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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

  

Název školy: Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí 

Adresa 
Základní škola Luková  
Luková 6, 561 23 Luková  

IČO 70983020 

IZO 102642206 

Ředitel Mgr. Eva Šaršonová 

Telefon 465 394 291  

E-mail zs.lukova@seznam.cz  

www stránky   www.zslukova.estranky.cz 

Zřizovatel Obec Luková 

Zřizovací listina Aktuální Zřizovací listina ze dne 2.5.2012 

Adresa 
Obecní úřad Luková 
Luková102, 561 23 Luková  

Starostka Miroslava Fojtů  

Telefon 465 394 141 

  

   

 

 

  

mailto:zs.lukova@seznam.cz
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

• Úplnost a velikost školy a školní družiny 

Naše školské zařízení je tvořeno malotřídní základní školou pro 1. – 5. ročník a mateřskou školou. 
Součástí základní školy je i školní družina. V budově je dále i školní kuchyň s výdejnou.  

Naše základní škola je jednotřídní školou rodinného typu. Žáci pěti ročníků jsou rozděleni do dvou 
oddělení – pro mladší a starší děti. Výuka hlavních předmětů probíhá odděleně, na ostatní předměty 
jsou oddělení spojena. Na vysvědčení jsou žáci hodnoceni širším slovním hodnocením. Škola 
spolupracuje s SPC Kamínek v Ústí nad Orlicí a poskytuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Školní družina zajišťuje každodenně výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro 
přihlášené děti podle ŠVP ŠD. Činnost družiny probíhá ve třídách ZŠ a MŠ, tělocvičně a za příznivého 
počasí na školní zahradě. 

• Vybavení školy 

V budově školy jsou dvě kmenové učebny, kabinet, tělocvična a jídelna. Mateřská škola má k dispozici 
dvě učebny – hernu s jídelním koutem a ložnici. 

Každá učebna ZŠ má k dispozici PC s připojením na internet a sestavu interaktivní tabule. Všichni žáci 
mají výškově stavitelné lavice a židle. Žákům jsou vytvořeny vhodné podmínky pro relaxaci (relaxační 
pytel, koberce, pohovka, křesla) a herní činnost. Materiální vybavení školy pro výuku je na průměrné až 
nadprůměrné úrovni (didaktické hry a pomůcky, výukový software apod.). Tělocvična je sice menší, ale 
pro současný počet dětí dostatečná. Hygienické zázemí ZŠ je na požadované úrovni (sprchy pro učitele i 
pro žáky, počet WC a umyvadel). Část školní zahrady slouží k výuce PRV / PŘ, druhá část je určena pro 
relaxaci a herní činnost – pískoviště, doskočiště pro TV, herní prvky. Zrekonstruovaná místnost školní 
jídelny slouží nejen k obědvání, děti zde také svačí + pitný režim. 

    

                 



5 

 

• Charakteristika pedagogického sboru základní školy a mateřské školy, školní družiny 

V základní škole a školní družině pracují podle počtu žáků 2 až 3 pedagogičtí pracovníci, v mateřské 
škole zpravidla 2. Všichni pedagogičtí pracovníci mají požadovanou kvalifikaci a pravidelně se účastní 
dalšího vzdělávání. 

• Dlouhodobé projekty školy pravidelného charakteru 

Dlouhodobé projekty školy jsou zaměřeny na aplikaci průřezových témat s důrazem na environmentální 
výchovu a výchovu ke zdraví. 

 Zapojení do projektu Recyklohraní – sběr vybitých baterií a elektrického zařízení, plnění úkolů 
ekologické výchovy. 

 Péče o zeleň na školní zahradě a v obci. 
 Pozorování života čápů na školní zahradě. 
 Výchova ke zdravému životnímu stylu – solná jeskyně, bruslení, plavání, cyklovýlety, škola 

v přírodě. 
 Prvky Zdravé školy – relaxační chvilky, pitný režim, hygienické návyky, ovoce do škol, mléko do 

škol. 

• Krátkodobé projekty (pravidelného i nepravidelného charakteru) školy a školní družiny 

 Spolupráce s obcí – vítání občánků, besídky pro seniory, besídky pro veřejnost, sázení stromů, 
uctění památky obětem války apod. 

 Spolupráce s Diecézní katolickou charitou – tříkrálová sbírka. 
 Vánoční a velikonoční posezení a tvoření s rodiči. 
 Společné projektové dny ZŠ a MŠ (čarodějnice, výroba keramiky, drakiáda, spaní ve škole, 

vystoupení na Kopa Lanškroun apod.). 

