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1/ Základní údaje o škole
Základní škola Lukov, příspěvková organizace

Název školy:

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:
Adresa zřizovatele:

Obec Lukov
K Lůčkám 350, 763 17 Lukov

Školská rada zřízena dne:
Počet členů:
Zástupci rodičů:

23.1.1997
6
M.Janotová, K.Březíková

Zástupci zřizovatele:
Zástupci učitelů:

M. Holíková, M. Teplý
R. Mikšíková, V.Ponížilová

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
/ skupin
1. stupeň ZŠ
k 29.6.2018
Školní družina
k 29.6.2018

www.zslukov.cz

Počet žáků

Počet žáků na
třídu / skupinu

Přepočtený počet
učitelů

Počet žáků
na úvazek učitele

5

83+ 1 §38

17

5,0

17

2

50

25

2,0

25
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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

127/2017

1.- 5.

83 + 1 §38

ŠVP pro školní družinu

127/2017

1.- 5.

50

3/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Pedagogičtí pracovníci (k 29.6.2018)
Škola má velmi kvalitní pedagogický tým: pět kvalifikovaných učitelek a dva učitele, z toho jeden
učitel zároveň s kvalifikací speciální pedagog. Kvalifikovaně je vyučován také anglický jazyk. Plně
kvalifikovaný je i ostatní pedagogický personál.
Škola má personálně obsazeny tyto speciální pracovní pozice: koordinátor školního
vzdělávacího programu, logopedické asistenty, metodik a koordinátor ICT, metodik prevence,
zdravotníci školních zotavovacích akcí a speciální pedagog.
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Opatření pro příští období:
- vzhledem k vysokému počtu dětí v ŠD a novým možnostem po rekonstrukci nejstarší části školy pracovat v ŠD ve
dvou i více skupinách, rozšířit nabídku zájmového vzdělávání o klubové činnosti (čtenářský, badatelský, jazykový,
počítačový, pohybový, přírodovědný)

počet fyzických osob k 29.6.2018

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.

18

třídní učitelka

1,0

VŠ, 1.st. ZŠ

8

třídní učitelka

RD

VŠ, 1.st., spec. ped.

12

třídní učitelka

1,0

VŠ, 1.st. ZŠ

29

třídní učitelka

1,0

VŠ, 1.st. ZŠ

23

třídní učitel

1,0

VŠ, 1.st. ZŠ, spec. ped.

7

učitelka, asis.ped.

0,5

VŠ, 1.st. ZŠ

46

učitelka

0,2

VŠ ped.směru

6

učitel

0,9

VŠ ped.směru

7

asistentka pedagoga 1,0

SŠ, CŽV

3

asistentka pedagoga 0,75

SŠ, CŽV

2

asistentka pedagoga 1,0

SŠ, CŽV

6

asistentka pedagoga 0,75

SŠ, CŽV

1

vychovatelka

1,0

VŠ ped.směru

6

vychovatelka

0,25

SŠ, CŽV

3

vychovatel

0,5

VŠ, 1.st. ZŠ

7

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP )

Název školení, semináře, studia

Počet účastníků

Manažerský a osobnostní rozvoj

1

Asistent pedagoga ve školní praxi

1

Kreativní tvoření

1

Novinky ve školním roce 2017/18

1

MAP Zlín

1

Hodnocení žáka s úpravou obsahu vzdělání

3

Ekoškola

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

1

GDPR srozumitelně a prakticky

2

Prakticky o GDPR a cloudu v oblasti školství

2

Kurz primární logopedické prevence

2

BOZP pro řídící pracovníky

1

Sfumato - DVPP

4

Netradiční kreativní techniky tvorba z papíru

1

Šablony II

1

Výuka Tv a školská legislativa

1

Reforma financování regionálního školství

1

Drobné hry pro děti mladšího školního věku

2

Sfumato – letní škola

2

Metodický kurz pro učitele 1. stupně ZŠ

2

Opatření pro příští období:
- zaměřit DVPP na možnosti aktivizace žáků podle jejich schopností a předpokladů
– proškolení všech pedagogických pracovníků v používání metody splývavého čtení Sfumato

