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1/ Základní údaje o škole 
 

Název školy:     Základní škola Lukov, příspěvková organizace 

 

Sídlo:    Pod Kaštany 32, 763 17  Lukov 

Právní forma školy:   příspěvková organizace, od 1.1.2003 

Jméno ředitele školy:   PaedDr. Jolana Vlková, od 1.7.2008 

IZO ředitelství:   600 114 431 

Datum založení školy:       rok 1866  

Datum zařazení do sítě škol a školských zařízení:    29.1.1996  

Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení:   22.11.2011 

Pracovník pro informace:  Jolana Vlková  

Kontakty na školu:   tel.: +420 608 073 535 

    www.zslukov.cz 

    skola@zslukov.com,  

    ID datové schránky: c4nmfac 

 

 

Zřizovatel:    Obec Lukov 

Adresa zřizovatele:   K Lůčkám 350, 763 17  Lukov 

Školská rada zřízena dne: 23.1.1997 

Počet členů:   6 

Zástupci rodičů:    H.Adámková, K.Březíková 

Zástupci zřizovatele:   M. Holíková, M. Teplý 

Zástupci učitelů:    R. Mikšíková, P. Hynčica 

 

 

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: 

 

Základní škola: kapacita 130 žáků, IZO 102 307 938, provozní doba 8:00 – 14,30 

 

Školní družina: kapacita 50 žáků, IZO 118 500 708, provozní doba: 6:30 – 7:50, 11:40 – 16:00 

 

  

Počet tříd Počet žáků Počet žáků na  Přepočtený počet Počet žáků 

  / skupin   třídu / skupinu učitelů    na úvazek učitele 

 

1. stupeň ZŠ  5 86+ 1 §38  17   5,0  17 

k 30.6.2017 

Školní družina 2 50   25   2,0  25 

k 30.6.2017 
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2/  Vzdělávací programy školy a jejích součástí 
 

název programu     Č.j.    v ročnících  počet žáků 
 

ŠVP Lukovská škola pro základní vzdělávání 116/2016  1.- 5.   86+ 1 §38 

 

ŠVP pro školní družinu    116/2016  1.- 5.   50 

 

 

3/  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Do školy se vrátily obě učitelky z rodičovské dovolené. V souvislosti se zaváděním společného 

vzdělávání bylo vytvořeno další místo pro asistenta pedagoga. Vytvořením veřejně prospěšného místa  

s finančním příspěvkem pro uchazeče o zaměstnání evidované na úřadu práce byl posílen provozní úsek 

školy. 

 

Opatření pro příští období: 

- vzhledem k plánovanému odchodu učitelky na další mateřskou dovolenou zajistit kvalifikovaný zástup 

 

 
             5.třída 

Pedagogičtí pracovníci (k 30.6.2017) 

 

 Škola má velmi kvalitní pedagogický tým: pět kvalifikovaných učitelek a dva učitele, z toho jedna 

učitelka a jeden učitel zároveň s kvalifikací speciální pedagog. Řady učitelů posiluje i vychovatelka, která 

získala odpovídajícím studiem kvalifikaci pro výuku anglického jazyka. Plně kvalifikovaný je i ostatní 

pedagogický personál. Studium dokončila další vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga.  
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Na celý pedagogický sbor jsou kladeny vysoké nároky. Potřeba neustálého vzdělávání, vyrovnávání 

se s přítomností asistentů ve třídách, narůstající počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

projektová činnost za účelem lepšího finančního ohodnocení, rozpad tradičních rodin, který se výrazně 

promítá do vzdělávacího potenciálu žáků a komunikace rodičů se školou,…. A to vše při dlouhodobém 

podhodnocování práce pedagogů v poměrně nestabilním pracovním prostředí z hlediska neustálých 

legislativních  změn a personálních obměn řídícího orgánu školství.  

  

 Škola má personálně obsazeny tyto speciální pracovní pozice: koordinátor školního vzdělávacího 

programu, logopedický asistent, metodik a koordinátor ICT, metodik prevence, zdravotníci školních 

zotavovacích akcí a speciální pedagog.  

 

 

   počet fyzických osob k 30.6.2017 přepočtené úvazky 

Interní pracovníci  9     10,6 

Externí pracovníci    0       0 

 

Pracovní zařazení  Úvazek  kvalifikace,aprobace   ped.praxe 

 ředitelka  1,0   VŠ, 5.-12.,1.st.   17 

 třídní učitelka  1,0   VŠ, 1.st. ZŠ   7 

 třídní učitelka  1,0   VŠ, 1.st., spec. ped.  11 

 třídní učitelka  1,0   VŠ, 1.st. ZŠ   28 

 třídní učitel  1,0   VŠ, 1.st. ZŠ   6 

 učitelka  0,4   VŠ, 1.st. ZŠ   45 

učitelka  0,2   VŠ ped.směru   5 

 učitel   0,5   VŠ ped.směru   5 

 asistentka pedagoga 1,0   SŠ, CŽV   2 

 asistentka pedagoga 0,75   SŠ, CŽV   1 

asistent pedagoga 1,0   VŠ ped.směru   5 

 vychovatelka  1,0   VŠ ped.směru   5 

vychovatelka  0,25   SŠ, CŽV   2 

 vychovatel  0,5   VŠ, 1.st. ZŠ   6 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP )  

