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ŠD
: 585944481
774 480 564
www: zs.lutin.cz
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Lenka Soušková, ředitelka školy
e-mail: l.souskova@zsms.lutin.cz
od 22. 3. 1996 rozhodnutím ŠÚ Olomouc ze dne 22. 3. 1999,
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 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 2014/2015 podle:
1. - 4. ročník a 6. - 9. ročník - „Školního vzdělávacího programu ZŠ Lutín 2“.
5. ročník - „Školního vzdělávacího programu ZŠ Lutín “.

Třídy byly zaplněny do počtu 32 žáků (výjimka povolena zřizovatelem – max. 34 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.
Ve 3. a 9. ročníku byla vždy pouze jedna třída, s počtem žáků 24, resp. 30.
V těchto třídách byla výuka hlavních předmětů – Aj – 3. ročník a Čj, M, Aj, Nj, v 9. ročníku dělena na
skupiny.
Škola zřizovala pro žáky, kteří nezvládali učivo, doučovací a reedukační kroužky, v nichž žáci
zůstávali jen po dobu nezbytně nutnou ke zvládnutí učiva.
Mimo to zřizovala škola pro žáky zájmové kroužky, které vedli učitelé, vychovatelky školy a další
lektoři. Škola poskytla prostory také pro činnost kroužků provozovaných jinými organizacemi v obci. Obec
podporovala mimoškolní aktivity dětí i finančně, kroužky vedené pedagogy žáci navštěvovali bezúplatně.
V rozsahu stanoveném vládou se žákům poskytují bezplatně učebnice a učební texty a pro žáky 1.
ročníku základní školní potřeby.
Na škole pracovala pedagogická rada jako poradní orgán ředitelky. Členy této rady byli všichni pedagogičtí
pracovníci školy.
Ředitelka školy vydala se souhlasem pedagogické rady Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků, Směrnici k ochraně osobních údajů, Organizační řád, schválila vnitřní řády odborných
učeben, pravidla bezpečného chování v ZŠ (tělocvična, učebna F a Ch, cvičná kuchyňka,aj.).
Škola organizovala ve spolupráci s Plaveckou školou Olomouc základní plavecký výcvik pro žáky
2. ročníku, který absolvovalo 42 žáků.
Škola v tomto šk.roce organizovala LVZ pro žáky 7. ročníku v rekreačním středisku „Vítkovice
Steel“ v Horní Bečvě. Výcviku, který proběhl v termínu 23. 2. – 1. 3. 2015, se zúčastnilo 40 žáků ze ZŠ
Lutín.
Tradiční akcí v práci školy byla organizace škol v přírodě:
- 35 žáků 6. ročníku se zúčastnilo 5-tidenní školy v přírodě v Centru ekologické výchovy Sluňákov
v termínu 25. 5. – 29. 5. 2015.
- 33 žáků 2. ročníku se zúčastnilo 5-tidenní školy v přírodě na Třemešku v termínu 15. 9. – 19. 9. 2014.
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.
Škola je zapojena do operačního programu EU s názvem „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
název projektu je „Škola pro život“. Program byl ukončen 20. 2. 2015. V rámci tohoto projektu ZŠ
získala finanční prostředky, mimo jiné na nákup ICT vybavení, v tomto roce byly pořízeny dva kopírovací
stroje.
Od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 byla škola zapojena do projektu EU Operační program: „Vzdělávání
pro konkurenceschopnost“ – výzva č. 51 – „Digitálně a interaktivně“. Tento projekt byl zaměřen na
vzdělávání učitelů ZŠ v oblasti ICT. Škola získala 20 dotykových notebooků.

-

V průběhu školního roku se škola přihlásila do dalších projektů:
Dotační program MŠMT – Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení
Rozvojový program MŠMT – Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Žáci základní školy byli zapojeni do projektu s názvem „Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Olomouckém kraji“ V rámci tohoto projektu navštěvovali žáci 7. - 9. ročníku školní dílny
SSŠs Lutín a žáci 8. ročníku chemické laboratoře gymnázia Čajkovského v Olomouci. Zde jim byla
umožněna aktivní práce na strojích, či přímé pozorování chemických pokusů.

V oblasti další vybavenosti školy byly dokoupeny nové výškově stavitelné lavice a židle pro žáky.
Ve třech třídách byla provedena výměna tabulí. Do dvou tříd byly zakoupeny dataprojektory a bílé
magnetické tabule. V současné době je v každé třídě interaktivní tabule nebo dataprojektor, PC nebo
notebook, s připojením na internet. Pro potřeby školy byla zakoupena ozvučovací technika.
Postupně je prováděna výměna podlahových krytin, linoleum na hlavním schodišti bylo nahrazeno
dlažbou. Průběžně je renovováno osvětlení v prostorách školy, oprava proběhla na chodbách nové budovy
a v učebně PC.
Školní družina
Jednou ze součástí školy je školní družina. V průběhu školního roku ji navštěvovalo 150 žáků. Do ŠD
se měli možnost přihlásit žáci 1. stupně a dojíždějící žáci 2. stupně ZŠ. Provoz ŠD byl v ranních hodinách
od 6,00 do 7,45 hod, odpoledne pak od 11,30 do 16,30 hodin.
Vychovatelky s dětmi pracovaly v pěti odděleních (jedno oddělení pracovalo ve své kmenové
třídě). Výchovně-vzdělávací činnost probíhala podle Školního vzdělávacího programu školní družiny a
měsíčních tematických plánů, které byly aktualizovány dle měsíčních plánů školy.
Prostory ŠD byly využívány i k výuce soukromých hodin anglického jazyka pro děti 1. a 2. ročníku.
Jedna vychovatelka zabezpečovala 2krát týdně pro zájemce provoz počítačové učebny. 2 hodiny v týdnu
byl vychovatelkami zabezpečován dohled nad žáky v době polední přestávky.
Tvořivá, cílevědomá a individuální práce vychovatelek byla vzorem třem studentkám SPgŠ Přerov
při jejich souvislé pedagogické praxi.
Pravidelná výchovně-vzdělávací činnost vychovatelek je každý rok obohacována o akce, které
dětem zpříjemňují pobyt:
-

