
Výroční zpráva ZŠ a MŠ Luková za školní rok 2016/2017 

1      Základní údaje o škole 

1.1  Škola 

název školy  Základní škola a mateřská škola Luková 

adresa školy:  ZŠ a MŠ  Luková  6, 561 23 Damníkov  

právní forma:  příspěvková organizace 

IČO 709 83 020 

RED - IZO 102 642 206 

vedení školy ředitel: Mgr. Eva Šaršonová 

kontakt tel.: 465 394 291; 733 642 182 

e-mail:  zs.lukova@seznam.cz 

www.zslukova.estranky 

1.2  Zřizovatel 

název zřizovatele: Obec Luková 

adresa zřizovatele: Luková 102, 561 23 Damníkov 

kontakt tel.:  465 394 141 

1.3  Součásti školy a kapacita 

 Základní škola 40 

 Školní družina 30 

 Mateřská škola 36 

 Školní jídelna  

1.4  Základní údaje o součástech školy 

 Základní škola: Jedna třída ZŠ – malotřídka. Počet žáků 20.  

 Mateřská škola 27 dětí (v průběhu roku 28) 

 Školní družina  24 žáků 

 Školní jídelna  - výdejna 

Komentář:  

 ZŠ Luková byla ve školním roce 2015– 2016 organizována jako jednotřídní se pěti  

postupnými ročníky. Žáci byli děleni na hlavní předměty do skupin. Počet žáků 24. 



1. ročník         5 žáků 

2. ročník         4 žáků 

3. ročník         3  žáci 

4. ročník         4 žáků 

5. ročník         8 žáků 

 MŠ Luková byla ve školním roce2015  - 2016 organizována v jednom oddělení, kde bylo 27 

dětí (v průběhu roku 28 dětí). 

1.5  Materiálně-technické podmínky základní školy 

ZŠ – k dispozici jsou 2 kmenové učebny, tělocvična, jídelna, školní zahrada. Školní knihovna je 

umístěna ve třídě. Obě kmenové učebny jsou vybaveny IT technikou a připojením na internet.  

Žákovský nábytek - škola je v dostatečném množství vybavena výškově stavitelným nábytkem 

(jednomístnými lavicemi a žákovskými židličkami). 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.: Vybavenost školy je na 

dobré úrovni odpovídající možnostem zřizovatele školy a počtu žáku na škole.  

Vybavení žáku učebnicemi a učebními texty: Vybavenost školy je na dobré úrovni odpovídající 

možnostem zřizovatele školy a počtu žáků na škole.  

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: Žáci a pedagogové školy mohou k výuce a 

přípravě využívat počítače a 2 interaktivní tabule, nové výukové programy (M, ČJ, AJ, Př, PRV, HV), 

diktafon, mikrofon - financované z projektu EU.  

1.6  Materiálně-technické podmínky mateřské školy  

MŠ má k dispozici 2 třídy, pro pohybové aktivity má možnost chodit do tělocvičny. 

 Nábytek a vybavení třídy: 

 Dvě třídy MŠ jsou dostatečně vybaveny odpovídajícím nábytkem, z poloviny novým. Vybavení 

třídy hračkami je odpovídající počtu a věku dětí. Množství didaktických pomůcek je 

nadstandartní. Všechny děti mají nová lehátka a lůžkoviny. 

Školní zahrada je vybavena herními prvky – houpačky, pružinová houpadla, lanová stěna, kolotoč, 

pískoviště. Zahrada je oplocena. 

1.7 Údaje o školské radě 

Datum zřízení:  19. 10.2006 

Počet členů školské rady : 9 (zaměstnanci školy 2, obecní zastupitelé 3, zástupci rodičů 4) 

 



 2    Přehled oboru základního vzdělávání a vzdělávací programy 

2.1  Vzdělávací programy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dovedu si poradit, platný od 1. 9. 2016 

Školní vzdělávací program pro školní družinu Hraju si a učím se, platný od 1. 9. 2013 

Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Dovedu si hrát, platný od 1. 9. 2017 

3   Přehled pracovníku školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících základní školy 

 Počet pedagogických  pracovníků :  

Ředitelka  a učitelka ZŠ : Mgr. Eva Šaršonová, úvazek 100%, kvalifikovaná 

Učitelka ZŠ: Mgr. Markéta Jurková, úvazek 100%, kvalifikovaná  

Učitelka a vychovatelka a asistentka pedagoga:  Marcela Hromčíková (kvalifikovaná 

vychovatelka -  studující) zkrácený úvazek, kvalifikovaná asistentka (zkrácený úvazek). 

Asistentka pedagoga: Květa Šaršonová,  úvazek 100% 

 Počet správních zaměstnanců ZŠ:   

Uklízečka ZŠ:   Jiřina Marková  (zkrácený úvazek) 

Kuchařka:  Zdeňka Beranová 

Vedoucí stravování:  Martina Šaršonová  (zkrácený úvazek) 

Účetní :  Pavlína Tovtiková (práce na dohodu) 

 

3.2  Základní údaje o pracovnících mateřské školy 

 Počet pedagogických  pracovníků  

Ředitelka:  Mgr. Eva Šaršonová, bez úvazku, kvalifikovaná 

Učitelka:  Kateřina Vašíčková, Dis., kvalifikovaná  

Učitelka: Bc. Eva Smolová, kvalifikovaná 

Chůva: Kristýna Kovářová 

 



4    Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáku do středních škol, zápis 

dětí do mateřské školy 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

počet dětí přijatých do první třídy:  7, 3 děti odklad, z MŠ odešly do jiných škol 2 děti 

4.2 Výsledky přijímacího řízení do středních škol 

žádný  žák se nehlásil na střední školu 

4.3 Zápis do mateřské školy 

Do mateřské školy byly zapsány 3 děti. 