 

Název školení, semináře, studia Počet účastníků 

    Hodina pohybu navíc 2 

    Preventivní program - KPPP Zlín 1 

    BOZP - Bezpečné zacházení s chemickými látkami 1 
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    Integrace jedinců se SVP 2 

    MAP Zlín 1 

    Školení ředitelů (KPPP Zlín) 1 

    CŽV - studium pro vychovatele-kvalifikační dohoda 1 

    CŽV - Studium pro učitele 1.stupně-kvalifikační dohoda 1 

     Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné zš 12 

     Školení metodiků prevence 2 

     Seminář k projektu Podpora společného vzdělávání v ZŠ Lukov 1 

    Kritické myšlení, formativní hodnocení 6 

    ZoR, ŽoP v projektech OP VVV ESF 1 

    Specifičnost hodnocení žáků s SPU,SPCH 1 

    Školení v rámci projektu EU_MPSV _ Příměstské tábory ZŠ Lukov:      

           Záchrana a dopomoc tonoucímu, Specifika začlenění dětí s SVP,     

           Organizace závodů v lyžování, Vyhledávání možných rizik  

12 

    Asistent pedagoga, 80 hod_kvalifikační dohoda 1 

    Vzdělávání žáků s PAS v běžné škole 13 

    Psychohygiena učitele 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   3.třída 

 

Opatření pro příští období: 

- zaměřit DVPP na oblast vzdělávání žáků s PAS 

- zajistit speciálně pedagogickou a logopedickou péči po odchodu učitelky na mateřskou dovolenou 
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Nepedagogičtí pracovníci (k 30.6.2017) 

 

 Nedílnou součástí školního dění jsou provozní zaměstnanci, kteří se výrazně podílejí na vytváření 

celkového klimatu školy. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

stoupá i jejich podíl na procesu vzdělávání. Snahou vedení školy je proto doplnění jejich vzdělání pro práci 

asistentů pedagogů. 

 

    počet fyzických osob  přepočtené úvazky 

Interní pracovníci  4    2,025 

Externí pracovníci  0    0 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících: 

 

Pracovní zařazení    Úvazek  Stupeň vzdělání, obor 
 školnice    0,7   SO 

 technický pracovník   0,3   VŠ 

 pomocná pracovnice   1,0   SO 

 administrativní pracovnice  0,025   SŠ 

 

Opatření pro příští období: 

- podpořit kvalifikační studium pomocné pracovnice na pozici školní asistentky pedagoga  

  

 

 

4/  Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2016/17: 

 

Zapsaní do 1. třídy  Počet žádostí o odklad  Nastoupili do 1. třídy 2016/17 
20    0     20 

 

Zápis na školní rok 2017/18: 

 

Zapsaní do 1.třídy                   Počet žádostí o odklad 
23                                               3 
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1.třída 

 

 

5/  Výsledky žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy  
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok: 
 

Ročník  Počet žáků Prospělo  Prospělo Neprospělo Z toho hodnoceno  

  celkem * s vyznamenáním     slovně  i klasifikací  

1.  20  20   0  0  0 

2.  16  15   1  0  1 

3.  18 + 1 §38 16   2  0  1 

4.  12  7   5  0  0 

5.  20  14   6  0  0 

Celkem: 86 + 1 §38 69   14  0  0 *) k 30.6.2017 

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu na osmiletá gymnázia: 

 

 

přihlášeni   2   přijati  2 
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Výsledková data uchazečů z naší školy v jednotné přijímací zkoušce 2017 v porovnání s výsledky 

uchazečů z celé ČR dle statistiky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: 
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Hodnocení  výsledků výchovného působení 

Pochvaly a ocenění  

Třída   Počet žáků  Kdo udělil  Důvody  

3.   3   ředitel   reprezentace školy  

4.   1   ředitel   reprezentace školy  

5.    3   ředitel   reprezentace školy a studijní výsledky 

Napomenutí a důtky   

Třída   Počet žáků  Typ opatření     Důvod 

1.-5.   0   -     - 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 

   Počet  % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé  0  0 

3 – neuspokojivé 0  0 

 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2016/17 

   Počet  % ze všech zameškaných hodin 

za školní rok  0  0 
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2.třída 

Údaje o žácích  se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

      Ročník  Počet žáků Způsob vzdělávání  Stupeň PO 

Zdravotní postižení:  

 - s vývojovými poruchami učení 5.  1  IVP   

Zdravotní znevýhodnění:   4.  1 

Podpůrná opatření: 

 - sluchové postižení   2.  1  IVP    3-4 

 - s poruchami chování  3.  1  IVP    3 

 - lehké mentální postižení  2.  1  IVP    3 

 - s vývojovými poruchami učení 5.  2      2

      4.  1      2 

      3.  3      2 

      2.  1      2 

 

 

"Cílem našeho úsilí je dále vzdělavatelný kultivovaný žák a spokojený rodič." 
  

