
Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín 

 
Výroční zpráva – šk. rok 2009/2010 

 
     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 24 žáků v pěti postupných ročnících a mateřskou školu 

19 dětí.  

     Součástí školy je i školní výdejna, kde se stravovalo 40 dětí a 6 dospělých. Obědy jsou 

odebírány ze školní kuchyně z Lázní Bělohradu. 

 

     Výuka probíhala podle učebních plánů č. j. 16 847/96-2 Základní škola a v 1. – 3. ročníku 

se vyučovalo podle ŠVP Tvořivá škola. 

 

     Výuka v základní škole byla zajišťována dvěma kvalifikovanými učitelkami a 

vychovatelkou. V mateřské škole jsou dvě učitelky, z nichž jedna si doplňuje 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, 7 let praxe, třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku 

Mgr. Věra Malínská – učitelka, UHK – Pedagogická fakulta – učitelství pro I. stupeň, 

specializace speciální pedagogika, 5 let praxe, třídní učitelka 1. a 2. ročníku 

Martina Jedličková – vychovatelka, 16 let praxe, učitelka Vv, Hv, Prv, Př, 19 let praxe 

Ivana Lohrová – vychovatelka, 14 let praxe 

 

Učitelé MŠ 
Dana Grohová – vedoucí učitelka, Střední pedagogická škola v Nové Pace, Rozšiřující 

studium speciální pedagogiky na UHK, 21 let praxe 

Lenka Jandurová – učitelka, Soukromá střední podnikatelská škola – ALTMAN, s.r.o. Jičín, 

16 let praxe, v současné době studium na UHK Pedagogická fakulta 

 

Provozní zaměstnanci 
Ivana Lohrová – samostatná kuchařka 

Eva Ponikelská – 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 pracuje na plný úvazek, druhá učitelka MŠ na 0,73. 

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: 

 

I. třída: 1. a 2. ročník – 10 žáků 



II. třída: 3., 4. a 5. ročník – 14 žáků 

 

     Ve školním roce 2009/2010 měl jeden žák sníženou známku z chování. Ročník nikdo 

neopakoval. Jeden žák byl na konci školního roku po domluvě s rodiči a ředitelem 1. základní 

školy v Jičíně přeřazen, z důvodu velkých výchovných a výukových potíží, které se 

stupňovaly, pokud byl dotyčný žák společně ve třídě se svým bratrem.  

 

     K zápisu do 1. třídy na školní rok 2010/2011 se dostavilo 7 dětí, všechny byly přijaty. 

 

     Do Základní školy a Mateřské školy, 17. listopadu v Jičíně přestoupilo 5 žáků z 5. ročníku 

a 1 žák ze 4. ročníku naší školy. 

 

     Všechny prázdniny v průběhu školního roku probíhaly podle pokynů vydaných MŠMT 

ČR. 

 

     Základní škola se přihlásila do soutěže Recyklohraní – za odevzdávání dosloužilých 

elektrospotřebičů a drobného elektrozařízení sbírají žáci body, za které si pro školu mohou 

vybrat odměnu – v tomto školním roce 4x kvarteto, badmintonový set, fotbalový míč 

 

     Pokračujeme ve sběru papíru a víček z PET lahví. 

 

Kroužky 
 

- taneční – Věra Malínská 

- počítačový – Monika Tringelová 

- šikovné ručičky (2 oddělení) – Martina Jedličková 

- flétny – Monika Tringelová 

 

V průběhu školního roku byla tělocvična využívána pro aktiviny občanů: 

- tréninky fotbalistů 

- cvičení žen 

 

 

Akce během roku 
 

29. 9. 2009 – lampionový průvod a pouštění „balonků štěstí“ 

13. 10. – hudební program o W. A. Mozartovi „Já jsem muzikant“ – Jindřich Kaulfers 

