová, Karina Jurníková
- OVOV 2017 – jednotlivci - krajské kolo - 1. místo, David Střída, Adéla Střídová, 2. místo Pavel
Chmelář , 3. místo Alice Holcová - Postup do RF – Adéla Střídová, David Střída a Pavel Chmelář
- Pohár rozhlasu – okresní kolo – 3. místo mladší žáci – Adam Tomášek, Alexandr Dutka, David
Střída, David Goth, Dušan Soušek, František Špunda, Adam Zbořil, Jakub Smička a David Koudelka

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 2016)
CELKOVÉ PŘÍJMY:
Hlavní činnost
1. Dotace na přímé náklady - KÚ

19 258 905,00

z toho:

mzdové prostředky
zvýšení platů v regionálním
školství
zákonné odvody
ONIV
2. Dotace na provozní výdaje z rozpočtu
zřizovatele
3. Školné (MŠ, ŠD)
4. Úroky z BÚ
5. Ostatní výnosy
6. Stravné
7. Zúčtování fondů
Doplňková činnost

13 551 000,00

1. Stravné
2. Pronájem tělocvičny

728 971,68
33 525,00

360 004,00
4 933 801,00
414 100,00
7 616 488,00
189 450,00
1 072,93
21 388,20
2 023 143,82
78 254,83

CELKOVÉ VÝDAJE:
1. Investiční výdaje
2. Neinvestiční výdaje (hlavní činnost)

0,00
29 130 891,70

z toho:

14 700 628,00
5 027 435,00
291 954,33
1 539 937,37
2 970 096,76
26 511,00
672 644,31
11 488,00
1 022 982,97
2 867 213,96
745 726,65

mzdy
zákonné pojištění
zákonné sociální náklady
energie
opravy a udržování
cestovné
náklady z DDHM
odpisy
služby
ostatní
3. Neinvestiční výdaje (doplňková činnost)

Hospodářský výsledek k 31.12.2016
z toho:
hlavní činnost
doplňková činnost

74 581,11
57 811,08
16 770,03

Údaje o vyúčtování roku 2016 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
25. 10. 2016 – ŠJMŠ – místní šetření ve věci Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke
spotřebnímu koši – hodnocení – výborný jídelníček
ČŠI – v průběhu školního roku proběhlo několik šetření prostřednictvím portálu InspIS.
23. 1. 2017 – šetření na místě – přírodovědná gramotnost
Přílohy:

Příloha č. 1
Příloha č. 2

Lutíně dne 21.9.2017
Mgr. Lenka Soušková,v.r.
ředitelka školy
Rozdělovník :
1x OÚ Lutín
1x ZŠ Lutín

Příloha č.1

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
2017
VÝSLEDKOVÁ SESTAVA
NÁZEV
ŠKOLY:
IZO ŠKOLY:

Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace
IZO_102308659

SÍDLO
ŠKOLY:

Školní 80, Lutín, 78349
ČESKÝ JAZYK

PŘIHLÁŠENI

ŠKOLA

% SKÓR
CELKEM

1. kvartil

2. kvartil

3. kvartil MAXIMUM

62831

61701

51,7

60,0

48,0

60,0

74,0

100,0

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA

4514

4469

51,3

61,7

52,0

62,0

72,0

100,0

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA

18372

18171

51,0

55,4

42,0

56,0

68,0

100,0

CELKEM

35

35

-

-

-

-

-

-

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY

31

31

61,9

65,8

58,0

66,0

78,0

90,0

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA

2

2

71,5

72,0

68,0

72,0

76,0

76,0

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA

2

2

45,0

51,0

42,0

51,0

60,0

60,0

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY

CELÁ ČR

KONALI

PRŮMĚRNÉ
PERCENTIL.
UMÍSTĚNÍ

MATEMATIKA
PŘIHLÁŠENI

ŠKOLA

% SKÓR
CELKEM

1. kvartil

2. kvartil

3. kvartil MAXIMUM

63026

61887

51,4

46,3

28,0

46,0

64,0

100,0

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA

4519

4474

51,3

48,1

32,0

48,0

62,0

100,0

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA

18379

18178

51,4

53,7

40,0

54,0

68,0

100,0

CELKEM

35

35

-

-

-

-

-

-

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY

31

31

60,9

52,0

44,0

54,0

62,0

96,0

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA

2

2

10,1

21,0

14,0

21,0

28,0

28,0

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA

2

2

44,8

50,0

44,0

50,0

56,0

56,0

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY

CELÁ ČR

KONALI

PRŮMĚRNÉ
PERCENTIL.
UMÍSTĚNÍ

Příloha č. 2

Výsledky testování školy
Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 – 5. a 9. ročník ZŠ
Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace

Termín akce: 09.05.2017 – 26.05.2017
Termín testování: 15.05.2017 – 26.05.2017
Datum vyhodnocení: 06.06.2017
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1. Vyhodnocení školy
Tato výsledková sestava prezentuje souhrnné základní výsledky za školu v rámci výběrového zjišťování výsledků žáků na
úrovni 5. a 9. ročníku ZŠ ve školním roce 2016/2017. Toto výběrové zjišťování pokrylo použitými 21 testy z jednotlivých
předmětů, kombinací předmětů a vzdělávacích oblastí doposud největší část Rámcového vzdělávacího programu ZV ze
všech proběhlých celoplošných a výběrových zjišťování realizovaných Českou školní inspekcí.
Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – výsledky poskytují informaci o tom,
nakolik každý jednotlivý žák plní v testech zahrnuté požadavky minimálního standardu osvojených kompetencí. Přesto
může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky za třídy a za školu.
Pro připomenutí krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny:

• Každý žák řešil tři testy – dva ze základních předmětů (český jazyk, matematika, cizí jazyk) a jeden z některého
z dalších připravených předmětů. Testy pro žáky 5. ročníku byly připraveny na 60 minut, testy pro 9. ročník na
75 minut. Testy obsahovaly různé počty úloh, některé úlohy obsahovaly více než jednu otázku.

• Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou otázku body
nezískal, ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v celém testu udává průměrnou

úspěšnost v testu.

• Úlohy v některých testech byly rozděleny do užších tematických částí – to umožňuje cílenější posouzení toho, co
šlo žákům v daném testu lépe a co hůře (obdobně jako u celého testu byla spočtena úspěšnost v jednotlivých
částech).

• Žáci, u nichž škola při registraci vyznačila speciální vzdělávací potřeby příznakem „SVP“ a přidělila jim šablonu
s uzpůsobením pro SVP, řešili testy s menším počtem úloh – protože obecně u žáků jde o různé typy a stupně
SVP, nebyly výsledky těchto žáků do průměrů za školy a třídy s ohledem na interpretovatelnost výsledků škol a
tříd zařazeny.
Tato výsledková sestava prezentuje celkové výsledky za školu po jednotlivých předmětech. První výsečový graf umožňuje
porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků. Graf ukazuje, jak velké byly v rámci všech
testovaných žáků ČR podíly žáků, kteří dosáhli v celém testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část žáků
získala v testu jednu pětinu možných bodů nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad grafem je
uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy (jen žáků bez SVP), v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků
tvořících jednotlivé podíly. Graf je záměrně konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu
odvodit hodnoty průměrných úspěšností ostatních tříd nebo škol, ani počty tříd a škol v jednotlivých skupinách.

Druhý výsečový graf v tomto výběrovém zjišťování není použit, protože v testech byly zastoupeny pouze úlohy jedné
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úrovně obtížnosti (graf by v případě úloh více úrovní obtížnosti ukazoval, jaká část žáků řešila jednotlivé úrovně obtížnosti).
Tabulka pod grafy souhrnně pro předmět uvádí průměrné úspěšnosti žáků tříd, školy a všech testovaných žáků v testu,
případně v jeho jednotlivých tematických částech, pokud do nich byly úlohy v testu rozděleny.
Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání mají jen omezenou vypovídací hodnotu. Úlohy v testech nemohly zákonitě
reprezentovat očekávané výstupy RVP v jeho celé šíři, testy měly omezenou délku a obsahovaly jen malou část toho, oč
běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění individuálních
vlivů u jednotlivých žáků, mají především signální funkci – významnější odchylky od očekávané hodnoty nebo od průměru
za všechny testované žáky by měly být pro školu podnětem pro hledání možných příčin.
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1.1 9. ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)
1.1.1 Anglický jazyk
Průměrná úspěšnost žáků školy: 78 %

Podíly žáků školy po rozvětvení:
- Obtížnost 1: 100 % (36)

Tabulka detailních výsledků
Test
Vyhodnocených testů
Celý test
Čtení s porozuměním
Gramatika
Slovní zásoba
Poslech s porozuměním

Obtížnost
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 1

IX.A
18
77 %
75 %
67 %
91 %
83 %

IX.B
18
79 %
76 %
72 %
91 %
82 %

Škola
36
78 %
75 %
70 %
91 %
82 %

Celkem
37 411
72 %
71 %
61 %
82 %
80 %
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1.1.2 Matematika
Průměrná úspěšnost žáků školy: 51 %

Podíly žáků školy po rozvětvení:
- Obtížnost 1: 100 % (36)

Tabulka detailních výsledků
Test
Vyhodnocených testů
Celý test
Geometrie
Počítání s čísly
Slovní úlohy

Obtížnost
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 1

IX.A
18
53 %
47 %
58 %
49 %

IX.B
18
50 %
43 %
64 %
37 %

Škola
36
51 %
45 %
61 %
43 %

Celkem
40 181
52 %
45 %
63 %
41 %
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1.1.3 Přírodovědná gramotnost
Průměrná úspěšnost žáků školy: 64 %

Podíly žáků školy po rozvětvení:
- Obtížnost 1: 100 % (36)

Tabulka detailních výsledků
Test
Vyhodnocených testů
Celý test
Přírodovědná gramotnost

Obtížnost
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 1

IX.A
18
65 %
65 %

IX.B
18
62 %
62 %

Škola
36
64 %
64 %

Celkem
5 458
61 %
61 %
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