Zájmem celého pedagogického i nepedagogického sboru je vytvářet ve škole takové prostředí, kam by 

všechny děti chodily rády a kde by se s naší podporou dle svých individuálních možností maximálně 

rozvíjely. Našim úkolem je přistupovat ke každému dítěti individuálně a dát mu pevné základy pro 

celoživotní vzdělávání. Využíváme širokou škálu pedagogických metod a forem od školy hrou až po 

kooperativní učení. Průřezová témata (PT)  učí žáky vzájemné provázanosti vzdělávacích oblastí. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 4.třída 
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Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň 

vzdělávání zlepšit 
 

Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (předměty: ČJ - český jazyk, AJ - anglický jazyk)  

se zaměřujeme na čtení s porozuměním, rozvoj komunikačních schopností, položení pevných základů 

gramatiky v českém jazyce a správné výslovnosti v anglickém jazyce. Vlastní tvořivý potenciál žáků 

podporujeme metodou "děti učí děti", kdy starší žáci připravují pro mladší spoluškoláky výstavky, 

představení, učí je slovíčka, pomáhají jim při společných projektech, pracují s nimi ve smíšených 

skupinách. Do vzdělávacího programu školy  jsme zařadili cizojazyčné vzdělávání metodou blended 

learning pro žáky 5.tříd. Všechny třídy absolvovaly čtenářské dny v obecní knihovně pro podporu 

celoživotního zájmu žáků o čtení knih, ve školní knihovně pracuje čtenářský klub, žáci přispívají do 

obecního periodika, různé dramatické a multimediální aktivity sklízejí úspěchy při školních představeních. 

 

Opatření pro příští období: 

- rozšíření nabídky rozvíjejících aktivit pro rozvoj komunikace v angličtině (soutěže, projekty, kroužky) 

- vybudování učebny cizích jazyků  

 

     
    Spelling     Pohádka pro mladší spoluškoláky 

 

Vzdělávací obsah oblasti Matematika a její aplikace (předmět MA - matematika) rozvíjí v žácích nejen 

matematické představy a algoritmy, ale i  finanční gramotnost, logické a technické myšlení. V rámci 

různých projektů se snažíme žákům ukázat, že matematika je součástí jejich každodenního života (počítání 

výsledků soutěží, rozpočty na výlety, prodej výrobků na jarmarcích, mléčný šek,...).  Podporujeme různé 

formy činnostního učení, které žákům matematiku přibližuje a nacházejí v ní zalíbení. Důkazem jsou 

výsledky našich žáků v certifikovaném testování Českou školní inspekcí a v  mezinárodních soutěžích 

Klokan a Pangea, kde se 2 žákyně zúčastnily finálového kola. 
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Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie (předmět ICT - informatika) prolíná všemi  

oblastmi vzdělávání.  Žáci ve většině předmětů pracují s informačními technologiemi (PC, notebooky, 

tablety, interaktivní tabule, diktafon, digitální fotoaparát, mobilní telefony) jako s běžnými učebními 

pomůckami a nástroji. Žáci 5.třídy se kromě uživatelských počítačových dovedností seznamovali se 

základy programování (Bobřík informatiky, Hour of Code, programovací jazyk Kodu).  

 

Opatření pro příští období: 

- vybudování nové počítačové učebny 

- pořízení další mobilní tabletové učebny 

- vybavení učeben moderním interaktivním zařízením touch screen 

 

 

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (ČJS zahrnuje předměty: PRV - prvouka, PŘ - přírodověda, VL - 

vlastivěda) propojuje ve svém obsahu zeměpisné, dějepisné a environmentální vzdělávání, dopravní, 

rodinnou, sexuální, etickou a vlasteneckou výchovu a ochranu člověka za mimořádných událostí. Její 

témata prolínají napříč celým vzdělávacím spektrem a jsou podpořena řadou projektů a dalších aktivit  

v duchu známé Konfuciovy myšlenky: 

 

"Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Páťáci v Praze 
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Noc na hradě Lukov             Dýňové hody 

 

 

     
Chemický workshop v centru Vida Brno        Beseda s Policií ČR 

 

Opatření pro příští období: 

- vybavení učeben EVVO interaktivní tabulí, žákovskými tablety a modely lidského těla. 