besídka s čertem a Mikulášem
vánoční fotografování
vánoční besídka
dětský karneval
čarodějnická olympiáda
družina má talent
výlet do Modré u Uh. Hradiště a do ZOO na Sv. Kopečku u Olomouce
popcornová párty

Od června 2014 probíhala v budově ŠD rozsáhlá rekonstrukce pláště budovy – výměna oken,
zateplení pláště, oprava střechy, generální rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení. Tato
rekonstrukce byla dokončena v září 2014. Provoz školní družiny byl zajištěn v prostorách základní školy.
V průběhu školního roku 2014/2015 byla ještě dovybavena chodba ŠD novými dveřmi do tříd a sborovny.
Bylo rekonstruováno venkovní schodiště do budovy ŠD a také vnitřní hlavní schodiště. Byly doplněny
žaluzie do všech oken v 1. patře.
Školní družina úzce spolupracuje s KaŠK obce Lutín a ČSŽ na kulturních programech, výzdobách
sálů a výrobě drobných dárků a přání.
Všechny akce bychom nemohly zorganizovat bez významné podpory zřizovatele, vedení školy a
SRPŠ při ZŠ Lutín.

Mateřská škola
Součástí ZŠ je také mateřská škola. Ve šk.roce 2014/2015 bylo do MŠ zapsáno 112 dětí ve věku 2
– 6 let, rozdělených do čtyř heterogenních tříd (Motýlci, Berušky, Veverky, Koťátka). Ve věkově
smíšených třídách mají děti dostatek příležitostí k získání sociální zkušenosti ve skupině, kde se přirozeně
učí takovým schopnostem jako je souhra, soucit, spolupráce.
Smíšené třídy vznikají s ohledem na přání dětí, rodičů, sourozenců.
Výchovně vzdělávací proces v MŠ Lutín vycházel ze školního vzdělávacího programu ,,Klubíčko“,
jenž je v souladu se závazným RVP PV. Tento rok byl zaměřen na tradice.
V rámci vzdělávání k inovaci ŠVP absolvovaly seminář METODA DOBRÉHO STARTU
učitelky Ostianová, Blažková, Dorazilová. Tyto poznatky budou součástí nového plánu na školní r. 20142015. Vznikl nový kroužek ,,PŘEDŠKOLÁČEK“. Metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj
psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá
k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s
poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda je zpracována do 25 lekcí
s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele,
poradenského pracovníka apod. Akceptuje aktuální odborné poznatky a reálnou situaci poraden, škol.
Všechny učitelky jsou plně kvalifikované, mají zájem na sebevzdělávání, což dokládají dalším
studiem na odborných seminářích. Jsou tvořivé, komunikativní.
Provozní pracovnice spolupracují s pedagogy, jsou obeznámeny s výchovným systémem a
podporují jej.
Děti, které projevily zájem navštěvovaly v odpoledních hodinách výtvarný kroužek ,,Malovánek“,
pohybový kroužek ,,Cvičínek. Již několik dlouhých let zde také působí lektorka anglického jazyka Mgr.
Miluše Navrátilová s kroužkem anglického jazyka.
Tradiční akcí mateřské školy je škola v přírodě pro předškolní děti v měsíci květnu, v rekreačním
areálu Třemešek u Oskavy v jesenických lesích, kde si děti vyzkoušely samostatnost a odvahu v odloučení
od rodičů. Akce se zúčastnilo 24 dětí a to ve dnech 18. – 22. 5. 2015.
Vedeme dítě tak, aby na konci předškolního vývojového období prokazovalo schopnosti přiměřené
jeho věku. Svým působením si přejeme vést děti k samostatnosti a zdravému sebevědomí.
I v letošním roce proběhly tradiční akce ve spolupráci s rodiči, obcí i základní školou.
 září

S dráčkem na Velký Kosíř

 říjen

jízda na koních – „Poníci na zahradě MŠ“
fotografování dětí dle zájmu rodičů – „Zimní foto“
PRIMAVIZUS – vyšetření zraku u dětí

 listopad

„Dýňová slavnost” na zahradě MŠ - agentura L.Freyové
Hvězdárna Prostějov
Voňavé hádanky - muzikoterapie
Zubní prohlídka v MŠ
Divadlo TRAMTÁRIE – „Zapeklitá pohádka“

 prosinec

„Mikulášská nadílka“ v MŠ
charitativní akce „Prodej vánoční hvězdy“ – výtěžek věnován nemocným dětem
vánoční besídky s nadílkou hraček v jednotlivých třídách
Divadlo paní Horákové „Čertí babička“

 leden

návštěva lutínské kapličky
předškoláci navštívili první třídy v ZŠ
zápis do 1. ročníku ZŠ

