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Výroční zpráva školy

Základní škola a Mateřská škola, Lužany,
okres Jičín
1

1. Základní údaje o škole
1. 1. Škola
Název školy

Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres
Jičín

Adresa školy

Základní škola a Mateřská škola, Lužany,okres Jičín
Lužany 155
507 06 Lužany

Právní forma

příspěvková organizace

Typ školy

škola s postupnými ročníky

IČO

709 818 68

RED - IZO

CZ709 818 68

Vedení školy

Mgr. Monika Tringelová
Mgr. Jana Vávrová - od 1. 2. 2014 – pověřena
řízením školy

Kontakt

730 891 194
zs.luzany@email.cz

Webové stránky školy

www.zsluzany.cz

1. 2. Zřizovatel
Název zřizovatele

Obec Lužany

Adresa zřizovatele

Lužany 144, 507 06 Lužany

Kontakt zřizovatele

Ing. Martin Mitlöhner
starosta obce
www.luzany.cz
tel.: 493 597 178, mobil: 725 082 486
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1. 3. Součásti školy
Základní škola

kapacita 45 žáků

Mateřská škola

kapacita 35 dětí

Školní družina

kapacita 25 žáků

Školní jídelna- výdejna

l

1. 4. Základní údaje o součástech školy
Součást školy

Počet tříd/oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet žáků na třídu

Mateřská škola

2

34/ od 1.1.2015 zvýšena
kapacita na 35

18/17

Základní škola

2

27

14/13

1. třída
2. třída

6
1

8

3. třída

4

4. třída

4

14

1
5. třída

5

Školní družina

1

Školní jídelna-výdejna

1

25

3

25

 Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín byla ve školním roce 2014 – 2015
organizována jako dvoutřídní škola s pěti postupnými ročníky.
 Obec Běchary zřídila dne 1. 1.2003 příspěvkovou organizaci: Základní škola a Mateřská škola
Lužany, okres Jičín.
 Na základě zřizovací listiny jsou součástí zřízené organizace – základní škola s prvním
stupněm (kapacita 45 žáků), školní družina (kapacita 25 žáků), mateřská škola (kapacita 35
žáků)a školní jídelna- výdejna.
 Ve školním roce 2014/2015 školu navštěvovalo celkem 27 žáků prvního až pátého ročníku
ZŠ. Jeden žák dojížděl ze Sobčic, jeden žák z Kamenice, jeden žák z Lázní Bělohrad, dva žáci
z Řehče, tři žáci z Chotče, tři žáci Úlibic, 16 žáků bylo místních.
 Do mateřské školy bylo v září přihlášeno 34 dětí + 1 dítě jako doplňkové– mateřskou školu
navštěvovaly tři děti z Chotče, sedm dětí z Úlibic, zbývajících 25 dětí bylo z Lužan.

1. 5. Materiálně – technické
vybavení školy
Učebny

2 třídy MŠ, 2 kmenové třídy,1 třída pro pohybovou
výuku
Žákovský nábytek
Škola je v dostatečném množství vybavena
výškově stavitelným nábytkem (jednomístné
lavice a žákovské židličky).
MŠ – zčásti nové šatny.
Vybavenost školy je na dobré úrovni a
zcela odpovídá daným možnostem zřizovatele
školy a počtu žáků na škole.
Odpočinkový areál za budovou školy - zahrada ve
Odpočinkový areál - zahrada
zprávě zřizovatele.
Odborné učebny, knihovna, multimediální učebna Škola nemá odborné učebny. Žákovská knihovna
je umístěna ve sborovně školy.
Obě kmenové třídy jsou vybaveny dataprojektory,
notebooky, jedna třída interaktivní
tabulí, 4 tablety
Pro výku jsou v obou kmenových třídách umístěny 4
počítače.
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
Velmi dobré a plně dostačující,
technikou
pro výuku, v obou kmenových třídách k dispozici
4 počítače, každá třída je vybavena
dataprojektorem a notebookem,jedna ze tříd
interaktivní tabulí. 1 třída MŠ je vybavena 1
počítačem.
Vybavení učebními pomůckami, hračkami a
Dobré vybavení, vycházející z finančních
sportovním nářadím
možností školy.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Dobré vybavení, do budoucna nutné zakoupit
nové učební texty.