 

 

V oblasti Člověk a jeho zdraví (předmět TV - tělesná výchova) se žáci seznamují se základy zdravého 

životního stylu, který předpokládá rovnováhu tělesných a duševních aktivit při dodržování zásad 

správného stravování. Vedle zdravotních a koordinačních cvičení žáci získávají základy gymnastiky, 

míčových her, atletiky, turistiky, lyžování, cyklistiky, plavání, tance a řady dalších sportovních odvětví. 
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            Baletní školička     Zdravotní cvičení 

 

 

 

Škola je pro děti i místem, kde se učí vnímat krásu našeho světa prostřednictvím témat vzdělávací oblasti 

Umění a kultura (předměty HV - hudební výchova, VV - výtvarná výchova). Ve velké míře uplatňuje 

zásady prožitkové pedagogiky, abychom v žácích rozvíjeli jejich vnitřní potenciál a touhu tvořit. 

 

    
       Školní akademie   Lukovský slavík 
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V celém školním vzdělávacím programu a především v oblasti Člověk a svět práce (předmět PČ - 

pracovní činnosti)  se řídíme zásadou J.A.Komenského:  

 

" Správná škola je pro děti modelem světa." 
Z této zásady vychází i naše snaha aktivně zapojovat žáky do veškerého školního dění, respektovat 

dětskou práci a přiznat jí nárok na jistou míru nedokonalosti. Žáci sami tvoří programy představení, 

zajišťují občerstvení, dělají konferenciéry, spoluvytvářejí výzdobu školy a podílejí se i na její údržbě. 

 

       
Jarmark                 Úklid nádvoří 

        

Opatření pro příští období: 

- vybavení školní dílny interaktivní zobrazovací plochou, dílenským nářadím a sadami vzdělávacích stavebnic. 

 

 Prevence sociálně patologických jevů 
 
Za dlouholetou práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů získala škola v osobě Mgr. Marie 

Ponížilové ocenění Školní metodik prevence Zlínského kraje 2017: 

 

Mgr. Marie Ponížilová je zkušený pedagog s téměř čtyřicetiletou praxí. Odvádí skvělou práci nejen 

ve třídě se svými žáky, ale kromě učitelské profese vykonává přes 20 let práci školního metodika 

prevence a zdravotníka. Aktivně se zapojuje do všech školních, zájmových a mimoškolních aktivit   

i ve svém volném čase a o prázdninách.  

Aktivity školy vedoucí ke zvyšování kvality preventivního programu a přínosu ke zvýšení povědomí o 

prevenci rizikového chování v regionu: 

 

spolupráce s MŠ - školení rodičů předškoláků, Miniškolička pro předškoláky, lucerničkový pochod, 

rozsvícení vánočního stromku, karneval, Lukovský koumák, dětský den 
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personální podpora - metodici prevence, zdravotníci školních zotavovacích akcí, vedoucí 

příměstských táborů 

 

aktivity v oblasti EVVO - Globe, Ekoškola, Recyklohraní, Barevný týden, Lukov-brána Hostýnských 

vrchů, školní arboretum, učebny EVVO, třídění odpadků, sběrové dny 

 

oblast podpory zdravého životního stylu - Zdravotník, Zdravé zuby, Školní mléko, Ovoce do škol, 

Ballerine - zdravé držení těla, škola v přírodě, dentální prevence se studenty stomatologie 

 

specifická prevence - programy ve spolupráci s Centrem pro rodinu, Policií ČR, HZS, Besip a ČČK, 

teambuildingové setkání žáků 5.tříd okolních škol Páťákoviny 

 

 
 

sociální oblast - vítání občánků, spolupráce s Domovem seniorů a Klubem seniorů Lukov 

(blahopřání k životním výročím, tematické besedy a představení), spolupráce s Farou Lukov, 

spolupráce se sociálním centrem Slunečnice Zlín  

 

spolupráce s rodiči, komunitní akce - adventní a velikonoční jarmark, Živý Betlém, Lukovský 

slavík, Rýmařík, Den učitelů, školní akademie, celodenní výlet ke Dni dětí, příměstské tábory 

Opatření pro příští období:  

-  realizace preventivních programů zaměřených na začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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7/  Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Školní vzdělávací program doplňují různé rozvíjející aktivity. Žáci se účastní soutěží a přehlídek, zapojují 

se do řady tematických projektů, svoje dovednosti a znalosti rozvíjejí i v rámci zájmové činnosti školy.   

   

Soutěže a přehlídky : 

 