Nepedagogičtí pracovníci (k 29.6.2018)
Na celkovém klimatu školy se výrazně podílejí také provozní zaměstnanci. Starají o úklid
a údržbu všech prostor školy a jejího okolí, velmi často jsou také nezbytnými rádci a pomocníky
při různých dětských potížích. Každý provozní zaměstnanec se podílí na procesu vzdělávání jako
asistent pedagoga. Pro tuto práci mají odpovídající kvalifikaci.

Interní pracovníci
Externí pracovníci

počet fyzických osob

přepočtené úvazky

4
0

1,925
0

Další údaje o nepedagogických pracovnících:

Pracovní zařazení
školnice
technický pracovník
pomocná pracovnice
administrativní pracovnice

www.zslukov.cz

Úvazek

Stupeň vzdělání, obor

0,7
0,3
0,7
0,025

SO
VŠ
SO
SŠ
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4/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2017/18:

Zapsaní do 1. třídy

Počet žádostí o odklad

23

3

Nastoupili do 1. třídy 2017/18
19

Zápis na školní rok 2018/19:

Zapsaní do 1. třídy
17

Počet žádostí o odklad
0

5/ Výsledky žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy

"Cílem našeho úsilí je dále vzdělavatelný kultivovaný žák a spokojený rodič."
Výchovně vzdělávací práce všech zaměstnanců školy v uplynulém školním roce navazovala na
dlouhodobě velmi dobrou úroveň vzdělávání v lukovské škole. Snažíme se vytvářet takové prostředí, ve
kterém se děti cítí dobře a mohou se podle svých možností maximálně rozvíjet. Nižší počty dětí ve třídách
a přítomnost asistenta pedagoga umožňuje učitelům přistupovat ke každému dítěti individuálně. Při výuce
používáme moderní vyučovací metody, účinně využíváme IT techniku nejen pro práci dětí ve výukových
programech, ale také zvyšujeme jejich počítačovou gramotnost. Průřezová témata (PT) učí žáky vzájemné
provázanosti vzdělávacích oblastí.

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok:
Ročník

Počet žáků

Prospělo

celkem *

s vyznamenáním

1.

18

18

0

0

0

2.

20

20

0

0

0

3.

15

13

2

0

1

4.

18 + 1§38

15

3

0

1

5.

12

9

3

0

0

Celkem:

83 + 1 §38

75

8

0

0

www.zslukov.cz

Prospělo

Neprospělo

Z toho hodnoceno
slovně i klasifikací

skola@zslukov.com

*) k 29.6.2018
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Počty žáků přijatých ke studiu na osmiletá gymnázia:
přihlášeni

3

přijati

1

Hodnocení výsledků výchovného působení
Pochvaly a ocenění

Třída

Počet žáků

Kdo udělil

Důvody

1.

1

třídní učitel

studijní výsledky

4.

2

třídní učitel

reprezentace školy a studijní výsledky

5.

2

ředitel

reprezentace školy a studijní výsledky

Počet žáků

Typ opatření

Napomenutí a důtky

Třída
4.

1

Důvod

Důtka třídního učitele

opakované porušování školního
řádu

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 2017/18
za školní rok

Počet

% ze všech zameškaných hodin

0

0

Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
třída

stupeň podpůrného opatření

celkem žáků

z toho s IVP

1.

2.

3.

4.

1.

1

1

2

1

5

3

2.

0

4

0

0

4

1

3.

4

2

2

0

8

3

4.

1

4

1

0

6

2

5.

