
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
školní rok 2021/2022 

 
 
Charakteristika školy: 
 
     Ve školním roce 2021/2022 tvoří naši školu dvojtřídní mateřská škola, trojtřídní základní 
škola, jedno oddělení školní družiny, školní jídelna a školní jídelna-výdejna. 
     K výuce se využívá oplocená velká školní zahrada s víceúčelovým sportovním hřištěm, 
dětským hřištěm s prvky pro děti MŠ i žáky ZŠ, pískovištěm a pergolou. Hračky a sportovní 
pomůcky jsou uloženy v domečku. V části zahrady u školní budovy jsou také bosé chodníčky 
a záhonky, které využívají také děti MŠ i žáci ZŠ při pracovních činnostech. 
     Školní jídelna měla při svém otevření kapacitu 120 jídel, v lednu 2022 se podařilo ji 
navýšit na 160 jídel a bylo možné v rámci doplňkové činnosti nabídnout obědy také cizím 
strávníkům. 
     Školní rok jsme začali s počtem 12 žáků prvního ročníku. Vzhledem k nevyhovujícím 
prostorovým podmínkám pro výuku početnějších ročníků jsme využili vyšší nemocnosti dětí 
z mateřské školy a na několik měsíců si vyměnili menší třídu ZŠ s větší třídou MŠ. Toto 
řešení bylo ale dočasné, při vyšším počtu dětí v mateřské škole není realizovatelné, aby 
nebyla ohrožena kvalita výchovně – vzdělávacího procesu v předškolním vzdělávání.  
     Již od začátku roku 2021 probíhala jednání se zřizovatelem o možných řešeních pro příští 
roky. V listopadu 2021 na veřejném zasedání zastupitelstva bylo odsouhlaseno využití 
zasedací místnosti hasičské zbrojnice jako další třídy základní školy. Starostu obce zastupitelé 
pověřili zajištěním výběrového řízení na výměnu oken a vchodových dveří. Dále zastupitelé 
souhlasili s návrhem ředitelky školy na vypracování studie přístavby školy. 
     Během prvního pololetí kalendářního roku 2022 byla studie dokončena a je připravena na 
další jednání zastupitelstva v této věci na podzim 2022. 
     Zasedací místnost hasičské zbrojnice a přilehlá šatna prošly rekonstrukcí, stavební úřad 
povolil změnu užívání jako učebnu základní školy, Krajská hygienická stanice také neshledala 
žádný nesoulad s platnou legislativou, od září může být tedy tato místnost využívána jako 
učebna základní školy. K jejímu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení dojde 
pravděpodobně k 1. 10. 2022.           
 
Součást školy Kapacita Naplněnost 
Mateřská škola 36 27 
Základní škola 45 42 
Školní družina 25 25 
Školní jídelna - výdejna 75 75 
Školní jídelna 160 141 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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 

 
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 
 
Personální obsazení: 
 
ředitelka školy – Mgr. Monika Otrubová  
učitelky ZŠ: Mgr. Hana Zdeňková – úvazek 100% - celý školní rok na RD 
          Mgr. Jana Vavřinková – úvazek 100% - zástup za H. Zdeňkovou 
                     Mariana Kovačićová – úvazek 100% 
          Mgr. Andrea Odvárková – úvazek 81,82% 
          Mgr. Alena Morávková – úvazek 100% 
vychovatelka ŠD: Miloslala Drbohlavová – úvazek 50% 
asistent pedagoga ZŠ: Miloslava Drbohlavová – úvazek 50%  
    Martina Kovalčíková – úvazek 50% 
    Marcela Buřívalová – úvazek 100% 
učitelky MŠ: Dana Grohová – vedoucí učitelka MŠ, úvazek 100% 
                      Markéta Barancová - úvazek 100% 
                      Bc. Vendula Groulíková – úvazek 100% - celý školní rok na MD a RD 
           Nela Michálková – úvazek 100% 
asistent pedagoga v MŠ: Monika Krátká – úvazek 75% 
        Václava Grohová – úvazek 75% - od 1. 11. 2021 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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.  
 
vedoucí školního stravování: Vlasta Kaisová – úvazek 50% 
hospodářka školy: Vlasta Kaisová – úvazek 25% 
školnice: Monika Kašičková - úvazek 100 %  
samostatná kuchařka ve školní jídelně - výdejně: Věra Plecháčová – úvazek 50%  
hlavní kuchařka: Pavlína Pěničková – úvazek 100% 
pomocná kuchařka: Martina Karbanová – úvazek 75% 
           Věra Plecháčová – úvazek 50% 
účetní: Jana Kašíková – úvazek 30 %    
 
Kontakty: 

ředitelka školy                      607 767 784                      
základní škola:                      730 891 194 
mateřská škola:                    797 613 636 
školní jídelna:                       732 709 779 
  
č. b. ú. školy:                        1163792369/0800 
IČO školy:                            709 81 868 
e-mail školy:                         reditel@zsluzany.cz 
datová schránka:                   3djtigb 