Název     Počty účastníků v jednotlivých kolech soutěží  Oblast 

     školní       region celostátní mezinárodní  vzdělávání 
 

Lukovský slavík-pěvecká soutěž 87  0  0  0  ČJ, HV 

Rýmařík –recitační soutěž  87  1  0  0  ČJ, HV 

One world- spelling   32  0  0  0  AJ  

Kašavský běh    87  18  0  0  TV 

Florbal - Pohár ZŠ   33  12  0  0  TV 

Mc Donalds Cup - fotbal  19  19  0  0  TV 

Mladý zdravotník   12  12  0  0  ČJS, TV 

Pálí vám to, Kufr   32  0  0  0  PT 

Bobřík informatiky   20  20  20  0  MA,ICT 

Hour of Code    20  20  20  20  AJ,ICT 

Pangea- matematická soutěž  32  32  2  2  MA 

Matematický Klokan   58  58  58  58  MA 

Nasloucháme Zemi-literární soutěž 20  4  4  0  ČJ,ČJS 

Lukovský famfrpál   51  0  0  0  ČJS, TV 

Atletické závody   87  0  0  0  TV 

Superškolák a superškolačka  29  0  0  0  PT 

Sjezdové lyžování – slalom  47  0  0  0  TV 

Plavecké závody   67  0  0  0  TV 

Lukovský koumák   79  79  0  0  PČ, PT 

Testování žáků 5.tříd   20  20  20  0  ČJ, MA, PČ 

Pohár vědy    12  12  5  5  ČJS, MA, PT 

Olympijský běh   82  82  82  0  TV 

Junior program Kostelany  26  26  0  0  ČJS, TV, PT 
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Projekty a akce na podporu realizace školního vzdělávacího programu: 
 

Název      třídy  rozsah  působnost  oblast vzdělávání 
 

Ekoškola     1.-5. celoroční mezinárodní  ČJS 

Globe      1.-5. celoroční mezinárodní  ČJS 

Školní mléko      1.-5. celoroční celostátní  ČJS, MA, PT 

Zdravé zuby      1.-5. celoroční celostátní  ČJS 

Ovoce do škol      1.-5. celoroční celostátní   ČJS, PČ, PT 

Páťáci v Praze     5. 3 denní školní   ČJ, ČJS, MA, PT 

Recyklohraní – třídění odpadu  1.-5. celoroční celostátní   ČJS, PT, PČ 

Barevný týden ke Dni Země   1.-5. týdenní komunitní  ČJS, PT, PČ 

Cykloputování     4.-5. 3 denní školní   TV, ČJS, PT 

Živý betlém     1.-5. 1 denní komunitní  ČJ, PT 

Školní akademie    1.-5. 1 denní komunitní  ČJ, HV 

Lukov-brána Hostýnských vrchů  1.-5. celoroční komunitní  ČJS, TV 

Čtenářský klub    1.-5. celoroční školní   ČJ 

Sběrové dny     1.-5. celoroční komunitní  PČ 

Kniha pod stromeček    1.-5. 2.pololetí školní   ČJ 

Adventní jarmark    1.-5. 1 denní komunitní  ČJS, PT, PČ, VV 

Velikonoční jarmark    1.-5. 1 denní komunitní  ČJS,PT, PČ,VV, MA 

Karneval     1.-5. 1 denní komunitní  PT 

Dopoledne plné her    1.-5. 1 denní školní   PT 

Lukovský zpravodaj - obecní časopis 2.-5. celoroční komunitní  ČJ 

Škola v přírodě    3.-5. 6 denní školní   TV, ČJ, AJ, MA, PT 

Dentální prevence    1.-5. 1 denní školní   ČJS 

Preventivní program    1.-5. celoroční komunitní  PT 

Zamykání zahrady, lucerničkový pochod 1.-5. 1 denní komunitní  ČJS, PČ, VV, PT 

Čertovská nadílka    1.-5. 1 denní školní   PT 

Rozsvícení vánočního stromu  1.-5. 1 denní komunitní  ČJS, PT 

Miniházená     1.-5. celoroční školní   TV 

Baletní škola     1.-5. celoroční školní   TV, ČJS 

Hodina pohybu navíc   1.-3. celoroční celostátní  TV 

Výlet ke Dni dětí    1.-5. 1 denní školní   PT 

Interaktivní anglické představení  1.-5. 1 denní školní   AJ 

Divadelní představení   1.-5. 1 denní školní   ČJ, PT 

Výchovný koncert    1.-5. 1 denní školní   HV, PT 

Páťákoviny     5. 1 denní regionální  PT 

Vítání občánků    1.-5. 1 denní komunitní  PT 
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  Regionální  kolo Mc Donald Cup     One World, Many Tradition 

 

Zájmové  kroužky: 
 

Název   Počet žáků 
 

Výtvarník    27   

Sportovky   28 

Střelecký     6 

Florbal    33 

Zdravotník   14 

Fotbal    18 

Debrujár     8 

Přírodovědec   15 

         Přírodovědec - výstavka podzimních plodů 
 
 

8/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Naše škola byla se šesti dalšími školami z České republiky vybrána jako inspirace pro ostatní školy z celého 

světa! Na mezinárodním webu www.globe.gov je uvedena jako příklad dobré praxe školy, která při své 

práci dokáže výborně propojit svoji činnost v oblasti EVVO v programech Globe a Ekoškola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Globe       Ekoškola   

http://www.globe.gov/
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9/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  

z cizích zdrojů 
 

V uplynulém školním roce začala realizace projektu "Podpora společného vzdělávání v lukovské škole " 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004845.  Aktivity zaměřené na pomoc inkluzivnímu vzdělávání  žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami budou probíhat v období 1.2.2017 až 30.6.2018. Na jejich realizaci 

obdrží  škola celkovou částku ve výši 388 438 Kč. 