3

3

0

0

6

0

Celkem

9

14

5

1

29

9

www.zslukov.cz

skola@zslukov.com

tel: 608 302 456

Základní škola Lukov, příspěvková organizace
Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov

IČO 70990301

Srovnávací měřitelné výsledky vzdělávání žáků
Žáci 5.třídy absolvovali testování společnosti SCIO ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Průměrná úspěšnost žáků byla 77,35%.
V předchozím školním roce proběhlo testování žáků 5.třídy v rámci certifikovaného testování ČŠI, ve
kterém žáci dosáhli ve stejné vzdělávací oblasti průměrnou úspěšnost rovněž 77%, tj. 16% nad celostátním
průměrem.
I v dlouhodobě sledovaných výsledcích testování žáků 5.tříd srovnávacími školními testy z českého
jazyka, matematiky a anglického jazyka dosahují naši žáci lepší či srovnatelné výsledky oproti uplynulým
ročníkům.
Uvedené údaje svědčí o dlouhodobé udržitelnosti kvalitní úrovně výsledků vzdělávání žáků školy.

www.zslukov.cz

skola@zslukov.com

tel: 608 302 456

Základní škola Lukov, příspěvková organizace
Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov

IČO 70990301

Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň
vzdělávání zlepšit
Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (předměty: ČJ - český jazyk, AJ - anglický jazyk)
V českém jazyce se zaměřujeme na položení pevných základů gramatiky, především prostřednictvím
cyklického opakování a častého procvičování učiva. Velký důraz klademe na čtení s porozuměním,
vedeme žáky ke čtení jako ke zdroji informací, poučení i zábavy. Důležité pro život jsou také komunikační
dovednosti – ústní i písemné. V anglickém jazyce se zaměřujeme na správnou výslovnost, postupné
budování slovní zásoby, rozvíjíme komunikační dovednosti a klademe základy anglické gramatiky. Žáci
všech ročníků se zapojují do školních akcí – Rýmařík (recitační soutěž, soutěž ve spelingu), Děti učí děti,
Čtenářský klub, knížka pod stromeček, školní představení Betlém, školní akademie. Starší žáci přispívají
do obecního časopisu a vydávají školní časopis Čtvrťákoviny. Tyto aktivity jim umožňují získávat další
praktické dovednosti spojené s užitím jazyka.
Opatření pro příští období:
- zavedení metody splývavého čtení Sfumato za účelem snížení počtu žáků s dyslektickými a dysgrafickými obtížemi

Rýmařík

Školní akademie

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace (předmět MA - matematika) patří mezi ty obtížnější.
Herními prvky a hlavně provázaností matematických činností s běžným životem se snažíme udržet zájem
dětí o matematiku. V rámci různých projektů žákům ukázujeme, že matematika je součástí jejich
každodenního života (počítání výsledků soutěží, rozpočty na výlety, prodej výrobků na jarmarcích, mléčný
šek,...). Výrazně tomu napomáhá také využití IT techniky k procvičování i rozšiřování učiva o neobvyklé

úlohy. Součástí této vzdělávací oblasti je v naší škole i finanční gramotnost, snažíme se rozvíjet logické a
technické myšlení.
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Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie (předmět ICT - informatika) je v dnešní
moderní době přirozenou součástí všech vzdělávacích oblastí. Žáci se ve výuce nejen setkávají, ale také
běžně pracují s informačními technologiemi (PC, notebooky, tablety, interaktivní tabule, digitální
fotoaparát, mobilní telefony).