3. 11. – plánovaná Drakiáda se vzhledem k nevyhovujícímu počasí ruší 

8. 11. – vystoupení žáků ZŠ na Vítání občánků 

podzim – MŠ navštěvovala solnou jeskyni v Jičíně 

4. 12. – mikulášská nadílka 

18. 12. – vystoupení dětí MŠ pro rodiče 

21. 12. – Vánoční zpívání v kostele 

26. 1. 2010 – Jičín: MŠ + 1. a 2. roč. div. představení Zimní příběhy včelích medvídků 

                                3., 4. a 5. roč. - bruslení 

27. 1. – beseda s příslušníky Policie ČR 

27. 2. – Maškarní bál – v hasičské zbrojnici 

9. 3. – představení ve škole – loutkový muzikál Tygřík Bábovek – Jarmila Vlčková 

někteří žáci v doprovodu vychovatelek ŠD se zúčastnili Pochodu za Rumcajsem 

25. 3. – turnaj ve vybíjené Preventan Cup – žáci 3., 4. a 5. ročníku, v Nové Pace,  



             2. místo ze 14 družstev 

29. 3. – Velikonoční dílna 

15. 4. – fotbalový zápas Mc Donald Cup – žáci 4. a 5. ročníku, Lázně Bělohrad 

20. 4. – ekologický program Vývoj Země (ve škole – Muzeum přírody Český ráj) 

23. 4. – výlet do Prahy – Národní muzeum 

11. 5. – Hvězdárna a Planetárium v Hradci Králové 

26. 5. – školní výlet: zámek v Náchodě („Návrat Rudolfa II.)  

             Barunčina škola v České Skalici  

11. 6. – oslava Dne dětí na hřišti 

21. 6. – div. představení „Jak vodníček uklízel rybníček“ 

22. 6. – Loučení s páťáky 

25. 6. – beseda s Policií ČR na školní zahradě – ukázka práce psovodů se psy, vybavení  

             policejního motocyklu 

 

Případný zisk z pořádaných akcí je použit na nákup odměn pro děti. 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Monika Tringelová, ředitelka školy 

 

 

 

V Lužanech 23. 8. 2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín 

 
Výroční zpráva – šk. rok 2010/2011 

 
     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 od září 25 žáků v pěti postupných ročnících a 

mateřskou školu 20 dětí. Během školního roku se dvě děti odstěhovaly. 

     Součástí školy je i školní výdejna, kde se stravovalo ……. dětí a 6 dospělých. Obědy jsou 

odebírány ze školní kuchyně z Lázní Bělohradu. 

 

     Výuka probíhala v 5. ročníku podle učebních plánů č. j. 16 847/96-2 Základní škola a v 1. 

– 4. ročníku se vyučovalo podle ŠVP Tvořivá škola. 

 

     Výuka v základní škole byla zajišťována dvěma kvalifikovanými učitelkami a 

vychovatelkou. V mateřské škole jsou na dobu neurčitou zaměstnané dvě učitelky. Vedoucí 

učitelka MŠ Dana Grohová v dubnu onemocněla a na její místo byla na zástup přijata cca. Na 

měsíc Aneta Herbrychová z Nové Paky a poté Jana Zemanová z Jičína, která je ve školce 

doposud, protože D. Grohová je stále nepřítomna. 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, 9 let praxe, třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku 

Mgr. Věra Malínská – učitelka, UHK – Pedagogická fakulta – učitelství pro I. stupeň, 

specializace speciální pedagogika, 7 let praxe, třídní učitelka 1. a 2. ročníku 

Martina Jedličková – vychovatelka, 18 let praxe, učitelka Vv, Hv, Prv, Př, 19 let praxe 

Ivana Lohrová – vychovatelka, 16 let praxe 

 

Učitelé MŠ 
Dana Grohová – vedoucí učitelka, Střední pedagogická škola v Nové Pace, 23 let praxe 

Lenka Jandurová – učitelka, Soukromá střední podnikatelská škola – ALTMAN, s.r.o. Jičín, 

UHK Pedagogická fakulta – obor předškolní vzdělávání, 18 let praxe, od 1. 9. 2011 

zastupující D. Grohovou ve funkci vedoucí učitelky 

Aneta Herbrychová – učitelka, UHK – Pedagogická fakulta – učitelství pro I. stupeň 

Jana Zemanová – učitelka, Střední pedagogická škola v Nové Pace  

 

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 pracuje na plný úvazek, druhá učitelka MŠ na 0,73. 