 únor

divadlo TRAMTÁRIE – „Hugo z hor“
Divadlo paní Horákové „Barborka a cucavé bonbony“
„Maškarní karneval“ – Aula ZŠ Lutín – soutěže pro děti a rodiče
(agentura L.Freyové)

 březen

divadlo TRAMTÁRIE – „Ježek a sněhulák“
příprava besídek svátku maminek

 duben

fotografování dětí ke Dni matek
návštěva hvězdárny v Prostějově – předškolní děti
divadlo TRAMTÁRIE – „Pohádky z mléčné dráhy“

 květen

besídky ke svátku maminek
Škola v přírodě – Třemešek u Oskavy
divadlo TRAMTÁRIE – „Pohádky o mašinkách“, „Pozor zebra“
beseda s vojáky k MDD a prohlídka vojenské techniky
preventivní zubní prohlídka v MŠ – MUDR. R. Zbořil
zápis nových dětí do MŠ
fotografování dětí na tablo

 červen

MDD na zahradě MŠ (nafukovací skluzavka)
besídka kroužku Anglického jazyka
rozloučení s předškoláky
Spaní v MŠ - ,,Noc ve školce“ (stezka odvahy, opékání špekáčků)
Školní výlet – středisko ekologické výchovy Sluňákov
Den s armádou ČR – ve spolupráci se ZŠ

Dvakrát ročně byla prováděna zubní prohlídka MUDr. Romanem Zbořilem.
Děti pravidelně sbíraly starý papír ve spolupráci s našimi spoluobčany a za podpory Obce Lutín.
Od 1. 7. 2015 probíhala rozsáhlá generální rekonstrukce pláště budovy se zateplením, výměnou
oken a dveří, oprava střechy budovy. Součástí rekonstrukce byla také oprava únikového schodiště. Rovněž
některé vnitřní dveře v budově byly vyměněny (18 kusů), stávající okna v interiéru budovy byla vyměněna
za plastová, popř. zazděna. Zahrada MŠ byla vybavena dalšími herními prvky, bylo zde vybudováno
osvětlení. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel také dětský bazén, který je nahrazen plochou s velmi zajímavým
vodním prvkem.

Školní kuchyně s jídelnami
Ke škole patří neodmyslitelně také její dvě školní kuchyně s jídelnami.
K 30. 6. 2014 bylo ve školní jídelně ZŠ Lutín zaměstnáno pod vedením vedoucí ŠJ pí. Lady
Kuchařové 5 pracovnic. Vedoucí kuchařkou je již řadu let pí.Jana Ambrozová.
Školní jídelna ZŠ zajišťuje stravování žákům a zaměstnancům školy, ale také cizím strávníkům.
K 30. 6. 2014 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 560 strávníků ( z toho 409 dětí a
žáků, 50 zaměstnanců a 101 cizích strávníků).
Stalo se již tradicí, že si strávníci ŠJ ZŠ mohou pomocí čipů nebo karet vybírat ze dvou jídel.
Celkem bylo v obou jídelnách v tomto šk. roce uvařeno a vydáno 93 215 obědů, 15 933 přesnídávek
a 11 681 svačinek.
Ve výjimečných případech zajišťují jídelny i dietní stravování pro žáky – upravují stravu tak, aby
odpovídala např. bezlepkové nebo diabetické stravě.
Mimo svou práci přispěly pracovnice ŠJ ZŠ i ŠJ MŠ ke zdárnému průběhu mnoha mimoškolních
akcí (MDD, oslavy Mikuláše, spaní v ZŠ a v MŠ, výstavy k Vánocům a Velikonocím, sportovní a kulturní
akce, aj.). Pracovnice jídelen zavádějí do jídelníčků nové technologie a výrobky potravinářských firem
Vitana, Dr.Oetker, Nowaco, Bikos cz, PENAM, EVEREST, LA FOOD, MADE, HŰGLI, TOGASTRO,
TROT – pí.Eva Otrubová, aj. Pomohly také získat mnoho sponzorských darů od dodavatelů na mimoškolní
akce.
V oblasti vybavenosti zařízení jsou obě kuchyně neustále doplňovány novým zařízením, které
odpovídá všem hygienickým a jiným normám.
Školní jídelny ZŠ se bezprostředně dotknula celková rekonstrukce budovy, avšak provoz byl
zachován. V létě 2015 byla v ŠJZŠ provedena generální rekonstrukce hrubé přípravny masa, oprava
obložení výdejního okénka a do jídelny byly zakoupeny nové stoly a židle.
Také ve školní jídelně MŠ probíhala v létě 2015 generální rekonstrukce pláště budovy s výměnou
oken, oprava elektroinstalace.
Při škole pracuje Školská rada, která má 6 členů ze zástupců zřizovatele, zástupců rodičovské
veřejnosti a pedagogů pod vedením předsedkyně pí. Ing.Věry Kozákové, v březnu 2015 proběhla volba
nových členů. Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Stanislava Navrátilová.
Na svých zasedáních schválila ŠVP. Vzala na vědomí Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků, Směrnici k ochraně osobních údajů a Organizační řád.