Tyto technologie používají jako zdroj informací (internet) nebo jako

pomocníka při procvičování učiva (výukové programy. Žáci 5. třídy se kromě uživatelských počítačových
dovedností seznamovali se základy programování (Bobřík informatiky, Hour of Code, programovací jazyk
Kodu).
Opatření pro příští období:
-

rozšíření nabídky zájmového vzdělávání ve školní družině i v rámci doplňkové činnosti školy o tematicky
zaměřené kluby v hlavních vzdělávacích oblastech – přírodovědný, badatelský, jazykový, čtenářský,
počítačový, které budou využívat nově zařízené speciální učebny (jazykově počítačovou, mobilní IT,
řemeslnou, přírodovědnou) a zároveň v maximální možné míře propojovat teoretické poznatky s prožitky

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (ČJS zahrnuje předměty: PRV - prvouka, PŘ - přírodověda, VL vlastivěda) vede žáky na cestě za poznáním základů zeměpisu, dějepisu a přírodopisu. V rámci této
vzdělávací oblasti je zařazována také dopravní, rodinná, sexuální a etická výchova. Opomenuta není ani
výchova k vlastenectví a ochrana člověka za mimořádných událostí. Její témata zasahují do všech oblastí
vzdělávání a jsou podpořena řadou projektů a dalších aktivit v duchu pedagogických zásad učitele
národů.A. Komenského: „Škola hrou.“

Výroba mýdla

www.zslukov.cz

Výlet do pravěku – jeskyně Šipka
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Výroba štramberských uší

Indiánské léto v družině

Opatření pro příští období:
- rozvoj spolupráce s pedagogy podobných škol u nás i v zahraničí za účelem vzájemné inspirace a výměny zkušeností
Ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví (předmět TV - tělesná výchova) přistupujeme podle hesla M.
Tyrše:„Ve zdravém těle, zdravý duch“. Úspěšné vzdělávání vyžaduje u žáků rovnováhu tělesných
a duševních aktivit. Hodiny tělesné výchovy a školní i meziškolní sportovní aktivity jsou vedeny v duchu
fair play, učíme žáky zvládat nepříjemné pocity spojené s fyzickou činností a prohrou. Kromě aktivit
sportovního charakteru (atletika, gymnastika, míčové hry, cyklistika, plavání, lyžování) vedeme žáky také
ke správnému držení těla, zdravému stravování a celkovému zdravému životnímu stylu.

www.zslukov.cz

skola@zslukov.com

tel: 608 302 456

Základní škola Lukov, příspěvková organizace
Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov

IČO 70990301

Škola je pro děti také místem, kde se prostřednictvím témat vzdělávací oblasti Umění a kultura (předměty
HV - hudební výchova, VV - výtvarná výchova) učí vnímat a vyjadřovat svět hudby, barev a tvarů. Velký
prostor věnujeme vlastnímu tvoření a výtvarné či hudební seberealizaci dětí.

Čtvrťáci hrají prvňákům

Country tance

V celém školním vzdělávacím programu a především v oblasti Člověk a svět práce (předmět PČ pracovní činnosti) se opět 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. Žáci sami tvoří
programy představení, zajišťují občerstvení, dělají konferenciéry, spoluvytvářejí výzdobu školy a podílejí
se i na její údržbě.

Výroba ze dřeva

Renovace laviček

Opatření pro příští období:
- další rozvoj spolupráce s místními spolky za účelem zvýšení zájmu žáků o dění v obecní komunitě a účast na
zvelebování obce a jejího okolí
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Prevence sociálně patologických jevů
spolupráce s MŠ - školení rodičů předškoláků, Miniškolička pro předškoláky, lucerničkový pochod,
rozsvícení vánočního stromku, karneval, dětský den
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, Školní mléko, Ovoce do škol, škola v přírodě
specifická prevence - programy ve spolupráci s Centrem pro rodinu, Policií ČR, HZS, Besip a ČČK,
teambuildingové setkání žáků 5.tříd okolních škol Páťákoviny

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 s rodiči, komunitní akce - adventní a velikonoční jarmark, Živý Betlém, Lukovský
slavík, Rýmařík, Den učitelů, školní akademie, celodenní výlet ke Dni dětí, příměstské tábory
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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
školní
region
celostátní
mezinárodní