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: 

 

I. třída: 1. a 2. ročník – 13 žáků 

II. třída: 3., 4. a 5. ročník – 12 žáků 

 

     Ve školním roce 2010/2011 neměl nikdo sníženou známku z chování, ani nikdo ročník 

neopakoval. 

 

     K zápisu do 1. třídy na školní rok 2011/2012 se dostavilo 5 dětí, z toho 3 děti byly přijaty a 

dvěma byl udělen odklad školní docházky. 

 

     Do Základní školy a Mateřské školy, 17. listopadu v Jičíně přestoupili 4 žáci z 5. ročníku. 

 

     Všechny prázdniny v průběhu školního roku probíhaly podle pokynů vydaných MŠMT 

ČR. 

 

     Základní škola se nadále účastní  soutěže Recyklohraní – za odevzdávání dosloužilých 

elektrospotřebičů a drobného elektrozařízení sbírají žáci body, za které si pro školu mohou 

vybrat odměnu. 

 

     Pokračujeme ve sběru papíru a víček z PET lahví. 

 

Kroužky 
 

- sportovní – Věra Malínská 

- počítačový – Věra Malínská 

- šikovné ručičky (2 oddělení) – Martina Jedličková 

- flétny – Monika Tringelová 

 

V průběhu školního roku byla tělocvična využívána pro aktiviny občanů: 

- tréninky fotbalistů 

- cvičení žen 

 

V tomto školním roce jsou již plně k dispozici dvě nové stavby na školní zahradě – domeček 

na hračky a pergola. Opravy se dočkala také příjezdová cesta ke škole.  

 

Od 1. 7. 2011 je naše škola zapojena do výzvy EU peníze školám 

 

 
 



Akce během roku 
 

26. 10. 2010 –Drakiáda  

5. 11. – J. Kaulfers – hudební pořad o slušném chování  

18. 11. – Lužanská buchta 

3. 12. – Mikulášská nadílka 

Vánoční besídka dětí MŠ 

21. 12. – Vánoční zpívání v kostele 

1. 2. – Zápis do 1. Ročníku ZŠ 

19. 2. – Maškarní bál – v hasičské zbrojnici 

12. 4. – Velikonoční dílna 

28. 4. – fotbalový turnaj Mc´Donald Cup 

          - výlet MŠ do Perníkové chaloupky u Pardubic 

29. 4. – vystoupení pro seniory 

4. 5. – Zápis do MŠ 

24. 5. – Kinderiáda 

10. 6. – Oslava dětského dne 

16. 6. – Olympiáda mateřských škol 

20. – 24. 6. – Škola v přírodě 

27. 6. – Loučení s páťáky 

28. 6. – Návštěva ekologické zahrady Čtyřlístek na 4. ZŠ v Jičíně 

 

Případný zisk z pořádaných akcí je použit na nákup odměn pro děti. 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Monika Tringelová, ředitelka školy 

 

 

 

V Lužanech 26. 8. 2011 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín 

 
Výroční zpráva – šk. rok 2011/2012 

 
     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 od září 23 žáků v pěti postupných ročnících a 

mateřskou školu 24 dětí. Během školního roku se dvě děti odstěhovaly. 

     Součástí školy je i školní výdejna, kde se stravovalo 46 dětí a 7 dospělých. Obědy jsou 

odebírány ze školní kuchyně z Lázní Bělohradu. 