 
Školská rada: 
 
Datum zřízení: 1. 12. 2005 
Poslední volby: 21. 10. 2020 
Počet členů: 6 
Členové školské rady: 
Zástupci zřizovatele: Bc. Milan Plecháč, Petr Mach 
Zástupci školy: Mgr. Hana Zdeňková, Mgr. Andrea Odvárková 
Zástupci rodičů: Kateřina Mitlöhnerová, Vlasta Kaisová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Zápis k povinné školní docházce: 
 
Datum zápisu: 11. 4. 2022 
Zápis proběhl již běžným způsobem. Budoucí žáci se svými rodiči mohli přijít v čase 13:30 – 
17:00 do třídy základní školy, kde se jim věnovaly dvě vyučující základní školy. Ředitelka 
základní školy byla přítomna také, přebírala od rodičů potřebné dokumenty a také předávala 
čerstvou informaci, že bude od září příštího školního roku využívaná jako další učebna 
zasedací místnost v hasičské zbrojnici. Nikdo z rodičů neprojevil s touto novinkou žádný 
nesouhlas, ani v čase do vydání rozhodnutí do 30. 4. 2022 se v souvislosti s tímto neobjevily 
žádné další dotazy či připomínky.  
Počet přijatých dětí: 11 
Počet dětí s odkladem školní docházky: 2 
 
Zápis k docházce do mateřské školy: 
 
Datum zápisu: 12. 5. 2022, 14:00 – 17:00 
Zápis proběhl obvyklým způsobem. Rodiče předávali ve třídě MŠ během odpoledne žádosti o 
přijetí. Ve většině případů přicházeli i se svými dětmi, které by měly od září do MŠ nastoupit.  
Počet přijatých dětí: 10 
 
Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu: 
 
     Dle písemného i ústního ověřování vědomostí žáků mohly vyučující jednotlivých 
předmětů na klasifikační poradě na konci školního roku uvést, že učivo stanovené ve Školním 
vzdělávacím programu Tvořivá škola bylo zvládnuté.  
     Klíčové kompetence, obsah učiva stanovené pro jednotlivé ročníky stejně jako závazné 
výstupy na konci 3. a 5. ročníku byly průběžně kontrolováno ředitelkou školy a konzultováno 
na pedagogických radách během celého školního roku. 
     Cíle vytyčené ve školním vzdělávacím programu byly průběžně naplňovány. Díky 
zapojení do projektů Šablony III z OP VVV jsme mohli během školního roku pořídit další 
manipulační pomůcky, které žáci využívají při výuce. 
      Poslední roky s pandemií covid-19 je bohužel zkomplikovaná možnost výuky plavání. 
V tomto školním roce muselo tedy absolvovat povinnou výuku plavání více ročníků najednou, 
abychom mohli splnit podmínku danou ŠVP ZV. Jednalo se o 2., 3., 4. a 5. ročník.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Výsledky vzdělávání žáků ZŠ: 
 
Všichni žáci prospěli a postoupili do dalšího ročníku. 
Závazné výstupy na konci 3. a 5. ročníku byly zvládnuté u všech žáků. V rámci IVP žáků s 
SVP nebyly upraveny žádné výstupy ani změněn počet roků povinné školní docházky. 
Žáci 5. ročníku přestoupili někteří na 1. ZŠ v Jičíně, 17. listopadu a někteří na 2. ZŠ v Jičíně, 
Husova. 
 
Prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 
poskytování jazykové přípravy: 
 
viz. Minimální preventivní program a výkaz na www.preventivni-aktivity.cz  
metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Monika Otrubová  
Dlouhodobě spolupracujeme s organizací Společně k bezpečí, jejíž lektorka navštěvuje naše 
třídní kolektivy. 
V tomto školním roce absolvovali žáci 2. – 5. ročníku adaptační pobyt ve Strážném.  
Během tohoto školního roku byla Mgr. Monika Otrubová proškolena v preventivním 
programu Jablíkovi kamarádi, který volně navazuje na metodiku Zipyho kamarádů. Zipyho 
kamarádi byli využívání již během tohoto školního roku u žáků 1. – 3. ročníku, žáci 4. a 5. 
ročníku budou postupovat podle metodiky Jablíkových kamarádů. 
     Ve škole je několik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, od 1. do 4. stupně 
přiznaných podpůrných opatření. Žádný žák není identifikován jako nadaný nebo mimořádně 
nadaný. Ve všech ročnících je kladen důraz na individualizaci při vyučování. Ve třídách 
s více žáky se SVP je k dispozici také druhý pedagog. Buď probíhá výuka v tandemu, 
případně je v rozvrhu několik dělených hodin. V každé třídě základní i mateřské školy je 
asistent pedagoga. 
     Během školního roku  2021/2022 jsme v základní škole nevzdělávali žádného žáka s jiným 
mateřským jazykem než je český. V mateřské škole byl v květnu 2022 přijat jeden chlapeček 
ukrajinské národnosti, který ale během letních prázdnin přestoupil do mateřské školy blíže 
svému současnému bydlišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborný rozvoj nepedagogických 
pracovníků:  
Jméno  Vzdělávací akce 
Mgr. Monika Otrubová Skupinová intervize ICT 
 ESS – Jak připravit a provést  skartační řízení 
 Kurz FIE Standard 
 Jablíkovi kamarádi 
 Metodické vedení Zipyho kamarádi 
 Výchovný poradce a žák se zdravotním postižením 
Mgr. Alena Morávková Skupinová intervize ICT 
 Kurz FIE Standard 
Mariana Kovačićová Skupinová intervize ICT 
Mgr. Andrea Odvárková Revize RVP ZV – Startovací balíček – Práce s daty, základy 

