
Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín 
 Lužany 155, 507 06, Lužany u Jičína  

tel.: 730 891 194, e-mail: zs.luzany@email.cz 
www.zsluzany.cz 

 
Výroční zpráva o činnosti školy 

školní rok 2018/2019 
 

Charakteristika školy: 
 
     Mateřská škola a základní škola s jedním oddělením školní družiny jsou umístěny v jedné 
budově ve středu obce. Základní škola se v tomto školním roce rozšířila na trojtřídní, 
mateřská škola zůstává dvojtřídní. Stravování dětí a žáků probíhá ve stejné budově, obec 
Lužany pracuje na rekonstrukci objektu, který by v budoucích letech měl sloužit jako školní 
jídelna. K výuce jsou používány i venkovní prostory za školou – zahrada s pergolou a 
dětským hřištěm. Nově od tohoto školního roku víceúčelové hřiště s umělým povrchem na 
pozemku školy.  
     V posledních letech došlo k vyššímu nárůstu dětí v mateřské škole i žáků v základní škole. 
Vzhledem k tomu dochází průběžně k navyšování počtu pedagogických zaměstnanců. Na 
základě doporučení PPP a SPC jsou k žákům s podpůrnými opatřeními přijímáni asistenti 
pedagoga – v mateřské škole i základní škole. Organizace malé venkovské školy se postupně 
začíná měnit, vzniká potřeba jasnější organizační struktury, pracování na toku informací a 
společně budujeme novou vizi školy. 
 
Součást školy Kapacita Naplněnost 
Mateřská škola 36 30 
Základní škola 45 41 
Školní družina 25 25 
Školní jídelna - výdejna 75 75 
 
Právní forma: příspěvková organizace 
IČO: 709 81 868 
RedIZO: 650 062 728 
 
Vzdělávací programy: 
 
Základní škola ŠVP ZV Tvořivá škola 
Školní družina ŠVP ŠD Hravá družina 
Mateřská škola ŠVP PV Je nám spolu dobře 
 
Personální obsazení: 
 
ředitelka školy – Mgr. Monika Tringelová 
učitelky ZŠ: Mgr. Hana Zdeňková – úvazek 100%  
                     Mgr. Jana Kučerová – úvazek 100% 
          Mgr. Dana Němcová – úvazek 59% 
vychovatelka ŠD: Markéta Barancová – úvazek 50% 
asistent pedagoga ZŠ: Dagmar Foplrechtová – úvazek 50% 
    Eva Fejfarová – úvazek 50% 



učitelky MŠ: Bc. Lenka Kučerová – vedoucí učitelka MŠ, úvazek 100% 
                      Dana Grohová - úvazek 100% 
                      Bc. Vendula Groulíková – úvazek 81% 
asistent pedagoga v MŠ: Markéta Barancová - úvazek 50% 
                                        Mgr. Andrea Odvárková – úvazek 50% 
        Dagmar Folprechtová – úvazek 25% 
 
Všichni pedagogičtí zaměstnanci školy jsou plně kvalifikovaní. 
 
kuchařka: Věra Plecháčová – úvazek 100%  
školnice: Miluše Svatá - úvazek 100 %  

- do konce července 2019, poté nastoupila do starobního důchodu 
- od 1. 8. 2019 Monika Kašičková    

účetní: Jana Kašíková – úvazek 30 %    
 
Ke konci května podaly výpověď z pracovního poměru Mgr. Jana Kučerová, Dagmar 
Folprechtová a Bc. Lenka Kučerová. Během měsíce června bylo zajištěno obsazení jejich 
pracovních pozic od dalšího školního roku. 
 
Zřizovatel školy: 
 
Obec Lužany 
Lužany 144 
507 06 Lužany  
 
Kontakt: Ing. Martin Mitlöhner, starosta obce 
Tel. 493 597 178, 725 082 486 
www.luzany.cz 
 
 
Školská rada: 
 
Datum zřízení: 1. 12. 2005 
Počet členů: 6 
Členové školské rady: 
Zástupci zřizovatele: Bc. Milan Plecháč, Petr Mach 
Zástupci školy: Mgr. Hana Zdeňková, Mgr. Jana Kučerová 
Zástupci rodičů: Michaela Provazníková, Martina Vorlíčková 
 
Zápis k povinné školní docházce: 
 
Datum zápisu: 10. 4. 2019 
Počet přijatých dětí: 5 
Počet dětí s odkladem školní docházky: 5 
 
Zápis k docházce do mateřské školy: 
 
Datum zápisu: 9. 5. 2019 
Počet přijatých dětí: 3 
 



Výsledky vzdělávání žáků ZŠ: 
 
Všichni žáci prospěli a postoupili do dalšího ročníku. 
Pět žáků přestoupilo z různých důvodů na jiné základní školy (odstěhování, přestup kvůli 
zájmovým útvarům přístupnějším z jičínské školy, odchod matky z pracovní pozice na škole). 
Žáci 5. ročníku přestoupili celkem na tři různé školy: 

