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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 30.6.2020
Školní družina
k 30.6.2020

www.zslukov.cz

Počet žáků

Počet žáků na
třídu / skupinu

Přepočtený počet
učitelů

Počet žáků
na úvazek učitele

5

83

17

6,0

14

2

50

25

2,0

25
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2/ Vzdělávací programy školy a jejích součástí
název programu
79-01-C/01

Č.j.

v ročnících

počet žáků

ŠVP Lukovská škola pro základní vzdělávání

127/2017

1.- 5.

83

ŠVP pro školní družinu

127/2017

1.- 5.

50

3/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci (k 30.6.2020)
Škola má plně kvalifikovaný pedagogický tým: pět učitelek a dva učitele, z toho dva učitelé
zároveň s kvalifikací speciální pedagog. Kvalifikovaně je vyučován také anglický jazyk. Plně kvalifikovaný
je i ostatní pedagogický personál. Máme personálně obsazeny tyto speciální pracovní pozice: koordinátor
školního vzdělávacího programu, výchovný poradce, logopedický asistent, metodik a koordinátor ICT,
metodik prevence, zdravotníci školních zotavovacích akcí a speciální pedagog.

počet fyzických osob k 30.6.2020

přepočtené úvazky

Interní pracovníci

15

Externí pracovníci

0

Pracovní zařazení

Úvazek

kvalifikace,aprobace

ped.praxe

ředitelka

1,0

VŠ, 5.-12.,1.st.

20

třídní učitelka

1,0

VŠ, 1.st. ZŠ

10

třídní učitelka

RD

VŠ, 1.st., spec. ped.

14

třídní učitelka

1,0

VŠ, 1.st. ZŠ

31

třídní učitelka

1,0

VŠ, 1.st. ZŠ

25

třídní učitel

1,0

VŠ, 1.st. ZŠ, spec. ped.

9

učitelka, asis.ped.

1,0

VŠ, 1.st. ZŠ

48

učitelka

0,3

VŠ ped.směru

8

učitel

0,9

VŠ ped.směru

9

asistentka pedagoga 1,0

SŠ, CŽV

5

asistentka pedagoga 0,75

SŠ, CŽV

4
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asistentka pedagoga 1,0

SŠ, CŽV

8

asistentka pedagoga 0,75

SŠ, CŽV

3

asistent pedagoga

1,0

VŠ, CŽV

4

asistent pedagoga

0,5

VŠ ped.směru

9

vychovatelka

0,9

VŠ ped.směru

8

vychovatelka

0,4

SŠ, CŽV

5

vychovatelka

0,4

SŠ, CŽV

5

vychovatel

0,3

VŠ, 1.st. ZŠ

9

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP )

Název školení, semináře, studia

Počet účastníků

Předmět speciálně pedagogické péče jako PO pro žáky se SVP
Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole
Kurz pro instruktory lyžování žáků základních škol

1
1
14

Sportuj ve škole

1

Škola v pohybu
Setkání ředitelů ZŠ Zlínského kraje s náměstkem ministra školství p.Píclem
Artefiletika
HV na ZŠ krok za krokem
Změny ve financování a výkaznictví
1.pomoc, infekční nákaza v ZŠ
Kurz didaktiky zpěvu
Novely právních předpisů ve školství
Online nástroje pro distanční vzdělávání
Formuláře Google pro tvorbu testů
Financování regionálního školství
EU šablony III
Přirozené učení pro 21.století
Live English
Jolly Body English

2
1
14
1
1
15
1
1
15
15
1
1
15
5
5

Opatření pro příští období:
- zaměřit vzdělávání pedagogických pracovníků na nástroje, metodické postupy a formy distančního

vzdělávání s důrazem na formativní hodnocení
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Nepedagogičtí pracovníci (k 30.6.2020)
Provozní zaměstnanci kromě péče o budovu a okolí školy poskytují dětem potřebnou
podporu při vzdělávání a pobytu ve škole. Všichni provozní zaměstnanci mají pedagogické
vzdělání a působí zároveň jako asistenti pedagogů.