II. Přehled učebních plánů, vzdělávací koncepce školy
Ve školním roce 2014/2015 se na ZŠ Lutín vyučovalo:
V 5. ročníku podle „Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Lutín“,
v 1. - 4. a 6. - 9. ročníku podle nového vzdělávacího programu „Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání ZŠ Lutín 2“.
Z povinně volitelných předmětů se vyučovalo předmětům: konverzace v cizím jazyce a druhý cizí
jazyk.
Na škole se vyučoval nepovinný předmět: náboženství.
Přehled zájmových kroužků na škole je uveden v části VII.

III. Pracovníci školy, kvalifikace, praxe, způsobilost
Celkový počet zaměstnanců k 30. 6. 2015: 55
Součást
ZŠ
ŠD
MŠ
ŠJ ZŠ
ŠJ MŠ

pedagogové

nepedagogové

celkem

25
5
8
0
0

6
0
2
6
3

31
5
10
6
3

z toho

muži

ženy

4
0
0
0
0

27
5
10
6
3

Všichni pedagogičtí pracovníci (mimo 3 vychovatelek ŠD, které do 31. 12. 2014 zastupovaly za
nepřítomné učitele) měli předepsanou pedagogickou způsobilost. 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. ročníku pracovala asistentka pedagoga. Tato funkce byla zřízena díky integraci žákyně
s diagnostikovanou poruchou chování. Výuku náboženství vyučoval 1 učitel (1 hod/týd). Aprobovanost
učitelů na škole byla okolo 85,0%.
Rovněž v MŠ pracovala asistentka pedagoga. V tomto případě byla funkce zřízena pro chlapce
s kombinovaným postižením.
Přehled zaměstnanců školy:
Základní škola – pedagogové:
Zaměstnanec
zařazení
Čechová Renata
uč. 2.st.
Čotková Leona
uč. 1.st.
Dostálová Dana
uč. 1.st.
Došlíková Monika
uč. 1.st.
Chmelář Jan
uč. 2.st., výchovný poradce
Čmelářová Radka
uč. 2.st.
Chudobová Lenka
uč. 1.st.
Jakob Petr
uč. 2.st.
Kabelková Libuše
uč. 1.st., ŘŠ
Krejčířová Kateřina
uč.2.stu.
Kubíčková Ivana
uč.2.st., metodik prevence
Kulíšek Jan
učitel náboženství
Majzlíková Hana
uč. 1.st.
Mišáková Eliška
uč. 2.st.
Mrázková Kateřina
uč. 2.st., ZŘŠ, metodik ICT
Paličková Jana
uč. 1.st.
Pfeffrová Dana
uč. 2.st.
Pokorná Marie
uč. 1.st.
Procházková Martina
uč. 2.st.
Reinerová Alena
asistent pedagoga
Soušková Lenka
uč. 1.st., ŘŠ, metodik ICT
Voňková Věra
uč. 2.st.
Vrbová Dana
uč. 2.st., koordinátor ŠVP
Vychodilová Milena
uč. 1.st.
Vyhnánková Jana
uč. 2.st.

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

pozn.

pozn.

Mateřská škola – pedagogové + provozní zaměstnanci:
zaměstnanec
zařazení
pozn.
Ostianová Dana
ved. učitelka
Dosedělová Helena
učitelka MŠ
Báťková Marta
učitelka MŠ
Kožnárková Blanka
učitelka MŠ
Dorazilová Markéta
učitelka MŠ
Šlichtová Petra
učitelka MŠ
Od 1.3.2014MD
Dagmar Blažková
učitelka MŠ
Od 1. 3. zástup za
MD
Coufalová Kateřina
učitelka MŠ
Pospíšilová Jana
učitelka MŠ
Látalová Světla
školnice
*
Protivánková Kateřina školnice
Zástup, za p.
Látalovou
Odstrčilová Jindřiška uklízečka
**
* Dlouhodobá pracovní neschopnost, odchod do starobního důchodu k 20. 9. 2014
** Odchod do starobního důchodu k 30. 12. 2014
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. Eliška Mišáková – pracovala na zkrácený úvazek – 8 hod/týden (převážně výuka Nj), k 30. 6.
2015 odešla do starobního důchodu
Mgr. Kateřina Krejčířová – od 1. 9. 2014 – učitelka 2. stupně – zkrácený úvazek 4hod /týden (Nj),
současně pracovala jako vychovatelka 5 odd. ŠD – zkrácený úvazek
2. MŠ
Světla Látalová – po dlouhodobé pracovní neschopnosti odešla k 20. 9. 2014 do starobního důchodu,
na její místo nastoupila po zástupu Kateřina Protivánková.
K 30. 12. 2014 odešla do starobního důchodu Jindřiška Odstrčilová, od 2. 1. 2015 nastoupila Barbora
Blažková.
Mgr. Zuzana Svobodová se rozhodla nepožádat o prodloužení pracovní smlouvy na pozici asistenta
pedagoga v MŠ a tento pracovní poměr byl k 30. 6. 2015 ukončen.
3. ŠD
Kateřině Krejčířové skončila k 30.6.20105 pracovní smlouva, kterou se rozhodla neprodloužit
DVPP
I v tomto školním roce probíhalo další vzdělávání učitelů:
- ředitelka školy – Studium pro ředitele škol a školských zařízení
- ŘŠ a ZŘŠ – v rámci projektu „Digitálně a interaktivně“ – školení koordinátorů, mentorů a metodiků
projektu ( 5 setkání)
- ŘŠ a ZŘŠ – Spisová služba, změny zákona o archivaci a nová vyhláška o podrobnostech spisové služby
- ŘŠ a ZŘŠ – Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR
- ŘŠ a ZŘŠ – Seminář k výsledkům mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA2012
Základní škola
- Ekonomka – Změny v účetnictví příspěvkových organizací od 1. 1. 2015
- všichni pedagogové ZŠ – v rámci projektu „Digitálně a interaktivně“ – školení v oblasti dotykových ICT
technologií
- všichni pedagogové ZŠ – v rámci projektu „Digitálně a interaktivně“ – školení v oblasti metodiky výuky
prostřednictvím ICT technologií
- všichni pedagogové ZŠ – v rámci projektu „Digitálně a interaktivně“ – školení v oblasti výukových
programů zakoupených v rámci tohoto projektu
- všichni pedagogové ZŠ – v rámci projektu „Digitálně a interaktivně“ školení v oblasti e-learningu
- 1 učitelka – v rámci projektu Brána jazyků otevřená – celoroční projekt – Aj (Pal)
- 1 učitelka – celoroční vzdělávání – Nadace Depositum Bonum Brno – Elixír do škol(Vrb)
- 2 učitelky – Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou
- 1 učitelka – v rámci vzdělávacího programu Nové materiály ve výuce Nj – „Nejlepší kamarádi jsou Beste
Freunde“(Miš)
- 1 učitelka – v rámci vzdělávacího programu Nové materiály ve výuce Nj – „Gramatika? Super!“ (Krej)
- 1učitelka – setkání metodiků prevence (Kub)
- 1učitelka – Genetický workshop pro učitele – přírodopis (ChmR)
- 1 učitelka – setkání uč.Čj (Voň)
- 1 učitelka – Rozvíjíme matematickou gramotnost (Vrb)
Mateřská škola
- 2 učitelky – Metody k rozvíjení matematické gramotnosti – „Jak dělat matematiku, která děti baví“ (Bla,
Báť)
- 2 učitelky – Pokusy v MŠ – „Voda“ (Báť, Pos)
- 2 učitelky – Tradice – „Český rok – podzim, zima“ (Dor, Cou)
- 2 učitelky –Vzdělávací kurz Dítě a svět - (Ost, Bla)