 

     Výuka probíhala již ve všech ročnících základní školy podle ŠVP Tvořivá škola. ŠVP 

mateřské školy nese název Je nám spolu dobře. 

 

     Výuka v základní škole byla zajišťována dvěma kvalifikovanými učitelkami a 

vychovatelkou. Od 1. 7. 2011 je škola zapojena v projektu EU peníze školám a vzhledem 

k navýšení počtu odučených hodin byla přijata Mgr. Jana Kučerová, která během školního 

roku dokončila studium na Univerzitě Hradec Králové a v naší škole vyučuje ve středu 

matematiku ve 3. ročníku, informatiku pro 4. a 5. ročník a hudební výchovu 3., 4. a 5. ročník.  

V mateřské škole jsou na dobu neurčitou zaměstnané dvě učitelky. Vedoucí učitelka MŠ Dana 

Grohová byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Na jejím místě pokračovala od minulého 

školního roku Jana Zemanová, jelikož dostala zajímavější nabídku zaměstnání, vystřídala ji na 

jejím místě Radvana Jirešová z Jičína. V dubnu již po operaci zad a následné rehabilitaci 

nastoupila zpátky Dana Grohová. Provoz školy zabezpečovaly samostatná kuchařka školní 

výdejny a školnice.       

     Lenka Jandurová dokončila svoje vzdělání na Univerzitě Hradec Králové – pedagogika 

předškolního věku a získala tak titul Bc. 

 

Učitelé ZŠ 

 
Mgr. Monika Tringelová – ředitelka školy, UHK - Pedagogická fakulta – učitelství pro I. 

stupeň, specializace Nj, 10 let praxe, třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku 

Mgr. Věra Malínská – učitelka, UHK – Pedagogická fakulta – učitelství pro I. stupeň, 

specializace speciální pedagogika, 8 let praxe, třídní učitelka 1. a 2. Ročníku 

Mgr. Jana Kučerová – učitelka, UHK – Pedagogická fakulta – učitelství pro I. stupeň, 

specializace speciální pedagogika, 1 rok praxe, učitelka M, Inf a HV ve II. třídě  

Martina Jedličková – vychovatelka, 19 let praxe, učitelka Vv, Hv, Prv, Př, 19 let praxe 

Ivana Lohrová – vychovatelka, 17 let praxe 

 

 

Učitelé MŠ 
Dana Grohová – vedoucí učitelka, Střední pedagogická škola v Nové Pace, 23 let praxe 

Bc. Lenka Jandurová – učitelka, Soukromá střední podnikatelská škola – ALTMAN, s.r.o. 

Jičín, UHK Pedagogická fakulta – obor předškolní vzdělávání, 18 let praxe, od 1. 9. 2011 

zastupující D. Grohovou ve funkci vedoucí učitelky 

Aneta Herbrychová – učitelka, UHK – Pedagogická fakulta – učitelství pro I. stupeň 

Jana Zemanová – učitelka, Střední pedagogická škola v Nové Pace  

 



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 pracuje na plný úvazek, druhá učitelka MŠ na 0,73. 

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: 

 

I. třída: 1. a 2. ročník – 13 žáků 

II. třída: 3., 4. a 5. ročník – 12 žáků 

 

     Ve školním roce 2011/2012 neměl nikdo sníženou známku z chování. Ingrid Danišová 

opakovala 1. ročník. 

 

     K zápisu do 1. třídy na školní rok 2012/2013 se dostavilo 9 dětí, z toho 7 dětí bylo přijato. 

Jeden chlapec nastoupí v září do základní školy v Jičíně, u jedné dívky se jednalo o předčasný 

nástup do školy, pedagogicko-psychologická poradna toto nakonec nedoporučila. 

 

     Do Základní školy a Mateřské školy, 17. listopadu v Jičíně přestoupili 4 žáci z 5. ročníku a 

jedna žákyně 4. ročníku, která v minulém školním roce z Jičína dojížděla. 