Vybavení učeben pomůckami

Na velmi dobré úrovni, dostatečné množství
výukových programů.

 Ve školním roce 2014/2015 byly zakoupeny z Projektu 51- 4 nové tablety, nově vybavena
II.třída MŠ, zakoupena myčka na nádobí do školní jídelny-výdejny, nové pianino Yamaha do
4

třídy MŠ a didaktická pomůcka Klokanův kufr za cca 20 tisíc korun. Mateřská škola a školní
družina byla též vybavena novými didaktickými hrami, odrážedly a koly. Základní škole byly
zakoupeny nové stoly a židle, výukové programy.
 V lednu 2015 proběhla renovace parket v tělocvičně firmou Parkety Stříbrný
 Během letních prázdnin byly instalovány v přízemí školy nové šatny pro žáky 3.-5. ročníku ZŠ.

1. 6. Údaje o školské radě
Datum zřízení:
Počet členů:
Členové školské rady:
Zástupce zřizovatele:
Zástupce obce:
Zástupce školy:

1.12.2005
6
Ing. Jaroslav Mikule
Petr Mach
Mgr. Věra Ryglová- zapisovatel, Bc. Lenka
Jandurová
Ing. Zichová Kateřina, Kuříková Jitka

Zástupce rodičů:
x3

- zápisy ze školských rad tvoří součást přílohy

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2. 1. Vzdělávací programy
Vzdělávací programy
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání „Tvořivá škola“
Školní vzdělávací program pro školní družinu
při Základní škole a Mateřské škole, Lužany,
okres Jičín. Motivační název ŠVP ŠD: HRAVÁ
DRUŽINA - učíme se hrou "Podstata hry není
ve vítězství, ale ve hře samotné" Jack London
Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání „Je nám spolu dobře“

Zařazené třídy
1. – 5. ročník
Školní družina

Mateřská škola

3. Přehled pracovníků školy rámcový popis personálního zabezpečení činnosti
školy
Základní údaje o pracovnících školy
k 30. 6. 2015
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Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelů MŠ
Počet provozních zaměstnanců
Počet správních zaměstnanců ZŠ

4
1
3
3
1

3. 1. Pedagogičtí pracovníci
5

Pedagogičtí
pracovníci
Mgr. Monika Tringelová

Úvazek

Funkce

Stupeň
vzdělání
VŠ

Aprobovanost

učitelka ZŠ

Mgr. Jana Kučerová
Mgr. Věra Ryglová
Mgr. Jana Vávrová

3 hod. Aj
DPP
50%
100%
100%

VŠ
VŠ
VŠ

aprobovaná
aprobovaná
aprobovaná

100%
100%

učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
zástupkyně
ředitelky
učitelka MŠ
učitelka MŠ

Bc. Lenka Jandurová
Dana Grohová

VŠ
SŠ

aprobovaná
aprobovaná

Jitka Kulhánková

60%

učitelka MŠ

SŠ

aprobovaná

Mgr. Jana Kučerová

50% ŠD

vychovatelka

VŠ

aprobovaná

aprobovaná

3. 2. Nepedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí
pracovníci
Ivana Lohrová
Petra Lufínková
Miluše Svatá
Jana Kašíková

Úvazek

Funkce

100%
50%
100%
29,8%

Pomocná kuchařka
Pomocná kuchařka
školnice
účetní

3. 3. Externí spolupracovníci
Externí spolupracovníci
Josef Grof
MUDr. Andrea Fraňková

bezpečnostní technik - BOZP
pracovnělékařské služby

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání nových žáků
4. 1. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2015/2016
Počet přijatých žáků do
1. třídy
10

Děti starší 6 ti let (nástup po
odkladu)
0

Počet odkladů pro školní rok
2015/2016
4

 Zápis do 1. ročníku základní školy proběhl 23. ledna 2015.