Interní pracovníci
Externí pracovníci

počet fyzických osob

přepočtené úvazky

4
0

1,525
0

Další údaje o nepedagogických pracovnících:

Pracovní zařazení
školnice
technický pracovník
pomocná pracovnice
administrativní pracovnice

Úvazek

Stupeň vzdělání, obor

0,5
0,3
0,7
0,025

SO
VŠ
SO
SŠ

4/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2019/20:

Zapsaní do 1. třídy

Počet žádostí o odklad

18

0

Nastoupili do 1. třídy 2019/20
17

Zápis na školní rok 2020/21 (vzhledem k epidemiologické situaci proběhl elektronickou cestou):

Zapsaní do 1. třídy
21

www.zslukov.cz

Počet žádostí o odklad
1
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5/ Výsledky žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy
"Cílem našeho úsilí je dále vzdělavatelný kultivovaný žák a spokojený rodič."
Naplnit cíl našeho vzdělávání bylo v uplynulém školním roce velmi těžké. Prezenční vzdělávání skončilo
po povánoční silné vlně chřipek odchodem žáků na jarní prázdniny. Po nich byl od 11.března do 25.května
zakázán vstup žáků do školy kvůli epidemiologické situaci v souvislosti s Covid 19 a probíhalo distanční
vzdělávání.
Využívané formy a nástroje distančního vzdělávání:
- Google Apps Education – mailová komunikace, sdílený kalendář a soubory pro pedagogy, emaily,
Meet, Classroom – prostředí pro každodenní online výuku a komunikaci s žáky
a rodiči
- Učíme se, Whats App, Zoom, Skype – další prostředí pro online výuku sloužící především pro
individuální vzdělávání (žáci se SVP, konverzace v angličtině, ověřování pochopení učiva)
- online výukové aplikace – Umíme to, Didakta a řada zdarma poskytovaných aplikací dle výběru
jednotlivých vyučujících
- učebnice kompatibilní s pracovními sešity a online podporou
- vlastní tvorba výukových videí a online testovacích formulářů
- hudební a tělovýchovné videolekce
- pracovní listy, pomůcky pro činnostní učení, materiály pro výtvarné tvoření – předávání
prostřednictvím úložných třídních boxů před vchodem do školy
- celoškolní online soutěže (vědomostní, výtvarné, tvořivé)
- stanovištní vědomostní hry a soutěže na školní zahradě s možností individuálního řešení a zaslání
výsledků online nebo vhozením do speciální schránky
- vzdělávací okruhy kolem Lukova s pracovními listy
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 dle vyhlášky č.211/2020
Sb. ze dne 27. dubna 2020 vycházelo z podkladů získaných v druhém pololetí v době, kdy žáci měli
povinnost řádně docházet do školy, podpůrně z období distančního vzdělávání a konce roku ve školních
lavicích.

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok:
Ročník

Počet žáků
celkem *

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Z toho hodnoceno
slovně i klasifikací

1.

16

16

0

0

0

2.

17

15

2

0

2

3.

16

12

4

0

1

4.

19

11

7

1

1

5.

15

11

3

0

1

Celkem:

84

75

8

0

0
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Hodnocení výsledků výchovného působení
Pochvaly a ocenění

Třída

Počet žáků 0

Kdo udělil

Důvody

Počet žáků 0

Typ opatření

Důvody

Napomenutí a důtky

Třída

Snížené stupně z chování na konci školního roku
2 – uspokojivé

0

3 – neuspokojivé

0

Neomluvené hodiny za školní rok 2019/20

Třída

Počet hodin 0

% ze všech zameškaných hodin

0

Počty žáků přijatých ke studiu na osmiletá gymnázia:
přihlášeni

3

přijati

0

Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
třída

stupeň podpůrného opatření

celkem žáků

z toho s IVP

1.

2.

3.

4.

1.

3

0

1

0

4

1

2.

2

0

2

0

4

2

3.

1

3

3

0

7

3

4.

0

4

0

1

5

1

5.