ŠJ ZŠ a MŠ
- vedoucí šk. jídelen - Seminář pro vedoucí školních jídelen – uvádění alergenů a upravená vyhláška o
školním stravování od 1. 1. 2015
Mimo to se většina pedagogů zapojila do projektů DVPP v průběhu šk.roku dle vlastního zájmu.
Škola celoročně spolupracovala s PPP Olomouc, SPC Z.Matějíčka Olomouc – Řepčín, při přípravě
individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky.

IV. Zápis do 1.třídy
Zápis do 1. tříd ZŠ proběhl na ZŠ Lutín v termínu 26.1. a 3.2.2015.
k zápisu
přijato
odklad

50 dětí
38 dětí
12 dětí

V. Výsledky vzdělávání žáků
Celkem žáků :
325
Počet tříd
:
16
Počet dojíždějících žáků : 98
Přehled počtů dojíždějících žáků do ZŠ Lutín ve šk.roce 2014/2015:
obec
Slatinky
Slatinice, Lípy
Luběnice
Čelechovice
Drahanovice

počet žáků
38
23
20
8
4

obec
Křelov
Náměšť
Hněvotín
Těšetice
Olomouc

počet žáků
1
1
1
1
1

Přehled tříd na ZŠ Lutín ve šk. roce 2014/2015

třída
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A

poč.žáků třídní učitel(ka)
23
Mgr. Jana Paličková
23
Mgr. Lenka Chudobová
20
Mgr. Milena Vychodilová
21
Mgr.Leona Čotková
23
Mgr. Dana Dostálová
Mgr. Marie Pokorná
21
Mgr. Hana Majzlíková
22
19
Mgr. Libuše Kabelková
18
Mgr. Monika Došlíková
20
Mgr. Ivana Kubíčková
17
Mgr. Radka Chmelářová
Mgr. Jana Vyhnánková
20

VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
celkem ZŠ

19
17
14
28
325

Mgr. Martina Procházková
Mgr. Věra Voňková
Mgr. Petr Jakob
RNDr. Dana Vrbová

Výsledky vzdělávací práce :
Na konci školního roku bylo klasifikováno 325 žáků.
třída
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
celkem

prospěli
vyznamenáním
23
23
20
21
22
16
15
11
12
10
8
10
8
4
7
13
223

prospěli

neprospěli

1
5
7
8
6
10
9
10
11
13
7
15
102

Všichni žáci byli na konci roku klasifikováni.
Absence:
Celkem bylo zameškáno
: 18 472 hodin
- z toho omluvených
: 18 446 hodin (tj. 56,757 hod/žáka)
- z toho neomluvených
:
26 hodin (2 žáci)
Udělená výchovná opatření :
Na konci šk.roku bylo uděleno :
Pochvaly : - pochvala TU :
94 žáků
- pochvala ŘŠ :
47 žáků (z toho 41 věcná odměna, 6 přijetí u starosty)
Na konci roku bylo přijato 6 žáků 9. ročníku u starosty obce, kde byli odměněni za příkladný přístup
k plnění povinností po celou dobu školní docházky.
Výchovná opatření k posílení kázně :
- důtka TU :
6 žáků
- důtka ŘŠ :
4 žáci
- snížený stupeň z chování – 2 : 2 žáci
- snížený stupeň z chování – 3 : --

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

28
11
10
7

Mimo to přešel na víceleté gymnázium 1 žák z 5. ročníku a 3 žáci ze 7. ročníku.
Studium zakončené maturitní zkouškou bude tedy studovat celkem 75% žáků.