4. 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016
6

Počet přijatých dětí



7

Zápis do mateřské školy proběhl 15. května 2015. K 1. září 2015 by mělo nastoupit do
mateřské školy 35 dětí.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
5. 2. Přehled o prospěchu
Třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Celkem
x4

Počet žáků

Prospělo

6/6 x4
8/7
4
4
5
27/26

1/0
3/2
0
0
1/1
5/3

Prospělo s
vyznamenáním
5/5
5/5
4/4
4/4
4/4
22/22

Neprospělo
0/1
0
0
0
0
1

Žáci s
dostatečnou
0
0
0
0
0
0

Nehodnoceno
0
0
0
0
0
0

1. pololetí a 2. pololetí
 Jedna žákyně neprospěla. V příštím roce bude opakovat 1. ročník. Ostatní žáci prospěli a
postoupí do vyšších ročníků. Jeden žák v květnu přestoupil na jinou Základní školu speciální a
praktickou. 1. žákyně ze 2.ročníku přestoupí od září 2015do 1.Základní školy v Jičíně. Dva
žáci pátého ročníku pokračují ve vzdělávání na II. stupni na Základní škole v Lázních
Bělohrad a tři žáci pátého ročníku pokračují ve vzdělávání na II. stupni na 3. Základní škole v
Jičíně.

5. 3. Přehled o chování
Třída

Počet žáků

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Celkem

6/6 x5
8/7
4
4
5
27/26

Pochvaly

0
0
0
0
0
0

Pochvaly
ředitele školy
0
0
0
0
0
0
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Napomenutí Důtky
třídního
třídního
učitele
učitele
1/0
0
4/0
2/1
0/2
0
0/1
0
1/1
0
6/4
2/1

Důtky
ředitele školy
0
0
0
0
0
0

1. pololetí a 2. pololetí

x5

5. 4. Údaje o zameškaných hodinách

Celkem
x6

Počet omluvených Počet omluvených Počet
hodin
hodin na žáka
neomluvených
hodin na žáka
551/943x6
20/35
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0

1. a 2. pololetí
 V průběhu školního roku 2014/2015 nedošlo ve škole k žádnému vážnějšímu porušení kázně a
tím k hrubému porušení zásad školního řádu. Zároveň během roku nedošlo k projevům
záškoláctví, společensky nežádoucím jevům a k záznamu neomluvených hodin. Žádnému žákovi
nebyla snížena známka z chování.
 Závěr: Chování všech žáků bylo hodnoceno stupněm velmi dobré.

5. 5. Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
LMP,vývojová porucha chování

Ročník

Počet žáků
0
0
0
0
1
1

1.
2.

6. Údaje za součást Školní družina
Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy, Lužany. Nachází se v prvním
patře budovy školy a je od tohoto školního roku součástí I. třídy (1. a 2. ročníku), s kapacitou
25 žáků. Její vybavení tvoří standardní nábytek, pomůcky, stolní hry, stavebnice, skládanky,
puzzle, dřevěné hračky, kočárky pro panenky, plyšové hračky, auta, koberec s autodráhou,
společenské hry, časopisy, knihovnička, počítače, CD přehrávač, dataprojektor, notebook
odpočinkový kout s kobercem a pohovkou.
Žáci během pobytu ve školní družině užívali ke sportovním aktivitám školní tělocvičnu a
školní zahradu, která je vybavená různými sportovními pomůckami. Školní družina využívá

