
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 2019/2020 
 

Charakteristika školy: 
 
     V jedné budově ve středu obce Lužany sídlí dvoutřídní mateřská škola trojtřídní základní 
škola s jedním oddělením školní družiny. Stravování dětí a žáků probíhá zatím ve stejné 
budově. Obec Lužany ale získala z dotačních programů Ministerstva financí ČR a 
Královéhradeckého kraje finanční prostředky na rekonstrukci budovy, která bude v příštích 
letech sloužit jako školní kuchyň a jídelna. Na základě časového harmonogramu by se s jejím 
využíváním mělo začít od příštího školního roku, tedy od září 2021. 
     Na školní zahradě jsou k výuce využívány prostory pergoly a multifunkčního hřiště, do 
konce října 2020 by mělo být zrealizováno nové dětské hřiště, na které obec získala dotace 
z dotačního programu „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
     Na jaře 2020 došlo k přerušení provozu škol z důvodu šířící se nákazy covid-19. Škola 
kromě svého primárního úkolu – vedení distanční výuky pro žáky - využila zákaz přítomnosti 
žáků ve školách také pro svůj další rozvoj a zaměstnanci školy (pedagogičtí i nepedagogičtí) 
se věnovali vytváření Strategického plánu pro roku 2020 - 2025. Od 11. 3. 2020 byla 
mimořádným opatřením MZ uzavřena základní škola, žáci přešli na distanční výuku. Ta 
probíhala formou on-line vyučovacích hodin pomocí nástroje Google Hanghouts a zadáváním 
samostatné práce přes e-mailové účty rodičů. Od 16. 3. 2020 došlo rozhodnutím ředitelky 
školy také k uzavření mateřské školy. Rodiče dětí posledního povinného ročníku předškolního 
vzdělávání dostávali taktéž informace e-mailem, on-line hodiny pro předškoláky zavedeny 
nebyly. 
     Po znovuobnovení provozu škol od 25. 5. 2020 se do školy vrátily zhruba 2/3 dětí MŠ a 
žáků ZŠ. Provoz mateřské školy probíhal bez větších úprav, jen za zvýšených hygienických 
opatření. V základní škole byli žáci rozděleni do dvou skupin, u kterých se střídaly vždy 
stejné vyučující, aby nedocházelo k prolínání členů obou skupin. S ostatními žáky, kteří do 
školy ve školním roce 2019/2020 již nenastoupili, byla i nadále vedena distanční výuka 
(včetně on-line hodin). 
     Vysvědčení za druhé pololetí školního roku bylo rozdáno v úterý 30. 6. 2020.  
     Na konec letních prázdnin – pondělí 24. 8. 2020 – bylo naplánováno oficiální rozloučení se 
školním rokem, které se konalo na školní zahradě. Během odpoledního programu proběhlo 
několik akcí, které nebylo možné kvůli pandemii covid-19 realizovat ve druhé polovině 
školního roku. Také bylo představeno nové motto školy: „Krok za krokem společně vše 
zvládneme.“  
      Úkolem následujícího školního roku je vytvoření loga školy. 
 
Součást školy Kapacita Naplněnost 
Mateřská škola 36 35 
Základní škola 45 36 
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 Otrubová (od 1. 9. M. Tringelová, 12. 10. 2019 se vdala a 
používá příjmení Otrubová) 
učitelky ZŠ: Mgr. Hana Zdeňková – úvazek 100% - od 1. 1. 2020 odchod na MD a RD 
          Mgr. Jana Vavřinková – úvazek 100% - zástup za H. Zdeňkovou od 1. 1. 2020 
                     Mariana Kovačićová – úvazek 91% 
          Mgr. Andrea Odvárková – úvazek 73% 
vychovatelka ŠD: Miloslala Drbohlavová – úvazek 50% 
asistent pedagoga ZŠ: Mirka Petříčková – úvazek 100% - od 1. 11. 2019 
    Hana Řezníčková – úvazek 50% 
    Marcela Buřívalová – úvazek 50% 
učitelky MŠ: Dana Grohová – vedoucí učitelka MŠ, úvazek 100% 
                      Markéta Barancová - úvazek 100% 
                      Bc. Vendula Groulíková – úvazek 100% 
asistent pedagoga v MŠ: Miloslava Drbohlavová - úvazek 50% 
                                        Monika Krátká – úvazek 50% 
        Marcela Buřívalová – úvazek 25% 
 
Téměř všichni pedagogičtí zaměstnanci školy mají odpovídající pedagogické vzdělání. 
Pouze jedna vyučující ZŠ má vzdělání pro vyučování na 2. stupni ZŠ a jedna vyučující 
své vzdělání dokončuje.  
 
kuchařka: Věra Plecháčová – úvazek 100%  
školnice: Monika Kašičková - úvazek 100 %  
účetní: Jana Kašíková – úvazek 30 %    
 
Na konci června nebyla prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou Haně Řezníčkové a 
Mirce Petříčkové v pozicích asistent pedagoga. Od září 2020 bude přijat ale pouze jeden nový 
asistent pedagoga na úvazek 50%. 
 