2

3

1

1

7

3

Celkem

8

10

7

2

27

10

Péče o žáky se SVP byla díky dostatečnému počtu asistentů pedagogů a koordinace jejich práce školním
poradenským pracovištěm ve spolupráci s třídními učiteli zajištěna i v době distančního vzdělávání.
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Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň
vzdělávání zlepšit

Srovnávací měřitelné výsledky vzdělávání žáků

KALIBRO 2019/2020 5.třída

ZŠ Lukov

český jazyk
matematika
anglický jazyk
přírodovědný základ
humanitní základ
ekonomické dovednosti
celkem

Průměrná úspěšnost v procentech
celá ČR
vesnické školy
61,6
66,2
65,5
48,7
50,5
48,5
80,7
68,0
67,0
66,8
69,6
69,8
70,1
68,3
67,8
57,6
55,9
56,2
63,25
63,08
62,47

Ve třídě se vzdělává 57% žáků se SVP, z toho 7% s PO 4, 7% s PO 3, 29% s PO 2 a 14% s PO 1.
Všichni žáci absolvovali testování bez úlev pro žáky se SVP.

KALIBRO 2019/2020 3.třída

ZŠ Lukov

český jazyk
matematika
anglický jazyk
přírodovědný základ
prvouka
ekonomické dovednosti
celkem

Průměrná úspěšnost v procentech
celá ČR
vesnické školy
57,7
52,1
63,2
55,9
75,3
61,4
77,0
64,0
71,9
48,4
66,5
59,4
68,6
56,9

49,5
53,2
59,3
64,1
48,6
58,0
55,5

Ve třídě se vzdělává 47% žáků se SVP, z toho 20% s PO 3, 20% s PO 2 a 7% s PO 1.
Všichni žáci absolvovali testování bez úlev pro žáky se SVP.

Opatření pro příští období:
- širší využití nabytých IT dovedností žáků a zkušeností pedagogů při diferencované výuce (různé úrovně
obtížnosti, zpětná vazba, strukturalizace učiva) a jako nástroje formativního hodnocení
-

kombinace forem distančního a prezenčního vzdělávání v průběhu školního roku ( domácí procvičování,
skupinové a kooperativní učení, dlouhodobá absence žáků)
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Prevence sociálně patologických jevů
O správně nastaveném školním preventivním programu jsme se přesvědčili při realizaci prázdninového
pobytového tábora v Chorvatsku u moře. Zúčastnili se ho budoucí, současní, ale i bývalí žáci školy ve věku
od 6 do 17 let. Většina aktivit probíhala ve smíšených skupinách, mladší děti respektovali starší, starší
mladším pomáhali a starali se o ně. Všichni dodržovali nastavená pravidla, po celou dobu včetně cest tam a
zpět nemuseli pedagogové řešit žádné závažné projevy sociálně patologického chování dětí ani
mladistvých účastníků.
Spolupracujeme s MŠ Lukov při přípravě předškolních dětí na přechod do základní školy – společně jsme
uspořádali tradiční lucerničkový pochod, rozsvícení obecního vánočního stromu, karneval a setkání rodičů
předškoláků s učitelem elementaristou. Zápis do 1.třídy proběhl pouze distančně. Začátkem hlavních
prázdnin po uvolnění epidemiologických opatření jsme budoucím prvňáčkům uspořádali miniškoličku,
aby se v doprovodu rodičů seznámili s prostředím a zaměstnanci školy. Poněvadž většina žáků 1.třídy
docházela na letní kemp, mohli jsme pro předškoláky připravit i dopoledne strávené učením formou her se
staršími kamarády. Na oplátku se další týden prvňáci jeden den zúčastnili dopoledních aktivit mateřské
školy.
Poskytujeme celoroční personální podporu žákům, rodičům i zaměstnancům v rámci aktivit preventivního
programu školy. Průběžně doškolujeme specializované pozice – speciální pedagogové, asistenti pedagogů,
výchovný poradce, metodici prevence, zdravotníci školních zotavovacích akcí, vedoucí příměstských a
pobytových táborů, lyžařští a plavečtí instruktoři, pedagogové volného času.
Zorganizovali jsme řadu aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a environmentální výchovy a
vzdělávání - Globe, Ekoškola, Recyklohraní, Barevný týden, Lukov-brána Hostýnských vrchů, třídění
odpadků, sběrové dny, výstavky přírodnin, aktivity ve venkovní učebně, vycházky do přírody v různých
ročních obdobích, údržbové a pěstitelské práce ve školním arboretu.
V oblasti podpory zdravého životního stylu se účastnili projektů Školní mléko a Ovoce do škol včetně
doprovodných aktivit, projektu Hravě žij zdravě, uspořádali školu v přírodě pro 3. až 5.třídu, vzdělávací
interaktivní program Zdravé zoubky pro 1. a 2.třídu. Všichni pedagogové absolvovali školení 1.pomoci
s profesionálními záchranáři. V 1.pololetí se všichni žáci zúčastnili tematických workshopů (rodina,
kamarádi, drogy) z oblasti prevence sociálně patologických jevů pořádaných ve spolupráci s centrem pro
rodinu.
Specifickou prevenci, kterou každoročně zajišťujeme ve 2.pololetí ve spolupráci s Policií ČR, HZS, Besip,
ČČK a okolními školami (teambuildingové setkání Páťákoviny) jsme kvůli epidemiologické situaci
nezrealizovali.
V sociální oblasti pravidelně posilujeme kompetence žáků organizací řady komunitních aktivit a
kulturními vystoupeními žáků. V 1.pololetí jsme účinkovali na vítání občánků a svými aktivitami