VII. Školní aktivity
K nejvýznamnějším školním aktivitám patří:
1. v průběhu celého školního roku:
- škola je zapojena do operačního programu EU s názvem „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“,
název projektu je „Škola pro život“ – projekt byl ukončen 19. 2. 2015
- Od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 byla škola zapojena do projektu EU Operační program: „Vzdělávání
pro konkurenceschopnost“ – výzva č. 51 – „Digitálně a interaktivně“
- 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
- zapojení školy do projektů „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“
- besedy žáků v obecní knihovně
- sběry starého papíru
- zapojení školy do sběrové akce – RECYKLOHRANÍ (sběr baterií, monočlánků)
- spolupráce s Armádou ČR – Dětský den
- návštěva divadelních představení a výchovných koncertů
- vánoční třídní besídky
- třídní školní výlety
- exkurze
- Školy v přírodě pro žáky 2. a 6. ročníku
- LVZ pro žáky 7. ročníku a starší
- účast žáků na sportovních a vědomostních soutěžích
- reprezentace školy, obce na okresních, krajských, oblastních a celostátních kolech soutěží
- testování žáků 7. ročníku – projekt SCIO Stonožka
- srovnávací testy žáků 9. ročníku v rámci šetření ČŠI (přírodovědné a společenskovědní obory)
- pořádání kulturních a společenských akcí, spolupráce se SRPŠ, Obcí Lutín, školskou a kulturní
- komisí, SPOZ při obci Lutín
- spolupráce s rodinou Kameníčkových v rámci akce – „Víčka pro Lukáška“
- Prodej vánoční hvězdy – charitativní akce pořádaná pro dětskou onkologii FN Olomouc –
Občanské sdružení Šance
- Srdíčkové dny – charitativní akce – pomoc dětem se získaným handicapem – Občanské sdružení
Život dětem

2. v měsících:
2.1. září
- Slavnostní zahájení školního roku
- třídnické práce, zahájení výuky podle rozvrhu hodin
- třídní schůzky v 1. ročníku
- informativní schůzka k ŠVP – rodiče žáků 2. ročníku
- OVOV – republikové finále – Praha
- pedagog. praxe – náslechy studentů 1. roč. PdF UP (učitelství 1. stupně)
- DRAKIÁDA – spolupráce se zřizovatelem
- zahájení plaveckého výcviku – žáci 2. ročníku – základní kurz
- ŠVP Třemešek u Oskavy pro žáky 2. ročníku – 15. 9. -21. 9. 2014
- Přednáška – Bezpečnost internetu – pro žáky 5. a 6. ročníku
- Exkurze do Technického muzea Brno – pro žáky 9. ročníku
- S dráčkem na Velký Kosíř – pro žáky 1. ročníku
2.2. říjen
- sběr papíru
- okresní a krajské finále v přespolním běhu- Jeseník : ml. dívky – 2. místo – krajské kolo
- atletický víceboj – st. dívky – 2. místo
- focení žáků 1. ročníku
- třídní schůzky + plenární zasedání SRPŠ
- 2.stupeň – Divadelní učebnice
- beseda – Cestopisy – Jiří Mára s rodiči, Amerika
- Vítání občánků
- exkurze žáků 9. ročníku – Úřad práce Olomouc – volba povolání
- schůzka s rodiči žáků 9. ročníku k volbě povolání
- zahájení preventivních prohlídek u zubních lékařů v Lutíně
- exkurze žáků 6. a 7. ročníku do Prahy
- exkurze do Planetária Brno – žáci 5. ročníku

2.3. listopad
- nábor SSŠs Lutín – pro žáky 9. ročníku
- pokračování práce „žákovského parlamentu“
- pokračování „schránky důvěry“
- exkurze na výstavu středních škol – „SCHOLARIS“ (9. ročník)
- „Školský Think Blue cup“ – florbal žáků 1. stupně chlapci i dívky – okresní kolo
- okresní kolo ve florbalu – mladší žáci,
- okrskové a okresní kolo ve florbalu – mladší žáci, starší žáci
- „Vánoční fotografování“ – fotografování žáků dle zájmu rodičů
- náborové akce středních škol – žáci 9. ročníku
- Divadlo Tramtárie – „O pračlovíčkovi“ – divadelní představení pro žáky 1. stupně
- besedy na téma anorexie – pro žáky 7. a 8. ročníku
- pedagog. praxe – náslechy v hodinách – studentka UP Olomouc – Čj
- exkurze Osvětim a Wieliczka – pro žáky 8. a 9. ročníku
- Vánoční Vídeň – exkurze pro žáky 2. stupně
- exkurze do svíčkárny Rodas Olomouc – 2. ročník
- turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníku – školní kolo