        

• Mezinárodní spolupráce školy 

Vzhledem k typu školy, nízkého počtu i věku dětí i nedostatku financí žádná mezinárodní spolupráce 
neprobíhá. Upřednostňujeme spolupráci s okolními školami – účast na sportovních a kulturních akcích, 
vzájemné návštěvy atd. 

  Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty  

Základní škola a mateřská škola se snaží o co nejužší spolupráci s rodiči a širokou veřejností. Probíhají 
pravidelné schůzky s rodiči, poskytujeme potřebné informace na webových stránkách školy 
(www.zslukova.estranky.cz), organizujeme neformální setkávání při různých akcích (výlety, společná 

http://www.zslukova.estranky.cz/
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odpoledne o Vánocích a Velikonocích, společné bruslení atd.). Škola je otevřena i pro zájmovou činnost 
rodičů a veřejnosti – semináře, cvičení, trénink malých fotbalistů. 

Snažíme se spolupracovat s organizacemi, jejichž činnost pomáhá rozvíjet povědomí žáků v různých 
oblastech života: 

 Obec Luková (účast a akcích obce, finanční příspěvek obce na pomůcky a akce pro děti) 
 SPC Kamínek v Ústí nad Orlicí (integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami) 
 Občanské sdružení Amalthea (podpora pro rodinu a dítě) 
 Sbor dobrovolných hasičů Luková, TJ Sokol Luková 
 ZŠ a MŠ Žichlínek, ZŠ a MŠ Rudoltice, ZŠ Damníkov, ZŠ Smetanova Lanškroun, ZŠ Lanškroun, ZUŠ 

Lanškroun 

Snažíme se také doplnit možnosti rozvoje dětí ve venkovském prostředí o návštěvy kulturních a 
sportovních center: 

 Kulturní centrum Lanškroun (divadlo, kino) 
 Východočeské divadlo v Pardubicích, Východočeské muzeum v Pardubicích 
 Hala B. Modrého v Lanškrouně 
 Knihovna v Lukové 
 Plavecký bazén Svitavy 
 Sportovní areál Peklák Česká Třebová - lyžování 

 

 Specifické podmínky školy 

Do základní a mateřské školy docházejí především děti z obce Luková a Luková – Květná, v některých 
případech z okolních obcí – Trpík, Damníkov.  

Nevýhodou je umístění budovy na okraji obce. Po ukončení 5. ročníku žáci odcházejí na druhý stupeň do 
ZŠ Damníkov nebo do různých základních škol v Lanškrouně. 
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Školní družina 

Školní družina je školské zařízení pro mimoškolní a zájmové aktivity žáků školy. Zajišťuje vzdělávání ve 
volném čase dětí. Nabízí účastníkům pravidelnou i příležitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou 
činnost. Umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Je organizována v jednom oddělení. 
Vychovatelka školní družiny pracuje při přímých činnostech podle metod, které jsou v souladu 
s požadavky pedagogiky volného času a s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám 
jednotlivých žáků. 

Školní družina je součástí školy, kapacita školní družiny je 30 žáků. 

Školní družina je v provozu od 6:30 do 7:30 hod. ráno (činnosti zajišťují učitelky MŠ ve třídě MŠ), v době 
do 13:00 do 15:00 hod. odpoledne (vychovatelka ŠD), od 15:00 do 16:30 hod. (činnosti zajišťují učitelky 
MŠ ve třídě MŠ). 

Ze školní družiny si děti vyzvedávají zákonní zástupci osobně (v zápisním lístku mohou být uvedeny i 
další osoby oprávněné k vyzvednutí), nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo 
v určenou hodinu. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16:30. V případě, že tak neučiní, 
vychovatelka zatelefonuje rodičům. 

Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Výjimečně lze 
žáka uvolnit dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis 
rodičů. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. 

Žáci nesmějí opustit bez svolení vychovatelky budovu školy. Při vycházce, pobytu na hřišti i mimo areál 
školy dbají příkazů vychovatelky, nemohou svévolně odejit.  

Po dohodě vychovatelkou se mohou činnosti školní družiny zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášení 
k řádné docházce (v nezbytných situacích). 

Materiální podmínky 

Školní družina se nachází v budově školy. Využívá prostory učeben základní a mateřské školy. Učebny 
jsou vybaveny vhodným nábytkem a koberci. Průběžně je družina vybavována společenskými hrami, 
hračkami a sportovním náčiním. Pro svou činnost družina využívá školní zahradu a tělocvičnu. 