(společné pracovní dílny a relaxační cvičení) přispěli ke zdárnému průběhu dne otevřených dveří
v Domově seniorů Lukov. S podporou našeho zřizovatele jsme připravili setkání žáků, rodičů a přátel
školy s vystoupením Živý Betlém a vlastnoručně připraveným občerstvením. Společně jsme vytvořili
radostnou sváteční atmosféru vzájemné sounáležitosti.
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7/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Soutěže a přehlídky :

Název

Počty účastníků v jednotlivých kolech soutěží
školní
region
celostátní
mezinárodní

Oblast
vzdělávání

Lukovský slavík-pěvecká soutěž

84

0

0

0

HV, ČJ

Florbal - Pohár ZŠ

25

10

0

0

TV

Mc Donalds Cup - fotbal

20

15

0

0

TV

Bobřík informatiky

17

17

17

17

MA,ICT

Hour of Code

17

12

12

12

AJ,ICT

Pangea- matematická soutěž

30

30

30

30

MA

Atletické závody

84

0

0

0

TV

Superškolák a superškolačka

27

0

0

0

PT

Sjezdové lyžování – slalom

43

0

0

0

TV

Plavecké závody

63

0

0

0

TV

Olympijský běh

84

84

84

0

TV

Škola v přírodě
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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

Živý betlém

1.-5.

1 denní

komunitní

ČJ, PT

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

Hradní jarmark

1.-5.

1 denní

komunitní

ČJS, PT, PČ, VV

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

Výchovný koncert

1.-5.

1 denní

školní

HV, PT

Vítání občánků

1.-5.

1 denní

komunitní

PT

Cykloputování

5.

1 denní

školní

TV, ČJS, PT

Lukovský kemp – 3 týdny (45 dětí)

1.-5.

5 denní

komunitní

PT

Vzhledem k dlouhodobému uzavření školy a distanční výuce jsme pro naše žáky uspořádali příškolní
lukovský kemp od 1. do 17.7. za účelem upevnění probraného učiva a poskytnutí zájmových aktivit
žákům pracujících rodičů denně od 8 do 16 hodin. Pobyt a pedagogická péče o žáky byla bezplatná, rodiče
hradili pouze náklady na stravování. V dopoledních hodinách byli žáci rozděleni do skupin podle tříd, kde
pod vedením učitelů a jejich asistentů procvičovali zábavnou formou s využitím rozličných didaktických
pomůcek a her učivo školního roku. Odpoledního programu tábora se ujali tělocvikáři a vychovatelé, kteří
dětem připravili každodenní hry, soutěže a sportovní aktivity.
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Zájmové kroužky a kluby:

Název
Výtvarník
Florbal
Zdravotník
Fotbal
Aerobik
Klub Debrujár
Čtenářský klub
Jazykový klub
Počítačový klub
Přírodovědný klub