- jedna žákyně a jeden žák na 3. ZŠ v Jičíně, Poděbradova 
- jeden žák a dvě žákyně na 1. ZŠ v Jičíně, 17. listopadu 
- jeden žák na Základní školu Bodláka a Pampelišky v Robousích 

 
Prevence sociálně patologických jevů: 
 
viz. Minimální preventivní program 
metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Monika Tringelová  
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:  
 
Jméno  Vzdělávací akce 
Monika Tringelová Šikana 
 ADHD z pohledu současných vědních 

poznatků 
 Čtenářství napříč předměty 
Mgr. Hana Zdeňková Začleňujeme žáky z odlišného kulturního 

prostředí a s odlišnými životními 
podmínkami v běžné základní škole 

 ADHD z pohledu současných vědních 
poznatků 

 Strategie vedení třídy na 1. stupni ZŠ 
Dana Grohová Hry v přípravě k matematice MŠ 
 Bádání s potravinami 
Bc. Lenka Kučerová Exkurze učitelů v MŠ 
 Jak vědomě předcházet syndromu vyhoření 
Markéta Barancová Osobnost učitele a žáka aneb Autorita, 

kázeň, respekt 
Bc. Vendula Groulíková Agrese a agresivita u dětí a mládeže 
 Exkurze v MŠ 
Mgr. Andrea Odvárková Agrese a agresivita u dětí a mládeže 

 
Eva Fejfarová ADHD z pohledu současných vědních 

poznatků 
 Podpůrná opatření prakticky 
Markéta Barancová Psychohygiena pedagogických pracovníků 
 
Mgr. Jana Kučerová ukončila specializační studium výchovného poradenství na Univerzitě 
Hradec Králové.  
 
 
 
 
 



Zapojení do projektů: 
 
Šablony pro ZŠ a MŠ – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  
       – výzva č. 02_16_022 

- ukončeno k 31. 8. 2019 
Šablony II – začátek od 1. 9. 2019 

- reg. číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012836 
Ovoce a zelenina do škol 
Mléko do škol 
Recyklohraní 
Sportuj ve škole – pokračování projektu Hodina pohybu navíc 
Memorandum o spolupráci se Základní školou Bodláka a Pampelišky, o.p.s., která je 
realizátorem projektu „Rekonstrukce a vybavení odborných učeben včetně přípraven na 
výuku a venkovních úprav“ – v současné době čekáme na zapojení do projektu, který byl 
podpořen 
Jako soused se sousedem – projekt základní školy v polském Mokrzeszově.  
Kamarádi bez hranic – projekt Obce Lužany a naší školy – několik přípravných setkání 
(výroba propagačního materiálu o Lužanech, výuka Polštiny, návštěva polských žáků v září 
2018 v Lužanech, návštěva českých žáků v polském Mokrzeszově) 
 
 
Údaje o spolupráci s různými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání: 
 
Průběžné hodnocení pokroků ve vzdělávání žáků s individuálními potřebami – PPP Hradec 
Králové, pracoviště Jičín, SPC pro děti s vadami zraku, SPC Trutnov pro děti s autismem 
Konzultace s OSPOD 
Spolupráce s centrem Sasanka 
Semiramis, z. ú. 
 
Renovace, úpravy: 
 
Vymalování I. třídy ZŠ – srpen 2019 
Vyvýšené záhony a bosý chodník na školní zahradě – srpen/září 2019 
Nákup nového zařízení/nádob pro vydávání obědů – srpen 2019 
 
Dne 12. června 2019 schválilo zastupitelstvo výjimku z počtu žáků pro trojtřídní základní 
školu a zavázalo se tak k případnému dofinancování platů pedagogů v období září – prosinec 
2019. 
 
Udělení ředitelského volna:  
 
V tomto školním roce ředitelské volno nebylo uděleno. 
 
 
 
 
 
 
 



Stravování: 
 
Nadále spolupracujeme s výživovou poradkyní Petrou Henychovou při konzultacích o 
přípravě svačinek pro děti v mateřské škole.  
V minulém školním roce zakoupila obec budovu bývalého hostince U Víchů. Po plánované 
rekonstrukci by měly být prostory používány k vaření a vydávání obědů. Celý proces se 
bohužel prodloužil a využívání nových prostor je plánováno nejdříve na leden 2021. 
Do té doby budou obědy dováženy ze Základní školy K. V. Raise, Lázně Bělohrad 
 
 
Aktivy a prezentace školy na veřejnosti (psané kurzivou = společné MŠ + ZŠ): 
 