8

též obě třídy ZŠ s počítači,interaktivní tabulí a pianinem. Dětem je zajištěn celodenní pitný
režim.
Provozní doba školní družiny:
Ranní družina 6.15 – 7.15 hodin
Odpolední družina: 12.00 – 15.00 hodin
Žáci během provozní doby ŠD měli možnost navštěvovat během celého školního roku
zájmové kroužky. Na výběr měli flétničky a klavír pod vedením paní Mgr. Jany Vávrové,
taneční kroužek pod vedením paní Mgr. Věry Ryglové a kroužek anglického jazyka pod
vedením paní Lucie Hůlkové.
Žáci byli na začátku školního roku seznámeni s vnitřním řádem školní družiny, stanovením
pravidel a chováním žáků ve školní družině, školní jídelně, v učebnách, na WC, školní
zahradě a při vycházkách.
Během celého školního roku žáci využívali okolní krajinu a chodili na vycházky do přírody,
v zimních období sáňkovali. Žáci měli během pobytu ve školní družině čas na odpočinek a
relaxaci při čtení pohádek, měli možnost se vzájemně masírovat a relaxovat. ŠD byla
rozdělena podle zájmových činností. Žáci měli během celého školního týdne možnost zpěvu,
sportovních činností, tvořivých činností jako je kreslení, malování, modelování, práce
s různým materiálem, využívali výukové programy na počítačích. Využívali růžné deskové a
společenské hry, včetně veškerého vybavení školní družiny. Měli možnost si vypracovat
domácí úkoly. Žáci nacvičili divadelní představení O Šípkové Růžence, které předvedli
k příležitosti Pasování prvňáčků na čtenáře.
Vychovatelka ŠD se po celou dobu snažila vytvářet vhodné klima k veškerým činnostem,
podporovala citlivé vztahy k lidem i přírodě. Rozvíjela pohybové schopnosti dětí, vedla je
k hygienickým návykům, učila žáky chránit si své zdraví. Vedla žáky ke spolupráci a
respektování druhého, uplatňovala individuální přístup ke všem žákům.
Vypracovala Mgr. Jana Kučerová

7. Údaje za součást Mateřská škola

Výchovně vzdělávací práce MŠ – školní rok 2014/2015
Výchovně vzdělávací práce Mateřské školy v Lužanech vychází ze Školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání, který nese motivační název „Je nám spolu dobře.“
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ŠVP PV je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání a je platný od 1.9.2010. Poslední aktualizace proběhla k 1.1.2015.
V letošním školním roce bylo zapsáno k docházce do MŠ 35 dětí, což je nejvíce v historii
lužanské mateřské školy vůbec. S dětmi pracovaly tři učitelky ve dvou třídách.
Do první třídy mladších dětí, která se nachází v přízemí patrové budovy, docházelo 18 dětí
ve věku od tří do čtyř let. Z tohoto počtu bylo 10 chlapců a 8 děvčátek.
Druhá třída MŠ se nachází v prvním patře budovy školy a docházelo do ní 17 dětí ve věku
od 4 do 6 let. Z tohoto počtu bylo 10 děvčátek a 7 chlapců. Jedno dítě mělo odklad školní
docházky, proto jsme s ním pracovali podle vypracovaného IVVP. V této třídě byl po obědě
zaveden nespavý režim. Pro nahlášené děti zde 2x v týdnu v době od 13,00 do 13,45 hodin
probíhala výuka AJ pod vedením externího lektora.
Prostřednictvím ŠVP PV a z něho vycházejících tematických celků jsme se po celý školní
rok snažili vnášet do života našich dětí prvky zdravého životního stylu. Dále jsme se snažili
neopomíjet budování kladného vztahu dětí k přírodě, učili jsme děti přírodu pozorovat,
poznávat a chránit. A v neposlední řadě jsme vedli děti k prosociálnímu chování, k umění se
dohodnout, spolupracovat a pomáhat si.
V našem výchovně vzdělávacím působení jsme preferovali hru jako základní aktivitu
dětské seberealizace: volnou hru, společné hry s pravidly, pohybové hry, prožitkové učení,
tvořivou dramatiku, pozorování, pokusy, rozhovory, tvořivé práce, časté pobyty venku. Při
výchovně vzdělávací práci jsme se věnovali všem dětem současně, hojně jsme však využívali
i skupinových a individuálních forem práce. Při práci jsme se snažili maximálně respektovat
osobnost každého dítěte.
V plánovaných řízených činnostech jsme postupně střídali všechny složky výchovy mravní, pohybové, rozumové, jazykové, literární, estetické – a to nenásilným způsobem
vhodným pro danou věkovou kategorii. Snažili jsme se rozvíjet pohybovou koordinaci a
obratnost, pohotovost, pozornost, fantazii, myšlení a řeč dětí, jejich samostatnost, tvořivost,
manuelní zručnost, schopnost spolupráce... V neposlední řadě jsme do práce s dětmi hojně
zařazovali logopedickou průpravu a rozvíjení jejich grafomotorických dovedností.
Úskalí práce jsme viděli v odpoledních hodinách, kdy se po odpolední svačině spojily děti
obou tříd a následně s nimi pracovala pouze jedna učitelka.
Náročná práce byla ve třídě mladších dětí, se kterými pracovala vždy jen jedna učitelka – a
to z důvodu, že nově přijímané tříleté děti mají čím dál větší potíže s přijímáním a
dodržováním dohodnutých pravidel chování.
Vytyčené záměry a cíle výchovně vzdělávací práce se dařilo plnit dostatečně.
V měsíci únoru školu navštívila ČŠI, která obzvláště kladně hodnotila přípravu
předškolních dětí na vstup do ZŠ.
Vypracovala Dana Grohová
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP a ostatních
pracovníků školy

