Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín
Výroční zpráva – šk. rok 2013/2014
Základní školu a Mateřskou školu, Lužany, okres Jičín, tvoří dvoutřídní základní škola a
jednotřídní mateřská škola. Vyučovacím jazykem je čeština. Zřizovatelem školy je Obec
Lužany. Základní školu navštěvovalo 26 žáků v pěti postupných ročnících a mateřskou školu
24 dětí.
Součástí školy je i školní výdejna, kde se stravovalo 50 dětí a 6 dospělých. Obědy jsou
odebírány ze školní kuchyně z Lázní Bělohradu.
Výuka probíhala podle ŠVP Tvořivá škola.
Výuka v základní škole byla zajišťována dvěma kvalifikovanými učitelkami a
vychovatelkou. V mateřské škole jsou dvě učitelky, z nichž jedna má bakalářské vzdělání.
Provoz školy zabezpečovaly samostatná kuchařka školní výdejny a školnice.

Učitelé ZŠ
Mgr. Monika Tringelová – ředitelka školy, UHK - Pedagogická fakulta – učitelství pro I.
stupeň, specializace Nj, třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku
Mgr. Věra Ryglová – učitelka, UHK – Pedagogická fakulta – učitelství pro I. stupeň,
specializace speciální pedagogika, třídní učitelka 1. a 2. ročníku
Martina Jedličková – vychovatelka, učitelka Vv, Hv, Prv, Př
Ivana Lohrová – vychovatelka
Asistent pedagoga – Hana Řezníčková
Ve II. pololetí odešla ředitelka na MD. Řízením školy byla ředitelkou školy pověřena Mgr.
Jana Vávrová, která se vzdala funkce ředitelky školy v Běcharech. O hlavních prázdninách
odešla vychovatelka Martina Jedličková (ke 31.7.2014). Od 1.8.2014 byla přijata na místo
vychovatelky a učitelky ZŠ Mgr. Jana Kučerová. Ke 30.6.2014 byla ukončena pozice
asistenta pedagoga dle zprávy z PPP Semily.

Učitelé MŠ
Dana Grohová – vedoucí učitelka, Střední pedagogická škola v Nové Pace, rozšiřující
studium speciální pedagogiky na UHK
Bc. Lenka Jandurová – učitelka, UHK- Pedagogická fakulta – předškolní peagogika
V přípravném týdnu byla přijata učitelka MŠ paní Jitka Kulhánková.

Provozní zaměstnanci
Ivana Lohrová – samostatná kuchařka
Miluše Svatá – školnice

Organizace školy
Ředitelka školy a učitelka 1. a 2. ročníku jsou zaměstnané na plný úvazek. Vychovatelka má
smlouvu na 0,55 úvazku na vyučování Vv, Prv, Př a Hv a 0,45 úvazku na školní družinu.
Školnice má plný úvazek.
Vedoucí učitelka i druhá učitelka MŠ pracuje na plný úvazek.
Samostatná kuchařka je zaměstnaná na 0,87 úvazku a na 0,13 úvazku je odpoledne ve školní
družině.

Ročníky ve třídách byly pro výuku rozděleny následovně:
třída: 1. a 2. ročník –13 žáků
třída: 3., 4. a 5. ročník – 13 žáků

I.
II.

Ve školním roce 2013/2014 nebyla nikomu snížena známka z chování. Všichni žáci
prospěli. Během roku přestoupily 3 dívky na jinou školu a jeden žák byl na začátku 2.pololetí
přijat do 4. ročníku.
K zápisu do 1. třídy na školní rok 2013/2014 se dostavily 4 děti, všechny byly přijaty.
Dodatečného zápisu se účastnily 2 děti, které jsme rovněž přijaly.
Do Základní školy a Mateřské školy, 17. listopadu v Jičíně přestoupili 3 žáci z 5. ročníku.
Všechny prázdniny v průběhu školního roku probíhaly podle pokynů vydaných MŠMT
ČR.
Základní škola pokračovala v soutěži Recyklohraní – za odevzdávání dosloužilých
elektrospotřebičů a drobného elektrozařízení sbírají žáci body, za které si pro školu mohou
vybrat odměnu. Též je zapojena do projektu Ovoce do škol. Žáci 5. ročníku byli zapojeni do
projektu Finanční gramotnost.
Pokračujeme ve sběru papíru a víček z PET lahví.