 

     Všechny prázdniny v průběhu školního roku probíhaly podle pokynů vydaných MŠMT 

ČR. 

 

     Během školního roku byla také udělena ředitelská volna – 18. 11. 2011, 30. 4. a 7. 5. 2012.  

 

     Základní škola se nadále účastní  soutěže Recyklohraní – za odevzdávání dosloužilých 

elektrospotřebičů a drobného elektrozařízení sbírají žáci body, za které si pro školu mohou 

vybrat odměnu. 

 

     Pokračujeme ve sběru papíru a víček z PET lahví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kroužky 
 

- sportovní – Martina Jedličková 

- počítačový – Monika Tringelová 

- šikovné ručičky (2 oddělení) – Martina Jedličková, Věra Malínská 

- taneční kroužek – Věra Malínská 

- flétny – Monika Tringelová 

 

V průběhu školního roku byla tělocvična využívána pro aktiviny občanů: 

- tréninky fotbalistů 

- cvičení žen 

     V březnu byl do školní jídelny pořízen nový nábytek – 6 stolů a 30 židlí 

 

     Na konci školního roku začala další rekonstrukce školy – na konci června musely 

zaměstnankyně školy vyklidit školní půdu a skříně po obvodových stěnách tříd. Hned na 

začátku letních prázdnin začaly stavební práce – firma Kaizler rozvedla topení po celé školní 

budově a ve sklepě školy umístila tepelné čerpadlo. Firma Stavoka provedla výměnu oken, 

zateplení školní půdy a v současné době dokončuje zateplení celé budovy.  

 

Akce během roku 
 

Projekt Hrajeme si bez hranic – žáci ze základní školy z polského Mokrzeszówa navštívili 

v září na čtyři dny naši školu. 

Projekt Polsko-české ABC“ – naši žáci navštívili školu v Mokrzeszówě. 

 

3. 10. – „Jak Honza přešel na červenou“ – divadélko Hradec Králové 

10. 10. 2011 –Drakiáda  

listopad 2011 – výtvarná soutěž MŠ v Miletíně – 2. místo 

9. 11. – Kytariska Jindřich Kaulfers 

21. 11. – Lužanská buchta 

5. 12. – Mikulášská nadílka 

9. 12. – Rozsvěcení vánočního stromku 

20. 12. – Vánoční zpívání v kostele – tentokrát společně s MŠ 

31. 1. – „Dravci“ – paní Mazuchová 

6. 2. – Zápis do 1. ročníku ZŠ 

7. 2. – lekce o třídění odpadů 

18. 2. – Maškarní bál – v hasičské zbrojnici 

13. 3. – beseda – občanské sdružení Život bez bariér 

účast na Pochodu Českým rájem za Rumcajsem 

27. 3. – Velikonoční dílna 

2. 4. – den dětské knihy – návštěva MŠ v místní knihovně 

3. 4. – „O perníkové chaloupce“ – Lída Heligerová 

3. 5. – Zápis do MŠ 

23. 5. – Kinderiáda – Nové Město nad Metují 

červen 2012 – beseda se záchranářem ze ZZS Královéhradeckého kraje 

                     - výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí – děti MŠ na 1. místě v krajském  

                       kole, M. Wepsová umístění v okresním kole 

8. 6. – Oslava dětského dne 

15. 6. – Olympiáda mateřských škol – Nová Paka – 5. místo 



20. 6. – výlet do Vrchlabí – bubnování na základní škole, Muzeum, vycházka k oboře a do 

skautské osady 

22. 6. - Běh naděje v Miletíně 

          - přespání v chatkách v kempu, s podvečerním programem - děti MŠ za odměnu na  

            účasti na olympiádě MŠ 

26. 6. – cyklistický výlet – do Konecchlumí na zmrzlinu 

27. 6. – Loučení s páťáky 

Plavecký kurz – každý čtvrtek od 19. 4. do 21. 4. 2011 

Vystoupení na posezení pro seniory a vítání občánků 

 

Případný zisk z pořádaných akcí je použit na nákup odměn pro děti. 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Monika Tringelová, ředitelka školy 

 

 

 

V Lužanech 27. 8. 2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín 

 
Výroční zpráva – šk. rok 2012/2013 

 
     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 od září 25 žáků v pěti postupných ročnících a 

mateřskou školu 24 dětí. Během školního roku se dvě děti odstěhovaly a jedno přistěhovalo. 