 

Projekt "Lukovské příměstské prázdninové tábory" CZ.03.1.51/0.0/15_013/0000077 poskytuje  

podporu rodičům dětí 1.stupně ZŠ v období vánočních, jarních a hlavních prázdnin od 18.7.2016 do 

18.7.2018. Celkově bude podpořen částkou 545 775 Kč. Prozatím bylo uspořádáno 16 turnusů s celkovým 

počtem 177 účastníků. 

 

  Jazykové vzdělávání žáků i učitelů školy formou blended learning bylo v roce 2015 podpořeno projektem 

"Výuka angličtiny v ZŠ Lukov" CZ.1.07/1.1.00/57.0667 částkou 82 580 Kč. On line výuka se plně osvědčila 

a pokračovali jsme v ní i ve školním roce 2016/17. 

 

Od školního roku 2012/13 je naše škola zapojena do mezinárodního programu "Globe" na podporu zájmu 

žáků o přírodní vědy a životní prostředí. Od školního roku 2015/2016 se škola svými environmentálními 

aktivitami zařadila do programu "Ekoškola". Oba projekty se úspěšně rozvíjely i v uplynulém roce. 

 

Z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu byly  škole v létech 2015/16 a 2016/17  poskytnuty  

příspěvky na vytvoření společensky účelného místa asistenta pedagoga a pracovní příležitosti pro 

uklízeče a pomocníky ve vzdělávacím zařízení v rámci veřejně prospěšných prací.  

 

Naše snaha o vytváření bezpečného prostředí pro žáky školy byla v roce 2015 podpořena MŠMT ČR  

v projektu "Zabezpečení ochrany lukovské školy" částkou  29 000 Kč. Díky výstupům projektu má škola 

vysoký standard zabezpečení, který odpovídá technické normě ČSN 73 4400 a Minimálnímu standardu 

bezpečnosti, vydanému MŠMT ČR v roce 2015. 

 

Od Státního fondu životního prostředí jsme v roce 2015 získali podporu na projekt "Vybavení učeben 

lukovské školy pro EVVO" ve výši 60 315 Kč.  
 

V partnerství s dalšími školami jsme se v roce 2014/2015 zúčastnili projektu s podporou EU a MŠMT ČR  

"ICT jako nástroj inovace". V rámci projektu bylo pořízeno 7 dotykových notebooků  

a pedagogičtí pracovníci absolvovali 63 školení z oblasti metodiky a práce s ICT. Naše finanční spoluúčast 

na projektu činila 324 996 Kč. 

 

Ve spolupráci s Fondem národního vzdělávání absolvovali ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015 na naší 

škole svoje "Stáže ve firmách" čtyři stážistky, z nichž jedna je od ukončení stáže naší kmenovou 

zaměstnankyní. 

 

Americká obchodní společnost podpořila v roce 2013 náš projekt "One world, many traditions"  na 

podporu zájmu o jazykové vzdělávání částkou 30 000 Kč. Projektové aktivity se staly nedílnou součástí 

našeho školního vzdělávacího programu. 
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Ministerstvo životního prostředí ČR poskytlo v roce 2013/2014 dotaci na vybudování "Malého arboreta 

lukovské školy" ve výši 70 000 Kč. Aktivity projektu vytvořily v okolí školy relaxační, vzdělávací i 

pěstitelské zóny využívané v rámci výuky i zájmových aktivit. Mimo provoz školy slouží  

i potřebám lukovské komunity. 

 

Od školního roku 2010/2011, kdy naše škola pilotovala projekt "Comenia Script", se žáci vedle klasického 

vázaného písma učí i tvary psacího písma nevázaného. 

 

Ve spolupráci s NIDV jsme byli v roce 2013/2014 pilotní školou projektu "Učebnice etické výchovy". 

Výstupy projektu využíváme napříč všemi oblastmi vzdělávání. 

 

Od školního roku 2011/12 provozujeme s počáteční podporou Nadace DKS "Otevřený klub mládeže". 

Projekt v počátcích byl podpořen částkou  10 000 Kč. Je realizován doposud s podporou zřizovatele školy. 

 

Ve školních letech 2010/2011 a 2011/2012 jsme realizovali projekt "Zlepšení podmínek pro vzdělávání  

v lukovské škole" podpořený EU OP VK a státním rozpočetem ČR ve výši 612 879 Kč. V rámci projektu 

vznikl základ školní databanky digitálních učebních materiálů. 

 

V rámci projektu EVVO "Lukov-brána Hostýnských vrchů", podporovaného Zlínským krajem, vznikly v 

roce 2008/2009 v okolí Lukova naučné stezky. Projekt byl podpořen částkou 99 000 Kč  a jeho výstupy jsou 

součástí školního vzdělávacího programu. 