2.4. prosinec
- „Vánoční strom“ - slavnostní rozsvícení vánočního stromu v obci – spolupráce s Obcí Lutín
- „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 Těšeticích
- „Těšetická laťka“ – soutěž ve skoku vysokém (ZŠ Těšetice)
- „Předvánoční diskotéka“ – (spolupráce se SRPŠ)
- „Vánoční koncert žáků ZUŠ“
- Vánoční Šternberk – 3., 4. a 5. ročník
- „Vánoce v cizině“ – exkurze žáků 7. ročníku
- třídní schůzky - konzultační
- „Vánoční spirála“ – koncert žáků kytarového kroužku
- Mikuláš v rodinném centru Klásek - (připravili žáci a žákyně 9. ročníku)
- Okresní a krajské kolo ve florbalu mladších žákyň (1. místa)
- Den otevřených dveří pro veřejnost
- Vánoční besídky ve třídách, hudební vystoupení žáků 2. stupně
- náborové akce středních škol – žáci 9. ročníku
- Podzimní srdíčkové dny – charitativní akce – občanské sdružení Život dětem
- Vyšetření profesní orientace – spolupráce s PPP Olomouc

2.5. leden
- tradiční ples školy a SRPŠ – tentokrát ve Společenském sále Sigma Lutín
- zápis žáků do 1. ročníku
- Moravské divadlo Olomouc – Maryša – žáci 7. a 8. ročníku
- Den otevřených dveří pro veřejnost
- chemická soutěž „Mladý chemik“ – okresní kolo – teoretická část
- Výchovný koncert Jumping Drums
- školní kolo turnaje ve florbalu – žáci 6. a 7. ročníku - chlapci
- školní kolo konverzační soutěže v Aj
- vydání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí
- sběr starého papíru – 9. ročník
2.6. únor
- zápis žáků do 1. ročníku – náhradní termín
- LVZ žáků 7. ročníku – Horní Bečva
- školní kolo biologické olympiády kategorie CaD
- pedagogická praxe souvislá – 1. stupeň – studentka UP Olomouc
- exkurze žáků 9. ročníku do firmy Weba Olomouc
- kvalifikace na mistrovství ČR ve florbalu – mladší dívky 2. stupeň (1.místo)
- chemická soutěž „Mladý chemik“ - okresní kolo – praktická část
- turnaj v dřevobalu žáků 4. a 5. ročníku
2.7. březen
- oslava „Dne učitelů“ – spolupráce se zřizovatelem, SPOZ při Obci Lutín
- šk.kolo soutěže „Matematický klokan“
- beseda s Márovými – cestopisy – Galapágy a Ekvádor
- karneval pro žáky ZŠ a veřejnost – spolupráce se SRPŠ a Obcí Lutín
- jarní turnaj v judu
- pedagogická praxe studentek PdFUP
- výchovný koncert – Vojenská posádková hudba
- beseda pro žáky 8. a 9. ročníku – „Zločin kolem nás“ – J. Klíma

-

okresní kolo olympiády v Aj (1. místo)
krajské kolo olympiády v Aj – (3. místo)
Republikové finále ve florbalu – ml. dívky (3. místo)
představení „Lichožrouti“ v kině Metropol – pro žáky 4. a 5. ročníku
školní kolo Pythagoriády
Velikonoce na hradě Šternberk – 1. stupeň a 7. ročník
Street hockey – kvalifikace na superfinále v Ostravě (postup)

2.8. duben
- okresní kola v BiO - kategorie C a D ( D – 1. a 3. místo)
- sběr starého papíru
- testování SCIO žáků 7. ročníku – „Stonožka 7“
- školní kolo OVOV s reprezentantkou ČR v atletice Šárkou Kašpárkovou – všechny ročníky
- okresní kolo OVOV
- Superfinále street hockey ml.chlapci – Ostrava (4.-8.místo – z 64 družstev)
- Okresní kolo turnaje ve vybíjené – 4. a 5. ročník
- třídní schůzky - konzultační
- beseda pro dívky 6. ročníku – „Čas proměn“
- výchovný koncert – cimbálová muzika Réva
- závody v orientačním běhu
- floristická soutěž (1. a 3. místo)
- Vítání občánků
- Štafetový běh Ludmily Formanové
- Botanická exkurze žáků 6. ročníku do Grygova – „Království“
2.9. květen
- krajské kolo v BiO - kategorie D – Přerov (5. a 6. místo)
- „Jarní koncert ZUŠ“
- třídenní exkurze do Prahy – 9. ročník (dějepis, fyzika)
- okresní kolo atletické soutěže „Pohár rozhlasu“
- okresní kolo Pythagoriáda
- škola v přírodě - Sluňákov– 6. ročník
- geologická exkurze do Moravského krasu – 8. ročník
- výběrové testování žáků ČŠI – žáci 9. ročníku – přírodovědné a společenskovědní obory
- floristická soutěž – zemské kolo (5. místo)
- školní výlety
2.10.
-

červen
školní výlety
atletická soutěž škol „O pohár starosty obce Lutín“
krajské kolo OVOV – Hranice (1. místo)
kulturní vystoupení žáků 1. ročníku – „Oslava Slabikáře“
fotografování tříd a skupin
Moravské divadlo Olomouc – Tarzan – představení pro žáky 2. a 3. ročnku
Vítání občánků
„Sportovní den ŘŠ“ – softbal a jiné soutěže
„Přijetí nejlepších žáků 9. ročníku u starosty obce“, spolupráce se SPOZ
„Zpívání s kytarou“
Rozloučení se školou – program žáků 2. stupně
Den s armádou ČR u příležitosti Dne dětí
Slavnostní zakončení školního roku

Pravidelná mimoškolní činnost na ZŠ
-

kroužky na ZŠ: logoped. péče
herní klub
kroužek reedukace
novinářský kroužek
kroužek Aj 2x.