Personální podmínky 

Snažíme se zajistit pedagogické působení plně kvalifikovanou vychovatelkou. Vzhledem k tomu, že jsme 
malotřídní škola a úvazek vychovatelky je nízký, ne vždy se nám to podaří. 

Ekonomické podmínky 

Úplata za pobyt dětí ve školní družině je stanovena 50,- Kč měsíčně. Úplatu vybírá učitel, vychovatel. 
Výše úhrady se pro přihlášené děti při absenci nesnižuje. Získané prostředky jsou využívány především 
na nákup výtvarného materiálu pro činnost dětí. Provoz ŠD je zajišťován z prostředků poskytnutých 
zřizovatelem na provoz školy. 
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Podmínky přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání žáků 

ŠD je určena pro žáky 1. stupně Základní školy Luková. Oddělení je naplňováno v souladu s vyhláškou č. 
74/2005 Sb. do maximální výše 30 žáků. Žáci jsou do ŠD přijímáni na základě vyplněných údajů na 
zápisním lístku. Přijetí do ŠD není vedeno ve správním řízení, o přijetí, či nepřijetí rozhoduje ředitelka 
školy. O ukončení vzdělávání ve školní družině může požádat písemně zákonný zástupce dítěte, nebo o 
něm rozhodně vychovatelka z důvodu porušování vnitřního řádu školní družiny nebo školního řádu 
školy. 

Podmínky pro vzdělávání žáků se  speciálními  vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 Při vzdělávání  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje vychovatelka ŠD úzce s učiteli, 
a to především při primární identifikaci takových žáků a dále při stanovování vhodných forem integrace 
a forem práce, je seznámena se závěry odborného vyšetření žáka. 

Probíhá také intenzivní spolupráce s rodiči. U dětí se zdravotním znevýhodněním je zohledňováno 
přiměřené zatížení v případě pohybových aktivit, vycházek. Učitel a zákonní zástupci informují 
vychovatelku o všech změnách zdravotního stavu dítěte. Dětem se sociálním znevýhodněním mohou 
být poskytnuty pomůcky nezbytné pro naplňování výchovně vzdělávacího programu školní družiny, 
zvláštní péče je u těchto dětí věnována i přípravě na vyučování. U dětí mimořádně nadaných se jedná 
především o volbu vhodných forem práce (práce s počítačem, internet, encyklopedie), či začlenění do 
kolektivu starších dětí. 

Popis podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti žáků 

Provoz školní družiny se řídí platným vnitřním řádem školní družiny a vnitřním řádem školy. Žáci i rodiče 
jsou s řády seznámeni na začátku školního roku, popř. při zahájení docházky dítěte do školní družiny. 
Vnitřní řád školní družiny i vnitřní řád školy je k dispozici u ředitele školy. Žáci jsou v zájmu bezpečnosti 
vlastní i svých spolužáků povinni dodržovat poučení o bezpečnosti a ustanovení vnitřního řádu školní 
družiny i vnitřního řádu školy a chránit své zdraví i zdraví ostatních účastníků školní družiny. Řídí se 
pokyny vychovatelky a dalších zaměstnanců školy, udržují čistotu a pořádek, zjištěné závady ihned hlásí. 

Bezpečnost a ochranu dětí zajišťuje vychovatelka ve spolupráci s vedením školy a zákonnými zástupci, 
kteří jsou okamžitě informováni o případném zranění, úrazu či náhlém zhoršení zdravotního stavu 
dítěte. 

Pitný režim pro žáky je po celou dobu provozu školní družiny zajištěn ve školní jídelně. 
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4. CHARAKTERISTIKA ŠVP 

Cíle vzdělávání ve školní družině 

Cílem vzdělávání ve školní družině je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, výchova ke zdravému 
životnímu stylu a ochrana životního prostředí. 

Ve svém obsahu a konkrétních cílech vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní školu. 

Obsah a formy vzdělávání ve školní družině 

 Člověk a příroda 

Děti se seznámí s rozmanitostí a proměnlivostí přírody živé i neživé. Učí se kladnému vztahu k přírodě a 
všemu, co k ní patří. Vycházíme ze znalostí získaných při školním vyučování a dále je rozšiřujeme. 