 

Opatření pro příští období:   

- předpokládaná realizace projektu Rozvoj infrastruktury ZŠ Lukov  

 

10/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola se snaží obohacovat výuku i život v obci o netradiční aktivity a přibližovat se modelu komunitního 

vzdělávání. Zejména v rámci mimoškolní činnosti úspěšně probíhá  spolupráce se SPHL, Domovem 

seniorů, ČČK, lukovskými sportovci, hasiči a dalšími subjekty. Realizujeme i různé netradiční aktivity: 

   Klub mládeže 

   Klub debrujárů   

   Zdravotní cvičení pro ženy  

   Sportovní vyžití pro muže 

   Školní arboretum  

   Pouliční knihovna  

   Příměstské tábory 

   Adventní a velikonoční jarmark 

   Rozsvícení stromečku 

   Živý betlém 

   Vítání občánků. 

Opatření pro příští období:           Pouliční knihovna 

-  využití prostor výtvarné dílny a venkovní učebny pro společné mezigenerační tvoření. 
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11/  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Kontrola České školní inspekce 

Ve dnech 17.-19.5.2017 proběhla ve škole kontrola ČŠI s následujícími závěry: 

Hodnocení vývoje školy: Intenzivní zapojení do vzdělávacích projektů umožnilo škole vést žáky k 

prosociálnímu chování a také obohacení průběhu vzdělávání. Díky zapojení do projektů mohla škola v 

době od poslední inspekce zkvalitnit své materiální vybavení, které mělo pozitivní přínos pro rozvoj výuky 

ve všech vzdělávacích oblastech. Vybudování venkovní učebny, arboreta a celková úprava venkovního 

areálu školy umožnila žákům aktivněji prožívat výuku a pobyt ve venkovních prostorách školy. 

Silné stránky: Účast žáků v širokém spektru vědomostních, uměleckých, dovednostních a sportovních 

soutěží a olympiád na školní, regionální, krajské i celostátní úrovni a jejich úspěchy i na mezinárodní 

úrovni. 

Slabé stránky: Zajištění školního stravování prostřednictvím školní jídelny MŠ Lukov v kapacitně 

nevyhovujících prostorách. Nedostatečné prostory se negativně odrážejí na organizaci výuky.  

Příklady inspirativní praxe: Získávání finančních prostředků formou zapojení školy do národních a 

mezinárodních vzdělávacích projektů. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy: Ověřovat a porovnávat výsledky vzdělávání žáků s jinými 

školami externím testováním a zjišťováním. Důkladněji vést žáky k vlastnímu sebehodnocení v průběhu 

vzdělávání. 

 

 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 5.třídy ZŠ Lukov 2016/2017 certifikovaným testováním ČŠI 

Termín testování: 16.05.2017 – 24.05.2017 

Testované vzdělávací oblasti: 

 

Český jazyk 

Průměrná úspěšnost žáků školy: 77 % 

 
Tabulka detailních výsledků žáků školy v porovnání se všemi testovanými školami: 
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Matematika 

Průměrná úspěšnost žáků školy: 79 % 

 
Tabulka detailních výsledků žáků školy v porovnání se všemi testovanými školami: 

 
 

 

 

 

Člověk a svět práce 

Průměrná úspěšnost žáků školy: 83 % 

 
Tabulka detailních výsledků žáků školy v porovnání se všemi testovanými školami: 
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12/  Hospodaření školy v roce 2016 
 

Finanční podmínky 

 

1. Příjmy 

 

 
 

2. Vyúčtování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

 

PŘÍJMY 4 056 501,00

1. náklady na platy pracovníků školy, dočasná PN 2 904 370,00

    z toho OPPP 9 000,00

3. zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění 983 201,00

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 13 980,00

    z toho prostředky DVPP  13 980,00

    SIP + ICT - vázané prostředky 0,00

5. výdaje na učebnice a uč. pomůcky 77 391,00

6. ostatní provozní výdaje 3 917,00

7. Kooperativa, odvod náhradních plnění ZPS 13 111,00

8. tvorba FKSP 43 431,00

9. plavání   17 100,00

4 056 501,00VÝDAJE 
 

Celkové příjmy 6 023 884,81 

Dotace celkem 5 344 172,52 

z toho:   

            - dotace ze státního rozpočtu 4 056 501,00 

            - dotace obec 896 000,00 

            - dotace EU, dotace z jiných zdrojů         391 671,52 

Příjmy mimo dotace 679 712,29 

z toho:   

hlavní činnost 509 982,29 

Tržby z prodeje služeb  85 520,00 

Úroky 318,01 

Ostatní příjmy 338 534,28 

Zúčtování fondů 85 610,00 

doplňková činnost 169 730,00 
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3. Výsledek hospodaření bez neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

 