-

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

-

pobočka ZUŠ Iši Krejčího – hudební obory

keramika 3x
softbal
divadelní kroužek
čtenářský kroužek
kroužek Nj-1.st.

zpěv
kroužek dovedných rukou
sportovní kroužek
kroužek matematiky 3x
2x florbal – 1. stupeň dívky, hoši
zumba .
hra na kytaru

Největší úspěchy školy :
-

-

-

-

soutěž – Mladý chemik – Okresní kolo - Ondřej Látal - 9. místo
soutěž v anglické konverzaci - 1. místo v okresním kole v a 3. místo v krajském kole - Jakub Holec
Biologická olympiáda – kat. D – okresní kolo – 1. místo – Jan Chmelář, 3. místo – Pavel Chmelář,
krajské kolo 5. místo - Jan Chmelář, 6. místo – Pavel Chmelář, kat. C – okresní kolo – Martina
Mrázková – kategorie C
Pythagoriáda – okresní kolo – úspěšní řešitelé – Pavel Chmelář, Dominik Štencl, Vojtěch Šmída
Floristická soutěž – okresní kolo – 1. místo Bára Chudobová, 3. místo – Jakub Holec, na zemské
kolo postoupila Bára Chudobová, kde obsadila 5. místo
Sportovní úspěchy
Republikové finále OVOV 2014 Praha – Jan Chmelář – 2. místo, Mgr. Radka Chmelářová –
3.
místo
Okresní kolo v atletickém čtyřboji – starší dívky – 2. místo
Okresní kolo v přespolním běhu ml. dívky – 1. místo, Jan Chmelář, Adéla Střídová – 1. místo v
jednotlivcích
Krajské kolo v přespolním běhu ml. dívky 2. místo
Okresní kolo, krajské kolo, kvalifikace na republikové finále – florbal ml.dívky – 1. místo
Republikové finále ve florbalu – ml. dívky – 3. místo
Finále ve street hockey Ostrava 4. – 8. místo
Okresní kolo OVOV 2015 – 1. místo – družstva
Okresní kolo OVOV 2015 – jednotlivci: David Střída, Jan Chmelář, Pavel Chmelář, Tomáš
Procházka, Adéla Střídová – 1. místo, Kateřina Gieselová – 2. místo, Adam Tomášek, Pavel
Matějů, Magdalena Večeřová – 3. místo
Krajské kolo OVOV 2015 1. místo - družstva
Krajské kolo OVOV 2015 – jednotlivci – Jan Chmelář, Pavel Chmelář, David Střída – 1. místo,
Adéla Střídová a Tomáš Procházka – 3. místo

VIII. Výsledky kontrol
Zřizovatel školy – Obec Lutín, opakovaně provedl veřejnosprávní kontrolu, jejímž předmětem byla
kontrola hospodaření s finančními prostředky poskytnutými Obcí Lutín.
KHS Olomouc
2. 10. 2014 – ŠJZŠ – kontrola proběhla bez připomínek
5. 11. 2014 – ŠJMŠ – byly zjištěny tyto nedostatky: lednice na maso ve skladu je z vnitřní strany
zkorodovaná, místy porušena celistvost povrchu materiálu, hrozící kontaminace potravin.
- do ŠJMŠ byla okamžitě zakoupena lednice nová
ČŠI – v průběhu školního roku proběhlo několik šetření prostřednictvím portálu InspIS a výběrové
testování. Šetření v oblasti zabezpečení školy proběhlo na místě bez připomínek.

IX. Mimoškolní aktivity
Stejně jako v minulých letech i v tomto šk.roce škola velmi dobře spolupracovala s rodičovskou
veřejností, Obcí Lutín, SRPŠ při ZŠ Lutín i ostatními organizacemi v obci.
Mimořádně příznivý ohlas měly tyto akce:
- 2x „Dětský karneval“ (i pro MŠ – spolupráce se SRPŠ jednotlivých škol)
- Vítání občánků v průběhu celého šk.roku (SPOZ Lutín)
- „Předvánoční diskotéka“ – ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ Lutín
- Mikulášská nadílka škola, MŠ, Obec Lutín)
- „Prodej vánoční hvězdy“ – výtěžek věnován FN Olomouc – dětská onkologie
- „Podzimní srdíčkové dny“ – výtěžek věnován – nadace Život dětem
- přijetí nejlepších žáků 9. ročníku u starosty obce (Obec Lutín, SPOZ Lutín)
- rozloučení s předškoláky v MŠ (MŠ, Obec Lutín)
- slavnostní rozsvěcování vánočního stromu v obci (Obec Lutín, SPOZ Lutín)
- oslava „Dne učitelů“ – spolupráce se zřizovatelem
- pravidelné příspěvky žáků a učitelů o životě školy v lutínském „Zpravodaji“
- reprezentace školy a obce na republikovém finále OVOV v Praze
- reprezentace školy a obce na republikovém finále ve florbalu – mladší dívky - Kopřivnice
- 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)

V Lutíně dne 30. 9. 2015
Mgr. Lenka Soušková
ředitelka školy
Rozdělovník :
1x OÚ Lutín
1x ZŠ Lutín