Počet účastníků za obě pololetí
41
37
12
34
42
12
74
50
28
38

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 roku 2015/2016 se škola svými environmentálními
aktivitami zařadila do programu "Ekoškola".
Aktivity obou projektů jsme v uplynulém roce v době distančního vzdělávání využili pro realizaci
asynchronních forem výuky – naučné stezky v okolí Lukova, stanovištní soutěže s environmentální
tématikou, domácí sledování počasí, dešťových srážek, růstu rostlin ze semen, třídění odpadků a sběr
druhotných surovin.
Realizaci těchto aktivit nám umožňuje i "Malé arboretum lukovské školy", na které nám v roce 2013
poskytlo dotaci Ministerstvo životního prostředí ČR. V okolí školy jsou vytvořeny relaxační, vzdělávací i
pěstitelské zóny využívané v rámci výuky, zájmových kroužků i aktivit programů Globe a Ekoškola. Mimo
provoz školy slouží potřebám lukovské komunity.
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9/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Z kategorie zjednodušených projektů MŠMT ČR a ESF jsme po projektech "Zlepšení podmínek pro
vzdělávání v lukovské škole" a „Podpora společného vzdělávání v ZŠ Lukov“ ukončili i realizaci
projektu „Podpora vzdělávání žáků ZŠ Lukov“. Sdílení zkušeností pedagogů různých škol nám
napomohlo k zavedení vyučovací metody anglického jazyka Jolly Body Phonics. Extrakurikulární aktivity čtenářské kluby, klub logiky a jazykový klub rozšiřovaly a upevňovaly kompetence žáků v daných
vzdělávacích oblastech. Celoroční práce školního speciálního pedagoga byla vítanou podporou třídních
učitelů, jejich asistentů a především žáků ohrožených školním neúspěchem a jejich zákonných zástupců.
Již druhým rokem jsme využívali výstupy projektu IROP „Rozvoj infrastruktury ZŠ Lukov“ s celkovým
rozpočtem ve výši 4 074 744 Kč. Učebny jsou vybaveny velkými dotykovými touchscreeny, kmenové třídy
novými lavicemi a židlemi, máme zajištěnou kompletní bezbariérovost školy, využíváme velké množství
kvalitních učebních pomůcek, PC a tabletů s moderním výukovým softwarem na úrovni evropského
standardu konektivity. Nyní probíhá pětileté období udržitelnosti, ve kterém naplňujeme výstupy
projektu: Bobřík informatiky, Rýmařík, Lukov- brána Hostýnských vrchů, Pohár vědy, Barevný týden,
Lukovský šikula, Den otevřených dveří, Velikonoční jarmark, Miniškolička, Páťákoviny a kluby –
jazykový, přírodovědný, řemeslný a programovací. Tento investiční projekt navázal na realizaci soft skills
projektu z roku 2015, kdy jsme od Státního fondu životního prostředí získali podporu na "Vybavení
učeben lukovské školy pro EVVO".
Každoročně obnovujeme aktivity projektu „Lukovské příměstské prázdninové tábory“, který byl
zrealizován v letech 2015 - 2018 díky podpoře MPSV ČR a ESF. Vycházíme vstříc rodičům, kteří potřebují
přes prázdniny zaopatřit svoje ratolesti. O příměstské tábory je stále vetší zájem, letos jsme vzhledem
k epidemiologické situaci uspořádali kemp pouze pro naše žáky.
Jazykové vzdělávání žáků i učitelů školy bylo v roce 2015 podpořeno projektem "Výuka angličtiny v ZŠ
Lukov". Online výuka se jako doplněk prezenčního vzdělávání plně osvědčila a každoročně žákům kurzy
zajišťujeme. V letošním školním roce nám tento zažitý způsob vzdělávání výrazně zefektivnil práci v době
epidemiologické situace. Americká obchodní společnost podpořila v roce 2013 náš projekt "One world,
many traditions" na podporu zájmu o jazykové vzdělávání. Projektové aktivity se staly nedílnou součástí
našeho školního vzdělávacího programu.
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, doplnila si vzdělání pro vychovatele školní družiny a je přijata k dálkovému studiu
učitelství 1.stupně ZŠ. Z ESF a státního rozpočtu byly škole v dalších dvou školních rocích poskytnuty
příspěvky na vytvoření společensky účelného místa asistenta pedagoga a pracovní příležitosti pro
uklízeče a pomocníky ve vzdělávacím zařízení v rámci veřejně prospěšných prací. Díky tomuto projektu
byl náš tým obohacen o provozní zaměstnankyni, která si doplnila vzdělání a nyní částečně pracuje i jako
asistentka pedagoga.
Naše snaha o vytváření bezpečného prostředí pro žáky školy byla v roce 2015 podpořena MŠMT ČR
v projektu "Zabezpečení ochrany lukovské školy". Díky výstupům projektu má škola vysoký standard
zabezpečení odpovídající technické normě ČSN 73 4400 a Minimálnímu standardu bezpečnosti MŠMT ČR.
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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. Výstupy tohoto projektu
jsme v letošním školním roce náležitě zúročili a ocenili.
Napříč všemi oblastmi vzdělávání stále využíváme výstupy projektů „Comenia Script“ a "Učebnice etické
výchovy", ve kterých jsme v minulosti figurovali jako pilotní škola.
Opatření pro příští období:
- podání žádosti o podporu a následná realizace projektu Vzdělávání v lukovské škole
- naplňování výstupů projektu Rozvoj infrastruktury ZŠ Lukov v období udržitelnosti