Oblast
vzdělávání

Lukovský slavík-pěvecká soutěž

83

0

0

0

HV, ČJ

Rýmařík –recitační soutěž

83

1

0

0

ČJ

One world- spelling

30

0

0

0

AJ

Kašavský běh

83

15

0

0

TV

Florbal - Pohár ZŠ

25

10

0

0

TV

Mc Donalds Cup - fotbal

20

15

0

0

TV

Mladý zdravotník

13

6

0

0

ČJS, TV

Pálí vám to, Kufr

30

0

0

0

PT

Bobřík informatiky

12

12

12

12

MA,ICT

Hour of Code

12

12

12

12

AJ,ICT

Pangea- matematická soutěž

30

30

0

0

MA

Matematický Klokan

65

65

65

65

MA

Lukovský famfrpál

45

0

0

0

ČJS, TV

Atletické závody

83

0

0

0

TV

Superškolák a superškolačka

24

0

0

0

PT

Sjezdové lyžování – slalom

43

0

0

0

TV

Plavecké závody

63

0

0

0

TV

Lukovský šikula

83

83

0

0

PČ, PT

Olympijský běh

83

83

83

0

TV
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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

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

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

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

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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Zájmové kroužky:
Název
Výtvarník
Sportovky
Střelecký
Florbal
Zdravotník
Fotbal
Klub logických her
Zpívánky
Čtenářský klub

Počet žáků
30
24
14
26
12
20
13
14
42

8/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
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 2015/2016 se škola svými environmentálními aktivitami zařadila do programu EKOŠKOLA.

Globe

Ekoškola

Globe –měření kvality vody
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9/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
V průběhu letních prázdnin byl ukončen projekt „Lukovské příměstské prázdninové tábory“
CZ.03.1.51/0.0/15_013/0000077 ve výši 595 625 Kč. Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR a ESF. Chtěli jsme vyjít vstříc rodičům, kteří potřebují přes prázdniny zaopatřit svoje ratolesti. Za
tři roky se nám podařilo uspořádat dvacet turnusů. Prošlo jimi přes 400 dětí, některé opakovaně. Vše jsme
pokryli vlastními silami, o děti se starali kvalifikovaní pedagogové, kteří jim připravili pestrý a atraktivní
program. O dotované příměstské tábory byl velký zájem a byly vždy rychle obsazeny.
Byla dokončena i realizace projektu „Podpora společného vzdělávání v ZŠ Lukov“
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004845, který se týkal rozvoje inkluzivního prostředí ve škole a byl ze 100%
podpořen ESF a MŠMT ČR ve výši 388 438 Kč. Byl zaměřen nejen na děti se speciálními vzdělávacími
potřebami, kterých jsme v uplynulém školním roce vzdělávali 29, ale díky projektu se nám podařilo zajistit
do každé třídy asistenta pedagoga. Můžeme proto ke všem žákům přistupovat dle jejich individuálních
potřeb a ve vyšší míře rozvíjet jejich vzdělávací potenciál.
Původním záměrem při přípravě projektu IROP
„Rozvoj infrastruktury ZŠ Lukov“
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003462 bylo pořídit do tříd nové interaktivní obrazovky a vyřadit staré
nevyhovující interaktivní tabule. Během hledání dotačního titulu se projekt z důvodu podmínek výzvy
rozšířil i na další oblasti materiálního zabezpečení školy s celkovým rozpočtem ve výši 4 074 744 Kč. Získali
jsme pět velkých dotykových tabulí tzv.touchscreenů, Dvě třídy jsme vybavili novými lavicemi, židlemi
a nábytkem. Bylo třeba řešit i bezbariérovost školy, proto jsme zakoupili schodolez a invalidní vozík. Ve
venkovních prostorách byly provedeny úpravy zeleně a nakoupeny lavičky. Pořídili jsme velké množství
kvalitních učebních pomůcek – kostru a torzo člověka, demonstrační model chrupu, další mobilní
tabletovou učebnu, interaktivní výukové stavebnice a moderní výukový software. Součástí projektu byla
i rekonstrukce malé tělocvičny školy a školní družiny. V zrekonstruovaných prostorách byla vybudována
počítačová a jazyková učebna a nová kmenová učebna školní družiny. Velká část projektu se týkala
dosažení evropského standardu konektivity školy. Máme bezpečnou školní síť, nově hardwarově
i programově vybavenou počítačovou učebnu a učitelská pracoviště.
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.
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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.
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:
- realizace projektu Podpora vzdělávání v ZŠ Lukov
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10/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Snažíme se obohacovat výuku i život v obci netradičními aktivitami 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
Školní arboretum
Pouliční knihovna