Výnosy Kč  

Obec dotace 896 000,00

Úroky 318,01

Ostatní příjem - školné šd 85 520,00

Evropská unie dotace, dotace z jiných zdrojů        391 671,52

Výnosy z doplňkové činnosti 169 730,00

Zúčtování fondů 85 610,00

Ostatní příjmy-škola v přírodě, exkurze, projekty 338 534,28

Celkem  výnosy 1 967 383,81

Náklady Kč

Nákup materiálu a služeb (uč. pomůcky, ICT, telefony, internet) 307 538,15

Nákup drobného dlouhodobého majetku 36 196,00

Energie 162 143,00

Energie v doplňkové činnosti 3 375,00

Ostatní provozní výdaje v doplňkové činnosti 80 319,00

Mzdové náklady v hospodářské činnosti 61 500,00

Mzdové náklady z obce(HM+odvody+FKSP) 98 978,00

Opravy a udržování 39 508,00

Služby (účetnictví, mzdy, přefakturace z obce,pronájem, stravování) 588 431,00

Odpisy dlouhodobého majetku 928,00

EU a dotace z jiných zdrojů - výdaje        232 623,00

Mzdové náklady projektu  EU, UP a ostatní 338 032,00

Ostatní provozní výdaje 15 942,00

Celkem  náklady 1 965 513,15

Zisk roku 2016 1 870,66
 

 

 

Daňové přiznání za rok 2016 bylo schváleno auditorem a daňovým poradcem Ing. Annou Martinů.  

 

Děkujeme paní A.Teplé, manželům Myslivečkovým, firmě Parabel Lukov, panu R.Vařákovi a firmě 

Podhoran Lukov za poskytnuté sponzorské dary. 
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Prostorové  a  materiálně technické podmínky  

 

 Zvyšování počtu žáků a legislativní změny v oblasti společného vzdělávání si vyžádaly změny  

v uspořádání tříd, byla vybavena místnost pro relaxaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

vytvořena pracoviště pro asistenty pedagogů.  

 Přetrvávající problém s vlhkostí stěn v prostorách žákovské šatny a školních dílen byl zřizovatelem 

školy řešen stavebními sanačními pracemi a instalací odvlhčovacího zařízení na principu elektrické 

osmózy.  

 

Opatření pro příští období: 

- zodpovědná příprava provozního rozpočtu školy  

- podání žádosti o podporu projektu Rozvoj infrastruktury ZŠ Lukov. 

 

 

13/ Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů  

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Při realizaci školního vzdělávacího programu i zájmových aktivit spolupracujeme s řadou partnerských 

organizací: 

 

Organizace  Forma spolupráce,      Společné aktivity  
 

Obec Lukov  zřizovatel školy     vítání občánků, škola v přírodě, 

   finanční a materiální podpora    vánoční strom, Živý Betlém, 

          karneval, Den dětí, Klub mládeže, 

          představení pro seniory, 

          čertovská nadílka, Barevný týden 

 

Mateřské školy MŠ Lukov      beseda s rodiči předškoláků, 

   MŠ Klubíčko Tlumačov pro žáky s PAS  Miniškolička, děti z MŠ v ZŠ, 

   přechod dětí z MŠ do ZŠ    lucerničkový pochod, karneval, 

   partnerství v projektech    Den dětí, příměstské tábory 

Kaštánek  dobrovolné sdružení rodičů    čertovská nadílka, karneval, 

   organizační pomoc při akcích školy   Slavík, Rýmařík, zájmové kroužky 

 

Základní školy ZŠ Kašava, ZŠ Fryšták, ZŠ Církevní Zlín  partnerství v projektech, společná 

          doprava na soutěže, Páťákoviny, 

           koordinace ŠVP kvůli přechodu 

          našich žáků na 2.stupeň těchto ZŠ, 

          organizace okrskových soutěží
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Spolek přátel   partnerství v projektech   adventní jarmark, Den Země, otvírání 

hradu Lukova  společné akce     studánek, příměstské tábory 

  

Český červený  vzdělávání žáků v oblasti 1.pomoci   soutěž Zdravotních hlídek 

kříž Lukov 

  

ZUŠ Morava Zlín poskytování prostor pro výuku   besídky, Živý betlém, Slavík, 

   organizace provozu     školní akademie 

 

Domov seniorů  společné aktivity     představení pro seniory,  

Lukov          Den otevřených dveří 

   

Školská   KPPP Zlín, SPC Zlín, SPC Kroměříž   speciálně pedagogické 

poradenská         a psychologické poradenství 

zařízení 

    

 

Plavecká škola  plavecký výcvik     plavání žáků 2.třídy 

Zlín 

   

Odborová   není zřízena 

organizace 

  

  

 

K poskytování aktuálních informací o školním dění žákům, rodičům, pedagogům i široké veřejnosti slouží 

webové stránky www.zslukov.cz a internetové prezentace v řadě databází, profil školy na Facebooku, webové 

stránky obce, periodikum Lukovský zpravodaj, obecní vývěsky, informační panely před budovou a ve 

vestibulu školy. 

 
 

 

 

V Lukově  31.8.2017       PaedDr. Jolana Vlková, ředitelka školy 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě školy dne 31.8.2017. 

 

Školská rada:        Obec Lukov: 

        