informatiky 1. stupeň 
 Revize RVP ZV – Startovací balíček – Digitální technologie 

pro 1. stupeň ZŠ 
 Revize RVP ZV – Startovací balíček – Informační systémy 

pro 1. stupeň ZŠ 
 Revize RVP ZV – Startovací balíček – Základy 

algoritmizace a programování pro 1. stupeň ZŠ 
 Kurz FIE Standard 
 Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ 
 Oblastní workshop ICT 
 Workshop nová informatika – Programování Ozobotů 

s Ozokódy na papíře a OzoBlockly na počítači 
 Workshop nová informatika – Projekt Hour of Code a 

kurzy Code.org pro výuku programování na ZŠ 
Dana Grohová Respirační onemocnění – rýma, kašel u dítěte v MŠ aneb jak 

se k tomu má mateřská škola postavit… 
 Dramatické hry a činnosti v MŠ 
 Příprava dětí na školní docházku 
 Hledáme barvičku pro dnešní den aneb Funkční plánování v 

MŠ 
 Základní kurz Začít spolu pro učitele a učitelky MŠ – 1. část 
 Zážitkové hry v přírodě 
Markéta Barancová Akutní infekční a parazitální onemocnění u dětí 

předškolního věku 
 Základní kurz Začít spolu pro učitele a učitelky MŠ – 1. část 
Nela Michálková Základní kurz Začít spolu pro učitele a učitelky MŠ – 1. část 
Marcela Buřívalová Letem světem v pohybových hrách s hudbou 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vlasta Kaisová Povinnosti školní jídelny 
 Hygiena ve školníjídelně aktuálně 
 Průvodce právními předpisy školní jídelny 
 Krajská konference hromadného stravování 
 Plnění spotřebního koše vhodnými a kvalitními potravinami 
 kurz Hospodářka školy 
 Dietní stravování ve školních jídelnách 

 
 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 
 
     Poslední školní roky byly bohužel poněkud narušené pandemií covid-19. V několika 
ohledech, včetně otevření školy veřejnosti. 
     Proto jsme během posledního školního roku více využili techniku a k prezentaci školy 
jsme kromě fotografií přidali také videa.  
     První z videí vzniklo za podpory MAP II ORP Jičín a bylo natočeno již v minulém 
školním roce – v dubnu 2021. To nás inspirovalo pro natočení Vánočního zpívání v kostele a 
besídky dětí MŠ v prosinci 2021. Nadále zůstáváme u drobných videoreportáží pro ty, kteří 
nemohou být účastni našich akcí pro veřejnost – např. Loučení s páťáky nebo Dětský den. 
      
Uspávání broučků – 10. 11. 2021 
Rozsvícení stromečku – pouštění záznamu zpěvu žáků ZŠ v místním rozhlase 
Vánoční zpívání 2021 – videozáznam ze zpívání žáků ZŠ v místním kostele 
Vánoční besídka dětí MŠ – videozáznam z mateřské školy 
Beseda „Vaše dítě a internet“ s nprap. A. Brendelem z České policie pro rodiče i širokou 
veřejnost – 31. 5. 2022 
Děn dětí 1. 6. 2022 
 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a 
 
     Ve školním roce 2021/2022 inspekční činnost ČŠI ve škole neprobíhala. 
 
Vysvědčení bylo rozdáno ve čtvrtek 30. 6. 2022. 
 
Přerušení provozu MŠ o prázdninách – od 18. 7. do 12. 8. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Základní údaje o hospodaření školy 
 
Za kalendářní rok 2021 hospodařila škola s těmito prostředky: 
Státní rozpočet: 8 333,317 tis. Kč 
Provozní příspěvek obce: 450 tis. Kč 
 
Na kalendářní rok 2022 má škola rozpočet aktuálně k 16. 6. 2022 
Státní rozpočet: 9 397,193 tis. Kč 
Provozní příspěvek obce: 850 tis. Kč 
 
          Škola již dlouhodobě využívá prostředky z operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání. Byli jsme zapojeni v projektu Šablony, Šablony II a od 1. 9. 2021 také Šablony 
III. 

 
 
 
 
 
___________________ 
Mgr. Monika Otrubová 
        ředitelka školy 

 
 
 
V Lužanech dne 30. 9. 2022 
 
 
 