Formy – mluvené slovo, malování, kresba, práce s přírodninami, vycházky 

Činnosti – Didaktické hry s přírodními motivy, práce s přírodním materiálem – lesní skřítkové, zvířátka z 
kůry, šišek, kamínků, mechu, pozorování živočichů na suchu i ve vodě, pozorování stojaté i tekoucí vody, 
změn v přírodě během roku, zpracování témat různými výtvarnými technikami: 

a) jaro          – probouzení přírody, první květy, návrat ptactva, 

b) léto          – poznatky z dovolených, cestování, 

c) podzim     – sběr přírodnin, zazimování zvířátek, zimní spánek zvířat, pomáháme zvířátkům na zimu, 

d) zima         – voda a její skupenství, sníh, bobování, stopy zvěře. 

Klíčové kompetence - samostatně pozoruje, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, 
uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí, naslouchá 
promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, podílí se na utváření příjemné atmosféry 
v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi. 

Průřezová témata – vazba na environmentální výchovu (ekosystémy, ochrana ŽP) 

  

 Lidé kolem nás 

Děti se učí společenskému chování, toleranci, empatii, vzájemné úctě, komunikaci slovní i nonverbální. 
Setkávají se s druhými lidmi, dospělými i svými vrstevníky. Dodržují pravidla stolování, mezilidské 
komunikace. 

Formy – pozorování, rozhovor, hra, návštěva sousední školy 

Činnosti – společenské hry, kvízy, vycházky (počítání aut, poznávání značek, pravidla silničního 
provozu), malování, drobné nákupy v obchodech, stolování ve školní jídelně 
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Klíčové kompetence - všímá si dění kolem sebe, řeší běžné situace (doprava, komunikace), používá 
logické myšlení, činnosti dokončuje v daném čase, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a 
společenské normy, využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných 
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova (komunikace, poznávání druhých lidí), multikulturní 
výchova 

  

 Člověk a čas 

Těžištěm naplňování této oblasti je především budování správného denního režimu, děti se učí 
přesnosti, dochvilnosti, schopnosti odhadovat čas, vytváření pravidelných návyků, správnému a 
účelnému využívání volného času. 

Formy – mluvené slovo, poslech pohádek, hra 

Činnosti – společenské a stolní hry, soutěže, hádanky, práce s encyklopedií (dříve a nyní), práce s 
počítačem 

Klíčové kompetence - orientuje se v možnostech trávení volného času, vybírá si činnosti dle vlastních 
dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku na 
trávení volného času 

Průřezová témata – Osobnostní a sociální výchova (sebepoznání, sebeorganizace, psychohygiena), 
mediální výchova 

 Člověk a jeho zdraví  

Žáci poznávají sami sebe, získávají poučení o zdraví, nemocech, prevenci a odpovědnosti za své zdraví. 
Pečují o svou osobní hygienu, předcházejí úrazům, dbají o bezpečnost svou i druhých. Věnují se sportu a 
hrám. 
 
Formy – herní a sportovní aktivity v tělocvičně a na školní zahradě 
Relaxační pobyt v solné jeskyni, bruslení 
 
Klíčové kompetence – orientuje se ve zdravém životním stylu, má kladný vztah k pohybu a sportu, 
dodržuje pitný režim, dodržuje zásady fair-play 

Průřezová témata – Osobnostní a sociální výchova (sebepoznání, sebeorganizace, psychohygiena) 
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5. TEMATICKÝ PLÁN 

PODZIM 
 

- Vycházky do přírody (sběr přírodnin, pozorování změn v přírodě), využití na VV a PV. 

- Výzdoba školy vlastními výrobky (podzimní téma). 

- Sportovní a rekreační činnost (školní zahrada), pouštění draků. 

- Hry a soutěže ve školní družině. 

- Odpočinkové činnosti (četba, vypravování, volné individuální hry). 

- Zájmové činnosti pracovní, výtvarné, hudební, přírodovědné zaměřené k podzimu. 