10/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Svými školními i mimoškolními aktivitami naplňujeme poslání komunitní školy:
- poskytujeme neformální zájmové aktivity bývalým žákům školy
- prostory školního arboreta slouží v otvírací době veřejnosti obce
- provozujeme pouliční knihovnu
- udržujeme lidové tradice pořádáním adventního a velikonočního jarmarku, setkáním u rozsvícení
vánočního stromu a představením Živý betlém
- účastníme se vítání nových občánků
- připravujeme vystoupení a společné pracovní dílny pro seniory
- pořádáme prázdninové příměstské i pobytové tábory
- spolupracujeme s lukovskými spolky a zájmovými sdruženími.

Živý betlém

Společná rozcvička v Domově seniorů Lukov

11/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2019/2020 neproběhla ve škole kontrola ČŠI ani výběrové testování žáků.
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12/ Hospodaření školy v roce 2019
Finanční podmínky
1. Příjmy
Celkové příjmy
Dotace celkem

10 744 721,48
9 750 941,12

z toho:
- dotace ze státního rozpočtu

8 002 995,00

- dotace obec

1 190 000,00

- dotace EU, dotace z jiných zdrojů
Příjmy mimo dotace

557 946,12
1 056 370,36

z toho:
hlavní činnost

589 270,36

Tržby z prodeje služeb

75 870,00

Úroky

1 172,36

Ostatní příjmy

423 638,00

Výnosy z odpisů transferů

62 590,00

Zúčtování fondů

26 000,00

doplňková činnost

467 100,00

2. Vyúčtování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
PŘÍJMY

8 002 995,00

1. náklady na platy pracovníků školy, dočasná PN

5 787 102,00

z toho OPPP

12 000,00

3. zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění

1 946 334,00

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

1 090,00

z toho prostředky DVPP

1 090,00

SIP + ICT - vázané prostředky

0,00

5. výdaje na učebnice a uč. pomůcky

97 998,34

6. ostatní provozní výdaje

3 399,66

7. Kooperativa, odvod náhradních plnění ZPS, prevence
8. tvorba FKSP

24 477,00
115 502,00

9. plavání

27 092,00

VÝDAJE

8 002 995,00
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3. Výsledek hospodaření bez neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Výnosy
Obec dotace

Kč
1 190 000,00

Úroky

1 172,36

Ostatní příjem - školné šd

75 870,00

Evropská unie dotace, dotace z jiných zdrojů

557 946,12

Výnosy z doplňkové činnosti

467 100,00

Zúčtování fondů

26 000,00

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

423 638,00
2 741 726,48

Náklady
Nákup materiálu a služeb

(uč. pomůcky, drobný materiál, OE, pracovní

oděv)

Kč
276 187,78

Nákup drobného dlouhodobého majetku

136 485,00

Energie

238 337,00

Energie v doplňkové činnosti

0,00

Ostatní provozní výdaje v doplňkové činnosti
Mzdové náklady v hospodářské činnosti

376 371,90
81 750,00

Mzdové náklady z obce (HM+odvody+FKSP+FO)