Mgr. Jana Vávrová, Mgr. Jana Kučerová, Mgr. Věra Ryglová
 projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnosti“
Program: Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1. 3. – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Výzva: 51
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.
Bc. Jandurová Lenka
 Plánování obsahu vzdělávání v MŠ
 Školní připravenost aneb Co by měl předškolák umět,aby ve škole obstál
Kulhánková Jitka
 Problémové chování dětí a žáků
Dana Grohová
 Rozvoj čtenářské gramotnosti v předškolním věku
Mgr. Jana Kučerová
 Hudební výlet do ZOO
Mgr. Jana Vávrová
 Nudná vlastivěda? Ani náhodou!
Ivana Lohrová a Petra Lufínková
 seminář pro kuchařky, vedoucí školních jídelen
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9. 1. Údaje o aktivitách
25. 8. – 29. 8. 2014

Přípravný týden, provoz MŠ

1. 9. 2014

Slavnostní zahájení šk. roku

8. 9. 2014

třídní schůzky ZŠ a MŠ .

15.9. - 19.9.2014

Sběr papíru,drobné el. zařízení,monitorů a televizí, oblečení a
hraček pro Diakonii

3.10.2014

kino Lužany Fimfárum - do třetice všeho dobrého

5.10.2014

Vítání občánků

20.10.2014

Drakiáda

21.10.2014

Ententýky, dva špalíky - divadlo Ivana Urbánka pro MŠ

30.10.2014

Dušičky

27. – 29. 10. 2014

Podzimní prázdniny

13.11.2014

kino Jičín Tři bratři

14. 11. 2014

Třídní schůzky – konzultační

24.11.2014

Lužanský závin

27.11.2014

Rozsvěcení vánočního stromu

5.12.2014

Mikulášská nadílka a čertovský den ve škole

9.12.2014

beseda s Cyrilem Podolským

18.12.2014

Vánoční koncert v kostele

19.12.2014

Štědrý den ve škole a školce

22. 12. –2. 1. 2014

Vánoční prázdniny

13.1.2015

beseda na téma Školní zralost s Mgr. Ivanou Krabcovou z
Pedagogicko-psychologické poradny Jičín

23. 1. 2015

Zápis žáků do prvního ročníku

16. 1. 2015

Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování v I. pololetí

27.1.2015

beseda s politickými vězni v hodině Vlastivědy

29. 1. 2015

Konec I. pololetí, vydání vysvědčení

30. 1. 2015

Pololetní prázdniny
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19.1. – 23.1.2015

lyžařský kurz v Herlíkovicích

22.1.2015

pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků
za 1. pololetí šk. roku

3.2.2015

beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou "Jak vzniká kniha"

7.2.2015

maškarní karneval v sále hasičské zbrojnice

9. 2. –15. 2. 2015

Jarní prázdniny

19.2. 2015

Hudebně - vzdělávací pořady "Jak se dělá hudba" a
"Koncert na šesti strunách"JINDŘICHA KAULFERSE pro
MŠ a ZŠ