3. 9. 2018 – Slavnostní zahájení školního roku 
13. 9. 2018 – Příjezd návštěvy z Polska v rámci Č – P projektu 
14. 9. 2018 – Výlet do Jičína – města pohádky 
           (MŠ – div. představení „Anče a Kuba mají Kubíčka“) 
16. 9. 2018 – Odjezd návštěvy z Polska 
20. 9. 2018 – Dopravní hřiště v Jičíně – 4. a 5. ročník 
25. 9. 2018 – Beseda s PhDr. Lubošem Tomanem – „Jak motivovat dítě“  
12. 10. 2018 – Mezinárodní den úsměvu – projektový den II. třídy ZŠ 
16. 10. 2018 – Mezinárodní den chleba – projektový den II. třídy ZŠ 
18. 10. 2018 – Beseda o výchově dětí s Mgr. Ivanou Krabcovou z PPP Jičín 
22. 10. 2018 – Návštěva Policie ČR – ukázka práce psovodů, beseda o kyberšikaně pro starší 
žáky ZŠ s nprap. Alešem Brendlem 
23. 10. 2018 - Beseda s PhDr. Lubošem Tomanem – „Výchova dítěte“ 
25. 10. 2018 – Masarykovo divadlo v Jičíně – Hudební divadlo Michaely Novozámské – 
„Malý princ“ – MŠ a I. třída ZŠ (1. a 2. ročník) 
28. 10. 2018 – 100 let výročí vzniku československého státu – zpěv hymny u obecního úřadu 
u příležitosti slavnostního odhalení památníku a zasazení lípy 
12. 11. 2018 – Strava bez zbytečné chemie – projektový den pro 1. a 2. ročník s Petrou 
Henychovou 
14. 11. 2018 – Strava bez zbytečné chemie – projektový den pro 3. - 5. ročník s Petrou 
Henychovou 
27. 11. 2018 - Beseda s PhDr. Lubošem Tomanem – „Stres“ 
1. 12. 2018 – Mikulášská besídka v hasičské zbrojnici (SDH, Obec Lužany, škola) 
2. 12. 2018 – Rozsvícení vánočního stromečku  
3. 12. 2018 – Strava bez zbytečné chemie – projektový den pro MŠ s Petrou Henychovou 
12. 12. 2018 – Vánoční besídka MŠ 
19. 12. 2018 – Vánoční zpívání v kostele 
21. 12. 2018 – Vánoční nadílka v MŠ a ZŠ 
21. 1. 2019 – Hudební workshop - Zdeněk Hladík 
   - MŠ – Léčivá pohádka; ZŠ – Ze Země na Měsíc 
5. 2. 2019 – Maňáskové divadlo Šternberk – MŠ a mladší žáci ZŠ 
  - série pohádek (Šípková Růženka, Jak pejsek s kočičkou myly podlahu, Zajíc, 
liška a kohout) 
V týdnu od 11. 2. 2019 – Lyžařský výcvik v Herlíkovicích  
28. 2. 2019 – Martin Kubát – „Královská hudební hostina“ (hudební pořad o J. S. Bachovi) 
4. 3. 2019 – Logopedické pohádky pro MŠ – „O ztraceném písmenku“ 
19. 3. 2019 – Pavel Urban – „Afrika“ 
20. 3. 2019 – Okresní metodik prevence Lukáš Nálevka z PPP ve 3., 4. a 5. ročníku 



22. 3. 2019 – Školní kolo recitační soutěže 
26. 3. 2019 – Doprovodné opatření projektu Mléko do škol 
28. 3. 2019 – Anglické divadelní představení „Lazy Goat“ v Masarykově divadle v Jičíně pro 
3., 4.  a 5. ročník 
29. 3. 2019 – Noc s Andersenem – „Andersen známý a neznámý“ 
2. 4. 2019 – Recitační soutěž v Milovicích – Eliška Vorlíčková získala čestné uznání 
5. 4. 2019 – Hvězdárna v Hradci Králové – všechny ročníky ZŠ 
11. 4. 2019 – Hudební program o W. A. Mozartovi – kytarista Jindřich Kaulfers 
12. 4. 2019 – Vystoupení pro seniory 
15. 4. 2019 – Velikonoční dílna, Lužanská buchta 
25. 4. – 20. 6. 2019 – Plavecký výcvik MŠ a ZŠ (2. – 4. ročník povinně) 
3. 5. 2019 – Pasování na čtenáře 
6. 5. 2019 – Promítání v rámci Planety Země 3000 – „Kolumbie“ v Masarykově divadle v 
Jičíně 
10. 5. 2019 – Dagmar Čemusová „Já jsem muzikant“ pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ 
14. 5. 2019 – Výlet MŠ do Mirákula 
20. 5. 2019 – Výlet do Harrachova (ZŠ a předškoláci MŠ) – sklárna, Mumlavské vodopády 
12. 6. 2019 – Hudební pohádky pro děti – „Rytířská pohádka“ 
19. 6. 2019 – Bubenická dílna s Davidem Andršem  
24. 6. 2019 - Sférické kino 
27. 6. 2019 – Loučení se školním rokem  
   - Loučení s páťáky 
   - Vystoupení Lídy Helligerové 
   - Posezení na školní zahradě 
 
Vysvědčení bylo rozdáno v pátek 28. 6. 2019. 
 
Přerušení provozu MŠ o prázdninách – od 15. 7. do 14. 8. 2019 
 

 
    

  ___________________ 
Mgr. Monika Tringelová 
        ředitelka školy 

 
V Lužanech dne 30. 9. 2019 
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