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 (od 1. 1. 2020 Mgr. Jana Vavřinková), Mariana 
Kovačićová 
Zástupci rodičů: Michaela Provazníková, Martina Vorlíčková 
 
Zápis k povinné školní docházce: 
 
Datum zápisu: 16. 4. – 23. 4. 2020 
Zápis proběhl distančním způsobem. 
Počet přijatých dětí: 7 
Počet dětí s odkladem školní docházky: 4 
 
Zápis k docházce do mateřské školy: 
 
Datum zápisu: 11. 5. – 15. 5. 2020 
Zápis proběhl distančním způsobem. 
Počet přijatých dětí: 2 
 
Výsledky vzdělávání žáků ZŠ: 
 
Všichni žáci prospěli a postoupili do dalšího ročníku. 
Žáci 5. ročníku přestoupili celkem na tři různé školy: 

- dva žáci a dvě žákyně na 1. ZŠ v Jičíně, 17. listopadu 
- jedna žákyně na Gymnázium a SOŠPG, Nové Pace 
- jedna žákyně na Základní školu a Praktickou školu, Jičín  

 
Prevence sociálně patologických jevů: 
 
viz. Minimální preventivní program a výkaz na www.preventivni-aktivity.cz  
metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Monika Otrubová  
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:  
 
Jméno  Vzdělávací akce 
Monika Otrubová Strategické řízení a plánování ve školách 
 Právo ve škole – dílna (obnovení provozu škol) 
 Školní a vnitřní řád 
Mgr. Hana Zdeňková Výchova bez poražených 
Mgr. Jana Vavřinková Etická výchova: Prosociální chování a umění sebereflexe 
 Právo ve škole – dílna (obnovení provozu škol) 
 Školní a vnitřní řád 
Mariana Kovačićová Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním 

vzdělávání 



 Školní a vnitřní řád 
Mgr. Andrea Odvárková Právo ve škole – dílna (obnovení provozu škol) 
 Školní a vnitřní řád 
Miloslava Drbohlavová Jak se vědomě správně rozhodovat 
Dana Grohová Hry v přípravě k matematice MŠ II 
 Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro mateřské 

školy 
Markéta Barancová Rozvoj grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení 
Bc. Vendula Groulíková Pedagogická diagnostika pro přípravu cíleného předškolního 

vzdělávání 
Marcela Buřívalová Jemná jógová cvičení 

 Využití psychomotorických her s míčky 

Monika Krátká Základní typy reagování dítěte 
Mirka Petříčková Jak začleňovat výtvarné umění do výtvarné výchovy 
Hana Řezníčková Kresba pravou mozkovou hemisférou - tužka 
 Právo ve škole – dílna (obnovení provozu škol) 

 
 
 
 
 
Zapojení do projektů: 
 
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 
 
 
Údaje o spolupráci s různými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání: 
 
Průběžné hodnocení pokroků ve vzdělávání žáků s individuálními potřebami – PPP a SPC 
Hradec Králové, pracoviště Jičín 
Konzultace s OSPOD 
Spolupráce s centrem Sasanka 
Semiramis, z. ú. 
Spoečně k bezpečí, z. s. 
 
Renovace, úpravy: 
 
Vymalování II. třídy ZŠ – červenec 2020 
Nový koberec v I. třídě ZŠ – srpen 2020 



Vyvýšené záhony a bosý chodník na školní zahradě – srpen/září 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. 
Provoz školy byl ale uhrazen ze stávajícího rozpočtu, navyšování mzdových prostředků 
nebylo třeba. 
 
Udělení ředitelského volna:  
 
V tomto školním roce bylo uděleno ředitelské volno žákům základní školy ve čtvrtek 30. 1. 
2020. Tento den byl využit pro pedagogy školy ke společnému dalšímu vzdělávání. 
 
 
 
 
 
 
 
Stravování: 
 
Nadále spolupracujeme s výživovou poradkyní Petrou Henychovou při konzultacích o 
přípravě svačinek pro děti v mateřské škole.  
Citace z minulé Výroční zprávy: 
„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.“ 
Aktuální informace: 
Obec Lužany získala finanční prostředky z dotačních programů Ministerstva finančí ČR a 
Královéhradeckého kraje a v současné době probíhají již stavební práce na objektu. Provoz 
školní kuchyně a jídelny by mohl být zahájen v září 2021. 
 