10.3.2015

"Rozmanitost evropských států" beseda s vedoucí Eurocentra v HK

11.3.2015

Dravci Jany Mazuchové

20.3.2015

Vynášení Morany a Líta

26.3.2015

O šípkové Růžence - děti hrály dětem v MŠ
Nikdo není dokonalý - vědomostní soutěž

27.3.2015

Pasování na čtenáře ( 1. ročník ZŠ) v místní knihovně

28.3.2015

Pochod Českým rájem „Putování za Rumcajsem “ 49. ročník
Matematická olympiáda Klokan a Cvrček – celorepubliková soutěž

30.3.2015

spisovatelka Božena Šimková čte a vypráví dětem

1.4.2015

Pojďte si hrát s námi na dobu rytířů,princů a princezen" - divadlo
Pernštejni

2.4.-3.4.2015

Velikonoční prázdniny

8.4.2015

Novopacký slavíček – 20. ročník pěvecké soutěže.

12.4. 2015

Vítání občánků

17.4. 2015

Vystoupení pro seniory – Koliba

22.4.2015

Den Země - Společně vysadíme dvě okrasné jabloně před obchodem

23.4.2015 – 18.6.2015 Plavecký kurz v JC
24.4.2015

Třídní schůzka s rodiči žáků (škola v přírodě a další akce, hodnocení
prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí šk. roku)

29.4.2015

Čarodějnický den s táborákem ( projektový den pro MŠ a ZŠ)

15.5.2015

Zápis do MŠ

20.5.2015

1. zkouška vystoupení (dopoledne) v sále pana Vícha s vedoucím kapely
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21.5.2015

Robouský motýl

25.5. 2015

Ukázka výroby skleněných figurek

28.5.2015

2. zkouška vystoupení s kapelou

3.6.2015

Hrátky do pohádky- divadlo M. Novozámské

4.6. 2015

3. zkouška vystoupení tzv. generálka s kapelou a zvukaři

6.6.2015

Veřejné vystoupení dětí MŠ, ZŠ s kapelou Nepál Band z Nepolis.

14.6.2015

Koncert v Sobčicích

15.6.2015

Poznávačka rostlin a živočichů - školní kolo

19. 6. 2015

Stolování - beseda, Zvířecí den
Závěrečná porada za II. pololetí

22.6.-26.6.2015

Škola v přírodě ( místo pobytu Klučanka- Ostaš, Dědov 45,Teplice nad
Metují).

29.6.2015

Spaní ve škole, stezka odvahy,promítání s panem Kučerou, vycházka do
Konecchlumí na zmrzlinu
vystoupení pro rodiče - pohádka Čertův švagr, loučení s páťáky

30.6.2015

Rozloučení se se školním rokem , předávání vysvědčení.

10. Zájmové útvary ve školním roce 2014/2015
Angličtina
Taneční kroužek
Kroužek hry na flétnu
Kroužek hry na piano

Lektorka jazykové školy- Lucie Hůlková
vedoucí – Mgr. Věra Ryglová
vedoucí – Mgr. Jana Vávrová
vedoucí - Mgr. Jana Vávrová

10. 1. Angličtina
Od října 2014 probíhaly dvakrát týdně (úterý a čtvrtek) kurzy ANGLIČTINY pod vedením
lektorky z Jazykové školy SCHOOL TOUR, Praha. Tento kroužek hradili rodiče přihlášených dětí.
Pololetní školné bylo ve výši 1490 Kč. Ze základní školy kurz navštěvovalo 10 žáků a z MŠ 8 dětí.

10. 2. Kroužek hry na piano
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Kroužek probíhal každou středu a čtvrtek od začátku října do konce května v jedné z kmenových tříd.
Kroužek navštěvovalo 5 dětí z 1. až 4. ročníku.
Tři žáci se připravovali na přijímací zkoušky na ZUŠ v Jičíně. Žáci se seznámili se základy hry na
piano, hudební teorií a hlavně hráli lidové písně s doprovodem akordů.