 

5    Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o prospěchu :  

2 žáci prospěli, 19 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 žáci neprospěli 

Přehled o chování 

Všichni žáci: velmi dobře 

5.2 Údaje o neomluvených zameškaných hodinách 

žádné neomluvené hodiny 

5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

Druh postižení : 

 lehká mentální retardace - 0 

  Sluchové postižení - 0 

 Zrakové postižení - 0 

 S vadami řeči – 0 

 Tělesné postižení – 0 

 S kombinací postižení – 0 

 S vývojovými poruchami učení  a chování – 4 

 Autismus a jiné poruchy – 1+1 (Aspergerův syndrom,… psychická  deprivace ) 

 



6    Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníku (DVPP) a ostatních 

pracovníků školy 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Mgr. Eva Šaršonová 

•Asistent logopeda  

 Právní předpisy 

 DVPP v rámci nabídky center pro další vzdělávání pedagogických pracovníků   - M 

 setkání malotřídek 

Mgr. Markéta Jurková 

 Asistent logopeda  

 DVPP v rámci nabídky center pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – M 

 Microsoft Road show 

 Setkání malotřídek 

Dis. Kateřina Vašíčková 

• DVPP v rámci nabídky center pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Bc. Eva Smolová 

• DVPP v rámci nabídky center pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

7      Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

7.1 Údaje o aktivitách 

Uskutečněné akce ZŠ ve školním roce 2016/2017: 

Sběr kaštanů pro lesní zvěř (celý podzim) 

Sběr plastových víček (celý školní rok) 

Sběr hliníku (celý školní rok) 

Sběr pomerančové kůry (září - duben) 

Třídění odpadu (celý školní rok) 

Návštěva farmy u Urbanových (2.9.) 

Schůzka rodičů (26.9.) 



Švestkování – projekt s MŠ (7.9.) 

Dravci – environmentální výchova (12.9.) 

Pardubice – divadlo (31.10) 

Geomag  (4.11.) 

Beseda s knihovnicí p. Čadovou (24.11.) 

Mikuláš ve škole (2.12) 

Muzikoterapie (12.12.) 

Vánoční besídka  + Zpívá celé Česko (14.12.) 

Adventní věneček (1.12.) 

Vánoční dílny + den otevřených dveří  (16.12.) 

Pečení perníčků (22.12.) 

Vánoční nadílka (22.12.) 

Silvestr (31.12.) 

Lyžařský kurz – Peklák Česká Třebová (6.1.2017 začátek) 

Bruslení v Hale B. Modrého  (10.1. 2017) 

Kurz plavání  (3. únor – duben 2014) 

Pevnost poznání Olomouc  (28.2.) 

Beseda o knížkách – paní Čadová  (21.2.) 

Masopustní průvod (2.3.) 

Velikonoční dílny (11.4.) 

Čarodějnice + spaní ve škole (28.4.) 

Schůzka rodičů (15.5.) 

Cyklo Rodoltice – knihovna (25.5.) 

Škola v přírodě – Bartošova Pec (8.5. – 12.5.) 

Atletické přebory v Rudolticích (7.6.) 

Cyklovýlet Žichlínek  (8.6.) 



Výlet s MŠ Bouzov  (16.6.) 

Křivolík (19.6.) 

Slavnostní předání závěrečného vysvědčení (30.6.) 

Uskutečněné akce MŠ ve školním roce 2016/2017: 

12.9. Enviromentální program – Dravci 

20. 9. Divadlo Jójo – Pohádka z lesní školky 

26. 10. Lanškrouně Fenomén Igráček 

4. 11. Geomag hraní 

22. 11. Uspávání broučků (s rodiči) 

25. 11. Kino Lanškroun - Jak si postavit sněhuláka 

8. 12. Divadlo Lanškroun – Putování do Betléma 

12. 12. Muzikoterapie 

14. 12. Vánoční besídka – KD Luková 

8.2. - 19. 4. Plavecký výcvik Svitavy 

21.2. Beseda o knížkách – paní Čadová 

23. 2. Divadlo Jójo – Perníková chaloupka 

2. 3. Masopustní průvod (s rodiči) 

14. 3. Divadlo Lanškroun – Křemílek a Vochomůrka 

11. 4. Divadlo Šumperk 

11. 4. Velikonoční dílna s rodiči 

28. 4. Čarodějnice (se ZŠ) 

10. 5. Besídka pro maminky 

8. 6. Žichlínek – taneční vystoupení Sluníčko 

13. 6. Školní výlet – Bouzov 

15. 6. Odpoledne s tatínky 



28. 6. Loučení s předškoláky 

 

8  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2016/17 žádná kontrola neproběhla.  

 

9 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 

Prevence sociálně patologických jevů probíhá v rámci nadstandardních činností organizovaných ZŠ a 

MŠ (bruslení, lyžování, škola v přírodě, projektové dny apod.) 

Doposud nebylo na škole zjištěno žádné užívání návykových látek ani šikana. 

10  Údaje o hospodaření:  

Škola předkládá 4krát ročně výkaz P 1 – 04 o hospodaření školy Krajskému i Obecnímu úřadu.  

Poučení: 

Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou 

základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po 

schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnu zřizovateli a zveřejní ji na 

přístupném místě ve škole. 

11  Čerpání dotací EU:  

Od 1.9.2016 čerpá naše škola  finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v 

rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Z finančních prostředků v celkové výši 491.692,- Kč hradíme tyto aktivity: 

 Chůva v MŠ 

 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

(MŠ) 

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ) 

 

V Lukové dne 9.10.2017 