     Součástí školy je i školní výdejna, kde se stravovalo 45 dětí a 7 dospělých. Obědy jsou 

odebírány ze školní kuchyně z Lázní Bělohradu. 

 

     Výuka probíhala již ve všech ročnících základní školy podle ŠVP Tvořivá škola. ŠVP 

mateřské školy nese název Je nám spolu dobře. 

 

     Výuka v základní škole byla zajišťována dvěma kvalifikovanými učitelkami a 

vychovatelkou. Mgr. Jana Kučerová, která vyučovala ve středu matematiku ve 3. ročníku, 

informatiku pro 4. a 5. ročník a hudební výchovu 3., 4. a 5. ročník, byla ke konci kalendářního 

roku přijata v jiné škole na plný úvazek a její hodiny převzaly M. Jedličková a M. Tringelová.  

V mateřské škole jsou na dobu neurčitou zaměstnané dvě učitelky. Vedoucí učitelka MŠ Dana 

Grohová a druhá učitelka Lenka Jandurová. Provoz školy zabezpečovaly samostatná kuchařka 

školní výdejny a školnice.       

 

     V rámci výuky se žáci základní školy zapojili do dvou projektů, které se týkají správné 

péče o náš chrup. V programu Veselé zoubky si díky dárkům z dm drogerie mohli přímo ve 

škole vyzkoušet pod vedením proškoleného pedagoga správné čištění zubů. Druhý výukový 

program Zdravé zuby využívají učitelé již několik let a s žáky vyplňují pracovní listy. Za 

školu je každý rok odesílaná návratka s počtem žáků v následujícím školním roce a tato je 

slosovatelná. V měsíci červnu byla naše škola vylosovaná a ředitelka školy si byla ve Dvoře 

Králové na slavnostním předávání cen převzít hlavní cenu – multifunkční vysavač Eta. 

 

Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ 

 
Mgr. Monika Tringelová – ředitelka školy, UHK - Pedagogická fakulta – učitelství pro I. 

stupeň, specializace Nj, 11 let praxe, třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku 

Mgr. Věra Malínská – učitelka, UHK – Pedagogická fakulta – učitelství pro I. stupeň, 

specializace speciální pedagogika, 9 let praxe, třídní učitelka 1. a 2. ročníku 

Martina Jedličková – vychovatelka, 20 let praxe, učitelka Vv, Hv, Prv, Př, 20 let praxe 

Ivana Lohrová – vychovatelka, 18 let praxe 

Hana Řezníčková – asistent pedagoga 

 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 
Dana Grohová – vedoucí učitelka, Střední pedagogická škola v Nové Pace, Rozšiřující 

studium pro učitele mateřských škol – Univerzita Hradec Králové, 24 let praxe 

Bc. Lenka Jandurová – učitelka, Soukromá střední podnikatelská škola – ALTMAN, s.r.o. 

Jičín, UHK Pedagogická fakulta – obor předškolní vzdělávání, 19 let praxe 

 

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. 

Učitelky MŠ pracují obě také již 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: 

 

I. třída: 1. a 2. ročník – 12 žáků 

II. třída: 3., 4. a 5. ročník – 13 žáků 

 

     Ve školním roce 2012/2013 měl Dominik Sedláček sníženou známku z chování za neustálé 

porušování školního řádu. Společně s Natálií Danišovou bude opakovat 1. ročník. 