10. 3. Kroužek flétny
Flétnu navštěvovalo šest žákyň z 1. až 5. ročníku. Kroužek pracoval od října do května, každé
pondělí. Zaměřili jsme se na správné dýchání, tvoření tónů, rozšiřování znalostí z hudební nauky a
nácviku nových písní.
Děvčata své umění zužitkovala při reprezentaci naší školy: Vánoční vystoupení, Vítání občánků,
vystoupení pro důchodce na Kolibě.

10. 4. Kroužek taneční
Kroužek taneční pracoval ve středu od října do poloviny června. Celkem taneční kroužek
navštěvovalo 10 dětí. Vše, co se žáci během roku naučili předvedli rodičům na vystoupení ke Dni
matek a otců.

11. Údaje o prezentaci žáků školy v soutěžích a projektech
Soutěž,projekt
Záložka do knihy spojuje školy
Novopacký slavíček
Stolování
Robouský motýl
Pochod Českým rájem za Rumcajsem
Rozmanitost evropských států

Počet žáků
27
6
62
2. místo
9
9

Ovoce do škol
Ukliďme svět
Recyklohraní

27
62
62

11. 1. Údaje o prezentaci školy v mediích
 Fotografie z průběhu školního roku 2014/2015 na www.zsluzany.cz a v kronice školy.
 http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/skolaci-poznavali-motyly-a-rostliny20150610.html
 http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/koncertem-deti-luzanske-skoly-potesily-sverodice-20150610.html
 http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/peceni-v-luzanske-skole-luzanska-buchta20141128.html
 http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/vanocni-koncert-luzanske-skoly-rozplakalnejednoho-divaka-20141222.html
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 http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/tisic-andelu-v-luzanskem-kostele20141230.html

12. Spolupráce s rodiči
 třídní schůzky – formou konzultačního odpoledne se společným začátkem všech zúčastněných
rodičů
 konzultační hodiny nebo setkání s rodiči mimo vyučovací hodiny, vycházející z aktuálních
potřeb rodičovské veřejnosti

13. Údaje o výsledcích inspekčních činností






Ve školním roce 2014/2015 proběhla inspekční činnost provedená ČŠI viz. Inspekční zpráva.
Byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí
Byla provedena technická kontrola tělocvičného nářadí a zařízení
Byla provedena revize hasicích přístrojů
Byla provedena revize herních prvků na zahradě školy firmou Tomovy parky

14. Sponzoři školy ve školním roce 2014/2015










Obec Lužany
Restaurace Koliba – Lukáš Těhník a Blanka Havlíková
manželé Vorlíčkovi
paní Matoušová
paní Kašičková
pan Tomáš Dolenský
firma Staving, Valdice
pan Václav Sedláček
pan Ladislav Kučera

15. Spolupráce s PPP, SPOD…
 v průběhu roku jsme spolupracovali s PPP Jičín, PPP Semily a SPC pro děti s vadami zraku
v rámci běžných kontrolních vyšetření
 ve spolupráci s PPP proběhla beseda pro rodiče – „Školní zralost“ – Mgr. I. Krabcová psycholog
 s oddělením SPOD a centrem SASanka
 s policií ČR

16. Základní údaje o hospodaření školy
 základní údaje o hospodaření školy jsou v příloze, která je součástí výroční zprávy
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17. Plán na školní rok 2015/2016






Projekt Ovoce do škol
Nákup nové chladničky do ŠJ
Vybavovat MŠ a ŠD novými didaktickými hrami
Průběžně sledovat vypisování grantů na zlepšení podmínek školy
Nadále pokračovat v podpoře školy, jako nedílné součásti kulturního a vzdělávacího života
obce
 Zrealizovat záklopku u branky pro větší bezpečnost dětí MŠ
 Zabezpečovací systém školy
 Výmalba chodeb

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 byla schválena na pedagogické radě dne:
2.10.2015
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 byla schválena školskou radou
dne: 5.10.2015
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 byla schválena zastupitelstvem obce
dne:
V Lužanech dne 21.9.2015

Mgr. Jana Vávrová
zástupkyně školy

Přílohy:
 Zápisy ze školských rad ve školním roce 2014/2015
 Zpráva o hospodaření školy
 Inspekční zpráva
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