Kroužky
-

sportovní
počítačový
šikovné ručičky
sbor a flétna
angličtina pro začátečníky

V průběhu školního roku byla tělocvična využívána pro aktivity občanů:
- tréninky fotbalistů
- cvičení žen
- florbal

Akce během roku
11. 9. – „ Standa a Vanda“- hudební vystoupení v tělocvičně školy
24.9. – „ Hodina zpívání ve zvěřinci“J. Uhlíř
7. 10. – Drakiáda
8. 11. – Jindřich Kaulfers – hud.vystoupení s kytarou
11.11. - Lužanská buchta
5. 12. – Mikulášská nadílka
7. 12. – vystoupení dětí u rozsvěcení vánoč. stromu
12. 12. – Vánoční besídka v MŠ
18.12. - Vánoční zpívání v kostele

22. 1. 2014 – Divadelní představení v MŠ Valdice
11.2.
- Zápis do 1. ročníku ZŠ
15. 2. – Maškarní bál – v hasičské zbrojnici
25.2. – „ O Smolíčkovi“ divadelní představení
3. – 7.3. – Lyžařský výcvik v Herlíkovicích
27.2. –„Z pohádky do pohádky“- vystoupení žáků pro veřejnost
12.3. - „Z pohádky do pohádky“- vystoupení žáků pro seniory DD v Milíčevsi
20.3. – Vynášení Morany
21.3. – Matematický Klokan a Cvrček – olympiáda
27.3. – Pasování na čtenáře žáků 1. ročníku
28.3. – Divadlo Ester Novozámské – biograf JC
29.3. – Pochod Českým rájem- putování za Rumcajsem
29. 3. – Poutní mše svatá v Úlibicích – vystoupení žáků v kostele
1.4. – Velikonoční dílna
9.4. – Novopacký slavíček – pěvecká soutěž
22.4. – Den Země – akce „Ukliďme svět!“, sázení stromu na šk. Zahradě
25.4. – vystoupení dětí pro seniory – Koliba
27.4. – Vítání občánků
30.4. – Čarodějnický den
24.4. – 19.6. – Plavecký kurz pro MŠ
7.5 – Den matek – vystoupení žáků pro rodiče
15.5. – zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
12.5. – Kouzelný svět skřítků – školní výlet MŠ do Jičína
23.5. – focení dětí na školní zahradě
28.5. – projekt „Zdravá 5“ – zaměřeno na výživu
27.5. – MDD- oslava dětí MŠ Lužany s MŠ Radim, sportovní klání žáků ZŠ Lužany se žáky
ze ZŠ Radim
28.5. – Psí útulek v Nové Pace – Věnování psích granulí zakoupených z vybraného vstupného
na div. představení dne 27.2.2014
20. 6. – Rozloučení s páťáky a přivítání budoucích prvňáčků, slavnostní rozdávání vysvědčení
23. 6. –27.6. Škola v přírodě na Webrovce
V měsíci červnu též žáci absolvovali dopravní výchovu. Ze SOŠPO ALTMAN si žáci 5.
ročníku odnesli průkaz cyklisty.
Během II. pololetí bylo zahájeno jednání o navýšení kapacity MŠ z 24 dětí na 34 dětí. Se
souhlasem zřizovatele, KHS a OŠKHK byla navýšená kapacita schválena. Během hlavních
prázdnin proběhla rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí a v 1.patře. Místo třídy školní
družiny se nově zřídila II. třída MŠ.
V přípravném týdnu byl zahájen provoz MŠ.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014
Příjmy od zřizovatele
Příjmy ze státního rozpočtu
Příjmy za předškolní vzdělávání
Příjmy za školní družinu
Ostatní příjmy
Příjmy celkem

350 000 Kč
2 826 765 Kč
60 760 Kč
16 650 Kč
264 282 Kč
3 518 457 Kč

Výdaje na platy
Odvody a ostatní mzdové výdaje
Výdaje na elektrickou energii
Ostatní provozní náklady
Výdaje celkem
Výsledky inventarizace:

Stavy fondů
Fond kulturní a sociální potřeb
Fond rezervní

Zpracovala Mgr. Jana Vávrová, zástupkyně ředitelky školy

V Lužanech, 1.10.2014

2 036 993 Kč
695 783 Kč
100 255 Kč
618 195 Kč
3 451 226 Kč
Nebyl zjištěn inventarizační rozdíl

3 192 Kč
72 533 Kč