Společné dílny v DS Lukov

Příměstské tábory
Adventní a velikonoční jarmark
Rozsvícení stromečku
Živý betlém
Vítání občánků

Adventní jarmark na hradě

Velikonoční jarmark

Opatření pro příští období:
- kulturní využití prostor výtvarné dílny a venkovní učebny

11/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Naše škola byla vybrána jako příklad inspirativní praxe a spolupracuje na tvorbě projektu České školní
inspekce Komplexní systém hodnocení CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751.
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12/ Hospodaření školy v roce 2017
Finanční podmínky
1. Příjmy
Celkové příjmy
Dotace celkem

7 804 225,07
7 205 804,80

z toho:
- dotace ze státního rozpočtu

5 467 824,00

- dotace obec

972 000,00

- dotace EU, dotace z jiných zdrojů

765 980,80

Příjmy mimo dotace

598 420,27

z toho:
hlavní činnost

411 170,27

Tržby z prodeje služeb

85 960,00

Úroky

388,27

Ostatní příjmy

273 456,00

Zúčtování fondů

51 366,00

doplňková činnost

187 250,00

2. Vyúčtování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
PŘÍJMY

4 056 501,00

1. náklady na platy pracovníků školy, dočasná PN

3 898 235,00

z toho OPPP

9 000,00

3. zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění
4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
z toho prostředky DVPP

1 315 003,00
6 400,00
6 400,00

SIP + ICT - vázané prostředky

0,00

5. výdaje na učebnice a uč. pomůcky

110 533,00

6. ostatní provozní výdaje

0,00

7. Kooperativa, odvod náhradních plnění ZPS, prevence

17 068,00

8. tvorba FKSP

77 785,00

9. plavání

42 800,00

VÝDAJE

5 467 824,00
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3. Výsledek hospodaření bez neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Výnosy

Kč

Obec dotace

972 000,00

Úroky

388,27

Ostatní příjem - školné šd

85 960,00

Evropská unie dotace, dotace z jiných zdrojů

767 180,80

Výnosy z doplňkové činnosti

186 050,00

Zúčtování fondů

51 366,00

Ostatní příjmy-škola v přírodě, exkurze, projekty
Celkem výnosy

273 456,00
2 336 401,07

Náklady

Kč

Nákup materiálu a služeb (uč. pomůcky, ICT, telefony,
internet)
Nákup drobného dlouhodobého majetku
Energie

255 079,74
143 519,00
285 229,00

Energie v doplňkové činnosti

18 225,00

Ostatní provozní výdaje v doplňkové činnosti

95 393,62

Mzdové náklady v hospodářské činnosti

33 000,00

Mzdové náklady z obce (HM+odvody+FKSP)

9 490,00

Vzdělávání zaměstnanců, prevence

46 025,00

Opravy a udržování

14 471,00

Služby (účetnictví, mzdy, přefakturace z obce,pronájem,
stravování)
Odpisy dlouhodobého majetku

588 445,70
928,00

EU a dotace z jiných zdrojů - výdaje

366 359,80

Mzdové náklady projektu EU, UP a ostatní

399 621,00

Ostatní provozní výdaje

16 347,00

Celkem náklady

Zisk roku 2017

2 272 133,86

64 267,21

Daňové přiznání za rok 2017 bylo schváleno auditorem a daňovým poradcem Ing. Annou Martinů.
Děkujeme panu R.Vařákovi, firmám Parabel Lukov a Podhoran Lukov za poskytnuté sponzorské dary.
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Prostorové a materiálně technické podmínky