 
Září – Kamarádi v družině 

- seznámení se s prvňáčky a novými kamarády, prostředím, komunikativní dovednosti – úcta a  
asertivita, zdravení, poděkování, seznamovací hry 

- Babí léto – změny v přírodě, vycházka do přírody, pobyt na školní zahradě 

Říjen – Barevný podzim 

- Přírodniny – listy, plody - sběr na školní zahradě, výrobky 
- Podzimní sklizen – ovoce, zelenina – malování, vyrábění, modelování 
- Veselí draci – kreslení, výroba 

Listopad – Dušičkový čas 

- Připomínáme si dušičky 
- Pranostika Sv. Martin  
- Rádi se bojíme – Halloween, duchové, strašidla 
- Stromy na podzim 

 AKCE ŠD spojené s činností ZŠ: 

- POUŠTĚNÍ DRAKŮ 
- KERAMIKA  
- HALLOWEEN 
- BRAMBOROVÝ DEN (JABLEČNÝ, JEŘABINOVÝ, …) 
- SOLNÁ JESKYNĚ 

ZIMA 

- Zimní radovánky na sněhu a ledu, sáňkování, bruslení, vycházky do zimní přírody (pozorování 
změn v přírodě). 

- Nácvik zimních písniček a básniček. 

- Příprava vánočních dárků pro rodiče. 

- Mikuláš. 

- Odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. 

- Výzdoba školy zimními motivy s pomocí dětí. 
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Prosinec – Vánoce přicházejí 

- Advent -  zvyky, tradice a obyčeje 

- Zpěv vánočních koled a příprava na mikulášskou besídku 

- Výroba čertíčků, Mikulášů a andílků 

- Vánoční čas – výroba ozdob, dárečků 

- Příprava na vánoční dílny 

 
Leden – Paní Zima 

- Vítáme nový rok 
- Hrátky se sněhem – stavění sněhuláků, stavby ve sněhu, sněhoví sochaři 
- Sněhové vločky – stříhání, kreslení 
- Výroba dárků k zápisu 

 
Únor – Zimní radovánky 

- Hry na sněhu na školní zahradě 

- Zvířata v zimě – zimní spánek, stopy ve sněhu, přikrmování 

- Sv. Valentýn – výroba dárečků 

- Karneval – výroba karnevalových masek 

 
AKCE ŠD spojené s činností ZŠ: 

- MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
- VÁNOČNÍ DÍLNY 
- BRUSLENÍ 
- KERAMIKA S  VÁNOČNÍ TEMATIKOU 

 
 

JARO 

- Příprava na Velikonoce, výzdoba školy vlastními výrobky, četba (zvyky a obyčeje o Velikonocích). 
- Jarní úklid školy a školní zahrady (péče o prostředí). 
- Příprava přáníček ke Dni matek. 
- Vycházky do přírody (pozorování změn v přírodě), poznávání kvetoucích bylin 
- Odpočinkové a rekreační činnosti ve ŠD nebo venku. 

 
Březen – Jarní probouzení 

- Vyprávění o jaru, prvky jara 
- Jarní herbář – vycházky do přírody, poznávání rostlin 
- Mláďátka – malé a milé potěšení 
- Můj oblíbený hrdina z knihy, četba oblíbené knihy 
- Jarní výzdoba  

 
Duben – Velikonoce 

- Symbol jara – Velikonoce – zvyky a tradice 
- Příprava na velikonoční dílny 
- Práce na školní zahradě 
- Vycházka do jarní přírody – poznávání stromů a rostlin 
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- čarodějnice 
- Den Země – ekologie, ochrana životního prostředí 

 
Květen – Sportem ku zdraví 

- Co je zdraví, co je nemoc, co je úraz 
- Pohybové hry na školní zahradě  
- Maminka má svátek – vyprávění, kreslení, výroba dárků a přáníček 

 
 

AKCE ŠD spojené s činností ZŠ: 

- VELIKONOČNÍ DÍLNY 
- DEN ZEMĚ – SÁZENÍ STROMŮ, PÉČE O ZELEŇ V OBCI 
- KERAMIKA S  VELIKONOČNÍ TEMATIKOU 

  

LÉTO 

- Využití letního počasí k pobytu venku - soutěže a hry. 
- Odpočinková, rekreační a zájmová činnost. 
- Pozorování přírody v létě. 

 

Červen – Prázdniny jsou za dveřmi  
- Rozlišujeme druhy hub a lesních plodů – atlas, vycházka  
- Cestujeme prstem po mapě – prázdninové cesty, dopravní prostředky 
- Bezpečnost o prázdninách 

 
AKCE ŠD spojené s činností ZŠ: 

- ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
- CYKLOVÝLET 

 
V průběhu celého týdne se prolínají odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti: pracovní, výtvarné, 
přírodovědné, společenské a sebeobslužné. Počítače v ŠD jsou využívány k rozšiřování, či prohlubování 
znalostí žáků k logickým a didaktickým hrám. 

 

 

 

 

 

 

 