 
Aktivy a prezentace školy na veřejnosti (psané kurzivou = společné MŠ + ZŠ): 
 
2. 9. 2019 – Slavnostní zahájení školního roku 
12. 9. 2019 – Výlet do Jičína – města pohádky 
19. 9. 2019 – Varhanní koncert – Martin Kubát 
19. 9. 2019 – Bosá zahradní slavnost – slavnostní otevření bosých chodníků, v rámci projektu 
„Otevřeno“ od MAP Otevřené zahrady Jičínska 
říjen 2019 – Dopravní hřiště v Jičíně – 4. a 5. ročník 
16. 10. 2019 – Prevence – Společně k bezpeční – M. Grohmanová – 1. a 2. ročník 
21. 10. 2019 – Masarykovo divadlo v Jičíně – Hudební divadlo Michaely Novozámské – 
„Povídejme si děti“ – MŠ a 1. - 3. ročník) 
23. 10. 2019 - Drakiáda 
8. 11. 2019 – K. Koula – O Sněhurce – MŠ + 1. a 2. roč. ZŠ 
26.. 11. 2019 – Maňáskové divadlo Šternberk – MŠ + 1. a 2. roč. ZŠ 
29. 11. 2019 – Rozsvícení vánočního stromečku  
5. 12. 2019 – Mikulášská nadílka v MŠ a ZŠ 



12. 12. 2019 – Vánoční besídka MŠ 
18. 12. 2019 – Vánoční zpívání v kostele 
19. 12. 2019 – výlet ZŠ do Nové Paky – odvoz darů do útulku, návštěva v Klenotnici, 
výtvarná dílna v Suchardově domě 
20. 12. 2019 – Vánoční nadílka v MŠ a ZŠ 
7. 1. 2020 – Prevence – Společně k bezpečí – 3. – 5. ročník ZŠ 
8. 1. 2020 – Třídní schůzka ZŠ – seznámení s novou paní učitelkou Mgr. Janou Vavřinkovou 
V týdnu od 13. 1. 2020 – Lyžařský výcvik v Herlíkovicích  
20. 1. 2020 – Ing. Jan Kejval – beseda o Mali 
29. 1. 2020 – Rozdání pololetního vysvědčení 
30. 1. 2020 – Ředitelské volno (vzdělávání pedagogů) 
31. 1. 2020 – Pololetní prázdniny (vzdělávání pedagogů) 
od 3. 2. 2020 – Jarní prázdniny 
14. 2. 2020 – Policie ČR – nprap. Aleš Brendl – beseda o kyberšikaně s žáky 3. – 5. ročníku 
ZŠ 
18. 2. 2020 – Pernštejni – Strach má velké oči – MŠ + ZŠ 
25. 2. 2020 – p. Urban – přednáška o horninách a nerostech – 1. – 5. roč. ZŠ 
27. 2. 2020 – školní kolo pěvecké soutěže 
28. 2. 2020 – SPŠKS Hořice – 4. a 5. roč. ZŠ 
28. 2. 2020 – Masopustní průvod dětí MŠ 
29. 2. 2020 – Dětský maškarní bál – v sále hasičské zbrojnice 
9. 3. 2020 – Prevence – Společně k bezpečí (Martina Grohmanová) – 1. a 2. roč. ZŠ 
od 11. 3. 2020 VŠECHNY AKCE ZRUŠENY z důvodu pandemie covid-19 a uzavření škol 
1. 6. 2020 – Oslava dětského dne na školní zahradě – zábavná stanoviště v době dopoledního 
vyučování, zvlášť MŠ a ZŠ 
červen 2020 – pěší výlet do Konecchlumí „na zmrzlinu“ – předškoláci MŠ + žáci ZŠ 
23. 6. 2020 – Pěší výlet dětí MŠ do kempu 
24. 6. – 2020 – Bubenická dílna s Davidem Andršem – MŠ + ZŠ 
24. 8. 2020 – Školní zahradní slavnost 

- Loučení s předškoláky 
- Pasování prvňáků na čtenáře 
- Loučení s páťáky 

    - Posezení na školní zahradě 
 
Vysvědčení bylo rozdáno v úterý 30. 6. 2020. 
 
Přerušení provozu MŠ o prázdninách – od 13. 7. do 13. 8. 2020 
 

 
    

  ___________________ 
Mgr. Monika Otrubová 
        ředitelka školy 

 
V Lužanech dne 30. 9. 2020 
 
 


		2020-12-28T08:08:14+0100
	Mgr. Monika Otrubová