125 315,00

Vzdělávání zaměstnanců, prevence

284 102,00

Opravy a udržování
Služby

30 107,00

(účetnictví, mzdy, ICT, telefony, internet, pronájem, stravování+akce

školy)

Odpisy dlouhodobého majetku

530 725,53
76 549,00

EU a dotace z jiných zdrojů - výdaje

141 727,12

Mzdové náklady projektu EU, UP a ostatní

416 219,00

Ostatní provozní výdaje

25 724,00

Celkem náklady
Zisk roku 2019

2 739 600,33
2 126,15

Daňové přiznání za rok 2019 bylo schváleno auditorem a daňovým poradcem Ing. Annou Martinů.
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Prostorové a materiálně technické podmínky
Během hlavních prázdnin proběhla ve škole rozsáhlejší úprava učeben a zázemí pro učební pomůcky.
Jazykovo počítačová učebna byla odhlučněna průsvitnou stěnou. Propojením školní kuchyňky se skladem
učebních pomůcek vznikl prostor pro vybudování nové kmenové učebny. Další učebna byla vybavena
moderními víceúčelovými nástěnnými a přihrádkovými systémy. Postavení policového systému
v úklidové místnosti výrazně zefektivnilo uskladnění provozního a hygienického materiálu.
Děkujeme panu R.Vařákovi, J.Brázdovi, paní M.Myslivečkové, manželům Krüsselinovým a

firmě

Podhoran Lukov za poskytnuté sponzorské dary.

13/ Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Zákonní zástupci žáků
Ze spolupráce s rodiči a zřizovatelem školy vzešla ke konci školního roku myšlenka otevření tříd
druhého stupně základního vzdělávání. Na základě předložené koncepce dalšího rozvoje školy bylo
usnesením zastupitelstva obce Lukov povoleno otevření 6.třídy ve školním roce 2020/2021 a zadáno
vypracování studie proveditelnosti do konce roku 2020. Poté bude zřizovatelem rozhodnuto o
dalším pokračování rozvoje naší školy. Na školní rok 2020/2021 podalo žádost o přijetí do 6.třídy
14 žáků.
Obec Lukov
Zřizovatel podporuje nejen rozvoj materiálního a technického vybavení, ale i neformální vzdělávací
činnost školy. Spolupodílel se na

slavnostním zahájení i ukončení školního roku, finančně i

organizačně přispěl na čertovskou a vánoční nadílku, představení Živý betlém, karneval a účast
žáků na plaveckém a lyžařském výcviku.
Mateřská škola Lukov
Spoluprací s mateřskou školou se snažíme o plynulý přechod dětí z předškolního k povinnému
školnímu vzdělávání. Společně jsme zorganizovali lucerničkový pochod, dětský karneval a
vzájemnou návštěvu žáků první třídy a předškoláků z MŠ.
Základní školy, Spolek přátel hradu Lukova, Český červený kříž Lukov, Hasičský záchranný sbor,
Policie ČR
Spolupracujeme s okolními školami v rámci realizace výstupů projektu IROP, koordinujeme školní
vzdělávací programy, uspořádali jsme okrskové kole recitační soutěže. Dalším společným aktivitám
bohužel zabránila epidemiologická opatření v druhém pololetí školního roku stejně jako dalším
plánovaným akcím probíhajícím ve spolupráci se SPHL, ČČK, HZS a Policií ČR.
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ZUŠ Morava Zlín
V prostorách školy vyučuje několik hudebních oborů a hudební nauku ZUŠ Morava Zlín.
V omezené míře a za dodržování přísných hygienických opatření realizovala ZUŠ svoji činnost
v prostorách školy i v době mimořádných vládních nařízení.
Domov seniorů Lukov
I pravidelná spolupráce s Domovem seniorů Lukov a Klubem seniorů Lukov byla
epidemiologickou situací omezena pouze na podzimní participaci na Dnu otevřených dveří v DS
Lukov.

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

V Lukově 31.8.2020

PaedDr. Jolana Vlková, ředitelka školy

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě školy dne 31.8.2020.

Školská rada:

www.zslukov.cz

Obec Lukov:

skola@zslukov.com

tel: 608 302 456