 

     K zápisu do 1. třídy na školní rok 2013/2014 se dostavilo 6 dětí, z toho 5 dětí bylo přijato a 

jedna žákyně má odklad školní docházky. 

 

     Do Základní školy a Mateřské školy, 17. listopadu v Jičíně přestoupil jeden žák z 5. 

ročníku a jeden žák 4. ročníku. Druhý žák, který ukončil 5. ročník přestoupil do Základní 

školy K. V. Raise v Lázních Bělohradě, kam přestoupila již během školního roku z důvodu 

stěhování i poslední žákyně 5. ročníku.  

 

     Všechny prázdniny v průběhu školního roku probíhaly podle pokynů vydaných MŠMT 

ČR. 

 

     Během školního roku nebylo uděleno žádné ředitelské volno. Jen 9. a 10. května nebyly 

z důvodu ředitelského volna v základní škole v L. Bělohrad obědy, proto byl v základní i 

mateřské škole zajištěn jen dopolední provoz a odpoledne všichni zaměstnanci využili 

k řešení provozních a pedagogických záležitostí. 

 

     Základní škola se nadále účastní  soutěže Recyklohraní – za odevzdávání dosloužilých 

elektrospotřebičů a drobného elektrozařízení sbírají žáci body, za které si pro školu mohou 

vybrat odměnu. V tomto školním roce jsme pořídili basebalovou pálku s rukavicí a některé 

další drobnosti. 

 

     Pokračujeme ve sběru papíru, víčka z PET lahví jsou na sbírku pro nemocného chlapce. 

 

Kroužky 
- sportovní – Martina Jedličková 

- počítačový – Monika Tringelová 

- šikovné ručičky – Martina Jedličková, Věra Malínská (každá jedno pololetí) 

- taneční kroužek – Věra Malínská 

- flétny – Monika Tringelová 

 

V průběhu školního roku byla tělocvična využívána pro aktiviny občanů: 

- tréninky fotbalistů 

- cvičení žen 

- posilovací cvičení  



Během měsíce září bylo dokončeno zateplení budovy a vrchní fasádní nátěr. Během zimy 

jsme již vyzkoušeli nové topení, které se zatím osvědčilo. 

 

Akce během roku 
 

13. 9. 2012 – Návštěva Jičína – Města pohádky 

8. 10. 2012 –Drakiáda  

29. 10. – Vanda a Standa – hudební vystoupení o zdravé výživě 

19. 11. – Den otevřených dveří – k výročí 120 let založení místní školy si děti MŠ i žáci ZŠ 

připravili pro všechny příchozí divadelní představení a součástí odpoledne byla kromě 

prohlídky školy také tradiční soutěž Lužanská buchta 

5. 12. – Mikulášská nadílka 

. 12. – Rozsvěcení vánočního stromku 

18. 12. – Vánoční zpívání v kostele  

20. 12. – Duhová pohádka - AgenturaKK 

4. – 8. 2. 2013 – Lyžařské začátky v Herlíkovicích – MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ 

5. 2. – Zápis do 1. ročníku ZŠ 

9. 2. – Maškarní bál – v hasičské zbrojnici 

19. 3. – Velikonoční dílna 

15. 5. – Zápis do MŠ 

24. 5. – IQ park Liberec – školní výlet 

11. 6. – Oslava dětského dne 

17. 6. – Pěší výlet žáků ZŠ na hrad Mokřici 

18. 6. – Putování za pokladem – pěší výlet dětí MŠ 

25. 6. – Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře knihovny, Loučení s páťáky  

Plavecký kurz – každý čtvrtek od 18. 4. do 20. 6. 2013 

Vystoupení na posezení pro seniory a vítání občánků 

 

Případný zisk z pořádaných akcí je použit na nákup odměn pro děti. 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Monika Tringelová, ředitelka školy 

 

 

 

V Lužanech 26. 8. 2013 

  

 

 

 