V rámci projektu IROP „Rozvoj infrastruktury ZŠ Lukov“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003462 jsme získali
pět velkých dotykových tabulí tzv.touchscreenů, Dvě třídy jsme vybavili novými lavicemi, židlemi
a nábytkem. Byla vyřešena bezbariérovost školy zakoupením schodolezu s integrovaným invalidním
vozíkem. Ve venkovních prostorách byly provedeny úpravy zeleně a nakoupeny lavičky. Pořídili jsme
velké množství kvalitních učebních pomůcek – kostru a torzo člověka, demonstrační model chrupu, další
mobilní tabletovou učebnu, interaktivní výukové stavebnice (magnetické na rozvoj geometrické
představivosti, dřevěné kreativní, konstrukční plastové, řemeslné pro výuku praktických činností)
a moderní výukový software. Proběhla rekonstrukce omítek, maleb a podlahových krytin malé tělocvičny
školy a školní družiny. V zrekonstruovaných prostorách byla vybudována počítačová a jazyková učebna a
nová kmenová učebna školní družiny. Díky aktivitám projektu bylo dosaženo evropského standardu
konektivity školy a návaznosti na tyto změny byly zmodernizovány webové stránky školy.
V průběhu letních prázdnin byl rovněž vyřešen havarijní stav střešní konstrukce bloku C budovy školy.
Opatření pro příští období:
-

vyřešení přechodu do obecní tělocvičny ve spolupráci se zřizovatelem
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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,
podpora projektové činnosti školy

MŠ Lukov

beseda s rodiči předškoláků,

Mateřské školy

Miniškolička, děti z MŠ v ZŠ,
přechod dětí z MŠ do ZŠ

lucerničkový pochod, karneval,
partnerství v projektech
Den dětí, příměstské tábory
Kaštánek

Základní školy

dobrovolné sdružení rodičů

čertovská nadílka, karneval,

organizační pomoc při akcích školy

Slavík, Rýmařík, Lukovský šikula

ZŠ Kašava, ZŠ Fryšták, ZŠ Církevní Zlín
ZŠ Trnava

partnerství v projektech, společná
doprava na soutěže, Páťákoviny,
koordinace ŠVP kvůli přechodu
našich žáků na 2.stupeň těchto ZŠ,
organizace okrskových soutěží

Spolek přátel
hradu Lukova

partnerství v projektech
společné akce

adventní jarmark, Den Země,
otvírání studánek

Český červený

vzdělávání žáků v oblasti 1.pomoci

soutěž Zdravotních hlídek

poskytování prostor pro výuku

besídky, Živý betlém, Slavík,

organizace provozu

školní akademie

kříž Lukov
ZUŠ Morava Zlín
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Domov seniorů
Lukov

společné aktivity

představení pro seniory,
Den otevřených dveří

Školská
poradenská
zařízení

KPPP Zlín, SPC Zlín

speciálně pedagogické
a psychologické poradenství

Plavecká škola
Zlín

plavecký výcvik

plavání žáků 2.třídy

Odborová
organizace

není zřízena

K poskytování aktuálních informací o školním dění žákům, rodičům, pedagogům i široké veřejnosti slouží
webové stránky www.zslukov.cz a internetová prezentace na stránkách ČŠI, profil školy na Facebooku,
webové stránky obce, periodikum Lukovský zpravodaj, obecní vývěsky, informační panely před budovou a ve
vestibulu školy.

V Lukově 31.8.2018

PaedDr. Jolana Vlková, ředitelka školy

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě školy dne 31.8.2018.
Školská rada:

www.zslukov.cz

Obec Lukov:

skola@zslukov.com

tel: 608 302 456

